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Jakarta, 18 Agustus 2011- Pada bulan Ramadhan ini, Biznet Networks bekerjasama dengan BEM UI 

bersama-sama menyelenggarakan kegiatan “Buka Puasa Bersama Sesama”. Kegiatan ini rutin diselenggarakan 

oleh Biznet Networks sebagai salah satu program Corporate Social Responsibility, dan juga kegiatan yang 

bertujuan untuk berbagi kepada sesama saudara yang kurang mampu. Acara buka puasa ini dihadiri lebih dari 

150 anak  dari Rumah Belajar BEM UI. Selain berbuka bersama, dalam kegiatan ini seluruh anak Rumah 

Belajar ini juga diberikan  beberapa ilmu mengenai pentingnya beragama dan bagaimana menjalani hidup 

sesuai dengan koridor agama. 

 

“Kami sangat senang dapat berbagi kebahagiaan bersama saudara-saudara dari Rumah Belajar ini, semoga 

dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan yang berarti untuk saudara kita semua. 

Kami juga berharap kegiatan ini tidak berhenti disini saja, melainkan dapat berjalan secara rutin dan 

berkembang dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan bekerjasama dengan BEM UI, kami juga sangat 

mendukung kegiatan mereka dengan membimbing anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan 

pendidikan yang setara” Jelas  Sefezy Fandini selaku Corporate Communication Supervisor Biznet Networks. 

 

Sefezy mengatakan lebih lanjut, kegiatan Buka Puasa Bersama ini rencananya akan dilakukan secara rutin 

sebagai bentuk kepedulian sosial Biznet. Sebagai salah satu penyedia jaringan terkemuka di Indonesia, Biznet 

tidak hanya perduli terhadap perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, namun banyak hal sosial 

lain yang perlu diperhatikan dari masyarakat Indonesia, seperti kesenjangan digital yang masih menjadi 

kendala bagi perkembangan masyarakat kita. Dengan adanya acara CSR ini, Biznet berharap dapat semakin 

menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya teknologi untuk kemajuan di masyarakat 

Indonesia. 

  

Tentang Biznet Networks 

Biznet Networks merupakan operator telekomunikasi fixed line dan multimedia terdepan di Indonesia, 

menyediakan Jaringan, Internet, Data Center, Cloud Computing dan layanan Televisi berbayar. Biznet 

Networks telah memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic yang terbaru dan Data Center terbesar di 

Indonesia sejak 2000.  Informasi lebih lanjut seputar Biznet dan layanannya dapat dilihat melalui situs: 

www.biznetnetworks.com.  

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
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