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PRESS RELEASE 
 

Biznet Menyerahkan Donasi Masker Medis Kepada 
Pemerintah Kota Depok 

 
Depok, Jawa Barat, 30 April 2021 – Sebagai bentuk kepedulian Biznet kepada masyarakat di masa pandemi, 
PrimaMedix yang merupakan anak perusahaan dari Biznet telah mendonasikan masker ke Pemerintah Kota Depok 
yang terdiri dari Surgical Mask 3-Ply. Penyerahan donasi ini dilakukan secara simbolis oleh Biznet pada hari Rabu, 28 
April 2021 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Proses penyerahan donasi dari pihak Biznet 
dilakukan oleh Bapak Septian Kurniawan selaku Regional Manager Jawa Barat, kepada kepada Bapak Drs. Dudi 
Mi'raz Imanuddin M.Si selaku Ketua Kepala Divisi Pencegahan Pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota 
Depok. 
 

Program ini merupakan bagian dari Biznet Foundation, 
sebuah wadah yang didirikan khusus oleh Biznet untuk 
menjalankan berbagai program CSR sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan pada lingkungan dan 
masyarakat. Selain masker, di kesempatan yang sama 
Biznet juga menyediakan koneksi WiFi gratis di 
lingkungan kantor Pemerintah Kota Depok, yang 
diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas digital 
di lingkungan kantor Pemerintah Kota Depok.  
 
Di masa pandemi ini, seiring dengan kebutuhan 
masyarakat akan masker kesehatan yang semakin 
meningkat, Biznet fokus pada penyelenggaraan program 
donasi masker, dengan menggandeng PrimaMedix, yang 
diharapkan dapat mendukung langkah penanggulangan 
COVID-19 serta mendukung program pemerintah dalam 
penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. 
 

“Program donasi masker telah dijalankan oleh Biznet sejak akhir Desember 2020, dan rencananya masih akan terus 
kami jalankan. Program ini sejalan dengan komitmen kami untuk dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan 
bagi keamanan dan kesehatan masyarakat di masa pandemi. Kami berharap dengan adanya program ini kami dapat 
turut membantu masyarakat dalam upaya perlindungan kesehatan dari penyebaran virus, serta mengingatkan 
masyarakat agar selalu menerapkan standar protokol kesehatan, salah satunya dalam menggunakan masker sesuai 
ketentuan,” ujar Septian Kurniawan, Regional Manager - Jawa Barat Biznet.  
 
Protokol kesehatan menjadi syarat utama bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 
Kebutuhan masker akan terus meningkat dan setiap orang pun diharuskan untuk selalu menggunakan masker dalam 
setiap aktivitas di luar rumah. Di bulan Agustus 2020 yang lalu, PrimaMedix (PT Prima Medix Nusantara) resmi 
diluncurkan sebagai subsidiary dari Biznet, yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri kesehatan dengan 
memproduksi produk masker berkualitas, termasuk Surgical Mask 3-Ply dan Respiratory Mask N95. Produk masker 
PrimaMedix diproduksi dengan bahan dan material berkualitas, menggunakan teknologi filtering terbaik, yang 
dipastikan memenuhi persyaratan kesehatan, dengan harga terjangkau.  
 
Masker PrimaMedix juga diproduksi di dalam Clean Room sesuai standard Class ISO 8 yang memastikan seluruh 
produk masker PrimaMedix memiliki standar kualitas terbaik sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi 
pengguna. Untuk info lebih lanjut kunjungi primamedix.net. 
 
---- 
 
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 
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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 
 


