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PRESS RELEASE 
 

 
Biznet Sapa Warga Palembang dengan Menggelar 

Biznet Festival Palembang 2019 
 
 
Palembang, Sumatra Selatan, 31 Agustus 2019 – Setelah sukses menggelar Biznet Festival di beberapa kota di 
Pulau Jawa, Bali dan Batam sejak tahun 2016, kali ini Biznet hadir di Pulau Sumatra menyapa warga Kota Palembang 
dengan menggelar Biznet Festival Palembang 2019. Acara ini menghadirkan banyak aktivitas hiburan menarik 
termasuk Kompetisi Dance, Kompetisi Skateboard, dan juga performance musik dari dua musisi terbaik tanah air yaitu 
Padi Reborn dan Cakra Khan. Acara yang merupakan Biznet Festival ke-11 ini diselenggarakan di Lapangan PTC Mall 
– Palembang, dimana warga Palembang bisa menjadi bagian dari keseruan Biznet Festival Palembang 2019 secara 
gratis tanpa dikenakan biaya. 
 
“Kami sangat senang bisa hadir menyapa masyarakat Palembang dan mempersembahkan hiburan dan konser musik 
berkualitas melalui acara Biznet Festival Palembang 2019. Sejak pertama kali jaringan kami hadir di Palembang pada 
tahun 2014 yang lalu, sambutan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami sangat positif dan sampai saat ini kami 
terus mendapat dukungan dari seluruh pelanggan kami di Palembang, yang menjadi motivasi kami untuk terus 
memperluas cakupan area layanan kami di kota ini sehingga semakin banyak warga Palembang dapat menikmati 
koneksi Internet berkualitas dari Biznet untuk mendukung semua aktivitas digital mereka,” ujar Adi Kusma, President 
Director Biznet. 
 
Kota Palembang menjadi kota kedua di tahun 2019 yang dipilih untuk menjadi tuan rumah acara Biznet Festival. Bulan 
Maret 2019 yang lalu Biznet telah terlebih dulu menyapa warga Batam dengan menggelar acara Biznet Festival Batam 
2019, yang sukses menampilkan performance gemilang dari Glenn Fredly dan Anji. Sebagai tuan rumah Biznet Festival 
kali ini, Kota Palembang dipilih bukan hanya karena layanan Biznet telah hadir di kota ini sejak tahun 2014 yang lalu, 
namun juga karena Palembang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Provinsi Sumatra Selatan yang memiliki 
potensi luar biasa dengan jumlah pengguna Internet yang terus meningkat.  
 
Biznet Festival Palembang 2019 diselenggarakan tidak hanya untuk memberikan hiburan dalam bentuk performance 
musik dari musisi tanah air semata, namun juga untuk menjadi wadah bagi generasi muda kreatif dalam 
mengekspresikan minat dan hobi mereka, dan mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. 
Hal ini dibuktikan melalui Kompetisi Dance dan Kompetisi Skateboard yang menarik minat banyak generasi muda untuk 
turut serta memamerkan kebolehan mereka di Biznet Festival Palembang 2019 ini. Secara khusus, Biznet mengajak 
salah satu atlet Skateboard nasional Gregorius Aldwin, yang pernah mewakili Indonesia dalam ajang ASIAN Games 
2018 dan juga merupakan Biznet Official Skateboarder untuk menjadi juri di ajang Kompetisi Skateboard. Di acara ini, 
Aldwin tentunya juga berbagi trik-trik penting dalam bermain skateboard kepada seluruh peserta kompetisi tersebut.  
 
Sebagai puncak acara, salah satu band papan atas Indonesia yang sempat vakum namun hadir kembali dengan nama 
Padi Reborn, akan tampil menghibur seluruh pengunjung yang hadir. Cakra Khan, penyanyi solo pria yang terkenal 
dengan salah satu lagu hitsnya, “Harus Terpisah” juga akan tampil sambil mengajak seluruh pengunjung bernyanyi 
bersama. Tidak ketinggalan, Biznet juga menyediakan free Wi-Fi yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung, yang 
memungkinkan mereka merasakan kualitas koneksi Internet terbaik dan memberikan pengalaman berinternet yang 
cepat dan berkualitas dari Biznet.  
 
Aktivitas digital masyarakat yang kian beragam dan perkembangan yang kian pesat menjadikan Palembang sebagai 
salah satu kota di Pulau Sumatra dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Terlebih lagi dengan dipilihnya Palembang 
sebagai salah satu kota tempat diselenggarakannya ajang olahraga internasional, ASIAN Games 2018, sehingga kota 
ini kian disorot oleh dunia internasional. Kegiatan ajang olahraga ASIAN Games 2018 juga berdampak positif dalam 
pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Palembang secara keseluruhan. Kian meningkatnya jumlah wisatawan yang 
datang berkunjung ke kota ini membuat pemerintah Kota Palembang banyak melakukan perbaikan dari segi pariwisata 
termasuk melakukan peningkatan destinasi wisata baru serta perbaikan dan penataan tempat pariwisata yang sudah 
ada. Melihat perkembangan yang pesat di Kota Palembang, maka kebutuhan akan Internet juga semakin meningkat. 
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Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan koneksi Internet berkualitas, Biznet terus melakukan perluasan jaringan 
di Kota Palembang yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kreativitas demi kemajuan 
Kota Palembang. 
 
Saat ini, jaringan Biznet telah tersedia di beberapa wilayah di Kota Palembang termasuk di Kelurahan 20 Ilir D1, Bukit 
Lama, Bukit Baru, Lawangkidul, dan Kelurahan Kepandaean Baru. Selain itu, Biznet juga mendukung kegiatan belajar 
di sekolah-sekolah dengan menjalankan program CSR yang menghadirkan layanan Wi-Fi gratis untuk sekolah serta 
universitas. Dengan sudah tersedianya layanan Internet gratis ini, pelajar dapat menggunakannya untuk menunjang 
kebutuhan proses belajar mengajar dan menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah/ universitas. 
 
“Biznet berkomitmen untuk memberikan layanan Internet cepat untuk membangun pertumbuhan serta kemajuan Kota 
Palembang. Bagi kami, meningkatnya kegiatan pariwisata dan kualitas pendidikan tentunya perlu didukung oleh 
infrastruktur teknologi yang berkualitas dan modern. Dengan koneksi Internet yang cepat bisa menjadi solusi yang 
positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan digital serta kreativitas untuk pembangunan kota ini,” tambah 
Adi. 
 
Biznet juga telah menghadirkan jaringan terbaru yaitu The New Biznet Fiber yang didukung oleh teknologi terbaru 
yang lebih andal dan canggih. Jaringan baru ini menghadirkan layanan Internet dengan performa terbaik dan kapasitas 
bandwidth yang jauh lebih besar, yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kapasitas bandwidth dan koneksi 
Internet yang kian meningkat di masa depan. The New Biznet Fiber menghadirkan layanan Internet terbaru yang lebih 
cepat, handal dan berkualitas untuk pelanggan di lebih dari 100 kota di Pulau Jawa, Bali, Sumatra dan Batam, yang 
telah tercover oleh jaringan Biznet. 
 
Untuk area Palembang, Biznet menghadirkan dua jenis layanan yaitu layanan untuk segmen perumahan/individu serta 
layanan untuk segmen UKM/startup dengan harga yang terjangkau, dan tentunya dengan beberapa pilihan paket 
layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk segmen perumahan/individu, Biznet hadir 
dengan layanan Biznet Home yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 50 Mbps dengan harga Rp 
350.000/bulan. Sedangkan untuk segmen bisnis/UKM Biznet menghadirkan layanan Biznet Metronet, yang juga 
menjadi solusi terbaik untuk segmen bisnis startups. Layanan Biznet Metronet hadir mulai dari 50 Mbps dan harga mulai 
dari Rp 1.150.000/bulan. Untuk warga Palembang yang mengedepankan performa terbaik dalam memilih paket Internet 
dedicated untuk mendukung kegiatan bisnis yang terus meningkat, Biznet juga menawarkan layanan Biznet Dedicated 
Internet yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 30 Mbps dengan harga Rp 6.000.000/bulan. 
 
Untuk berlangganan atau mengetahui informasi lebih lengkap mengenai The New Biznet Fiber dan layanan Biznet, 
warga Palembang dapat mengunjungi kantor Biznet di Palembang yang beralamat di Ruko D-06, Jl. Jendral Sudirman 
No.408 Palembang, Sumatra Selatan 30126 atau melalui telp ke 0711-319200. 
 
---- 
 
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 biznetnetworks.com. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Renya Nuringtyas 
Corporate Communication Manager - Biznet 
Phone: +62-813-17084024 
E-mail: renya_nuringtyas@biznetnetworks.com  

corporate_communication@biznetnetworks.com 
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