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PRESS RELEASE – UNTUK DITERBITKAN SEGERA 

 

Kerja Sama MyRepublic dan SONY Indonesia Untuk Mewujudkan 

Impian Para Gamers.  

MyRepublic meluncurkan paket bundle internet dan konsol Playstation 4 untuk 

memaksimalkan pengalaman gaming tanpa batas.  

  

Jakarta, 15 Agustus, 2019 – Perkembangan dunia game di Indonesia melesat semakin cepat, 

terutama sejak eSport menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian 

Games 2018 lalu. Anggapan bahwa bermain game hanya dilakukan sebagai pengisi waktu luang 

telah bergeser menjadi kegiatan yang digeluti secara lebih serius, bahkan bisa menjadi profesi 

yang menjanjikan.  

 

MyRepublic, penyedia koneksi internet ultra-cepat dan TV kabel skala nasional dengan 

pertumbuhan paling cepat di Indonesia menjawab fenomena tersebut, dengan menggandeng PT 

SONY Indonesia sebagai partner kerja sama untuk meluncurkan rangkaian produk yang akan 

memanjakan para pencinta game tanah air.  

 

Kerjasama MyRepublic dengan PT SONY Indonesia secara resmi diumumkan dalam acara 

media gathering bertajuk  #TakeControl with MyRepublic x Playstation yang diselenggarakan 

pada Kamis, 15 Agustus 2019 di Parc19, Jl. Taman Kemang No. 19, Jakarta Selatan. 

Dalam kolaborasi ini, MyRepublic menghadirkan rangkaian paket bundling internet mulai dari 100 

Mbps dan konsol Playstation 4 yang sudah dilengkapi dengan membership Playstation Plus 

selama 1 tahun.  

 

Acara ini dihadiri oleh CEO MyRepublic Indonesia, Handhianto Suryo Kentjono dan Head of 

Playstation SONY Indonesia Teoh Wah Keong. 

Menurut Handhianto Suryo Kentjono, CEO MyRepublic Indonesia, peluncuran produk ini 

merupakan salah satu komitmen MyRepublic untuk mendukung perkembangan eSport di 

Indonesia. “MyRepublic mengerti bahwa pengalaman gaming yang maksimal perlu didukung 

dengan koneksi internet yang bukan hanya cepat, tapi juga stabil, dan kami percaya bahwa 

MyRepublic bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ke depannya MyRepublic akan meluncurkan 

lebih banyak produk maupun melakukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan kepuasan 

pelanggan kami”. 
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“Atas nama Divisi PlayStation SONY Indonesia, kami senang bisa berkolaborasi dengan 

MyRepublic melalui bundling fibre broadband dan konsol PS4. PlayStation terus memperluas 

layanan jaringan dan konten untuk menyediakan tempat terbaik untuk bermain game dan kami 

percaya bahwa pengguna PlayStation 4 memerlukan koneksi internet yang cepat dan stabil 

seperti yang disediakan oleh MyRepublic untuk mendukung kebutuhan gaming mereka, baik 

untuk gaming secara multiplayer, mengunduh game/patch/update terbaru, maupun untuk 

streaming konten dari aplikasi non-gaming di PS4,” ujar Teoh Wah Keong, Head of PlayStation, 

Sony Indonesia. 

 

Produk bundle internet+Playstation 4 dari MyRepublic bisa dinikmati oleh pelanggan di area 

Jakarta sejak tanggal 1 Agustus 2019. 

-selesai-  

  

Tentang MyRepublic Indonesia  

MyRepublic Indonesia adalah penyedia layanan internet ultra-cepat dan tv kabel berskala 

nasional yang berada di bawah naungan Sinarmas Group 

MyRepublic hadir di Indonesia sejak tahun 2015 dan saat ini telah hadir di Palembang, Medan 

Jabodetabek+Cibubur, Semarang, Malang, Surabaya, dan Bandung. Dengan layanan yang 

inovatif dan berfokus pada kepuasan pelanggan, MyRepublic terus-menerus berusaha 

menciptakan revolusi baru bagi industri broadband dan multimedia di Indonesia. 

Selain di Indonesia, MyRepublic juga tersedia di Singapura, Australia, dan New Zealand 

  

Kontak & Informasi:  

Lia Anggraini 

Public Relations Specialist 

MyRepublic Indonesia 

lia.anggraini@myrepublic.net 

021 – 241 555 08 / 0878 8148 2193 
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LEMBAR FAKTA 

 

 MyRepublic menyediakan koneksi internet sampai dengan 300 Mbps untuk area residensial 

dan 500 Mbps untuk paket bisnis.  

 MyRepublic menggunakan teknologi FTTH (Fiber to the Home) yang memastikan koneksi 

internet tetap stabil tanpa dipengaruhi cuaca 

 MyRepublic memberlakukan kebijakan No FUP (Fair Use Policy). Artinya tidak ada batasan 

kuota ataupun penurunan kecepatan saat pemakaian mencapai batas tertentu.  

 Sejak 15 Agustus 2019, MyRepublic meluncurkan paket bundling internet dan Playstation 4, 

bekerja sama dengan SONY Indonesia 

 Ada tiga paket yang bisa dipilih sebagai berikut: 

o PS4 + Nova – Playstation 4 Slim 1TB dengan internet 100 Mbps selama 12 bulan 

dengan harga Rp. 702,183/bulan selama 12 bulan, atau total Rp. 8,426,200,- 

o PS4 + Gamer – Playstation 4 Slim 1TB dengan internet 150 Mbps selama 12 bulan 

dengan harga Rp. 804,850/bulan selama 12 bulan, atau total Rp. 9,658,200,- 

o PS4 + Supernova – Playstation 4 Slim 1TB dengan internet 300 Mbps selama 12 bulan 

dengan harga Rp. 1,224,850/bulan selama 12 bulan, atau total Rp. 14,698,200,- 

 Pelanggan yang membeli paket-paket tersebut juga mendapatkan bonus membership 

Playstation Plus selama 1 tahun senilai Rp. 559,000,-, ditambah dengan voucher game 

PUBG senilai Rp. 390,000,- 

 Dengan membership Playstation Plus, pelanggan bisa mendapatkan game-game pilihan 

gratis dan bonus-bonus lainnya, dengan nilai mencapai Rp. 12,000,000/tahun 

 Untuk 50 pelanggan pertama di Agustus dan September 2019 akan mendapatkan gratis 

upgrade konsol Playstation Slim 1TB ke Playstation Pro 1TB senilai Rp. 6,999,0000,-  

 Untuk 50 pelanggan pertama di Oktober dan November 2019 akan mendapatkan bonus 

extra Dual Shock Playstation senilai Rp. 750,000,- 

 Sementara ini paket natu tersedia untuk pelanggan di area Jakarta, dan akan segera 

menyusul ke kota-kota lain.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  

Lia Anggraini 

Public Relations Specialist - MyRepublic Indonesia 

lia.anggraini@myrepublic.net 

021 – 241 555 08 / 0878 8148 2193 
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