
BATAMTODAY.COM,  Anambas  -  DPRD  Anambas  membentuk  panitia   khusus    

(Pansus)  guna   mengakomodir    seluruh    keluhan    para    nelayan    Kabupaten  

Kepulauan  Anambas.

Pansus tersebut akan mendalami seluruh permasalahan yang dialami oleh nelayan  

lokal terutama dugaan pelanggaran batas wilayah.

Ketua Pansus DPRD Anambas, Rocky Hasudungan Sinaga menyampaikan, tujuan 

dibentuknya Pansus Nelayan untuk mencari solusi agar nelayan di Anambas bisa 

mencari nafkah di laut tanpa ada gangguan dari nelayan luar.

"Mereka mengeluhkan banyaknya nelayan luar seperti dari Jawa dan Sumatera yang 

mencari ikan terlalu dekat," ujar Rocky kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Rocky juga menyampaikan saat bertemu dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun agar 

memperhatikan proses perizinan, pengawasan, penindakan sampai pencegahan 

kapal-kapal nelayan di atas bobot 30 GT dari luar Provinsi yang beroperasi di zona 12 

mil dari pulau terluar Kabupaten Kepulauan Anambas.

Anggota DPRD langsung mendengarkan keluhan 
para nelayan Desa Nyamuk

Anggota Pansus Nelayan saat berkunjung ke 
Desa Bayat untuk menampung permasalahan 

nelayan

Anggota DPRD Anambas yang masuk dalam 
Pansus Nelayan berkunjung ke Desa Nyamuk 

Kec Siantan Timur

Anggota DPRD menampung keluhan nelayan 
Desa Bayat

Warga Desa Munjan menyampaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh nelayan

Anggota DPRD menampung keluhan nelayan Desa 
Ladan kecamatan Palmatak

Nelayan menyampaikan keluh kesah kepada anggota 
DPRD yang masuk dalam Pansus Nelayan

Pansus Nelayan DPRD Anambas foto bersama 
dengan masyarakat nelayan Desa Nyamuk

Pansus Nelayan DPRD Anambas meminta agar 
masyarakat menyampaikan keluhan nelayan
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Ketua Pansus Nelayan DPRD Anambas foto bersama 
dengan nelayan Desa Ladan

Kita  juga  usulkan  kepada  pemerintah  Provinsi  Kepri  agar  lebih  ketat dalam memberikan izin.Karena masalah kelautan sekarang bukan ranah Pemda lagi 

sudah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kepri sesuai amanah UU No 23," ujarnya.Sementara, salah satu anggota Pansus Nelayan, H Dhanun 

menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Selain itu, sudah ada pertemuan dengan Dinas 

Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri membahas permasalahan yang dialami oleh nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas."Kita sudah koordinasi  dengan  

Pemprov  Kepri dan  KKP. 

Semua keluhan yang disampaikan oleh nelayan kita  sudah  dibeberkan  sama  mereka,  kita  berharap  ada  tindaklanjut,"  katanya. Anggota  Pansus  lainnya, 

Firman Edy menambahkan, saat pertemuan dengan  KKP  dan  DKP  Provinsi  sudah merespon bahkan saat itu disampaikan jika  kapal  KKP  langsung  turun 

keperairan Kabupaten Kepulauan Anambas."Pertemuan dengan KKP langsung  direspon  dengan  baik.  Mereka  berjanji  akan menurunkan kapal Hiu Macan. 

Dari DKP Provinsi Kepri juga mengerahkan segala kapal yang ada untuk melakukan patroli," ujar Firman Edy. (*)    
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