
	  
 
 
 

PRESS RELEASE 
PT APLIKANUSA LINTASARTA 

 
LINTASARTA MENERIMA PENGAKUAN REKOR BISNIS:  

“PERUSAHAAN YANG MEMILIKI REMOTE VSAT TERBANYAK DI INDONESIA” 
 
 
Jakarta, 28 Mei 2015 --- PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta), perusahaan penyedia 
Komunikasi Data, Internet dan Layanan Nilai Tambah terkemuka untuk berbagai sektor industri 
pada hari ini menerima pengakuan Rekor Bisnis sebagai “Perusahaan yang Memiliki Remote 
VSAT Terbanyak di Indonesia” yang diberikan oleh Tera Foundation bekerjasama dengan 
Koran Sindo dan Frontier Consulting Group. 
 
Arya Damar, President Director Lintasarta mengatakan, ”Lintasarta telah mengelola lebih dari 
13.000 remote VSAT di seluruh Indonesia. Mulai VSAT untuk kebutuhan sektor perbankan, 
pemerintahan, perkebunan, hingga onshore/offshore sektor migas. Keunggulan dari layanan 
VSAT Lintasarta adalah One Stop Shopping, yaitu Lintasarta memberikan layanan VSAT 
lengkap meliputi transponder, backhaul, dan layanan lainnya yang bisa melengkapi seperti 
Internet, dan juga mempunya kantor area representatif di 44 kota.”  
 
“Selain solusi yang bersifat jaringan maupun infrastruktur, kebutuhan Business Continuity Plan 
(BCP) bagi berbagai sektor industri pun dapat dipenuhi melalui solusi Lintasarta Data Center 
yang saat ini telah tersedia di 3 lokasi, yaitu Jakarta, Bandung & Jatiluhur.  Lintasarta juga 
didukung oleh berbagai sertifikasi pendukung seperti ISO 18001 (OHSAS), 27001 (Security), 
9001 (Quality), T-BOSIET Certification dan 50 ahli VSAT bersertifikasi Hughes,” tambah Arya 
Damar. 
 
XXX, dari ReBi mengatakan, “…” 
 
Tentang VSAT Lintasarta 
VSAT merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal yaitu stasiun penerima sinyal 
dari satelit dengan antenna penerima berbentuk piringan. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk 
menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk 
dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit 
geostasioner. Satelit geostasioner merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sama 
sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya. 
 
Jasa Lintasarta VSAT menggunakan 2 konfigurasi, yaitu point to point, menghubungkan dua 
lokasi VSAT SCPC, dan point to multipoint  star  dengan Hub di Jatiluhur sebagai titik pusatnya 
dan satelit Palapa D, satelit Telkom, dan satelit ChinaSat sebagai satelit geostationer. 
Menggunakan system hub sebagai pengatur lalu lintas trafik dan dapat diinterkoneksi dengan 
jasa-jasa terrestrial Lintasarta, seperti Lintasarta IP VPN, Lintasarta Metro Ethernet, maupun 
Lintasarta Leased Line sebagai backhaul.  
 
Tentang Rekor Bisnis (ReBi) 
Rekor Bisnis Rekor Bisnis (ReBi) adalah apresiasi dan pengakuan tertinggi yang diberikan 
kepada perusahaan atau organisasi atas kesuksesan dan dedikasinya dalam menghasilkan 
berbagai  karya/prestasi  terbaik di industri  masing-masing. Pengakuan prestasi ReBi ini 
digagas oleh Handi Irawan D, founder dari Tera Foundation bekerjasama dengan Koran 
Seputar Indonesia, didukung oleh Frontier Consulting Group.  
 
Dewan Juri ReBi terdiri dari para pakar bisnis, jurnalis, akademisi dan konsultan. Dalam 
memberikan pengakuan ReBi kepada perusahaan atau organisasi, tahapan yang dilakukan 
adalah penyaringan nominasi yang dilakukan oleh panitia Rekor Bisnis (ReBi), dilanjutkan ke 
tahap verifikasi data, dan pembuktian/penjelasan klaim rekor  dihadapan Dewan Juri. 
 
 



	  
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 1.800 pelanggan korporasi dengan 
lebih 28.000 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. 
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