
Pemberian cinderamata dari Pemerintah Daerah kepada perwakilan Smartfren

BATAMTODAY.COM, Anambas - Wakil  Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas, Wan Zuhendra  menghadiri soft 

launching  Smartfren  di  Anambas  Resort  Desa  Tarempa  Timur, Kecamatan  Siantan  Kamis  (27/6/2019) malam 

kemarin.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), termasuk perwakilan Organisasi 

Perangkat  Daerah  (OPD)  termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Wakil  Bupati,  Wan Zuhendra   menyambut   baik   hadirnya   provider   tersebut   beroperasi  di  Anambas. Urusan 

telekomunikasi ini menurutnya sudah menjadi kebutuhan dan bukan menjadi barang yang mewah.

"Kami sangat  menyambut baik kehadiran Smartfren di Anambas. Dengan hadirnya Smartfren di Anambas, semoga 

dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  yang menginginkan layanan telekomunikasi yang cepat," ujarnya. 

Ia pun juga mendengar dari beberapa rekan OPD tentang kualitas layanan telekomunikasi provider ini.

Wan  Zuhendra  kemudian  meminta  kepada  OPD  untuk  membuat  spanduk  yang  memuat  ucapan terimakasih 

kepada  provider  Smartfren  yang  sudah  membuka  layanan  telekomunikasi  di  Kabupaten Kepulauan Anambas. 

"Mungkin  bagi   yang   menelpon  namun  tidak  menggunakan  kartu  Smartfren, tidak  diangkat," katanya,  seraya 

tersenyum.

Meski  menyambut  baik  hadirnya  Smartfren  di  Anambas, namun  dia  begitu berharap agar pihak provider dapat 

mempertimbangkan  untuk  membuka layanan pada sejumlah pulau lain yang ada di Anambas, khususnya pada 26 

pulau  berpenghuni  dari  255  keseluruhan pulau yang ada di Anambas. Wakil Bupati pun sadar, pertimbangan dari 

sisi  bisnis  menjadi  sudut  pandang  pihak  provider  dalam  melakukan  perluasan  layanan  jaringan.  Pemerintah 

Daerah pun menurutnya telah membangun Base Tranceiver Station (BTS) pada sejumlah desa.

Ia  kemudian  memerintahkan  kepada  Kepala  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan 

Anambas  untuk  melihat  klausul  mengenai  perjanjian  penggunaan  BTS  yang  saat  ini  digunakan oleh provider 

penyedia jasa telekomunikasi lainnya. 
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"Kami  juga   sangat  bermohon  agar  pertimbangan  jumlah  penduduk  agar  dapat  diperhitungkan  secara  bijak. 

Kami  sangat  berharap agar bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan telekomunikasi menjadi salahsatu 

pertimbangan  prioritas. Tolong  Kadiskominfo  dilihat  klausulnya.  Apabila  dari  provider ada memerlukan bantuan 

Pemerintah Daerah. Kami siap membantu. Silahkan berkoordinasi dengan kami," ucap Wan Zuhendra.

Japrizal, Kepala  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, pihak 

provider  sebelumnya  telah  berkunjung  ke  Pulau  Matak  untuk melihat secara langsung potensi yang ada di satu 

diantara gugusan pulau besar Anambas itu.

Ia  juga  berharap  agar pihak provider dapat mempertimbangkan untuk membuka layanan jangkauan ke dua pulau 

besar  lainnya  di  Anambas, yakni  Pulau  Matak  dan  Pulau  Jemaja. "Sebelumnya  mereka  sudah berkunjung ke 

Matak. Dengan  kunjungan  ini, kami  berharap  agar mereka  dapat  memperluas layanan jaringan mereka. Karena 

animo  masyarakat  akan  layanan  telekomunikasi dengan kualitas 4G memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. 

Untuk tahap awal, mereka memang baru membangun 4 site BTS di Pulau Siantan," kata Japrizal.
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Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Deputi CEO Mobility Smartfren, Sukaca Purwokardjono
saat memberikan sambutan di Anambas Resort
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Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar saat menunjukkan
perangkat untuk mendapat akses internet dari pihak provider

Wakil Bupati Wan Zuhendra (paling kanan) bersama
perwakilan Smartfren dan FKPD saat sesi foto bersama

Perwakilan provider, FKPD, dan OPD saat foto bersama usai soft launching

Kepala Diskominfotik Kepulauan Anambas, Japrizal (tengah) saat
mendampingi perwakilan provider ketika berkunjung ke Pulau Matak

Rombongan perwakilan pihak provider saat foto bersama usai meninjau Pulau Matak


