PRESS RELEASE

Biznet Hadir di Kota Kupang, Hadirkan Layanan Internet
Cepat dan Stabil untuk Mendukung Gaya Hidup Digital
Masyarakat
Kupang, Nusa Tenggara Timur, 18 Februari 2022 – Sebagai bagian dari komitmen dan upaya Biznet menghadirkan
layanan Internet WiFi yang cepat dan stabil di lebih banyak area di Nusa Tenggara Timur, setelah Kabupaten
Manggarai Labuan Bajo, kini Biznet memperluas jaringannya di Kota Kupang. Di tahun 2021, Biznet telah melakukan
penandatangan MoU dengan Pemerintah Kota Kupang, yang menandai awal kerjasama antara Biznet dengan
Pemkot Kupang. Tentunya perluasan jaringan ini merupakan komitmen Biznet untuk menyediakan layanan yang
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut akan koneksi Internet WiFi yang cepat dan stabil, untuk
mendukung aktivitas dan gaya hidup digital masyarakat, serta mendukung pembangunan program Smart City yang
sedang dijalankan oleh Pemerintah Kupang.
Biznet juga menyediakan fasilitas Internet
gratis di beberapa lokasi tempat ibadah di
Kota Kupang. Seperti diketahui bersama
di masa pandemi ini sebagian besar
kegiatan beribadah dilakukan melalui
online streaming, tentu tempat ibadah
tersebut membutuhkan jaringan Internet
yang cepat dan stabil. Karena itu, hingga
saat ini Biznet telah menyediakan layanan
Internet WiFi gratis di 16 Gereja dan 4
Masjid di Kota Kupang dengan kecepatan
Internet mencapai 100 Mbps.
Kehadiran Biznet di Kota Kupang ini
diresmikan langsung oleh Pemerintah
Kota Kupang pada tanggal 18 Februari
2022, di Kantor Walikota Kupang. Selain itu, perluasan jaringan Biznet juga dibarengi dengan peresmian kantor
cabang baru Branch Kupang Oebobo yang beralamat di Jl. W.J. Lalamentik No 47A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan
Oebobo. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kupang memang menjadi salah satu fokus Biznet dalam strategi perluasan jaringan di akhir tahun 2021 ini. Sebagai
Ibu Kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi kota sentral, tentunya Kota Kupang harus memiliki ketersediaan
infrastruktur, terutama dalam jaringan komunikasi dan koneksi Internet untuk terus memajukan kota ini dalam segala
sektor. Saat ini, jaringan Biznet telah tersedia di beberapa wilayah di Kota Kupang termasuk di Kelurahan Fatubesi,
Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Kolhua, Kelurahan Maulafa, Kelurahan
Nefonaek, Kelurahan Nunleu, Kelurahan Oebobo, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Oesapa Barat, Kelurahan Oepura,
Kelurahan Oeba, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tuak Daun Merah.
“Biznet sangat senang karena akhirnya jaringan Internet kami tersedia di Kota Kupang. Seiring pertumbuhan gaya
hidup digital serta perkembangan infrastruktur di Kota Kupang yang semakin pesat, Biznet hadir dengan teknologi
terkini serta cakupan area yang lebih luas. Semoga, perluasan jaringan kami di Kota Kupang ini dapat menjadi solusi
terbaik untuk melengkapi pilihan layanan Internet masyarakat di sana, sehingga masyarakat dapat memilih layanan
yang paling sesuai dengan kebutuhan,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet.
Di Kota Kupang, Biznet menghadirkan beberapa paket layanan yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan
segmen market yang berbeda. Untuk itu, Biznet menghadirkan layanan Internet cepat dan stabil untuk segmen bisnis
seperti UMKM, Startup dan juga perusahaan berskala besar melalui layanan Biznet Metronet dan Biznet Dedicated
Internet. Selain itu, Biznet juga menghadirkan layanan untuk perumahan melalui layanan Biznet Home dengan
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beberapa pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kupang dengan harga mulai dari Rp
450,000/bulan dan kecepatan sampai dengan 50 Mbps. Informasi mengenai layanan Biznet yang tersedia di Kota
Kupang dapat diakses melalui website biznet.id/kupang.
“Harapan kami kedepannya, Biznet dapat menghadirkan layanan Internet yang mampu menjadi solusi bagi berbagai
kebutuhan digital masyarakat. Dan tidak berhenti di sini saja, perluasan jaringan ini tentunya juga akan diikuti oleh
perluasan jaringan di area dan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur,” tutup Adi Kusma.
--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:
Corporate Communication Biznet
Phone: +62-21-5799-8888
E-mail: corporate_communication@biznetnetworks.com
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