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PRESS RELEASE 
 

Jelang Liburan, Biznet Kembangkan Hiburan Keluarga 
Berkualitas 

 
 
Jakarta, 4 Juni 2013 - Musim liburan biasanya digunakan sebagian keluarga untuk pergi berlibur keluar 
kota atau bahkan luar negeri. Namun tak jarang pula yang mengisinya dengan beragam aktivitas di 
kotanya masing-masing. 
 
Didorong kebutuhan membantu orang tua memberikan hiburan berkualitas dan mendidik bagi anak-
anaknya maka Biznet melalui produk max3, mengembangkan berbagai program hiburan bagi keluarga. 
Program tersebut baik menyangkut saluran hiburan TV max3 kids, yang berisi konten-konten edukasi dan 
ditampilkan dengan kualitas beresolusi tinggi (High Definition). 
 
Adi Kusma, Presiden Direktur Biznet Networks mengatakan bahwa anak-anak sekarang sangatlah terbiasa 
dengan gaya hidup digital. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan jaringan Internet seringkali 
menghadirkan dunia digital yang mengagumkan. Jika tidak diantisipasi oleh orang tua, kemampuan 
tersebut dapat menyebabkan ekses yang kontra produktif dan bahkan membahayakan kehidupan anak. 
 
max3 by Biznet yang baru saja secara resmi diperkenalkan Biznet Networks Desember 2012 lalu memang 
dirancang untuk membantu orang tua menghadapi perkembangan dunia digital anak Indonesia. “Alih-
alih menghambat anak memanfaatkan Internet, max3 by Biznet justru mendorong anak mendapatkan 
pengalaman seru berselancar di dunia maya dengan menggunakan jaringan Fiber Optic untuk 
mendapatkan kualitas premium Internet hingga 25 Mbps,” ujar Adi. 
 
Demikian pula dengan bonus TV Kabel, max3 by Biznet justru melengkapi koneksi Internet unlimited 
berkecepatan tinggi dengan lebih dari 85 tayangan TV lokal dan Internasional berkualitas SD (Standard 
Definition) dan HD (High Definition). 
 
Seiring dengan layanan berkualitas tersebut, max3 by Biznet membantu orangtua menjaga kreativitas dan 
hiburan anak dengan perhatian yang lebih pada isi tayangan. max3 by Biznet memiliki fitur Parental Lock 
sehingga para orang tua dapat mengunci tayangan yang dianggap tidak sesuai bagi anak dengan 
menggunakan password. 
 
max3 by Biznet juga mempunyai fitur Personal Video Recorder yang mampu merekam, memutar ulang dan 
menghentikan sementara (Pause) tayangan. Dengan fitur ini, anggota keluarga tetap dapat menikmati 
tayangan favorit keluarga tanpa harus menghentikan aktivitas liburan di luar rumah. 
 
Selain itu max3 by Biznet mempersiapkan isi tayangan lokal hasil pengembangan tim Biznet sendiri, yang 
dikenal sebagai max3 studioworks. “Kami persiapkan isi tayangan lokal ini dengan visi pendidikan dan 
hiburan namun tetap merangsang daya imajinasi dan kreativitas anak. Cocok bagi keluarga yang modern 
dan dinamis,” jelasnya. 
 
Adi berharap kehadiran max3 by Biznet akan menjawab kebutuhan orang tua untuk tetap memberikan 
saluran hiburan yang berkualitas sesuai dengan gaya hidup digital keluarga modern.  
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“Anak jadi betah di rumah tapi tetap aman menikmati kemajuan teknologi yang sulit untuk dibendung 
saat ini. Musim liburan tetap menjadi momen penting bagi seluruh keluarga, meskipun tanpa dilalui 
dengan bepergian ke luar kota,” tutur Adi. 
 
Untuk informasi lebih lengkap mengenai max3, masyarakat dapat mengunjungi www.mymax3.net atau 
menghubungi max3 care di 500933. 
 
 
Tentang max3 
max3 merupakan merek dari Biznet Networks, penyedia telekomunikasi dan multimedia terkemuka di Indonesia. 
Saat ini max3 menawarkan layanan Internet dengan bonus TV Kabel berkualitas High Definition bagi pengguna 
perumahan dan apartemen. Informasi lebih lanjut dan informasi registrasi berlangganan dapat dilihat di situs 
www.mymax3.net. 
 
Tentang Biznet Networks 
Biznet Networks merupakan salah satu Operator Telekomunikasi Fixed Line dan Multimedia terdepan di Indonesia, 
menyediakan layanan Internet, Data Center dan TV Kabel. Biznet Networks telah memiliki dan mengoperasikan 
jaringan Fiber Optic yang terbaru dan Data Center terbesar di Indonesia sejak tahun 2000. Informasi lebih lanjut 
seputar Biznet dan layanannya dapat dilihat melalui situs www.biznetnetworks.com. 
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