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DTP Lancarkan Kampanye #YesAdaInternet


DTP bekerjasama dengan BP3TI Kemkominfo melancarkan kampanye #YesAdaInternet lewat
berbagai saluran media di dunia maya, untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan
pemerataan jaringan internet di pelosok nusantara.



Kampanye tersebut terkait dengan dukungan dan keterlibatan DTP pada proyek USO (Universal
Service Obligation / Kewajiban Pelayanan Universal) yang digagas BP3TI sejak tahun 2015.
Hingga saat ini, layanan internet yang memanfaatkan VSAT DTP tersebut telah menjangkau 137
titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Jakarta – Bulan Agustus ini, PT. Dwi Tunggal Putra (DTP) akan kembali menghadirkan gebrakan dengan mulai
melancarkan kampanye Tagar “Yes, Ada Internet!” (#YesAdaInternet). Bekerjasama dengan Balai Penyedia dan
Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
penggunaan #YesAdaInternet lewat berbagai saluran media di dunia maya ditujukan untuk meningkatkan
kepedulian masyarakat akan pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok nusantara.
Kampanye #YesAdaInternet ini rencananya akan resmi diluncurkan bertepatan dengan even Communic Indonesia
2016, pada tanggal 31 Agustus – 3 Setember 2016. Dalam acara pameran yang dihelat di Jakarta Internatinal Expo,
Kemayoran tersebut, DTP akan menempati lokasi booth A 2117.
“Kampanye #YesAdaInternet ini terinspirasi dari video mengenai instalasi perangkat VSAT DTP di daerah terpencil.
Dalam video tersebut, seorang pelajar yang mengungkapkan rasa bersyukurnya atas kehadiran jaringan Internet
DTP di sekolahnya. Kata-kata ‘Yes, ada internet,’ tersebut terlontar secara spontan dengan kegirangan sang anak,”
jelas Direktur DTP, Michael Alifen.
Komentar ‘Yes, ada internet’ diucapkan oleh Akbar, siswa SMKN 1 Toribulu, Parigi Moutong, Palu, Sulawesi Tengah.
Setelah DTP melakukan instalasi perangkat VSAT, ia kini bisa merasakan manfaat dan berbagai kemudahan dengan
koneksi internet yang bisa diakses dari sekolahnya.
Memang, kampanye #YesAdaInternet terkait dengan dukungan dan keterlibatan DTP pada proyek USO (Universal
Service Obligation / Kewajiban Pelayanan Universal) yang digagas BP3TI sejak tahun 2015. Proyek tersebut
memungkinkan pemerataan jaringan lewat pengadaan internet nirkabel di kantor pemerintahan, sekolah, dan
fasilitas kesehatan di daerah pelosok yang terpencil.

Keterlibatan DTP sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terpadu diwujudkan lewat teknologi VSAT.
Hingga saat ini, layanan internet yang memanfaatkan VSAT DTP tersebut telah menjangkau 137 titik yang tersebar
dari Sabang sampai Merauke.
“Kami begitu bangga karena telah berkontribusi bagi kemajuan pemerataan jaringan Internet ke seluruh daerah di
Indonesia, sampai ke daerah terpencil. Kami berharap tersedianya akses Internet ini dapat membantu banyak
orang, terutama untuk anak-anak yang masih bersekolah agar dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar,”
Michael Alifen bertutur.
Para pengguna media sosial pun kini diundang ikut berpartisipasi mendukung program pemerataan jaringan ke
seluruh penjuru nusantara, dengan membubuhkan #YesAdaInternet untuk menyampaikan berbagai saran atau
mengusulkan nama daerah yang akan disertakan dalam program tersebut. Komentar serta masukan tersebut
kemudian bisa dialamatkan ke akun DTP (Twitter: @dtp_net; Facebook: DTPNETID; Instagram: dtpnetid) dan akun
BP3TI (Twitter: @BP3TI_KOMINFO; Facebook: BP3TIKOMINFO; Instagram: bp3ti_kominfo).

*****
Tentang VSAT IDnet
IDnet adalah layanan telekomunikasi fixed satellite yang secara signifikan telah terbukti sukses menghadapi
tantangan bahkan di pelosok nusantara. Dengan menggunakan teknologi frekuensi C-Band, IDnet memenuhi
kebutuhan pelanggan untuk menghantarkan komunikasi data, suara, maupun video secara efisien dan efektif.
Layanan yang mencakup seluruh penjuru negeri tersebut lebih stabil dan tidak rentan terhadap cuaca yang
berubah-ubah.

Tentang DTP
DTP (PT Dwi Tunggal Putra) adalah penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki tiga jenis layanan utama, yaitu
High Speed Internet, Data Center, serta Fixed Satellite Service (FSS). DTP telah mendapatkan izin penyelenggara
jasa internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan layanan telekomunikasi tersebut,
dan telah melayani ISP, berbagai perusahaan dan instansi Pemerintahan RI sejak 2000. DTP saat ini memberikan
layanan High Speed Internet melalui jaringan teresterial di Jakarta dan Surabaya. Layanan FSS DTP sendiri sudah
mencakup seluruh penjuru nusantara, khususnya untuk melayani Kawasan Timur Indonesia, dan wilayah-wilayah
pelosok yang sulit terjangkau layanan teresterial.

*****
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:
Yoke Tangkar
Sr. Marketing Communication
Marketing & Events Department
+62 877 7509 2333 | yoke@dtp.net.id
PT Dwi Tunggal Putra (DTP)
Gedung Cyber Lt.9
Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta 12710 Indonesia
Tel. +62 21 526 0626 | Fax. +62 21 526 0627
http://www.dtp.net.id

