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PRESS RELEASE 
 
 

Biznet GIO Cloud Dapatkan Sertifikasi Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS) 

 
Jakarta, 20 Desember 2016 – PT. Biznet Gio Nusantara (Biznet GIO), perusahaan joint venture antara Biznet 
dengan Internet Initiative Japan Inc. (IIJ), hari ini resmi mengumumkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh 
sertifikasi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), yang merupakan standar keamanan data yang 
global untuk mencegah penipuan (fraud) dengan meningkatkan kontrol terhadap data kartu kredit.  
 
Sebagai perusahaan yang fokus untuk menghadirkan layanan Cloud Computing kelas dunia bagi pelanggan, Biznet 
GIO menawarkan layanan yang didukung oleh jaringan, Data Center dan infrastruktur terbaik dari Biznet, serta 
mendapat dukungan dari salah satu perusahaan penyedia layanan Cloud Computing terkemuka di Jepang yaitu IIJ. 
Dengan layanan yang dirancang untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, Biznet GIO Cloud berkomitmen 
untuk menghadirkan layanan dengan SLA 99.9%. 
 
Komitmen untuk menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan tersebut terus didukung oleh langkah-langkah yang 
dilakukan oleh Biznet GIO untuk meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan, salah satunya adalah 
dengan memastikan keamanan data dan informasi seluruh pelanggan yang menyediakan layanan pemrosesan kartu 
seperti payment gateway, e-commerce, dan internet banking dan untuk seluruh pelanggan yang sedang 
mengembangkan sistem untuk pemegang kartu. 
 
“Sejalan dengan perkembangan teknologi, terutama Internet, yang sangat pesat saat ini, keamanan data pelanggan 
dan informasi pelanggan menjadi salah satu faktor penting yang terus menjadi perhatian kami. Sebagai perusahaan 
penyedia layanan Cloud Computing yang berbasis Internet, Biznet GIO sangat berkomitmen untuk menjaga 
keamanan data seluruh pelanggan kami, dan kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah resmi 
memperoleh sertifikasi PCI DSS yang merupakan standar keamanan global, dan tidak hanya kan melindungi data 
pelanggan, namun juga data penting perusahaan,” ujar Dondy Bappedyanto, CEO PT. Biznet Gio Nusantara. Ia 
menambahkan bahwa Biznet GIO Cloud merupakan penyedia layanan Cloud Computing pertama di Indonesia yang 
mendapatkan sertifikasi ini. Dengan sertifikasi PCI DSS ini, Biznet GIO dapat terus memberikan layanan terbaik bagi 
seluruh pelanggan, baik pelanggan korporasi maupun pelanggan individu. 
 
PCI DSS merupakan sertifikasi standar keamanan informasi bagi lembaga yang memiliki kegiatan usaha yang 
berkaitan dengan informasi pelanggan yang merupakan pemegang kartu untuk bertransaksi. PCI DSS merupakan 
singkatan dari Payment Card Industry Data Security Standard, dan dikembangkan untuk meningkatkan keamanan 
data pemegang kartu kredit dan memfasilitasi pengadopsian pengamanan data secara konsisten serta global. PCI 
DSS menyediakan dasar persyaratan teknis dan operasional yang dirancang untuk melindungi data pemegang kartu. 
PCI DSS digagas oleh lima lembaga keuangan yaitu American Express, Visa Inc, Master Card, Discover Financial 
Service, dan JCB International. 
 

---- 
 
 
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.  
 
Tentang Internet Initiative Japan (IIJ)  

http://www.biznetnetworks.com/
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Didirikan ditahun 1992, Internet Initiative Japan Inc. (IIJ, NASDAQ: IIJI, Tokyo Stock Exchange TSE1: 3774) adalah 
salah satu penyedia akses internet dan solusi jaringan yang lengkap terkemuka di Jepang. IIJ dan grup 
perusahaannya menyediakan solusi jaringan yang terutama melayani pelanggan-pelanggan korporasi kelas high-end. 
Layanan IIJ meliputi sistem integrasi berkualitas tinggi, komputasi awan, pusat data, keamanan dan akses internet. 
Selain itu, IIJ telah membangun salah satu backbone internet terbesar di Jepang yang terhubung dengan Amerika 
Serikat, Inggris dan Asia. IIJ terdaftar pada NASDAQ di tahun 1999 dan pada bagian pertama Tokyo Stock Exchange 
pada tahun 2006. Untuk informasi lebih lanjut mengenai IIJ, silahkan kunjungi situs IIJ di http://www.iij.ad.jp/en.  
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