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PRESS RELEASE 
 

Biznet Perluas Jaringan di Pulau Kalimantan 
 
Jakarta, Indonesia, 17 Juni 2022 – Setelah sebelumnya hadir di Kota Pontianak, kini Biznet kembali perluas jaringan 
di Pulau Kalimantan, yaitu Kota Samarinda dan Balikpapan. Biznet membuktikan komitmennya dengan perluasan 
jaringan, untuk mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. Salah satunya dengan memperkenalkan layanan Biznet 
ke masyarakat Kota Samarinda dengan pembukaan kantor cabang Biznet Branch Samarinda Gunung Kelua, yang 
terletak di Jl Letnan Jend Suprapto No 11, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dan akan menambah beberapa 
kantor cabang dalam waktu dekat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi biznet.id/samarinda. 

Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Kota 
Samarinda merupakan salah satu kota yang 
terus mengikuti perkembangan teknologi, yang 
semakin berkembang pesat dan membutuhkan 
koneksi Internet. Oleh sebab itu, hadirnya Biznet 
di Kota Samarinda sebagai langkah Biznet untuk 
memperluas jaringannya ke wilayah Indonesia 
Tengah untuk memenuhi kebutuhan digital yang 
tinggi akan layanan Internet yang didukung oleh 
infrastruktur terkini. Terus melakukan perluasan, 
saat ini jaringan Biznet telah tersedia di beberapa 
wilayah di Samarinda yaitu Dadi Mulya, Sidodadi, 
Bugis, Sungai Pinang Luar, Pelabuhan, Gunung 
Kelua dan akan terus bertambah agar 
masyarakat dapat segera menikmati layanan 
Internet dari Biznet. 

Sebelum perluasan jaringan di Kota Samarinda, Biznet juga telah hadir di Kota Balikpapan. Sebagai kota yang memiliki 
perekonomian terbesar yang menjadikannya sebagai pusat bisnis dan industri, tentu saja perkembangan yang pesat 
ini juga berpengaruh terhadap dukungan infrastruktur jaringan Internet agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan 
lancar dan efisien. Hingga saat ini Biznet masih terus melakukan perluasan jaringan dan kini telah hadir di beberapa 
kelurahan yaitu Muara Rapak, Batu Ampar, Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Damai Baru, Damai Bahagia 
dan Gunung Bahagia yang dibarengi juga dengan hadirnya Branch Balikpapan Damai di Komplek Ruko Haryono Palace 
No 12, Jl MT Haryono, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76128. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi 
biznet.id/balikpapan.  

“Kami sangat senang dapat memberikan kabar 
baik bagi masyarakat Kota Samarinda dan 
Balikpapan, bahwa jaringan Biznet kini telah 
tersedia sebagai solusi layanan Internet WiFi 
terbaik. Melihat dari peningkatan trafik pengguna 
layanan Internet yang dibarengi dengan 
perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, yang 
menjadi serba digital tentu diperlukan koneksi 
Internet terbaik. Biznet berkomitmen untuk terus 
memperluas jaringan Fiber Optic di Indonesia, 
yang akan menjadi solusi terbaik bagi kebutuhan 
masyarakat Kota Samarinda dan Kota 
Balikpapan,” ujar Adi Kusma, President Director 
Biznet.  
 
Untuk mendukung segala aktivitas digital masyarakat di Pulau Kalimantan, Biznet hadir dengan berbagai pilihan paket 
layanan Internet yang dirancang khusus untuk mendukung seluruh aktivitas digital yang didukung juga oleh infrastruktur 
teknologi terkini dan jaringan The New Biznet Fiber. Masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan dapat memilih paket 
layanan Internet yang sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut: 

https://www.biznetnetworks.com/company/network/city/place/balikpapan
https://www.biznetnetworks.com/company/network/city/place/balikpapan
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● Layanan Biznet Home, merupakan layanan Internet WiFi terbaik untuk segmen perumahan/apartemen 
dengan kecepatan koneksi hingga 125 Mbps untuk upload dan download. 

● Layanan Biznet Metronet, merupakan layanan Internet untuk segmen UKM atau startup yang menawarkan 
beberapa pilihan paket layanan Internet mulai dari 50 hingga 150 Mbps dengan harga Rp 1,150,000/bulan. 

● Layanan Biznet Dedicated Internet, yang merupakan layanan Internet dedicated untuk perusahaan berskala 
besar atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 60 Mbps. Layanan Internet ini 
memiliki koneksi 24 jam ke Global Internet dengan alokasi bandwidth dedicated (1:1), memastikan performa 
jaringan selalu berada dalam kondisi terbaik setiap saat. 

 
Sebagai bagian dalam proses perkembangan teknologi digital di Indonesia dalam menghadirkan layanan Internet, 
sudah menjadi tugas utama Biznet untuk terus melakukan perluasan jaringan secara bertahap bagi masa depan. 
“Penggunaan Internet saat ini telah memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan tersedianya Internet juga 
membuka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Untuk itu, Biznet turut berperan aktif dalam 
mendukung aktivitas seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berkarya terhadap hal-hal yang positif dengan didukung 
oleh layanan Internet WiFi terbaik dari Biznet. Kami yakin, proses perluasan jaringan yang akan terus berlangsung ini 
dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang telah membutuhkan tersedianya layanan Internet WiFi di areanya,” tutup 
Adi. 

--- 

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: 

Corporate Communication Biznet 
Phone: +62-21-5799-8888 
E-mail: corporate_communication@biznetnetworks.com 

http://www.biznetnetworks.com/

