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Simposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara
“Perempuan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis
Masyarakat”
Jakarta, 28 Desember 2015. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerjasama
dengan SEAFish for Justice (South East Asia Fish for Justice Network) akan menyelenggarakan
Simposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara bertajuk “Perempuan Nelayan dan
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat” di Hotel Grandhika, Jakarta, pada tanggal
29-30 Desember 2015. Simposium dan Festival ini diselenggarakan ralam rangka mewadahi
kepentingan perempuan nelayan jelang pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adapun tujuan
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: (1) Menggali peran perempuan nelayan dalam
pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis masyarakat di Asia Tenggara; (2) Mempromosikan
produk dari perempuan nelayan di Asia Tenggara untuk masyarakat luas; dan (3) Memberikan
rekomendasi kepada pemerintah dan ASEAN untuk melindungi dan memberdayakan perempuan
nelayan di negara-negara Asia Tenggara dengan mengalokasikan anggaran khusus. Seperti
diketahui, dalam kehidupan rumah tangga masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya ikan,
petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir), perempuan terlibat dalam pengelolaan sumber
daya pesisir dan berkontribusi sebagai manajer sumber daya yang kian langka. Perempuan juga
menciptakan beberapa produk. Selain itu, perempuan juga berpartisipasi dalam hampir semua
kegiatan penangkapan ikan, termasuk memperbaiki alat tangkap, menyortir tangkapan ikan, dan
pengolahan. Beberapa perempuan bahkan terlibat langsung dalam kegiatan memancing atau
menangkap ikan baik di danau atau pun sungai. Menariknya, pemasaran hasil tangkapan ikan secara
eksklusif menjadi wilayah kerja perempuan. Meskipun sangat aktif terlibat, perempuan sering
ditinggalkan dan tidak dilibatkan dalam pendokumentasian. Akibatnya, perempuan tidak
mendapatkan skema perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Untuk itulah, KIARA dan
SEAFish for Justice menjembatani perempuan nelayan di Asia Tenggara untuk menyampaikan
pemikirannya kepada pemerintah masing-masing dan Sekretariat ASEAN. Harapannya, lahir
kebijakan dan alokasi anggaran perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan nelayan. Di
dalam Simposium dan Festival ini, turut hadir perempuan nelayan dari 9 provinsi di Indonesia yang
tergabung di dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), kementerian/lembaga
negara, organisasi masyarakat sipil tingkat nasional, regional dan internasional, serta perempuan
nelayan dari Malaysia, Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, dan Thailand.*** Untuk informasi lebih
lanjut, dapat menghubungi:
Susan Herawati
Ketua Panitia Simposium dan Festival: +62
Abdul Halim
Sekretaris Jenderal KIARA dan/atau Koordinator Regional SEAFish for
Justice:+62 815 53100 259

