PRESS RELEASE

Biznet Bangun Infrastruktur Internet Masa Depan di Pulau
Bangka
Jakarta - Indonesia, 4 Juli 2022 – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu pulau yang hampir
sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan, karena itu Pulau Bangka tentu menjadi pilihan destinasi wisata terbaik di
Indonesia. Tentu peranan teknologi menjadi sangat penting untuk perkembangan wilayah maupun aktivitas
masyarakat di Pulau Bangka. Untuk memenuhi kebutuhan koneksi Internet untuk masyarakat, Biznet sebagai
perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia secara resmi telah melakukan perluasan jaringan di Pulau
Bangka yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Sungai Liat. Hadir dengan inovasi yang didukung dengan
infrastruktur jaringan terkini yaitu The New Biznet Fiber, diharapkan dapat menjawab kebutuhan digital masyarakat di
Indonesia, salah satunya di Pulau Bangka.
Selain itu, Pulau Bangka juga termasuk wilayah
yang merupakan penghasil timah terbesar di
Indonesia. Untuk itu, kehadiran teknologi
sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas
masyarakat dalam membantu ekonomi negara.
Sejalan dengan hal tersebut, Biznet terus
melakukan perluasan jaringan ke Pulau Bangka
untuk mendukung segala perkembangan
teknologi serta aktivitas masyarakat di Pulau
Bangka. Hadirnya Biznet di Pulau Bangka ini
juga dibarengi dengan pembukaan 2 (dua)
kantor cabang: Biznet Branch Pangkal
Pinang Batin Tikal yang terletak di Jl Ahmad
Yani No 10, Kota Pangkalpinang, Bangka
Belitung 33121 dan Biznet Branch Bangka
Sungai Liat yang terletak di Ruko Sudirman Square No R6 Jl Jendral Sudirman, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung
3321.
“Sesuai dengan komitmen kami untuk
menjangkau lebih banyak area dan kota di
Indonesia, kami sangat senang dapat
memberitahukan perluasan jaringan Biznet
telah hadir di Pulau Bangka, yaitu Kota
Pangkalpinang dan Kabupaten Sungai Liat.
Perluasan jaringan Biznet di Pulau Bangka ini
telah menjadi salah satu agenda perluasan
jaringan kami sejak lama dan telah menjadi
komitmen
kami
untuk terus berupaya
menyediakan jaringan yang didukung oleh
infrastruktur terkini untuk masyarakat Pulau
Bangka. Kami berharap, proses perluasan
jaringan akan terus berlangsung hingga
menjangkau seluruh area di Pulau Bangka dan
menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan koneksi layanan Internet WiFi terbaik,” ujar Adi Kusma, President
Director Biznet.
Kehadiran Internet telah memberikan banyak perubahan serta kemudahan untuk memenuhi seluruh aktivitas
masyarakat saat ini yang dimana semua telah bertransformasi secara digital. Untuk saat ini, di Kota Pangkalpinang
jaringan Biznet telah hadir di Kelurahan Opas Indah, Rawa Bangun, Gedung Nasional, Batin Tikal, Sriwijaya dan
untuk Kabupaten Sungai Liat, jaringan Biznet telah hadir di Kelurahan Sungai Liat dan Parit Padang. Untuk informasi
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lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon di +62-21-57998888 serta kunjungi biznet.id/bangka dan
biznet.id/pangkalpinang.
Selain melakukan pembangunan jaringan di Pulau Bangka, Biznet juga hadir dengan berbagai pilihan paket layanan
Internet yang dirancang khusus untuk mendukung seluruh aktivitas digital yang didukung juga oleh infrastruktur
teknologi terkini dan jaringan The New Biznet Fiber, sebagai berikut:
● Layanan Biznet Home, merupakan layanan Internet WiFi terbaik untuk segmen perumahan/apartemen
dengan kecepatan koneksi hingga 250 Mbps untuk upload dan download. Selain itu, Biznet juga
menghadirkan inovasi terbaru dengan pilihan layanan Biznet Home 0C yang memiliki kapasitas bandwidth up
to 30 Mbps dengan harga layanan Rp 250,000/bulan. Dengan layanan ini, masyarakat Pulau Bangka dapat
menikmati layanan Internet WiFi Terbaik dengan harga yang murah.
● Layanan Biznet Metronet, merupakan layanan Internet untuk segmen UKM atau startup yang menawarkan
beberapa pilihan paket layanan Internet mulai dari 50 hingga 750 Mbps dengan harga Rp 1,000,000/bulan.
● Layanan Biznet Dedicated Internet, yang merupakan layanan Internet dedicated untuk perusahaan
berskala besar atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 60 Mbps. Layanan
Internet ini memiliki koneksi 24 jam ke Global Internet dengan alokasi bandwidth dedicated (1:1), memastikan
performa jaringan selalu berada dalam kondisi terbaik setiap saat.
--Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data
Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan
mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan
jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai
perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Corporate Communication Biznet
Phone: +62-21-5799-8888
E-mail: corporate_communication@biznetnetworks.com
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