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PRESS RELEASE

Tambahkan Kemudahan untuk Pengguna,
Bayar Biznet Home Kini Bisa Pakai GO-PAY

Jakarta, 7 Februari 2019 - Untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi pelanggan dalam melakukan
pembayaran layanan Biznet Home, di awal tahun ini Biznet resmi menghadirkan metode pembayaran layanan Biznet
melalui GO-BILLS sehingga pelanggan Biznet dapat membayar layanan Biznet menggunakan GO-PAY, fintek
terdepan bagian dari ekosistem GOJEK.

“Kami melihat trend yang berkembang saat ini dimana kita sekarang hidup di era digital dengan semakin banyak
kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital, dengan hadirnya koneksi Internet yang semakin luas, cepat dan
berkualitas. Menghadirkan metode pembayaran layanan melalui aplikasi GO-BILLS merupakan salah satu upaya
kami dalam memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan layanan Biznet Home untuk dapat menikmati layanan
kami dengan lebih nyaman, dengan proses pembayaran yang lebih cepat dan mudah,” ujar Adi Kusma, President
Director Biznet.

Sistem pembayaran digital merupakan salah satu teknologi yang paling dibutuhkan dan semakin banyak digunakan
oleh masyarakat Indonesia. Hasil riset yang dilansir DailySocial.id bersama OJK dan riset terpisah Financial Times di
akhir 2018 menyatakan bahwa GO-PAY masih menjadi uang elektronik yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Budi Gandasoebrata, Managing Director GO-PAY mengatakan, “Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini. GO-
PAY terus berkomitmen untuk memperkenalkan ekosistem pembayaran nontunai kepada masyarakat dan
memudahkan kehidupan sehari-hari mereka dengan teknologi. Melalui kolaborasi GO-PAY dengan Biznet Home,
kami berharap bahwa manfaat dan kemudahan transaksi nontunai dapat dirasakan oleh semakin banyak orang,
sehingga masyarakat luas juga dapat semakin menyadari pentingnya transaksi non-tunai yang efisien.”

Metode pembayaran melalui GO-PAY ini merupakan metode pembayaran terbaru dari Biznet, setelah sebelumnya
menghadirkan metode pembayaran seperti pembayaran online melalui Mobile/Internet Banking, Virtual Account dan
kartu kredit.

Khusus untuk pelanggan yang membayar tagihan layanan Biznet Home melalui GO-PAY, Biznet memberikan
program promo cashback sebesar 10% untuk setiap transaksi. Tidak hanya itu, Biznet juga akan memberikan
merchandise eksklusif untuk pelanggan yang beruntung setiap bulannya. Untuk melakukan pembayaran, pelanggan
cukup melakukan langkah mudah berikut:

1. Buka aplikasi GO-JEK dalam gadget masing-masing.
2. Pilih menu "GO-BILLS".
3. Pilih menu "TV Kabel & Internet".
4. Pilih menu "Biznet".
5. Masukan nomor Billing Account milik Pelanggan.
6. Pelanggan dapat membayar tagihan yang tertera dengan menggunakan GO-PAY.

Adi menambahkan, “Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non-
tunai. Kami berharap dengan adanya pembayaran Internet Biznet Home melalui GO-PAY bisa semakin memudahkan
pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan secara mudah dan aman. Dengan adanya program ini kami
berharap bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pelanggan Biznet. Pelanggan bisa mendapatkan
keuntungan promo pembayaran tagihan Internet apabila transaksi pembayarannya dilakukan melalui GO-PAY. Hal ini
juga sebagai bentuk upaya mengakselerasi kemajuan ekonomi digital Indonesia.”
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Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang 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 www.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

Tentang GO-PAY
GO-PAY adalah platform teknologi finansial terdepan di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem GOJEK,
perusahaan on-demand berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, GO-PAY memiliki misi meningkatkan ekonomi
Indonesia melalui UMKM. Pada Juli 2017 lalu, GO-PAY memenangkan Penghargaan Bank Indonesia untuk kategori
Perusahaan Fintech Teraktif Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Inklusi dan Edukasi Keuangan serta
Pemberdayaan UMKM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Winny T
Head of Corporate Communication
GO-PAY
winny.triswandhani@go-pay.co.id
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