PRESS RELEASE

Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata di Bali, Biznet
Sambut Baik Program Work From Bali yang
Diluncurkan oleh Pemerintah
Jakarta, Indonesia, 3 Juni 2021 – Sebagai bagian dari dukungan perusahaan dalam menjadikan Bali sebagai
destinasi remote working kelas dunia, Biznet terus berkomitmen untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata Bali.
Baru-baru ini, Biznet juga menunjukkan komitmen tersebut dengan dengan menyambut baik dan mendukung inisiatif
pemerintah dalam menjalankan program Work From Bali (WFB), sebuah program pemulihan sektor pariwisata di
Bali yang diluncurkan pada bulan Mei yang lalu.
Program WFB resmi diluncurkan oleh Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia) sebagai program yang khusus dirancang sebagai solusi untuk memulihkan sektor pariwisata di
Bali yang terdampak Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Melalui program ini, berbagai instansi, baik instansi
pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dalam menggerakkan sektor pariwisata
melalui kegiatan usaha, diantaranya melalui kegiatan bekerja yang dilakukan di Bali atau dengan menyelenggarakan
kegiatan perusahaan di berbagai tempat wisata yang ada di Bali.
Seperti kita ketahui, selama berbulan-bulan sejak
dimulainya COVID-19, Bali menjadi salah satu
destinasi wisata yang paling tidak diuntungkan dengan
situasi yang ada, terutama bagi pengusaha dan
mereka yang bekerja di bidang perhotelan dan industri
pariwisata secara umum. Banyaknya pembatasan di
berbagai negara untuk bepergian menjadi faktor utama
yang membuat angka wisatawan yang berkunjung ke
Bali menurun drastis. Melihat situasi yang ada dimana
kegiatan bekerja banyak dilakukan secara online,
sejak tahun lalu Biznet terus mendukung Bali untuk
menjadi destinasi remote working kelas dunia, yang
tidak hanya menawarkan lokasi dan suasana bekerja
yang nyaman dan menginspirasi, namun juga melalui
infrastruktur teknologi dan koneksi Internet yang cepat
dan stabil untuk mendukung aktivitas bekerja online.
Kubu Beach - AYANA Resort and Spa Bali

“Sektor pariwisata di Bali mengalami penurunan sejak pandemi dan banyak sekali resort dan hotel yang terdampak
dari segi operasional maupun pekerja. Bayangkan berapa orang pekerja kehilangan pekerjaannya karena adanya
kondisi ini. Adanya program Work From Bali ini menjadi sebuah titik terang bagi kebangkitan sektor pariwisata Bali.
Selain dipilih karena Bali telah memiliki infrastruktur Internet yang merata dan memadai, tentunya Biznet menyambut
baik sekali program ini dan kami mendukung penuh salah satunya dengan menjalankan proses perluasan jaringan di
wilayah Bali, dimana saat ini Biznet sudah mempunyai 15 branch office di Bali dengan 5 branch office baru dalam
pembangunan. Selain itu tentunya kami juga akan menjalin kerjasama dengan lebih banyak hotel, sehingga mereka
yang bekerja secara online bisa bekerja dengan nyaman dengan dukungan koneksi Internet yang cepat dan stabil,”
ujar Adi Kusma, President Director Biznet.
Dukungan Biznet pada program WFB ditunjukkan melalui proses perluasan jaringan yang dilakukan hingga ke
seluruh wilayah Bali untuk menghadirkan layanan Internet terbaik untuk mendukung kegiatan bekerja. Pada bulan
Agustus 2020 yang lalu, Biznet juga telah resmi membuka Kantor Pusat di Bali yang bertempat di Kawasan Karang
Mas Estate di Jimbaran, atau lebih dikenal dengan kawasan AYANA. Pembangunan kantor cabang juga terus
dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam menggunakan layanan Biznet, dan menjawab kebutuhan
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pelanggan akan koneksi Internet yang cepat dan stabil yang terus meningkat di era digital. Saat ini Biznet telah
memiliki 15 branch office yang telah beroperasi, dan 5 branch office dalam tahap pembangunan.
Biznet Branch Office yang telah beroperasi:
- Branch Denpasar (4 branch)
o Branch Denpasar
o Branch Denpasar Sanur
o Branch Denpasar Gatot Subroto
o Branch Denpasar Kesiman
- Branch Badung (4 branch)
o Branch Badung Nusa Dua
o Branch Badung Jimbaran
o Branch Badung Kuta
o Branch Badung Tibubeneng
- Branch Gianyar (2 branch)
o Branch Gianyar Ubud
o Branch Gianyar Tegalalang
- Branch Klungkung Semarapura
- Branch Karangasem
- Branch Singaraja
- Branch Negara
- Branch Tabanan
Biznet Branch Office yang masih dalam tahap pembangunan:
- Branch Badung Darmasaba
- Branch Badung Mengwi
- Branch Gianyar Mas
- Branch Gianyar
- Branch Bangli
Tidak hanya fokus pada perluasan jaringan dan pembangunan branch office, Biznet juga menjalin kerjasama dengan
sejumlah hotel dan resort di Bali, dengan menghadirkan jaringan Biznet yang sampai saat ini telah tersedia di
sebagian besar hotel/resort/villa/apartemen yang tersebar di berbagai area di Pulau ini. Dengan koneksi WiFi dari
Biznet, pelanggan yang menjalankan kegiatan WFB dapat bekerja dengan nyaman di berbagai fasilitas
hotel/resort/villa/apartemen tanpa khawatir mengalami kendala pada koneksi Internet yang digunakan. Berikut
beberapa daftar hotel/resort/villa/apartemen di Bali yang telah didukung oleh fasilitas infrastruktur dan koneksi Internet
kelas dunia dari Biznet:
DENPASAR
- Four Star by Trans Hotel
- Hotel Mertha Yoga
- Hotel Taman Suci

SANUR
- Hyatt Regency Sanur
- Kayu Manis Sanur
- Sudamala Suites

KUTA
-

UBUD
-

Dash Hotel
Jas Green Villa
Ramayana Suite
Tony’s Villa
Uma Sapna Villa

Ayung Resort
Chapung Sebali
Element by Westin
MaxOne Hotel Ubud
Viceroy Bali

NUSA DUA, JIMBARAN & ULUWATU
- AYANA Residences Bali
- AYANA Resort & Spa Bali
- Grand Hyatt Nusa Dua
- Movenpick Resort & Spa Jimbaran Bali
- Radisson Blu Bali Uluwatu
- Jumeirah Bali
- RIMBA Jimbaran Bali by AYANA
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-

Six Senses Uluwatu
The Villas at AYANA Resort Bali

Saat ini Biznet telah tersedia di lebih dari 110 kota di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Batam, Kalimantan dan Sulawesi
dengan total panjang jaringan mencapai lebih dari 50,000 KM. Biznet juga terus melakukan perluasan jaringan
sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan Internet terbaik dari Biznet. Pada tahun 2018
silam Biznet telah melakukan upgrade jaringan yang didukung oleh teknologi The New Biznet Fiber terdepan, yang
mampu menghadirkan koneksi Internet dengan performa terbaik dan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar,
sehingga mampu menampung kebutuhan hingga 20 tahun ke depan. Untuk informasi mengenai The New Biznet
Fiber dapat dilihat disini https://www.biznetnetworks.com/the-new-biznet-fiber.
---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:
Renya Nuringtyas
Corporate Communication Manager - Biznet
Phone: +62-813-17084024
E-mail: renya_nuringtyas@biznetnetworks.com
corporate_communication@biznetnetworks.com
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