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Siap Menghadirkan Bisnis Data Center Kelas Dunia, BDx Indonesia
Didirikan untuk Mendukung Agenda Transformasi Digital Indonesia
Pembentukan joint venture antara IOH, Lintasarta, dan BDx untuk menciptakan
perusahaan dan bisnis data center hyperscale baru di Indonesia
Jakarta, 3 Juni 2022 – Pada 2 Juni 2022, Indosat Ooredoo Hutchison (IDX: ISAT, “IOH”
atau “Perseroan”) mengumumkan penyelesaian kesepakatan joint venture (JV) dengan
PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”), dan BDX Asia Data Center Holdings Pte. Ltd.
(“BDx”) untuk mendirikan perusahaan dan bisnis data center hyperscale di Indonesia.
Didorong oleh komitmen untuk menciptakan bisnis data center kelas dunia dan
menjawab permintaan yang terus meningkat akan data center berstandar global di
Indonesia. IOH, Lintasarta, dan BDx meluncurkan perusahaan patungan (JV –Joint
Venture) senilai Rp4,4 triliun bernama PT Starone Mitra Telekomunikasi (“BDx
Indonesia”), untuk meningkatkan bisnis BDx Indonesia, memungkinkan BDx Indonesia
menjadi perusahaan data center terdepan di Indonesia.
Investasi para pihak ke dalam perusahaan JV, yang merupakan salah satu investasi
asing

terbesar

di

sektor

data

center

Indonesia,

menyatukan

kemampuan

telekomunikasi digital IOH, portofolio pemenang penghargaan dan pengalaman luas
sebagai pelaku ICT milik Lintasarta, serta keahlian konektivitas dan data center terbaik
di kelasnya secara global dari BDx. BDx Indonesia berencana menjadi penyedia layanan
cloud dan data center hyperscale terbaik di Indonesia dengan rencana belanja modal
Rp9 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Selain melakukan berbagai peningkatan
pada data center yang ada untuk menambah kinerja dan efisiensi, BDx Indonesia telah
mengidentifikasi lokasi untuk perluasan greenfield. Upaya pertumbuhan gabungan ini
diharapkan dapat meningkatkan total kapasitas IT perusahaan di Indonesia dari 7 MW
menjadi lebih dari 70 MW.
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BDx Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menjadi salah satu platform data center
terbesar di Asia dan juga akan memimpin dalam mendorong praktik berkelanjutan
dalam industri data center di Indonesia. FTI Capital Advisors bertindak sebagai
penasihat keuangan untuk IOH dalam transaksi ini.
Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan,
“Kami berharap dapat bekerja sama secara erat dengan Lintasarta, dan BDx untuk
meningkatkan bisnis data
penawaran

layanan,

center ke

memperluas

tingkat berikutnya dengan memperkuat

cakupan,

dan

pada

akhirnya

meningkatkan

pengalaman pelanggan. IOH percaya ada peluang menarik bagi usaha patungan kami
untuk cepat tumbuh menjadi pemain terdepan di negara ini, terutama di pasar
hyperscale yang belum terlayani. Kami menempatkan bisnis keberlanjutan sebagai
fokus prioritas, dengan efisiensi yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Keterlibatan kami dalam keberhasilan penutupan kesepakatan ini menandai tonggak
penting dalam perjalanan kami untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang
paling dipilih di Indonesia.”
Arya Damar, Presiden Direktur Lintasarta, mengatakan, “Kami sangat senang dapat
memulai kolaborasi kami dengan IOH dan BDx saat kami memasuki tahap selanjutnya
dari perjalanan pertumbuhan kami dan berupaya menerapkan praktik terbaik
internasional dalam portofolio kami. Kemitraan ini akan memperkuat posisi kami sebagai
pemimpin industri dan mendorong kemajuan signifikan dalam sektor data center di
Indonesia, menempatkan bangsa ini dengan baik dan benar sebagai pasar dengan
pertumbuhan tinggi. Kami berharap dapat membantu mendorong usaha patungan baru
kami ke depan dan menempatkan prioritas utama kami yaitu kepuasan pelanggan dan
keamanan data, di jantung bisnis.”
Braham Singh, CEO BDx, berkomentar “Kami melihat permintaan yang sangat besar
untuk pusat data dengan infrastruktur berkualitas di seluruh Indonesia dari perusahaan
domestik dan internasional. Kami menyadari peluang luar biasa yang ada di pasar utama
Asia-Pasifik ini dan dengan senang hati bermitra dengan IOH dan Lintasarta untuk
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menghadirkan pusat data dan layanan cloud terbaik di kelasnya ke Indonesia. Dengan
investasi yang akan dilakukan BDx Indonesia, perusahaan dan hyperscaler domestik
dan internasional akan dapat berbagi informasi lebih cepat, dan dalam lingkungan yang
lebih aman. BDx Indonesia tidak hanya menambah portofolio pusat data kelas dunia
kami di seluruh Asia Pasifik, tetapi juga menghadirkan penawaran berkualitas ke
Indonesia.”
SELESAI
Tentang Indosat Ooredoo Hutchison
Indosat Ooredoo Hutchison (IDX: ISAT) memiliki visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih
di Indonesia. Melalui layanan telekomunikasi digital kelas dunia dan jaringan unggulannya, Indosat Ooredoo Hutchison
berusaha untuk menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. Dikendalikan bersama oleh
Ooredoo Group dan CK Hutchison, Indosat Ooredoo Hutchison dibentuk melalui penggabungan PT Indosat Tbk dan PT
Hutchison 3 Indonesia pada tahun 2022.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
Steve Saerang, SVP – Head of Corporate Communications
+62 816 100 930
E-mail

: steve.saerang@IOH.co.id

Website

: www.IOH.co.id

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChs2x7pZ2D8UgHz9cgrn3sQ
Facebook : https://www.facebook.com/indosat/

Tentang Lintasarta
Sejak 1988, Lintasarta adalah penyedia Komunikasi Data, Internet dan Layanan IT untuk berbagai sektor industri. Saat
ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporat dengan lebih dari 35.000 jaringan yang meliputi layanan
komunikasi data serat optik, jaringan satelit, managed security &collaboration, data center dan DRC, cloud computing,
Managed Services, e-Health dan total data communication. Infrastruktur Lintasarta berbasis pada platform jaringan Next
Generation Network (NGN).
Untuk pertanyaan media:
Lisa Andriana, VP Corporate Communication
+62 816 1827 872
Email : Lisa.andriana@lintasarta.co.id
Website : www.lintasarta.net
Instagram : @lintasarta.official
Facebook : lintasarta.official
Twitter : @lintasarta
LinkedIn : lintasarta
Youtube : https://www.youtube.com/user/aplikanusaLintasarta
Tentang Big Data Exchange (BDx)
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BDx adalah penyedia solusi data center, colocation dan hybrid cloud terkemuka di Asia-Pasifik dan perusahaan
portofolio I Squared Capital. Dipimpin oleh tim yang diakui secara global, BDx memberdayakan perusahaan untuk
berkembang di seluruh pasar paling berpengaruh di dunia. Dengan fasilitas ultra-modern yang mencakup China, Hong
Kong, dan Singapura, BDx melampaui ruang dan kekuatan untuk menghadirkan solusi generasi berikutnya. Komitmen
BDx untuk meningkatkan keberlanjutan telah menghasilkan kemitraan dengan pemasok listrik terbarukan dan
membentuk koalisi untuk mengembangkan teknologi inovatif dan mengubah fasilitasnya secara digital. Perusahaan ini
dengan giat memperluas kehadirannya ke daerah-daerah berkembang untuk memenuhi kebutuhan digital yang
berkembang dari perusahaan-perusahaan hyperscaler, multinasional, dan jasa keuangan.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisasi berpikiran maju ini, kunjungi bdxworld.com atau ikuti BDx di LinkedIn,
Twitter, atau YouTube.
Kontak Media:
Kealey Dorian, atas nama BDx
Jaymie Scotto & Associates (JSA)
jsa_bdx@jsa.net
+1 405-923-8895
Sanggahan
Dokumen ini dapat mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat
mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat Ooredoo Hutchison, yang bukan
merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi ke depan sesuai
pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi ke depan dipengaruhi oleh resiko dan ketidakpastian yang
dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat Ooredoo Hutchison ke depan berbeda
dengan yang diharapkan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan
terkait hasil yang diharapkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison, atau diindikasikan oleh pernyataan semacam ini akan
tercapai.
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