
Ada 9 janji Presiden Jokowi yang lazim dikenal dengan
istilah Nawacita. Sembilan janji ini sudah dijalankan selama 1,5 tahun.

Di dalam Kabinet Kerja, Presiden Jokowi memandatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk memerangi praktek pencurian ikan dan mengembalikan uang negara dari tangan mafia
perikanan. Hasilnya, kebijakan moratorium menemukan sedikitnya 1.300an kapal terindikasi
melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menargetkan adanya kenaikan produksi hingga 19 juta ton,
baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Pun demikian dengan garam, ia meminta kepada
Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menaikkan produksi barang asing ini sebanyak 3,2 juta ton.
Bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
ditekankan keharusan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap produk pangan impor.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2015) mencatat, kenaikan produksi perikanan sejak
tahun 2010-2015 tidak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada petambak garam. Setali tiga
uang, panen garam rakyat justru dihargai Rp250 per kilogram, sementara ekspor garam terus
bertambah. Anehnya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan
menggunakan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya.

Mengapa Nilai Tukar ini tidak relevan? Karena model ini hanya mempertentangkan penghasilan dan
pengeluaran. Padahal, terdapat banyak aspek yang luput dari pola ini, yakni ancaman hilangnya
wilayah tangkap, adanya dampak perubahan iklim, dan sistem permodalan yang dimonopoli
tengkulak/toke.

KABAR BAHARI edisi November-Desember 2015 mengetengahkan Simposium dan Festival
Perempuan Nelayan di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh KIARA bekerjasama dengan
SEAFish for Justice di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 29-30 Desember.

Selain itu, juga disajikan profil Dr. Dedi Supriadi Adhuri, pakar Antropologi di LIPI, yang aktif
menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir dan perempuan nelayan dari Malaysia dan Kamboja.
Tak ketinggalan, juga disediakan resep masak ala pesisir. Selamat membaca dan semoga memberi
manfaat

Ikuti informasi terkait Kabar Bahari edisi ASEAN mesti beri pengakuan politik kepada perempuan
nelayan >>KLIK DISINI<<

https://www.dropbox.com/s/v73ookygksb98e6/Kabar%20Bahari%20-%20Politik%20Perempuan.pdf?dl=0

