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Perwakilan Pemerintah Daerah saat sesi foto bersama usai
melakukan pertemuan dengan Menkominfo Rudiantara

BATAMTODAY.COM,  Anambas  -   Pemerintah    Kabupaten    Kepulauan    Anambas   intens   menjalin 
komunikasi   dengan  Kementrian. Bersama   Dinas   Komunikasi,  informatika   dan   statistik   Kabupaten 
Kepulauan  Anambas,  Kementrian  Koordinator   Politik,  Hukum   dan   Keamanan   (Kemenkopolhukam) 
menjadi  salah satu Kementrian yang menjadi tujuan dalam rangka optimalisasi telekomunikasi dan akses 
internet di Anambas.

"Alhamdulillah  awal  bulan  Maret 2019, kami bersama Pak Bupati menemui perwakilan Menkopolhukam. 
Salah  satu  hal  yang  intens  kami sampaikan mengenai akses telekomunikasi dan internet di Anambas," 
ujar  Japrizal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, belum 
lama ini.

Japrizal  menyampaikan, terdapat  belasan Base Tranceiver Station (BTS) reguler yang ada di Kabupaten 
Kepulauan  Anambas, serta  sudah  dioperasikan oleh  sejumlah  provider penyedia  jasa  telekomunikasi. 
Selain  itu,  terdapat  17  site  Base  Tranceiver   Station  (BTS)   perbatasan   yang   merupakan  program 
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Republik Indonesia  sejak tahun 2012 
hingga tahun 2018.

"Ada  17  BTS  mini  perbatasan  yang  saat ini digunakan oleh dua provider penyedia jasa telekomunikasi 
yang beroperasi dan tersebar di sejumlah titik di Anambas," ungkapnya.

Kepada  perwakilan  Kemekopolhukam  yang  hadir, pihaknya  juga  menyampaikan  mengenai masuknya 
Palapa  Ring  Barat  ke  Anambas  sebagai  salah  satu kabupaten terdepan. Meski sudah dirasakan pada 
sejumlah  lokasi, namun  untuk  akses  telekomunikasi  di  Kabupaten  Kepuluan  Anambas  dirasa  masih 
belum memadai di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kepuluan Anambas.

Japrizal mengatakan, saat ini baru situ tower yang dioperasikan oleh salah satu provider serta berlokasi di 
Tarempa  yang  sudah  meningkatkan  layanan  menjadi  4G LTE. Sedangkan masih ada BTS yang masih 
berlokasi  di  Tarempa  yang  layanan  kualitasnya  masih  2G  serta  menggunakan  sistem V-Sat dengan 
kondisi  sinyal  yang  saat  ini  tidak  memadai  dan  masih susahnya berkomukasi baik secara akses data 
maupun voice.

"Terdapat   10   BTS   Telkomsel   yang   tersebar   di  kecamatan   termasuk  di  ibukota  kabupaten  yang 
masih  mengunakan  V-Sat  dan  belum  di  tingkatkan  ke layanan 4G LTE dengan memanfaatkan Palapa 
Ring  Barat. Begitu  pula dengan operator Indosat serta XL, di mana dengan sudah beroperasinya Palapa 
Ring  Barat  namun  belum  neningkatkan  layanannya,  baik  di ibukota Kabupaten maupun di kecamatan 
kecamatan  yang  ada  di  Anambas. Harapan  kami, agar  sejumlah  operator  ini  dapat memperkuat dan 
meningkatkan layanannya dengan memanfaatkan Palapa Ring Barat pada sejumlah desa dan kecamatan 
yang ada di Anambas," bebernya.
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Suasana saat kegiatan IMF -WBG 2018

Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anambas, Japrizal saat 
menyampaikan kondisi soal telekomunikasi dan internet di Anambas

Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Pertemuan antara Pemerintah Daerah bersama
perwakilan Kemenkopolhukam di Jakarta

Bupati Anambas Abdul Haris saat mengikuti
pertemuan di kementrian yang ada di Jakarta

Perwakilan Kemenkopolhukam saat memberikan tanggapan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Anambas saat
berfoto bersama Menkominfo Republik Indonesia, Rudiantara

Bupati Anambas bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Anambas usai menemui Menkominfo Republik Indonesia, Rudiantara

Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, 
Rudiantara saat berfoto bersama Bupati Anambas, Abdul Haris

Bupati Anambas, Abdul Haris saat sesi foto bersama perwakilan 
Kemenkopulhukam di Jakarta usai melaksanakan pertemuan


