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Perwakilan Telkom, Diskominfo Anambas dan Camat Palmatak saat melakukan survei ke lokasi di Pulau Matak

BATAMTODAY.COM, Anambas  -  Dinas  komunikasi, informatika  dan  statistik (Diskominfotik) bersama perwakilan Telkom di 

Tanjungpinang  dan  SPV  Plaza  Telkom  di Tarempa turun ke Palmatak. Kunjungan yang dilakukan pada Selasa (2/4/2019) itu 

bertujuan  untuk  mensurvei titik-titik yang menjadi prioritas kebutuhan internet di Palmatak menggunakan jaringan Palapa Ring 

Barat (PRB).

Japrizal,  Kepala  Diskominfotik Anambas mengatakan, dari hasil survei ke sejumlah desa yang ada di Pulau Matak, perwakilan 

Telkom   menyampaikan   kalau   Pulau   Matak   memiliki   potensi   besar   untuk   memenuhi   kebutuhan  masyarakat  dalam 

bertelekomunikasi. "Telkom  melakukan survei untuk melihat kebutuhan internet di Kecamatan Palmatak. Beberapa desa mulai 

dari  Matak  Kecil, Payalaman, Payamaram, Putik, Tebang, Ladan, Candi, Kampung Baru, ke Desa Piabung. Kami juga melihat 

kebutuhan   di  Kecamatan  Siantan   Tengah. Dalam  kunjungan   kemarin,  selain  didampingi  oleh Diskominfo,  mereka  juga 

didampingi oleh Camat Palmatak," jelasnya.

Dari  kunjungan  ke  lapangan  itu, menjadi  modal  awal  laporan pihak Telkom untuk disampaikan kepada pimpinan pada level 

pusat. Nantinya, lanjut  Japrizal,  mereka  akan  memetakan  lokasi-lokasi  yang  memiliki  potensi  sehingga akses internet dan 

telekomunikasi dapat terjangkau oleh masyarakat. Ia  juga  menyampaikan  keinginan  dan  usulan program yang akan mereka 

sampaikan  kepada  pihak  Telkom  pusat,  akan  sangat  ditentukan  melalui  dukungan  dari  pihak aparatur desa, kecamatan, 

termasuk Pemerintah Daerah.

Selain melakukan survei ke Kecamatan Palmatak dan Siantan Tengah, mereka juga melakukan survei untuk memperluas serta 

melihat  kebutuhan  di  ibukota,  khususnya yang belum terjangkau pada tahap pertama. Beberapa lokasi seperti di ujung Desa 

Sri  Tanjung,  Antang - Tanjung  momong  Desa  Tarempa  Timur  yang  semula  masih 2G, diharapkan dapat meningkatkankan 

layanan  sitenya  menjad i 4G.  "Tidak  hanya  itu,  kami  juga  berharap  agar akses di Batu Tambun dan Rintis dapat diperluas 

sekaligus meningkatkan layanan site tower di sana, yang sebelumnya menggunakan V-Sat," ungkapnya.

Pihak  Telkom,  kata  Japrizal,  telah   memasang   jaringan  internet  IndiHome  yang  sudah  dinikmati  pada  sejumlah  titik  di 

Tarempa. Skema  untuk  memperluas  jaringan  sampai  ke  Kantor  Bupati  di  Pasir  Peti  Desa  Pesisir  Timur  dan  sekitarnya 

berkemungkinan  besar  dapat  dilakukan  sekaligus  untuk  mengcover  jaringan  yang  ada  di  Tarempa. Tidak  hanya  melalui 

IndiHome  yang  sudah masuk ke Anambas, dua site Base Tranceiver Station (BTS) yang dioperasikan oleh salahsatu provider 

yang  berlokasi  di  Antang Desa Tarempa Timur serta Rintis Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan diharapkan juga dapat 

mengalami peningkatan dari sisi kualitas jaringan.

Ia  pun  berharap, dengan  hadirnya  Palapa  Ring  Barat  (PRB)  yang  menjadi  salahsatu  program  strategis  nasional,  dapat 

mempermudah  operator dalam meningkatkan layanan telekomunikasi dan internet di Anambas. Pemerintah Daerah dalam hal 

ini juga mengapresiasi hadirnya Telkom untuk bisa menjangkau sampai ke desa dan kecamatan yang ada di Anambas.

"Dengan hadirnya PRB, diharapkan dapat menjangkau ke masyarakat. Yang mungkin dirasakan selama ini hanya menjangkau 

ibukota  kabupaten, diharapkan  dengan  ini  bisa  menjangkau  di luar ibukota kabupaten. Sehingga tujuan Indonesia merdeka 

sinyal 2020 yang menjadi program Kemkominfo untuk Anambas bisa tersampaikan ke ibukota-ibukota kecamatan," tutupnya.
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Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Perwakilan Telkom, Diskominfo dan Camat Palmatak
saat sesi foto bersama di pelabuhan Roll On Roll Off 
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Rombongan saat berada di kantor Camat Palmatak

Perwakilan Telkom di Tanjungpinang bersama SPV
Plaza Telkom di Tarempa saat berbincang di tepi jalan

Kepala Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas,
Japrizal saat mendampingi perwakilan Telkom yang melakukan survei di Palmatak

Rombongan saat bersantai di salahsatu warung
di Kecamatan Palmatak usai melakukan survei

Kepala Dinas komunikasi, informatika dan statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas, Japrizal


