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SoftBank Corp. dan Anak Perusahaan Lippo Group, PT Link Net Tbk. 
Mengumumkan Kemitraan dalam Solusi dan Layanan IoT  

(Internet of Things) 
 

 
Jakarta, 5 Juli 2018 – SoftBank Corp. ("SoftBank") dan anak perusahaan Lippo Group, PT Link 
Net Tbk. ("Link Net") hari ini mengumumkan kerja sama dalam pengembangan dan penerapan 
'Internet of Things' (IoT), platform dan solusi di seluruh ekosistem properti, layanan kesehatan 
dan mobilitas di Indonesia, termasuk, khususnya di megaproyek kota Meikarta, Lippo Malls, dan 
Siloam Hospital. 
 
Kerja sama ini diresmikan dengan penandatanganan perjanjian yang berlangsung pada 29 Juni 
2018 di hotel Aryaduta, Jakarta oleh Marlo Budiman selaku Chief Executive Officer (CEO) PT 
Link Net Tbk. milik Lippo Group yang merupakan penyedia internet broadband berkecepatan 
tinggi terkemuka, dan Hidebumi Kitahara, Vice President Global Business Strategy Division 
SoftBank Corp. 
 
Hidebumi Kitahara dalam kesempatan tersebut mengatakan, “Industri mobile secara global kini 
telah memasuki era 5G, dimana IoT akan menjadi fokus utama dalam berinovasi. Kerja sama 
dengan PT Link Net Tbk. menunjukkan komitmen kami untuk terus mendorong inovasi teknologi 
di pasar global dan meningkatkan perkembangan ICT di negara ini”. 
 
 



 

 

 
 
 
Marlo Budiman mengungkapkan, “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan SoftBank dimana 
insiatif pada tahap awal akan melibatkan penerapan perangkat-perangkat IoT yang 
digabungkan dengan analisa video yang mencakup perumahan, bangunan komersial, mal, 
perkantoran, jalan umum serta area lainnya di dalam ruang lingkup properti kami. Inisiatif 
teknologi ini konsisten dan sejalan dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai 
perekonomian digital terbesar di ASEAN”.  
 

*** 

Tentang Lippo Group 

Lippo Group adalah perusahaan investasi di Asia dengan investasi di bidang properti, department store, 
ritel, jasa keuangan, telekomunikasi, perhotelan, layanan kesehatan, media dan news, dan layanan IT. 
Selama 60 tahun terakhir, telah membentuk model untuk pertumbuhan, inovasi dan kepemimpinan di 
industri dan pasar-pasar baru. Yayasan pendidikan Lippo mengelola 52 sekolah dan dua universitas, 
termasuk universitas swasta terkemuka di Indonesia. Inisiatif layanan kesehatan Lippo mengelola group 
healthcare terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 31 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, 
termasuk rumah sakit perawatan kanker kelas dunia pertama di Indonesia. Lippo memiliki visi “Growing in 
Stewardship, Transforming Lives”. 

Link Net – First Media 

PT Link Net Tbk ("Link Net"), didirikan pada tahun 1996, merupakan penyedia layanan via kabel yang 
terbesar di Indonesia, yang menyediakan layanan televisi berbayar*) dengan kualitas tinggi, koneksi 
broadband berkecepatan tinggi dan komunikasi data di bawah merek “First Media”. 

Link Net memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel Hybrid Fibel Coaxial ("HFC”) yang menyediakan 
layanan akses internet berkecepatan tinggi untuk pelanggan-pelanggan ritel dan korporasi. Link Net juga 
mengoperasikan layanan televisi berbayar dengan berkolaborasi dengan PT First Media Television 
(“FMTV”). 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.firstmedia.com 
 
Tentang SoftBank 
 
SoftBank Corp. adalah anak perusahaan SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984) yang menyediakan 
mobile communication, fixed-line communication dan layanan internet ke konsumen dan pelanggan 
korporat di Jepang. Memanfaatkan teknologi inovatif dari perusahaan SoftBank Group lainnya, SoftBank 
Corp. juga mengembangkan AI, IoT, smart robotics, FinTech, cloud security dan sektor lainnya. 
 
Kontak Media: 
 
Duma Grace  SoftBank Corp.  
Public Relations     Corporate Communications  
PT Link Net Tbk (First Media)    Email: sbpr@softbank.co.jp   
Tel. (62) 21 527 8811    
Email: duma.grace@linknet.co.id 
 
  
 


