
   
 

 

NTT Indonesia Bermitra dengan Megaport untuk Membawa Konektivitas Multicloud 

Langsung ke Perusahaan-perusahaan di Indonesia  
  

• NTT Indonesia meluncurkan Cloud Connect Service di Indonesia, yang terkoneksi ke 

Megaport  

• Pusat data di Indonesia yang menawarkan kepada pelanggan korporasi dengan solusi 

multicloud berdasarkan permintaan  

• Momentum transformasi digital yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia 

mendorong NTT Indonesia untuk menyediakan layanan yang memungkinkan pelanggannya 

untuk memiliki konektivitas langsung ke berbagai layanan penyedia cloud global, seperti  

AWS, Azure, Google Cloud, dsb·        
 

Jakarta, INDONESIA – 07 Maret 2018 – NTT Indonesia, salah satu perusahaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi terdepan global asal Jepang, meluncurkan Cloud Connect Service dalam kemitraan dengan Megaport 

(Singapura) Pte Ltd, anak usaha Megaport Limited (ASX:MP1) (“Megaport”) dari Singapura, perusahaan penyedia 

Network as a Service (NaaS) terdepan dunia, yang menyediakan kemudahan akses ke penyedia layanan cloud 

untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan akses 

langsung dan aman ke tujuh penyedia layanan cloud global dari pusat data NTT Indonesia di Jakarta. 

  

Populasi yang besar dan pertumbuhan signifikan dari pengguna internet membuat Indonesia menjadi pasar yang 

ideal dan penting untuk meningkatkan industri teknologi informasinya di masa depan.  Dengan melakukan bisnis di 

Indonesia lebih dari 20 tahun, NTT Indonesia menyadari potensi ini dan membawa serta pengalaman dan eksposur 

globalnya, “didasari pengalaman kami, ada peningkatan permintaan terhadap kemampuan multicloud yang fleksibel 

di kawasan ini,” kata Alvin Siagian, Senior Consultant di NTT Indonesia. “Sebagai tambahan, di Indonesia ada lebih 

banyak perusahaan-perusahaan, terutama di sektor industri , yang melakukan transformasi digital dan memerlukan 

model bisnis baru dan teknologi inovasi untuk mendoring pertumbuhan revenue perusahaan.  Manfaat utama bagi 

perusahaan-perusahaan untuk terkoneksi ke cloud melalui Cloud Connect Service adalah tersedianya berbagai 

layanan cloud dalam satu perusahaan, kemudahan penggunaan, cepatnya implementasi, efisiensi biaya, dan yang 

terpenting adalah fleksibilitas,” jelas Alvin.  

  

“Kolaborasi antara Megaport dan NTT Indonesia adalah penting karena keunikan dan kemampuan yang tinggi dari 

infrastruktur yang dimiliki NTT Inodnesia dan Megaport Software Defined Network (SDN) global yang memungkinkan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk merancang dan membangun arsitektur-arsitektur TI generasi berikutnya 

dengan mudah,” tambah Alvin. 

  

Di kawasan Asia Pasifik, NexConnect Cloud Service tersedia di Singapura dari pusat data NTT di Serangoon. Dalam 

IDC market note baru-baru ini, analis perusahaan percaya bahwa “bagi pelanggan, pegaturan kolaborasi seperti ini 

memberikan kemudahan yang lebih untuk melakukan bisnis dengan provisi satu kontrak yang meliputi perjanjian 

tingkatan pelayanan, jaminan layanan berkualitas, terminologi komersial, dan sebagainya.”  

 

“Kami senang sekali dapat bermitra dengan NTT Indonesia menjadi yang pertama untuk memberikan konektivitas 

cloud langsung ke Indonesia. Cloud Connect Service memberikan kemampuan yang terbaik dan menawarkan 

https://www.megaport.com/idc-market-note-megaport-expands-footprint-asiapacific/


   
 

 

perbedaan yang menguntungkan untuk secara cepat terkoneksi ke semua top tujuh penyedia layanan cloud pada 

jaringan Megaport yang terkonekasi ke 102 cloud onramps di 57 kawasan di seluruh dunia.  Dengan Cloud Connect 

Service, akses ke koneksi yang elastis dan permintaan untuk solusi multicloud dari Indonesia saat ini dibuat mudah, 

tangkas dan tersedia untuk perusahaan-perusahaan,” kata Joshua Munro, Executive Vice President, Asia Pacific, 

Megaport. 

### 

Mengenai Megaport 
Megaport adalah penyedia layanan interkoneksi elastis terkemuka di dunia. Dengan menggunakan 
Software Defined Networking (SDN), platform global yang dimiliki Megaport memungkinkan bagi 
pelanggan untuk menghubungkan jaringan mereka dengan cepat ke layanan lain di Jaringan Megaport. 
Layanan dapat langsung dikontrol oleh pelanggan melalui perangkat seluler, komputer, atau API terbuka 
kami.  Lokasi jejak perusahaan berada di Australia, Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa memberikan 
platform netral bagi banyak penyedia pusat data di berbagai pasar.   
 
Berdiri pada tahun 2013 dan ditemukan oleh Bevan Slattery, Megaport membangun platform Elastic 
Interconnection berbasis SDN pertama yang dirancang untuk menyediakan cara yang paling aman, 
mulus, dan berdasarkan permintaan bagi perusahaan, jaringan, dan layanan untuk saling terkoneksi. 
Dipimpin oleh Vincent English, Megaport telah dibangun dengan tim yang sangat berpengalaman dan 
memiliki pengetahuan luas dalam membangun penyedia jaringan global berskala besar dan yang 
menghubungkan lebih dari 850 pelanggan di lebih dari 185 pusat data di dunia. Megaport adalah Mitra 
Alibaba Cloud Technology, Mitra Oracle Cloud, Mitra Teknologi AWS, Mitra AWS Networking 
Competency, Mitra Microsoft Azure ExpressRoute, Mitra Google Cloud Interconnect, penyedia IBM 
Direct Link Cloud Exchange, dan Mitra Salesforce Express Connect.  
 
Megaport, Virtual Cross Connect, VXC, dan MegaIX adalah merek dagang terdaftar dari Megaport 
(Layanan) 
Pty Ltd ACN 607 432 646. 
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Megaport, silakan kunjungi: www.megaport.com. 
 
Tentang NTT Indonesia 

PT. NTT Indonesia, sebelumnya adalah  PT. Intechsys Trisatya memulai bisnisnya tahun 1990 dengan 
fokus pada pekerjaan kontrak telekomunikasi atau Outside Plant Project (OSP), layanan konsultasi 
Telekomunikasi dan System Integration.  
 
Pada 1 Oktober  2000, perusahaan di restrukturisasi dan diperluas ke bisnis  IP. Dengan memanfaatkan 
jaringan global NTT Communications, yakni NTT/VERIO Global IP Network, NTT Indonesia memberikan 
koneksi internet kecepatan tinggi dan terpercaya kepada pelanggan korporasinya di Indonesia dalam 
bentuk NTTnet dan perangkat canggih housing environment dan keamanan.  NTT Nexcenter, adalah 
sertifikasi fasilitas data center Tier 3 yang memberikan layanan sesuai dengan filosofi perusahaan 
menjadi penyedia layanan one-stop.   
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