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PRESS RELEASE 
 
 

Biznet Hadirkan Layanan Internet Wi-Fi Terbaik di 
Alun-alun Kota Madiun 

 
Madiun (Jawa Timur), 7 Februari 2017 – Biznet hari ini resmi mengumumkan ketersediaan layanan Internet Wi-Fi 
melalui layanan Biznet Hotspot di Alun-alun Kota Madiun, pada acara yang diselenggarakan di Hotel Aston, Madiun, 
dan dihadiri oleh Wakil Walikota Madiun, Bapak Sugeng Rismiyanto, dan juga Senior Manager Sales Regional Biznet 
untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, Bapak Bagus Wicaksono. Acara ini juga mengundang perwakilan dari media dan 
perwakilan dari Pemerintah Kota Madiun. 
 
Dalam menghadirkan layanan Internet terbaik di Alun-alun kota Madiun ini, Biznet bekerjasama dengan Pemerintah 
Kota Madiun, yang juga sangat mendukung perluasan dan ketersediaan jaringan Internet untuk mendukung berbagai 
kegiatan masyarakat. Kini, masyarakat Madiun dapat menikmati koneksi Internet cepat dari Biznet Hotspot secara 
gratis setiap saat di Alun-alun Kota Madiun.  
 
Biznet Hotspot merupakan layanan Internet berteknologi nirkabel yang hadir di tempat-tempat umum. Layanan ini 
dihadirkan khusus untuk pengguna individu, dan siapapun dapat menikmati layanan ini secara gratis di ratusan lokasi 
yang mencakup pusat perbelanjaan, restoran/cafe, apartemen, hotel, sekolah, universitas, dan tempat-tempat umum 
lainnya yang ada di Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lain telah tercakup oleh jaringan Biznet. Untuk 
informasi lengkap mengenai lokasi layanan Biznet Hotspot, kunjungi www.biznethotspot.com. 
 
Berikut tiga langkah mudah untuk menikmati koneksi Internet terbaik dari Biznet Hotspot: 

1. Buka pengaturan Wi-Fi pada perangkat Anda, lalu pilih SSID “@FreeBiznetHotspot” 
2. Buka Browser pada perangkat Anda lalu klik “Start Now” 
3. Klik tombol “Connect” untuk langung menikmati layanan Biznet Hotspot 

 
“Sesuai tagline Biznet, Connecting Indonesia, kami berkomitmen untuk terus memperluas jaringan kami di lebih 
banyak wilayah di Indonesia. Madiun merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menurut kami memiliki potensi 
yang sangat besar untuk berkembang dengan sumber daya manusia yang luar biasa potensial. Biznet juga sangat 
senang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun untuk menghadirkan layanan Biznet Hotspot disini, yang 
kami harapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang membutuhkan koneksi Internet terbaik,” ujar Adi 
Kusma, President Director Biznet. 
 
Selain Biznet Hotspot, Biznet juga menawarkan layanan Biznet Home yang merupakan layanan Internet terbaik untuk 
keluarga dengan beberapa paket layanan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari 25 Mbps dengan 
harga Rp 240.000/bulan. Sedangkan Biznet Metronet, yang merupakan layanan Internet terbaik untuk UKM dan 
startup, kini hadir mulai dari 25 Mbps dengan harga Rp 800.000/bulan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.biznethome.net untuk Biznet Home atau www.biznetnetworks.com untuk Biznet Metronet. 
 
 

---- 
 
 
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.  
 

 

http://www.biznethotspot.com/
http://www.biznethome.net/
http://www.biznetnetworks.conm/
http://www.biznetnetworks.com/


 

PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet) 

MidPlaza 2, 8th Floor. Jl. Jend. Sudirman 10-11. Jakarta 10220 – Indonesia.  
P +62-21-57998888  F +62-21-5700580  Call Biznet 1500988  www.biznetnetworks.com 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

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

corporate_communication@biznetnetworks.com 


