PRESS RELEASE

Biznet Terus Perluas Cakupan Area di Kota Pontianak
Pontianak, Kalimantan Barat, 10 Desember 2019 – Setelah resmi mengumumkan perluasan jaringan ke Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, pada bulan Oktober lalu, Biznet hari ini mengumumkan bahwa layanan Internet
berkualitas dari Biznet kini telah dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat di Pontianak. Sebagai perusahaan
infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, Biznet menghadirkan layanan Internet super cepat, IPTV berkualitas 4K,
serta layanan Data Center dan Cloud Computing kelas dunia, yang akan mendukung kegiatan digital masyarakat.
Biznet juga telah resmi membuka kantor cabang Pontianak yang beralamat di Ruko Pontianak Mall, Blok B No. 24, Jl.
Teuku Umar, dengan tim yang siap membantu kebutuhan masyarakat akan layanan Internet terbaik, dan memastikan
layanan Biznet menjadi solusi terbaik bagi kebutuhan digital yang terus berkembang. Saat ini, jaringan Biznet di Kota
Pontianak telah tersedia di antaranya di beberapa Kecamatan dan Kelurahan berikut:
- Pontianak Kota: Kelurahan Darat Sekip, Mariana, Sungai Bangkong, Sungai Jawi, Tengah
- Pontianak Barat: Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar
- Pontianak Tenggara: Kelurahan Bangka Belitung Laut, Bansir Laut, Bansir Darat
- Pontianak Selatan: Kelurahan Akcaya, Benua Melayu Darat, Benua Melayu Laut, Kota Baru, Parittokaya
“Kami menerima banyak permintaan dari warga Pontianak untuk memperluas coverage area kami di kota ini, karena
kebutuhan akan koneksi Internet yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, kami terus melakukan proses
perluasan jaringan di lebih banyak area di Pontianak yang hingga saat ini pun masih terus berjalan. Selain itu, proses
perluasan jaringan kami juga tentunya tidak berhenti di Pontianak karena kami pun sedang dalam proses perluasan
jaringan ke kota-kota lain yang ada di Pulau Kalimantan, bahkan di Pulau Sulawesi,” ujar Adi Kusma, President
Director Biznet.
Untuk warga Pontianak, Biznet menghadirkan layanan Internet super cepat untuk segmen bisnis UKM atau startup,
serta layanan Internet untuk segmen perumahan dan apartemen yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan,
diantaranya adalah layanan Biznet Dedicated Internet, Biznet Metronet, dan Biznet Home, berikut detailnya:
 Biznet Dedicated Internet, yang merupakan layanan Internet dedicated untuk perusahaan berskala besar
atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 30 Mbps dengan harga Rp
6.000.000/bulan. 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.
 Biznet Metronet, yaitu layanan Internet untuk segmen UKM atau startup, yang menawarkan beberapa paket
layanan mulai dari 50 Mbps dengan harga Rp 1.150.000/bulan.
 Biznet Home, yaitu layanan Internet untuk segmen perumahan/apartemen yang ditawarkan dengan harga
mulai dari Rp 350.000/bulan.
Selain tiga layanan di atas, untuk mendukung perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Pontianak,
Biznet juga menghadirkan solusi teknologi yang dapat diandalkan melalui layanan bundling Biznet Home x NEO
Web Space. Layanan ini tidak hanya menghadirkan layanan Internet super cepat dari Biznet, namun juga
menyediakan aplikasi NEO Web Space, yaitu aplikasi pembuatan website yang simpel dan mudah, yang akan
membantu kamu untuk membuat kegiatan digital menjadi lebih seru.
Dengan layanan Biznet Home x NEO Web Space, pelanggan Biznet Home bisa membuat website dengan mudah
menggunakan banyak pilihan template yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan yang terpenting tanpa harus
melewati proses coding yang dianggap rumit oleh sebagian kalangan, sehingga proses membuat website akan jadi
lebih simple dan menyenangkan. Layanan NEO Web Space ini sudah termasuk dalam biaya langganan Biznet Home,
tanpa biaya tambahan. Untuk aktivasi layanan NEO Web Space, kunjungi https://space.neoweb.id.
Kehadiran layanan Biznet di Pontianak didukung oleh teknologi jaringan The New Biznet Fiber yang mampu
memberikan layanan dengan kualitas yang jauh lebih baik dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Teknologi ini
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mampu mengakomodasi kebutuhan yang terus meningkat di masa depan. Saat ini total jaringan Fiber Optic Biznet
telah mencapai lebih dari 36,000 KM yang tersebar di lebih dari 110 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatra,
Batam, dan Kalimantan. “Sesuai dengan tagline kami yaitu Connecting Indonesia, kami tentunya akan terus
berpegang pada komitmen untuk menghadirkan layanan Internet terbaik yang mampu menghubungkan seluruh
masyarakat yang ada di berbagai wilayah di Indonesia,” 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 sejak tahun 2000. Untuk informasi lebih lanjut
mengenai perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com
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