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SIARAN PERS 
 

Biznet Gelar Biznet Festival Batam 2017 

 
Batam (Kepulauan Riau), 22 April 2017 – Hari ini Biznet menyelenggarakan Biznet Festival Batam 2017, tanggal 22 
April 2017 bertempat di Lapangan Engku Putri, Batam. Biznet Festival Batam 2017 merupakan acara Biznet Festival 
keenam yang diselenggarakan oleh Biznet setelah sebelumnya di gelar di Kediri, Bali, Tegal, Sukabumi dan 
Purwokerto sejak tahun 2016. Keseruan Biznet Festival Batam 2017 akan dimeriahkan dengan penampilan dari dua 
band yang telah meluncurkan best selling album di Indonesia, yaitu Nidji dan Armada. Keseruan lain yang akan 
dihadirkan di acara ini antara lain Kompetisi Band, Kompetisi Dance, games dengan hadiah seru, berbagai aktivitas 
komunitas online di Batam, dan tentunya koneksi Internet Wi-Fi super cepat dari Biznet. 
 
“Kami sangat senang dapat menyelenggarakan Biznet Festival Batam 2017, yang merupakan acara Biznet Festival 
ketiga di tahun 2017 ini setelah sebelumnya diselenggarakan di Sukabumi dan Purwokerto. Pada tahun 2015 yang 
lalu kami telah menyelesaikan jaringan Biznet Fiber Jawa Bangka Batam Singapura, dan kami saat ini sangat senang 
dapat menghadirkan layanan internet terbaik, yang didukung oleh infrastruktur berkualitas, bagi masyarakat Batam. 
Biznet Festival Batam 2017 merepresentasikan komitmen kami untuk terus berupaya menghadirkan layanan Internet 
terbaik, dan di saat yang sama menghadirkan hiburan seru bagi para pengunjung yang hadir,” ujar Adi Kusma, 
President Director Biznet. 
 
Biznet resmi memperluas jaringan dan hadir di Batam pada tahun 2016. Batam adalah pulau yang menjadi bagian 
dari Kepulauan Riau dan berlokasi sangat dekat dengan Singapura, hanya berjarak sekitar 20 km atau memakan 
waktu sekitar 50 menit apabila menggunakan jalur laut. Pulau Batam telah berkembang menjadi pusat industri dan 
pariwisata secara signifikan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pulau Batam juga semakin memikat 
banyak warga dari pulau lainnya di Indonesia yang berpendapat Batam menawarkan banyak kesempatan untuk 
berkembang. Batam juga menarik minat turis yang datang untuk berlibur bersama teman dan keluarga, berbelanja di 
duty free atau sekedar untuk mencicipi hidangan laut yang lezat. 
 
Untuk area Batam, Biznet menghadirkan dua jenis layanan yaitu layanan untuk segmen perumahan/individu serta 
layanan untuk segmen bisnis/UKM dengan harga yang terjangkau, dan tentunya dengan beberapa pilihan paket 
layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk segmen perumahan/individu, Biznet hadir 
dengan layanan Biznet Home yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 25 Mbps dengan harga Rp 
240.000/bulan. Sedangkan untuk segmen bisnis/UKM Biznet menghadirkan layanan Biznet Metronet, yang juga 
menjadi solusi terbaik untuk segmen bisnis startups. Layanan Biznet Metronet hadir mulai dari 25 Mbps dan harga 
mulai dari Rp 800.000/bulan.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.biznethome.net untuk layanan Biznet Home, atau 
www.biznetnetworks.com untuk layanan Biznet Metronet. Masyarakat Batam juga dapat mengunjungi kantor Biznet di 
Batam yang beralamat di Gedung Graha Pena, 9th Floor Suite 901, Jl. Raya Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau 
29461, atau melalui telp ke 0778-470684, atau dengan langsung mengunjungi Biznet Store Batam yang berlokasi di 
Mall NITC (Nagoya IT Center), lantai dasar, Jl. Imam Bonjol, Batam. 
 

---- 
 
Tentang Biznet 
Biznet merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang 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 www.biznetnetworks.com.  
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Renya Nuringtyas 
Corporate Communication Manager - Biznet 
Phone:  +62-813-17084024   
Email:  renya_nuringtyas@biznetnetworks.com  

corporate_communication@biznetnetworks.com 
 


