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PRESS RELEASE  
 

Biznet Luncurkan Smart Internet WiFi, Hadirkan Koneksi 
WiFi Cepat dan Stabil di Setiap Sudut Rumah 

 
 
Jakarta, Indonesia, 20 Mei 2021 – Menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan koneksi Internet 
WiFi yang cepat dan stabil di rumah, Biznet memperkenalkan Smart Internet WiFi, sebuah inovasi teknologi terkini 
yang mampu menghadirkan koneksi Internet WiFi berkualitas dari Biznet di setiap sudut rumah. Teknologi ini hadir 
dengan dukungan perangkat modem TP-Link Deco M4 (3-pack/antenna), yang mampu memancarkan sinyal WiFi ke 
area yang lebih luas di rumah, sehingga dapat mencakup seluruh area dan setiap sudut rumah, sehingga 
memungkinkan pengguna untuk mengakses koneksi Internet WiFi dari seluruh area rumah.  
 

“Saat ini koneksi Internet sudah menjadi kebutuhan utama 
yang harus dimiliki setiap rumah. Kami melihat kebutuhan 
masyarakat akan koneksi Internet yang cepat dan stabil 
meningkat secara signifikan, khususnya semenjak pandemi 
satu tahun yang lalu. Tentunya karena memang kegiatan 
seperti WFH dan sekolah online sangat membutuhkan koneksi 
Internet yang cepat di rumah. Untuk itu, Biznet 
memperkenalkan teknologi Smart Internet WiFi yang menjadi 
solusi bagi cakupan sinyal WiFi di rumah yang lebih merata, 
memungkinkan pelanggan untuk mengakses Internet dari 
setiap bagian rumah. Untuk menghadirkan teknologi ini Biznet 
bekerjasama dengan TP-Link yang menghadirkan perangkat 
modem TP-Link Deco M4 berteknologi tinggi yang dapat 
memperkuat koneksi Internet Biznet secara lebih maksimal 
bagi pelanggan Biznet Home di rumah,” tutur Adi Kusma, 
President Director Biznet.  
 
Seperti kita ketahui, pengguna Internet di rumah kerap 
mengalami kendala koneksi Internet WiFi yang tidak merata di 
rumah, dimana jaringan Internet di rumah sangat mungkin 
terhalang oleh material yang berpotensi menghambat sinyal 

yang terpancar seperti dinding tebal dan kayu. Teknologi Smart Internet WiFi dari TP-Link Deco M4 dirancang khusus 
untuk menjadi solusi serta kemudahan bagi pengguna Internet di rumah dalam mengatasi permasalahan cakupan 
sinyal WiFi yang kerap tidak stabil di rumah, terutama saat pengguna berada jauh dari titik lokasi perangkat router 
diletakkan.  
 
Kendala ini dapat teratasi dengan menambah perangkat yang mampu memancarkan sinyal WiFi dengan lebih 
maksimal di seluruh bagian rumah. Untuk menghadirkan teknologi Smart Internet WiFi, Biznet didukung oleh TP-Link 
yang menghadirkan perangkat modem TP-Link Deco M4, yang merupakan satu-satunya perangkat penguat sinyal di 
Indonesia dengan 3 pack antena yang menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya: 

 Teknologi Mesh WiFi AC1200 Whole-Home Mesh dari TP-Link Deco M4 memiliki kecepatan jaringan WiFi 
hingga 800 Mbps. 

 Lebih banyak sudut ruangan di rumah yang akan terjangkau oleh jaringan WiFi. 

 Dengan teknologi TP-Link Deco M4 yang canggih, seluruh unit akan saling terhubung membentuk jaringan 
dengan menggunakan satu SSID atau lebih. Memudahkan konektivitas gadget dan komputer untuk berpindah 
antar ruangan secara otomatis. 

 Teknologi TP-Link Deco M4 dapat terkoneksi di lebih dari 100 gadget atau komputer. 

 Dilengkapi Fitur Bandwidth Management, Parental Controls, Antivirus built-in dan Quality of Service (QoS). 
 

“Kami TP-Link Indonesia hadir memberikan solusi bagi konsumen Indonesia untuk dapat merasakan pengalaman 
berinternet tanpa hambatan. Kami juga yakin dengan kerjasama dengan Biznet melalui produk TP-Link Deco M4, ini 
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dapat memberikan solusi dan menjawab kebutuhan pelanggan mengenai Internet cepat dan stabil,” ujar Sterling Lee, 
Country Director TP-Link Indonesia. 
 
Sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, Biznet selalu berupaya memahami dan menjawab 
kebutuhan masyarakat akan koneksi Internet WiFi yang cepat dan stabil untuk mendukung aktivitas digital di rumah, 
terutama di era digital seperti saat ini. Untuk itu, kehadiran teknologi Smart Internet WiFi dengan perangkat modem 
dari TP-Link Deco M4 ini dapat menjadi solusi terbaik yang memberikan kemudahan pelanggan dalam mengakses 
koneksi Internet WiFi dengan lebih maksimal di rumah. Untuk info lengkap kunjungi https://go.biznet.id/smartwifi.  
 

---- 
Tentang Biznet 
Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data 
Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan 
mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan 
jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Renya Nuringtyas 
Corporate Communication Manager - Biznet 
Phone: +62-813-17084024 
E-mail: renya_nuringtyas@biznetnetworks.com 
corporate_communication@biznetnetworks.com 
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