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Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan apresiasi atas usaha
maksimal (all out) yang tidak mengenal lelah dari seluruh jajaran PT. Telkom dalam memulihkan layanan
telekomunikasi yang sebelumnya memanfaatkan Satelit Telkom-1.
&quot;Saat ini PT. Telkom sudah mencapai tingkat pemulihan yang signifikan yaitu 66 persen titik yang
terpulihkan sehingga layanan ATM bisa berjalan kembali,&quot; kata Menkominfo saat konferensi pers di Jakarta,
Selasa (5/9).
Menurutnya, hal-hal mengenai malfuction dan apa yang terjadi dengan Satelit Telkom-1 agar tidak menjadi
spekulasi karena tentu hal ini akan dilakukan penyelidikan teknis yang mendalam oleh pihak yang membidangi
hal ini, utamanya pabrikan satelit dan PT. Telkom yang terus melakukan pemantauan.
&quot;Yang terpenting pemulihan layanan telekomunikasi berhasil dilakukan oleh PT. Telkom secara cepat
sehingga keseluruhan titik yang berjumlah 15.000 akan selesai pemulihan sampai dengan 10 September
2017,&quot; ungkapnya.
Menkominfo melanjutkan, hal ini memberikan kepercayaan masyarakat kepada PT. Telkom yang mampu
melakukan tindakan cepat dan tepat. Adapun yang berkaitan dengan slot orbit Kementerian Kominfo akan
melakukan upaya dan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mempertahankan slot orbit&nbsp; yang
sebelumnya ditempati Satelit Telkom-1.
Direktur Utama PT. Telkom Alex J. Sinaga menyatakan bahwa saat ini jajaran Telkom dari berbagai wilayah terus
melakukan kegiatan pemulihan, dengan semangat yang sangat tinggi dan mampu mencapai tingkat pemulihan
yang sangat siginifikan.
Adapun&nbsp;Progress service recovery&nbsp;Satelit Telkom-1 posisi 5 September 2017 pukul 10.00 WIB
A. &nbsp;Transponder Pengganti Satelit Telkom 1
Satelit Telkom 1 melayani 63 pelanggan, 8 (delapan) diantaranya Operator VSAT dengan total pemanfaatan
kapasitas transponder sebesar 29,25 TPE
B. Progress Service Recovery Satelit Telkom 1
Progress service recovery&nbsp;Satelit Telkom 1 sampai tanggal 5 September 2017 pukul 10.00 WIB adalah
sebagai berikut: Penyediaan transponder pengganti Satelit Telkom 1 telah dilaksanakan sejak 28 Agustus 2017
dan sudah terealisasi 100 persen pada 30 Agustus 2017.
Progress Repointing ground segment: Total site&nbsp;yang terdampak 15.019 dengan rincian 11.547 ATM dan
3.445 Non ATM.&nbsp;Total site&nbsp;yang sudah normal : 10.654 site (71%) terdiri dari ATM: 7.658 (66 % dari
total ATM), b. Non ATM: 2.996 (87 % dari total non ATM&nbsp;1.013 site dari 10.654 site yang sudah normal
disolusikan dengan : Fiber Optic 337 sites &amp; &nbsp;Machine to machine 676 sites.&nbsp;
C. Rencana Penyelesaian Service Recovery Satelit Telkom 1
Total site&nbsp;yang masih&nbsp;in progress&nbsp;sebanyak 4.521 terdiri dari 3.916 ATM dan 605 Non ATM.
Rata-rata&nbsp;progress recovery&nbsp;perhari 1.166 site, maka penyelesaian sisa 4.521 site akan dapat
diselesaikan 10 September 2017.
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