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Biznet Gelar Seminar di SMK 5 Surakarta; 
Membangun Anak Bangsa yang Cerdas dan Kreatif dengan Internet

Solo, 9 April  2016 – Kantor  cabang Biznet di  Solo hari  ini  menggelar  seminar di  SMK 5 Surakarta 
dengan tema “Membangun Anak Bangsa Untuk Cerdas Dan Kreatif dengan Internet.” Seminar khusus ini 
dihadiri oleh 50 peserta seminar yang merupakan perwakilan dari siswa serta perwakilan guru dari setiap  
kelas di SMK 5 Surakarta. Acara ini di mulai pada pukul 09:00 WIB bertempat di Aula SMK 5 Surakarta,  
dan berakhir pada pukul 12:30 WIB. 

Kantor cabang Biznet Solo menyelenggarkan seminar ini dengan tujuan memberikan pengetahuan akan 
pentingnya teknologi  Internet  bagi masyarakat Indonesia,  khususnya para siswa dan siswi  SMK dan 
generasi muda Indonesia secara umum, dalam mengembangkan kreativitas demi pembangunan negara.  
Selain itu, tim Biznet Solo juga berbagi informasi mengenai pesatnya perkembangan teknologi Internet 
yang  kini  telah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  utama  bagi  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia, 
khususnya mereka yang berada di kota besar. 

“Biznet terus memperluas jaringan kami untuk dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia, demi 
menghadirkan layanan Internet terbaik bagi seluruh masyarakat. Dengan hadirnya jaringan Biznet di Kota 
Solo,  kami  berharap  dapat  memberikan  layanan Internet  terbaik  bagi  seluruh  warga  Solo,  terutama 
generasi muda, untuk dapat lebih mengembangkan kreativitas demi masa depan yang lebih baik,” ujar 
Adi Kusma, President Director Biznet Networks. 

Seminar ini dihadiri oleh perwakilan dari Team Biznet Solo, Bpk Harry Nugroho selaku Branch Supervisor 
yang berbagi informasi mengenai perkembangan teknologi Internet serta mengenai Biznet yang saat ini  
tengah dalam proses perluasan jaringan di sepanjang Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu, Biznet 
juga menghadirkan salah satu Blogger terkemuka di Solo, Bpk. Dhanang Sukmana Adi, yang berbagi 
informasi mengenai Pembuatan Web dan tips untuk menjadi seorang Blogger. 

Rundown Acara seminar yang akan di adakan di SMK 5
- Sambutan dari Bpk. Harry Nugroho, Branch Supervisor Biznet Branch Solo
- Sambutan dari Bpk. Suratno, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah SMK 5 Surakarta
- Presentasi dari Bpk. Harry Nugroho mengenai perkembangan teknologi Internet dan jaringan
- Presentasi dari Bpk. Dhanang Sukmana Adi mengenai pembuatan web dan tips untuk menjadi 

seorang Blogger

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:

Mutiara Lubis
Marketing Executive – Biznet Branch Solo
Telepon: +62-899-777-1086  
E-mail : mutiara_lubis@biznetnetworks.com 

Dona Asmaul
SMK 5 Surakarta
Telepon: +61-856-4206-2634
E-mail : info@smk5solo.net
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