
 
 

 

 
MyRepublic Dukung Gerakan Smart Nation Melalui Layanan Internet Cepat 

Dengan Harga Tejangkau 
 
Malang, Mei 2017-   Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia tengah membangun infrastruktur 
yang memadai untuk mengembangkan jaringan internet yang kuat untuk menjadikan Indonesia 
sebagai Smart Nation. MyRepublic sebagai pelopor internet fiber broadband berkecepatan ultra 
dengan harga terjangkau yang dilengkapi teknologi terkini yaitu FTTH (Fiber To The Home) hadir 
memberikan kontribusi untuk menjadikan Indonesia sebagai Smart Nation. Sejak hadir di 
Indonesia 2 tahun lalu, MyRepublic sudah menjangkau 6 kota besar yaitu Jabodetabek, Medan, 
Palembang, Semarang, Surabaya dan Malang. Kesuksesan MyRepublic dalam melayani 
kebutuhan internet pelanggan terlihat dari jumlah subscriber yang sudah mencapai 120ribu dan 
500ribu titik rumah yang sudah merasakan internet cepat MyRepublic dan hiburan tanpa batas 
yang dihadirkan oleh saluran TV dengan channel nasional dan internasional. “Kami sangat 
percaya diri dengan layanan yang kami tawarkan, karena sampai saat ini MyRepublic yang bisa 
memberikan pengalaman internet fiber yang memiliki kecepatan hingga 300 Mbps dengan 
harga terjangkau,” jelas Virginia – Strategic Marketing Manager MyRepublic  
 
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi terbesar di Asia Pasific dengan tingkat 
penetrasi pengguna Internet sebesar 34%, Selain itu Negara dengan tingkat populasi terbanyak 
yaitu India dan Jepang. Pertumbuhan pasar yang sangat signifikan ini dilihat peluang untuk 
memberikan kualitas layanan terkini dengan harga terjangkau oleh MyRepublic. “Kami ingin 
masyarakat Indonesia merasakan kebebasan ber-internet tanpa takut harga yang kemahalan” 
Jelas Virginia – Strategic Marketing Manager MyRepublic. “produk unggulan kami yaitu 
kecepatan 100Mbps dibandrol dengan harga 329rb dapat dinikmati untuk berbagai aktifitas 
berselancar di dunia maya sepuasnya tanpa harus ada penambahan atau membeli kuota 
Internet” tambah Virginia. Supaya dapat dinikmati berbagai kalangan, MyRepublic juga 
memberikan pilihan kecepatan mulai dari 30Mbps. 
 
Malang memiliki kontribusi besar atas meningkatnya pengguna Internet di Indonesia, ini 
terlihat dari kehadiran MyRepublic disambut baik oleh masyarakat Malang dan sekitarnta “Saat 
ini kami hadir di 150 cluster dengan titik jaringan yang tersebar sebanyak 5517 mayoritas di 
area Lowokwaru, Klojen, Sukun, Sengkaling, Karangbasuki, Kedungkandang dan Rampal Claket.  
Antusiasme masyarakat kota Malang terhadap layanan internet ultra cepat MyRepublic sangat 
besar, terlihat dari tiga titik area terbesar yaitu Sawojajar, Tidar dan Jatimulyo. “Di Surabaya, 
MyRepublic hadir dan siap melayani pelanggannya untuk bertanya mengenai produk internet di 
Gallery Myrepublic yang terdapat di Jl. Soekarno-Hatta, Jatimulyo, Kec Lowokwaru, Kota 
Malang. Selain itu calon pelanggan juga dapat merasakan pengalaman berinternet sampai 
300Mbps” 
 
Untuk kian meningkatkan awareness masyarakat kota Malang terhadap MyRepublic, tim area 
Malang hadir lewat dukungan di beberapa acara seperti; Bazaar Fantasi Land yang 



 
 
diselenggarakan di MCP Malang Center Point Cluster Tidar mulai tanggal 18 Mei hingga 21 Mei 
2017. Tak hanya itu, menyambut Bulan Ramadhan, MyRepublic hadir dalam acara Bedhug Pasar 
Ramadhan yang berlangsung mulai tanggal 26 Mei hingga 24 Juni 2017.  
 
Komitmen memberikan pengalaman terbaik berinternet terus akan diusung MyRepublic sejalan 
dengan perluasan jaringan fiber di Indonesia, agar masyarakat Indonesia dapat merasakan 
internet cepat dengan harga terjangkau, karena internet cepat merupakan hak semua orang. 
 
 
 
 
Tentang MyRepublic 
  
MyRepublic adalah penyedia layanan internet berskala regional yang pertama kali 
diperkenalkan di Singapura pada 2011 dan secara konsisten telah meningkatkan standard 
layanan fiber broadband. Di Indonesia, MyRepublic pertama kali hadir pada bulan Juli 2015 dan 
telah mengembangkan bisnisnya secara agresif dengan dukungan penuh dari Sinarmas Group 
sebagai partner lokal. 
  
Saat ini MyRepublic telah beroperasi di Singapura,New Zealand, Indonesia, dan akan segara 
hadir di Australia dalam waktu dekat. Dengan layanannya yang inovatif dan terpusat pada 
pelanggan, MyRepublic akan menciptakan revolusi baru bagi industri broadband dan 
multimedia regional. 
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