
	  
 

PRESS RELEASE 
PT APLIKANUSA LINTASARTA 

  
PERKUAT LAYANAN ICT  

KIMA & LINTASARTA JALIN KERJASAMA STRATEGIS  
 

	  

Jakarta, 9 September 2015 --- PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan PT Aplikanusa 
Lintasarta melakukan penandatanganan kerjasama penyediaan layanan Information 
Communication and Technology (ICT) di Kawasan Industri Makassar. Prosesi 
penandatanganan kerjasama dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama KIMA, Abdul 
Muis dan Business Director Lintasarta, Alfi Asman, pada Rabu (9/9) di Hotel Pullman, 
Jakarta Pusat. 

Kerjasama ini semakin memastikan KIMA sebagai kawasan industri terdepan khususnya di 
kawasan indonesia timur melalui dukungan solusi total dan infrastruktur ICT terbaik dari 
Lintasarta yang merupakan pemain utama di industri ICT. Lintasarta akan memberikan 
layanan komunikasi dan internet yang memiliki tingkat kehandalan tinggi dengan 
menggunakan infrastruktur Fiber Optic dan didukung tenaga IT profesional. 

Direktur Utama KIMA, Abdul Muis, mengatakan, kerjasama dengan Lintasarta sangat 
strategis dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan KIMA sebagai kawasan industri 
terbaik dengan pelayanan prima kepada para investornya. “Kerjasama ini merupakan 
terobosan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada para investor untuk 
mencatat percepatan pertumbuhan usaha,” ujarnya pada acara prosesi penandatangan 
kerjasama, Rabu (8/9) di Jakarta. 

Menurut Abdul Muis, KIMA dan Lintasarta merupakan perusahaan berpengalaman dan 
menjadi pemimpin di sektor industrinya masing-masing. Hal ini menjadikan KIMA sebagai 
kawasan industri dengan fasilitas terlengkap didukung solusi layanan ICT yang handal dan 
berkualitas dari Lintasarta. 

Business Director Lintasarta, Alfi Asman, mengatakan, Lintasarta sebagai penyedia solusi 
total layanan ICT akan mendukung aktifitas dan operasional IT Kawasan Industri Makassar 
secara end to end sesuai dengan kebutuhan pelaku industri. “Kerjasama ini menunjukan 
komitmen Lintasarta untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan perekonomian 
nasional,” ujarnya. 

Melalui kerjasama ini, Lintasarta semakin memperluas cakupan wilayah khususnya 
dikawasan perkantoran dan industri. Hal ini juga mendukung target Lintasarta untuk 
menyediakan jaringan FO di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dalam waktu dekat. 

Sebagai info, KIMA adalah kawasan industry milik pemerintah yang berwawasan lingkungan 
mencatat perkembangan pesat dan mendapat pengakuan Internasional melalui sertifikat 
ISO 9001 tentang system manajemen mutu.Saat ini KIMA mengelola kawasan  industry 
terpadu yang dihuni lebih dari 244 perusahaan multi nasional dengan luas lahan mencapai 
lebih dari 300 hektar(ha). 



	  
 
 
 
Lintasarta sebagai penyedia layanan komunikasi data dan IT services memastikan 
komitmen mendukung pertumbuhan KIMA dan kawasan industri nasional secara umum 
dengan dukungan  
kualitas layanan after sales service melalui customer support 24 x 7, keberadaan kantor 
cabang di 44 kota di seluruh Indonesia, serta lebih dari 1.000 staff berpengalaman dan 
telah tersertifikasi, serta kepemilikan ISO 9001:2008 tentang standar internasional untuk 
sistem manajemen mutu menjadi jaminan kualitas layanan yang prima dan dapat 
diandalkan. 
 
 
 
Tentang Aplikanusa Lintasarta 
Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan Layanan Nilai Tambah 
untuk berbagai sektor industri. Saat ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.500 pelanggan 
korporasi dengan lebih 26.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi data fiber optik, jaringan 
satelit, layanan komunikasi suara, layanan video conference, data center, cloud computing, DRC, 
solusi total komunikasi, dan IT Services. 
 
Lintasarta memberikan layanan profesional mulai dari layanan pra-jual melalui business consultant, 
network engineer untuk assessment dan desain solusi pelanggan hingga layanan purna jual yang 
memadai berupa Helpdesk selama 24 jam 7 hari seminggu, Customer Assistant Representative 
(CAR), Customer Resident Assistant (CRA). Layanan professional kami didukung oleh lebih dari 
1000 staf berpengalaman dengan dengan sertifikasi Internasional  yang tersebar di lebih dari 44 
kota di Indonesia. 
 
Lintasarta memberikan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 
99,99% sesuai kebutuhan para pelanggannya, dengan dukungan multimedia akses yaitu Fiber 
Optik, Broadband Wireless Access dan Satelit, serta multi backbone yang fully back up dan 
terkontrol melalui Network Monitoring System. 
 
Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan 
mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikat IS0 9001:2008, ISO 27001:2005 dari SGS 
International dan sertifikasi OHSAS 18001 : 2007 (Occupational Health And Safety Management 
System) dari Bureau Veritas. 
 
Lintasarta memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis “ATM BERSAMA” 
dan PT Lintas Media Danawa.  
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