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Tangerang Selatan, 7 Oktober 2022 – Mengantisipasi tren transaksi digital di dunia dan 
di Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta), perusahaan yang bergerak di bidang 
Informations and Communication Technology (ICT) Total Solutions, yang juga merupakan 
anak usaha PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison/IOH), melakukan kerja sama 
strategis dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Hal ini ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat antara Lintasarta dan PPA untuk 
pembelian saham PT Arta Integrasi Teknologi (ARINT), anak usaha Lintasarta.  
 
Penandatanganan dilakukan hari ini oleh Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar, dan 
Direktur Utama PPA, Yadi Jaya Ruchandi, serta disaksikan oleh President Director and 
CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, dan Direktur Utama Artajasa, Moch. Maruf, 
di Grha Artajasa. Transaksi strategis ini merupakan sinergi antara IOH, Lintasarta, dan PPA 
untuk memperkuat peran Artajasa di dalam ekosistem digital Indonesia.  
 
Ke depan, Artajasa diharapkan dapat memperkuat ragam layanannya, memperluas 
cakupan bisnisnya, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan, sehingga dapat 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Selain itu, 
transaksi ini merupakan bentuk kepatuhan atas peraturan yang berlaku di Indonesia. 
 
Direktur Utama Artajasa, Moch. Maruf, mengatakan, "Hari ini kami memulai sebuah 
perjalanan bersejarah di Artajasa, karena transaksi ini akan memungkinkan kami untuk 
berinovasi dalam memberikan solusi pembayaran baru dan memperkenalkan produk-
produk baru dalam ekonomi digital Indonesia." 
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar, mengatakan, 
"Transaksi dan kerja sama strategis ini memungkinkan Artajasa untuk memberikan solusi 
terbaik di kelasnya kepada para pelanggannya. Selain itu, upaya ini adalah bentuk 
kepatuhan kami terhadap regulasi terkait industri sistem pembayaran dalam negeri, yang 
pada akhirnya akan meningkatkan customer experience.” 
 



 

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, menambahkan, 
"Kami percaya kolaborasi ini merupakan peluang besar bersama untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan menciptakan sinergi antara ekosistem 
IOH, Lintasarta, Artajasa, dan PPA. Hal ini juga sesuai dengan semangat gotong royong 
yang diusung IOH dalam mewujudkan misinya memberikan pengalaman digital kelas 
dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia." 
 
Lebih lanjut, Direktur Utama PPA, Yadi Jaya Ruchandi, menyampaikan, “Transaksi ini 
merupakan komitmen kami dalam mengoptimalisasikan kepemilikan saham minoritas pada 
Indosat Ooredoo Hutchison sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN 
kepada PPA, serta menciptakan peluang sinergi di dalam ekosistem Holding Danareksa. 
Kami percaya bahwa kerja sama strategis antara PPA dengan IOH, Lintasarta, dan Artajasa 
melalui ARINT akan menciptakan banyak peluang baru pada ekosistem pembayaran 
digital Indonesia dan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa bagi 
masyarakat Indonesia.” 
 

SELESAI 
 

Tentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison 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 dari 35.000 jaringan yang meliputi layanan komunikasi data fiber optic, jaringan satelit, managed 
security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing, managed services, e-Health dan solusi total komunikasi data dengan jaminan 
ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 99,99% sesuai kebutuhan para pelanggannya. Layanan profesional kami didukung oleh 
lebih dari 1.000 staf berpengalaman diantaranya memiliki sertifikasi Internasional yang tersebar di lebih dari 54 kota di Indonesia. Infrastruktur 
Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan mutu layanan Lintasarta telah memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 
50/2012. 
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Tentang PT Perusahaan Pengelola Aset 
PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA adalah anggota Holding Danareksa yang berperan sebagai National Asset Management Company (NAMCO), 
yaitu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai BUMN melalui restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, 
pengelolaan non-performing loan (NPL) perbankan, serta solusi inovatif dan efektif Special Situations Fund. 
 
Pencapaian dan kontribusi PPA telah mendapatkan pengakuan dari publik melalui penghargaan nasional maupun internasional, di antaranya: 

• “Restructuring Deal of The Year 2021” dari IFN 
• “Indonesia Deal of The Year 2021” dari IFN 
• “The Best SOE in Asset Recovery Management 2022” dari Infobank: The Best SOE 2022 
• “Indonesian SOE with Predicate Excellent for Financial Performance 2021” dari Infobank: The Best SOE 2022 
• “Pengembangan Talenta Unggul Terbaik” dari BUMN Track: Anugerah BUMN 2022 
• “Kategori Terbaik untuk Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan” dari BUMN Track: TJSL & CSR Award 2022 
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