
100% ABK di Asia Tenggara yang bekerja di atas kapal perikanan lintas batas negara ini tidak
memiliki informasi yang memadai mengenai pekerjaannya, termasuk hak dan kewajiban yang mesti
dipenuhi, baik oleh ABK sebagai pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja.

Apa yang terjadi di dalam PT. Charoen Phokpand Foods di Thailand dan PT. Pusaka Benjina
Resources di Indonesia membelalakkan mata penikmat makanan laut di seluruh dunia. Ternyata, di
dalam rantai nilai produk perikanan terdapat praktek-praktek penindasan manusia atas manusia
lainnya atau dalam bahasa beken belakangan ini disebut sebagai perbudakan.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merespons kasus perbudakan yang terjadi di
kawasan berpenduduk lebih dari 600 juta orang ini. Seperti diketahui, ABK yang mengalami praktek
perbudakan berasal dari Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, dan Vietnam.
Untuk itulah, ASEAN tengah membincangkannya dengan 10 negara anggotanya. Harapannya ada
kesepakatan bersama untuk memerangi praktek haram ini.

Di Indonesia, setelah terungkapnya kasus perbudakan, PT Pusaka Benjina Resources di Kabupaten
Kepulauan Aru, Maluku, kini dinilai tersangkut kasus tunggakan pajak sejak 2013 sebesar Rp11
miliar. Perusahaan itu dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak. Fakta ini
ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara di Thailand, di banyak kesempatan publik, PT. Charoen Phokpand Foods mengklaim telah
melakukan berbagai langkah maju untuk mengatasi praktek perbudakan di dalam perusahaan
mereka. Pun demikian dengan Pemerintah Thailand. Mereka berjibaku menciptakan citra positif
produk perikanan negeri 1.000 kuil ini setelah didera persoalan perbudakan.

Di dalam KABAR BAHARI edisi Januari-Februari 2016 ini, sajian utama yang disiapkan adalah
mengupas tuntas praktek perbudakan dan tantangan pemenuhan hak-hak pekerja perikanan, baik di
atas kapal maupun di pabrik-pabrik perikanan.

Tak hanya itu, buletin ini ingin berbagi kepada para pembaca bahwa perempuan nelayan terbukti
memainkan peranan penting di dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kali ini kami bercerita
tentang perempuan nelayan di Kamboja. Selamat membaca dan semoga memberi manfaat.

 

Ikuti informasi terkait Kabar Bahari edisi Memanusiakan Awak Kapal Perikanan >> KLIK DISINI
<<

https://www.dropbox.com/s/znztrwsvlzh22lu/Kabar%20bahari-%20awak%20kapal.pdf?dl=0

