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SIARAN PERS 
 

 
Biznet Bekerjasama dengan PMI  

Selenggarakan Acara Donor Darah 2017 

 
Jakarta, 22 Agustus 2017 – Biznet bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), hari ini tanggal 22 Agustus 
2017, menyelenggarakan acara donor darah yang bertempat di kantor pusat Biznet di Gd. MidPlaza 2 Lantai 15, Jl. 
Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat. Acara Donor Darah ini merupakan program tahunan yang Biznet 
selenggarakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap sesama, khususnya untuk memberikan bantuan 
kepada mereka yang membutuhkan. 
 
“Biznet berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan, khususnya bagi masyarakat 
yang membutuhkan, dan komitmen tersebut kami tunjukkan salah satunya melalui program donor darah yang telah 
menjadi agenda rutin perusahaan, dan telah kami selenggarakan setiap tahun selama beberapa tahun belakangan ini. 
Selama ini kami telah menjalin kerjasama yang sangat baik dengan pihak PMI, yang terus memberikan dukungan 
bagi kami dalam menyelenggarakan acara donor darah ini,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet. 
 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara donor darah yang diselenggarakan oleh Biznet ini terbuka untuk umum, dan 
diikuti oleh masyarakat yang berasal dari lingkungan sekitar lokasi kantor pusat Biznet serta karyawan Biznet sendiri. 
Setiap tahunnya, acara donor darah Biznet diikuti oleh lebih dari 150 pendonor yang memiliki semangat yang sama, 
yaitu untuk membantu dan memberikan kontribusi positif bagi mereka yang membutuhkan. 
 
Kedepannya, Biznet berharap acara donor darah ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk nyata kepedulian 
perusahaan bagi lingkungan. “Biznet berupaya untuk terus dapat menyelenggarakan acara donor darah serta acara 
serupa lainnya, karena bagi kami membantu mereka yang membutuhkan merupakan tanggung jawab kita semua 
sebagai bagian dari negara Republik Indonesia,” tutup Adi. 
 
---- 
 
 
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.  
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Renya Nuringtyas 
Corporate Communication Manager - Biznet 
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