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Tentang Jaringanku
PT. Jaringanku Sarana Nusantara adalah Penyedia Layanan Internet
yang menjadikan kualitas dan layanan internet sebagai prioritas utama.
Kami berkomitmen untuk menjadi Penyedia Layanan Internet terbaik
dan dapat diandalkan untuk keperluan komunikasi data Anda
serta menjadi mitra terbaik untuk kemajuan Anda.

Kenapa Anda
Harus Menggunakan

?

Visi dan misi kami adalah menjadi Penyedia Layanan Internet
dengan kualitas internet terbaik dan layanan terbaik
dan dapat diandalkan melalui tiga budaya perusahaan
yaitu Inovatif, Integritas dan Kualitas.
Kami memiliki komitmen yang teguh untuk komunikasi
yang terbuka, jujur, dan tepat waktu. Kejelasan dalam
memahami tujuan kami dan apa yang kami
harapkan dari satu sama lain adalah
sangat penting untuk membuat
keputusan terbaik serta memberikan
layanan yang unggul.

TERMURAH
Jaringanku menawarkan
paket internet dan
video streaming
dengan biaya paling
kompetitif dibanding
para pesaing kami.
Dapatkan kecepatan
serta koneksi yang lebih
stabil dan kuota
tanpa batas dengan
harga yang lebih hemat.

TERPERCAYA
Kami menerapkan
kebijakan untuk tidak
memberlakukan
pembatasan Kuota atau
Paket data untuk semua
Paket Unlimited.
Kamu bisa streaming
ataupun download semua
konten favoritmu
tanpa khawatir akan
penurunan kecepatan.

TERMURAH
Dengan rasio download
dan upload terbaik,
Jaringanku menjawab
semua kebutuhan
internet kamu dengan
beragam pilihan paket
personal, paket keluarga
maupun paket bisnis
yang terjamin aman
dari konten-konten
negatif.

Paket Internet untuk Keluarga

Harga Paling Hemat
Jaringanku menawarkan paket internet dengan biaya paling kompetitif dibanding para pesaing kami.
Dapatkan kecepatan yang lebih tinggi, koneksi yang lebih stabil dan kuota tanpa batas
dengan harga yang lebih hemat.

Benar-Benar Tanpa Batas Kuota
Kami menerapkan kebijakan untuk tidak memberlakukan pembatasan Kuota atau
Paket data untuk semua paket Unlimited. Kamu bisa streaming ataupun download
semua ﬁlm dan game favoritmu, tanpa khawatir akan penurunan kecepatan.

Download dan Upload Sama Cepatnya
Dengan rasio download dan upload terbaik, Jaringanku menjawab
semua kebutuhan internet kamu.

Paket Internet Plus Tayangan TV

*harga diatas belum termasuk Ppn
*harga khusus untuk wilayah layanan Jakarta

Custom Routing Untuk
Pengalaman yang Berbeda
Di Jaringanku, kami memiliki tim khusus yang secara
terus menerus bekerja untuk memaksimalkan
performa jaringan kami, dan melakukan
custom routing ke server-server Facebook,
GGC Google Global Cache dan
game ternama.
Kami berusaha memberikan
layan performa koneksi internet
yang stabil dengan latensi
yang rendah dan
video streaming
yang stabil.

Pilihan Internet Terbaik Untuk Bisnis Anda

Pasti Stabil, Aman
dan Bersahabat
Internet ﬁber atau serat optik adalah jenis koneksi internet rumah
terbaik yang tersedia saat ini, Jaringanku menawarkan kecepatan
dan keandalan yang lebih baik daripada layanan internet kabel,
DSL, dan satelit. Kami menyediakan layanan konektivitas dan
kapasitas data kepada operator dan integrator sistem melalui
serat optik, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan
jangkauan jaringan serat optik yang sudah mencakup beberapa
wilayah di Jakarta.

*harga diatas belum termasuk Ppn
*harga khusus untuk wilayah layanan Jakarta
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