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DTP RAIH RATED 3 DESIGN CERTIFICATE DARI EPI UNTUK
GSD ALPHA
Jakarta, Indonesia – 2 Agustus 2017, P.T Dwi Tunggal Putra (DTP) yang pada 8 Agustus 2016 silam
meluncurkan GSD Alpha, akhirnya resmi mendapatkan ANSI/TIA-942:2014 R3 Design Certificate yang
telah dirintis bertepatan sejak diluncurkannya GSD Alpha.
Bertempat di lantai 1 Gedung Cyber, Kuningan, sertifikat ini diserahkan secara langsung oleh CEO
Enterprise Products Integration Pte,Ltd. (EPI), Edward van Leent. EPI sendiri adalah sebuah
perusahaan global yang menawarkan berbagai layanan infrastruktur datacenter termasuk konsultasi
pusat data, audit, sertifikasi dan pelatihan.
Tercatat baru ada dua datacenter yang sudah mengantungi sertifikat Rated 3, karena persyaratan dan
audit ketat untuk mendapatkan sertifikat ini. Maka menjadi hal yang membanggakan saat GSD Alpha
menjadi salah satu datacenter bertaraf Rated 3 di Indonesia yang memiliki beragam keunggulan yang
berkualitas prima.
“Dengan adanya rated 3 design certificate, DTP kini menjadi sebagai salah satu pemain utama dalam
bisnis datacenter premium. Kami sadar bahwa pemilihan datacenter yang tepat merupakan hal yang
penting karena bisa mendukung pertumbuhan bisnis,” jelas Michael Alifen.
“Penyerahan rated 3 design certificate kepada GSD Alpha merupakan wujud komitmen kami untuk
memenuhi demand dari konsumen, baik yang sudah menggunakan jasa kami atau yang akan
menggunakan jasa kami ke depannya,” sambung Michael Alifen.
Edward van Leent selaku konsultan menyatakan bahwa TIA 942/ TIA-942: 2014 adalah benchmark
standar kualitas untuk pusat data yang mewakili konsensus dunia luas dari para pemimpin industri
mengenai desain dan untuk implementasi serta kelanjutan operasional bagi datacenter.
“Dengan diberikannya TIA 942 kepada DTP, maka datacenter ini telah memenuhi persyaratan dari
sudut pandang penerapan standarisasi. Kami juga telah melihat rancangannya dan akhirnya
memutuskan untuk memberitakan Rated 3 Design Certificate,“ jelas Edward van Leent.
GSD Alpha adalah datacenter dengan keunggulan beragam lini, mulai dari arsitektur, mekanik, dan
elektrik. GSD Alpha memastikan sumber daya listrik yang stabil karena dilengkapi dengan UPS 2N+1
dengan sumber listrik redundant yang tiap raknya akan terhubung langsung dengan 2 unit UPS.
Datacenter ini didukung oleh Cold Containment Racks System yang memungkinkan udara dingin
diisolasi dengan baik, sehingga memperpanjang perangkat server karena tetap berada dalam suhu
dingin.
“Kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan sertifikat ini demi menyempurnakan GSD Alpha.
Sebaik mungkin, kami telah memenuhi persyaratan untuk standarisasi yang dibutuhkan dan akhirnya
menjadi datacenter terbaik di Gedung Cyber, yang dikenal sebagai episentrum perusahaanperusahaan IT, ISP dan khususnya datacenter,”tutup Michael Alifen.
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Tentang DTP
DTP (PT Dwi Tunggal Putra) adalah penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki tiga jenis layanan
utama, yaitu High Speed Internet, Datacenter, serta VSAT Network. 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 Republik Indonesia sejak tahun 2000. DTP saat ini memberikan layanan High Speed
Internet melalui jaringan teresterial di Jakarta dan Surabaya. Layanan VSAT DTP sendiri sudah
melingkupi seluruh penjuru nusantara, khususnya untuk melayani Kawasan Timur Indonesia, dan
wilayah-wilayah pelosok yang sulit terjangkau layanan teresterial.
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