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Lintasarta Umumkan Startup Pemenang Appcelerate 2019
Jakarta, 10 Juli 2019. Sembilan usaha rintisan digital (startup) terbaik telah terpilih sebagai
pemenang di ajang Lintasarta Appcelerate 2019. Appcelerate diselenggarakan oleh
Lintasarta dengan menggandeng tiga perguruan tinggi negeri yaitu Institut Teknologi
Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS).

"Lintasarta beserta LPIK ITB, GIB UGM, dan BPPU ITS menelurkan sembilan startup dari
kategori yang berbeda. Mereka semua bagus, semua terbaik. Nantinya produk-produk dari
Appcelerate akan kita bantu pasarkan ke pelanggan-pelanggan Lintasarta," ujar President
Director Lintasarta Arya Damar, Rabu (10/7/2019) di Co-Working Space Kedasi, Jakarta.
Arya menambahkan, “Lintasarta juga akan terus memberikan dukungan kepada startupstartup Appcelerate mulai dari infrastruktur dan mentoring. Kita berharap melalui program
Appcelerate, startup yang terpilih dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ecosystem
digital dengan inovasi yang diberikan serta bersama-sama membangun Indonesia
berkembang ke arah yang lebih baik”.

Sembilan startup tersebut adalah Mechlab (EKYC), SIAB (IoT Water Treatment and
Management), Nusantera (IoT Smart Energy), Lokapoin (Smart Tourism Local Experience),
InvesProperti (Fintech), Mounev (Learning Management System), Sidak Debitur (Sistem
Informasi dan Data Analisis Karakter Debitur), Guarddio (Building and Residence Security
Apps) dan CodeDirect (Trafict Management System).

Sembilan startup di atas merupakan startup yang terpilih setelah mengikuti masa inkubasi
dan akselerasi selama 6 bulan. Sembilan startup tersebut mendapat penilaian terbaik dari
dewan juri mengalahkan kandidat lainnya dan juga dinilai memenuhi kategori problem
solving, usefulness, memiliki nilai komersial, dan nilai bisnis. Para dewan juri adalah jajaran
direksi,
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serta pimpinan inkubator bisnis dari 3 perguruan tinggi.
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Setelah presentasi didepan para tamu undangan, dalam acara Awarding Appcelerate yang
bertempat di Auditorium Kedasi, Jakarta telah diumumkan tim terbaik dari setiap universitas
yaitu Lokapoin (ITB), Sidak Debitur (ITS), dan Mechlab (UGM). Ketiga startup tersebut
masing-masing mendapatkan dukungan pengembangan bisnis dan kerjasama dengan
Lintasarta untuk masuk ke pasar B2B.

Lintasarta Appcelerate adalah ajang pembuatan rencana bisnis dalam bentuk inovasi
produk atau aplikasi digital, seperti mobile application, yang memiliki nilai bisnis dan dapat
diterapkan untuk mendukung berbagai sektor industri financial, smart city, manufacture, dan
e-health.

Lintasarta Appcelerate telah dimulai sejak tahun 2016 dan rencananya akan tetap
dikembangkan bekerjasama dengan universitas-universitas dan pemerintah provinsi lainnya
di Indonesia.

-ENDTentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Group)
Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan IT Services untuk berbagai sektor industri. Saat
ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporasi dengan lebih 35.000 jaringan yang meliputi layanan
komunikasi data fiber optik, jaringan satelit, managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing,
Managed Services, e-health, TPA dan solusi total komunikasi data.
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 seperti Customer Assistant
Representative (CAR). Layanan professional kami didukung oleh lebih dari 1000 staf berpengalaman diantaranya memiliki
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 sertifikasi IS0 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 2000-1:2011, ISO 14001:2008, OHSAS
18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 50/2012.
Lintasarta memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis “ATM BERSAMA” dan PT Lintas Media
Danawa.
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