KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

TANTANGAN
Walau sektor perikanan merupakan sumber mata pencaharian utama bagi penduduk Asia Tenggara,
sektor ini dipenuhi dengan masalah dalam kesejahteraan masyarakat, hak-hak ketenagakerjaan dan
tantangan ketidaksetaraan gender yang berjalan dengan praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak
terlapor, dan tidak diatur (IUU).
Perikanan secara IUU melibatkan ribuan awak kerja yang membahayakan kehidupan masyarakat dan
lingkungan dengan mengesampingkan perawatan kapal, keselamatan awak dan kondisi sanitasi.
Pelanggaran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat di seluruh spektrum yang mencakup pekerjaan yang
tidak setara atau tidak dibayar, kondisi kerja yang berbahaya, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi
manusia yang mengerikan, seperti jam kerja yang panjang dan berbahaya, pelecehan fisik, kekurangan
makanan dan air bersih, hutang yang dipaksakan dan pengabaian di lokasi yang terpencil. Praktik
ketenagakerjaan yang tidak etis dan ilegal, yang dilakukan oleh beberapa operator perikanan di wilayah
ini, menyoroti kebutuhan mendesak untuk manajemen perikanan dan inisiatif pembangunan untuk
mengatasi kesejahteraan jutaan masyarakat yang penting bagi operasinya.
Karena perikanan adalah induk semang besar di Asia Tenggara, keragaman tenaga kerja sektor harus
diakui. Meskipun secara tradisional dianggap sebagai sektor yang didominasi oleh laki-laki, perikanan
di Asia Tenggara sebenarnya hampir sama terdiri dari perempuan yang melakukan banyak fungsi
persiapan, pengolahan dan perdagangan. Dengan demikian,
penting bagi kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan
perempuan untuk diwakili dalam proses mengelola dan
meningkatkan perikanan.

PENDEKATAN USAID OCEANS
USAID Oceans mendorong adopsi dan
kepatuhan terhadap keamanan, hukum,
kesetaraan, dan standar ketenagakerjaan
yang disetujui secara internasional
dalam perikanan di kawasan ini,
termasukmenangani kebutuhan
kesetaraan gender.
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Kesejahteraan masyarakat mencakup banyak aspek kesejahteraan
individu, termasuk hak-hak pekerja, kondisi kerja, perlakuan yang
adil serta akses ke sumber daya dan peluang, tanpa memandang jenis
kelamin atau gender mereka.

Untuk mencapai tujuan ini, USAID Oceans mendukung:
DOKUMENTASI PENANGKAPAN DAN KETERTELUSURAN YANG MENDUKUNG
PEMANTAUAN KESELAMATAN MASYARAKAT. USAID Oceans mendukung Sistem

Dokumentasi Penangkapan dan Penelusuran (DPP) dengan mengumpulkan data pekerja
dan terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk membantu memantau praktik perburuhan,
meningkatkan perlindungan pekerja dan kepatuhan sukarela terhadap standar ketenagakerjaan
dan kesetaraan gender lebih lanjut. Akibatnya, biaya aktual tenaga kerja yang terkait dengan
operasi perikanan akan tercermin lebih transparan. Pekerja juga akan diberdayakan untuk
membuat keputusan ketenagakerjaan yang terinformasi dan akan mendapat manfaat dari
peningkatan akses ke mekanisme penegakan hukum dan pengaduan.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, PERATURAN, DAN PEDOMAN YANG MENDUKUNG TUJUAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. USAID Oceans bekerja dengan organisasi manajemen

perikanan regional dan nasional dan organisasi nirlaba untuk mempromosikan pengembangan
instrumen hukum yang melindungi pekerja dan mendukung kesetaraan.
JARINGAN ANTARA KESEMPATAN- KESEMPATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT. USAID

Oceans mempromosikan inisiatif kesejahteraan masyarakat pada tingkat regional dan nasional
untuk mendukung partisipasi pemangku kepentingan dalam acara yang berfokus pada
kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender. USAID Oceans berusaha memperkuat
jaringan regional pembuat perubahan yang berjuang untuk perikanan yang adil, baik dan aman.

USAID Oceans melibatkan mitra regional, nasional dan lokal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan perikanan Asia
Tenggara. Bekerjasama dengan program DPP kemitraan, dan manajemen perikanan, USAID
Oceans memastikan bahwa semua kegiatan program mendukung peningkatan masalah
kesejahteraan masyarakat, termasuk kondisi tenaga kerja, hak pekerja dan kesetaraan jender.
Bersama dengan mitra program SEAFDEC, CTI-CFF dan lembaga perikanan nasional, USAID
Oceans telah:
•

Mendirikan Kelompok Kerja Teknis Kesejahteraan Masyarakat regional yang bekerja
sama untuk mengembangkan panduan tentang integrasi gender dan standar
ketenagakerjaan di sektor perikanan.

•

Melakukan penilaian di lapangan tentang kondisi tenaga kerja dan integrasi gender
di lokasi pembelajaran untuk mendukung intervensi program dan pengembangan
pedoman, rekomendasi, Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan
persyaratan sistem DPP yang didukung oleh USAID Oceans.

•

Panduan yang dikembangkan untuk Elemen Data Kunci yang terkait dengan
kesejahteraan masyarakat yang membentuk elemen DPP yang direkomendasikan dan
diperlukan.

•

Memprakarsai proses hibah di Indonesia dan Filipina untuk menangani kebutuhan
keadilan gender dalam rantai pasok makanan laut tertentu.

Pelajari lebih lanjut di seafdec-oceanspartnership.org atau hubungi di info@oceans-partnership.org.
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