BaliTower Umumkan Kemitraan Bersama Express Wi-Fi dari Facebook
Platform Express Wi-Fi akan mendukung BaliTower dalam menyediakan layanan Wi-Fi kepada
para penggunanya di ribuan titik hotspot di Jakarta
Jakarta, Indonesia, 30 Januari, 2020 – BaliTower, penyedia infrastruktur menara
telekomunikasi terkemuka di Indonesia, mengumumkan kemitraan bersama Facebook untuk
menyediakan layanan Wi-Fi yang cepat, terjangkau, dan dapat diandalkan oleh para
penggunanya. BaliTower akan menggunakan platform Express Wi-Fi dari Facebook untuk
membangun, menjalankan, serta meningkatkan operasional Wi-Fi yang telah tersedia di Jakarta
secara berkelanjutan.
“Dengan berkolaborasi bersama Facebook melalui platform Express Wi-Fi, kami dapat terus
berinovasi demi menghadirkan layanan Internet terbaik kepada pelanggan,” ujar Felix Wira
Putera, GM Sales & Marketing, Bali Fiber. “Melalui platform Express Wi-Fi yang didukung oleh
infrastruktur kelas operator (carrier grade infrastructure), pelanggan kami dapat mengakses
internet lebih cepat dengan harga yang terjangkau.”
BaliTower akan menggunakan platform Express Wi-Fi untuk memperkuat serta mendukung titik
hotspot Wi-Fi yang saat ini tersedia di lebih dari 100 bangunan komersial dan 3.000 microcell
pole atau menara telekomunikasi microcell di wilayah Jabodetabek dan Bali. Selain itu,
infrastruktur BaliTower yang sudah tersedia saat ini akan mengakomodasi layanan, serta koneksi
langsung bagi pelanggan Express Wi-Fi. Lebih lanjut, kemitraan ini juga membantu BaliTower
untuk terus memperluas cakupan layanan ke seluruh Indonesia.
“Express Wi-Fi merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan koneksi internet yang lebih
cepat bagi setiap orang,” ujar Karan Khara, Director – Mobile Partnerships at Facebook. “Kami
senang bisa bermitra dengan BaliTower guna menyediakan akses internet berkualitas tinggi dan
terjangkau yang akan membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan, serta memperkuat
komunitas di Indonesia.”

Tentang BaliTower
PT Bali Towerindo Sentra, Tbk (BaliTower) adalah penyedia infrastruktur telekomunikasi
terkemuka di Bali dan Jakarta yang memiliki menara telekomunikasi transmisi dan terintegrasi
melalui jaringan serat optik/ nirkabel. Berfokus pada penggunaan internet yang layak guna,
BaliTower turut hadir menyediakan layanan internet broadband dan dedicated bagi pelanggan
korporasi dan ritel.
Pada 13 Maret 2014, secara resmi BaliTower tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode
saham BALI. BaliTower yang memiliki dua segmen bisnis inti; sewa infrastruktur menara
telekomunikasi (makro dan mikro) dan penyewaan infrastruktur jaringan serat optik dan / atau
transmisi, secara konsisten meningkatkan kinerja bisnisnya di masing-masing segmen. Hal ini
tercermin dalam hubungan harmonis yang dimiliki BaliTower dengan beberapa operator
terkemuka di Indonesia.

BaliTower turut memperluas aktivitas bisnis setelah dirilisnya Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang implementasi layanan Televisi Protokol Internet pada bulan Desember 2017.
Perluasan aktivitas bisnis tersebut bekerja sama dengan penyedia layanan tv kabel oleh PT
Paramitra Media Interaktif (Transvision), dan layanan produk kombo ini dikenal sebagai
"Balifiber".
Untuk
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http://www.balifiber.id.
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