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PRESS RELEASE 
 

 
Biznet Goes to School Secara Online Dukung Kegiatan 

Belajar dari Rumah 
 

 
Jakarta, Indonesia, 25 Juni 2020 – Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, 
berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan masyarakat selama beraktivitas #DiRumahAja. Salah satunya adalah 
kegiatan belajar dari rumah atau online learning yang saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar pelajar di 
Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Biznet hadir melalui program Biznet Goes to School Online yang 
diselenggarakan oleh Biznet untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Juni 2020 yang lalu. 
 
“Hingga saat ini sebagian besar sekolah maupun universitas di Indonesia masih memberlakukan kegiatan belajar 
mengajar secara online, dan untuk turut mendukung hal tersebut kami menyelenggarakan kegiatan Biznet Goes to 
School Online melalui aplikasi Video Conference, yang bertujuan untuk memberikan dan berbagi informasi serta ilmu 
pengetahuan mengenai berbagai hal, baik yang terkait dengan materi pembelajaran di sekolah maupun hal-hal yang 
sedang berkembang saat ini seperti COVID-19, sehingga dapat bermanfaat untuk mendukung pendidikan mereka,” 
ujar Adi Kusma, President Director Biznet. 
 
Kegiatan Biznet Goes to School Online dijalankan melalui aplikasi Video Conference dan Video Streaming. Selain 
bekerjasama dengan SMU dan SMK di beberapa kota di Indonesia, Biznet juga mengajak beberapa praktisi 
profesional sebagai narasumber diantaranya dr. Wiriadi Putra, Sp.THT-KL, M.Biomed, MM, seorang dokter spesialis, 
Ananto Nugroho, Food Content Creator, Adrian Pauline Husen, Co-Founder dan CEO Tim RRQ (Rex Regum Qeon), 
Alif Hatta, Project Manager Dyandra Promosindo, dan juga Adrianto Sulistyo, Biznet Senior Manager Marketing. 
Seluruh narasumber berbagi informasi terkait beberapa tema, diantaranya Seputar Fakta COVID-19 di Era Sosial 
Media dan Cara Baru Bersosialisasi di Situasi New Normal.  
 
Melihat kesuksesan Biznet Goes to School Online yang setiap sesi dihadiri oleh ratusan pelajar SMU dan SMK dari 
berbagai kota di Indonesia, Biznet pun akan kembali menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengangkat topik 
menarik dan bermanfaat lainnya, serta mengundang praktisi dan para profesional yang handal di bidangnya. Selain itu, 
kegiatan ini juga terbuka untuk umum dan siapapun dapat menonton dengan mengakses secara gratis melalui channel 
YouTube @Biznet. Informasi terkait dengan kegiatan ini tersedia melalui akun Instagram @BiznetHome. 
 
Biznet juga membuka kesempatan bagi siswa/siswi dari sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Menengah Umum 
(SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Indonesia, untuk menjadi bagian dari kegiatan Biznet 
Goes to School Online. Caranya cukup dengan mengirimkan email ke marketing_event@biznetnetworks.com atau 
dengan mengirimkan pesan/DM melalui akun Instagram @BiznetHome. Tidak hanya memberikan manfaat positif dan 
informasi yang bermanfaat bagi para siswa dalam menjalankan kegiatan belajar dari rumah, setiap siswa yang menjadi 
bagian dari Biznet Goes to School Online juga akan menerima e-Certificate dari Biznet yang akan memberikan nilai 
lebih bagi proses belajar mereka di masa seperti ini. 
 
“Dengan situasi yang ada saat ini, kita semua dapat memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi Internet, untuk 
mendukung berbagai aktivitas kita sehari-hari, dan salah satunya adalah aktivitas belajar dari rumah. Pemanfaatan 
teknologi secara maksimal dapat mendukung sektor pendidikan dan melahirkan berbagai cara baru bagi kita semua 
untuk belajar mengenai berbagai hal yang berkembang di dunia saat ini. Kegiatan Biznet Goes to School Online kami 
harap dapat memberikan kesempatan yang sama bagi lebih banyak siswa di seluruh Indonesia, sehingga bisa 
mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan merata,” tambah Adi. 
 
Mengikuti kelas online memang memberikan banyak kemudahan. Siapapun bisa mengikuti kelas online dari mana saja 
selama tersedia koneksi Internet yang cepat dan memadai. Untuk bisa mengikuti kelas online dengan lancar, berikut 5 
tips yang bisa dilakukan: 
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1. Pastikan koneksi Internet memadai 

Koneksi Internet merupakan hal terpenting yang mendukung kelancaran proses belajar online. Jadi, pastikan 
koneksi Internet yang digunakan mumpuni dengan kapasitas bandwidth yang mencukupi. Dengan begitu, 
proses belajar online pun dapat berjalan dengan lancar.  
 

2. Siapkan perangkat pendukung  
Untuk mengikuti kelas online, kita dapat menggunakan berbagai perangkat baik smartphone, tablet maupun 
laptop. Perangkat apapun yang digunakan, pastikan perangkat tersebut dapat terhubung dengan baik dengan 
jaringan Internet. Pastikan juga speaker dan earphone yang akan digunakan bekerja dengan baik. 
 

3. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat menggangu konsentrasi 
Mengikuti kelas online dari rumah memang memiliki kendala dan pasti banyak gangguan yang mungkin 
muncul, seperti ajakan keluarga bermain game online atau menyicipi hidangan di meja makan. Untuk itu ada 
baiknya kita menyiapkan ruangan khusus untuk mengikuti kelas online dan sampaikan kepada keluarga 
bahwa kita tidak bisa diganggu selama kelas sedang berlangsung. 
 

4. Siapkan catatan  
Sama halnya dengan kelas dan tatap muka pada umumnya, ada baiknya menyiapkan catatan untuk 
memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Catatan ini bisa disiapkan secara manual dengan 
buku catatan, atau dengan aplikasi notepad yang tersedia pada perangkat yang digunakan. 
 

5. Jangan malu bertanya 
Untuk memastikan semua informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik, jangan malu bertanya 
kepada pengajar atau narasumber. Untuk ini, kita bisa memanfaatkan berbagai fitur untuk bertanya yang 
tersedia di aplikasi Video Conference dan Video Streaming yang digunakan.  

 
Untuk mendukung aktivitas belajar online di rumah, Biznet menghadirkan layanan Biznet Home yang merupakan 
layanan Internet WiFi Ultra Cepat untuk pengguna perumahan dan apartemen dengan kecepatan koneksi mencapai 
150 Mbps baik untuk download maupun upload. Paket layanan Biznet Home hadir dengan kapasitas bandwidth mulai 
dari 75 Mbps seharga Rp 325,000/bulan. Untuk info lengkap kunjungi biznethome.net. 
 
 

---- 
 

  
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: 
 
Renya Nuringtyas 
Corporate Communication Manager - Biznet 
Phone: +62-813-17084024 
E-mail: renya_nuringtyas@biznetnetworks.com 
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