
Apa yang bisa kita bayangkan tentang rasa lapar? Di benak kita tentu melintas perasaan tidak
nyaman di bagian perut dan tidak jarang disertai dengan perasaan melilit yang tidak tertahankan.
Lapar adalah ketakutan bagian semua manusia.

Seorang pemenang nobel sastra dari Norwegia di tahun 1920, Knut Hamsun, menceritakan rasa
lapar dalam bukunya yang berjudul Lapar (Sult). Dalam novel itu Knut Hamsun bercerita tentang
pengalaman kelaparan teramat sangat, di mana ia harus memamah serpihan kayu untuk mengganjal
perutnya dari rasa lapar. Hingga Knut pun harus menggadaikan selimutnya hanya untuk
mendapatkan pinjaman uang dari seorang mahasiswa filsafat. Dalam kelaparannya Knut Hamsun
pun pernah merampas kue yang dirampasnya dari seorang nenek tua. Ya, kelaparan adalah simbol
dan bentuk paling menakutkan dari kemiskinan itu sendiri.

1 dari 7 orang di dunia harus tidur dalam keadaan perut kelaparan. Ironisnya 80% dari mereka
adalah nelayan, petani atau pun para produsen pangan skala kecil. Setali tiga uang, kemiskinan di
10.444 desa pesisir membuat nelayan tradisional Indonesia acap kali harus tidur dalam keadaan
lapar.

Seorang perempuan dari Desa Karanggeneng, Rembang, sedari kecil berjuang untuk melawan rasa
laparnya. Namanya Darinah, anak nelayan dari Ratman dan Rumini yang sedari kecil menjadi tulang
punggung keluarga. Darinah anak ke-4 dari 7 bersaudara, ketiga kakaknya telah meninggal dunia.
Maka tidak heran beban keluarga menjadi tanggung jawab Darinah di usia yang cukup belia.
Darinah bukan sekadar berjuang untuk bertahan hidup. Hingga hari ini, Darinah menjadi potret
perempuan nelayan yang berjuang melawan rasa lapar.

Menunda kebahagiaan

Darinah duduk bersama 10 orang perempuan lainnya. Tubuhnya dibalut pakaian panjang berwarna
hijau dan celana panjang berwarna cokelat yang dikenakannya terlihat kotor di bagian paha. Sepatu
boots berbahan karet yang dikenakannya pun tidak luput dari kotoran lumpur yang menempel di sisi
kiri dan kanannya. Sesekali Darinah tampak merapikan topi yang dikenakannya. Sarung tangan
putih yang digunakannya pun sesekali melorot hingga batas pergelangan tangannya.

Rembang baru saja diguyur hujan, keadaan TPI di siang itu terlihat becek. Hujan rintik yang masih
turun tidak mengurangi geliat TPI. Sekumpulan perempuan sedang duduk sembari menunggu kapal-
kapal sandar di dermaga.
Darinah adalah seorang perempuan berperawakan tinggi besar dan berkulit sawo matang. Fisiknya
yang terlihat kekar dan kejujurannya membuat dia pernah dipercaya membantu juragan pemilik
kapal dalam mengelola hasil tangkapan nelayan.

Darinah seperti kebanyakan perempuan yang tinggal di pesisir lainnya. Kemiskinan membuat ia
harus menjadi tulang-punggung keluarga. Sejak ditinggal ibunya di usia 12 tahun, Darinah semakin
giat membantu adik-adiknya untuk bersekolah. Darinah mulai membantu mengasinkan ikan atau
membantu berjualan ikan ke pasar. Darinah menikah dengan Moch. Solikin di usia 37 tahun.
Darinah memilih mengalah dan terlambat menikah.

“Saya Cuma mau lihat adik-adik saya dulu menikah, punya keluarga, punya kehidupan. Setelah itu
saya baru mau menikah,” ujar Darinah sembari tersenyum.

Kini, ia dikaruniai seorang putri jelita yang baru berusia 2 tahun. Kehidupan baginya sudah terasa
lengkap.

Bongkar Muat Kapal



Ada fenomena baru yang terjadi di Rembang dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Perempuan
menjadi bagian dari aktivitas bongkar muatan kapal. Rupanya kesulitan perekonomian keluarga
nelayan mendorong perempuan untuk bekerja sebagai buruh bongkar muat kapal.

Darinah dan perempuan lainnya memulai pekerjaan bongkar muat kapal dari jam 11.00-14.00 WIB.
Tugas perempuan termasuk Darinah adalah menarik ikan di dalam keranjang keluar dari kapal, lalu
mereka akan membersihkan ikan-ikan tersebut.

“Untuk yang manggul-manggul memang laki-laki, tapi kadang kami juga membantu,” ujar Darinah
sembari menyiram keranjang ikan dengan air.

Upah yang diterima oleh perempuan pun tidak sama dengan yang diterima oleh laki-laki. Upah
perempuan yang melakukan bongkar muat kapal sekitar Rp. 40.000 sampai Rp. 50.000, sedangkan
untuk laki-laki sekitar Rp50.000-Rp60.000. Hal ini pun bergantung kepada juragan kapal dan hasil
tangkapannya.

“Yang penting kami mendapatkan nasi sebungkus setiap bongkar muat,” tutur Darinah.

Sebelumnya perempuan tidak ikut dalam aktivitas bongkar muat kapal. Mereka cenderung malu dan
sungkan bergabung dengan nelayan laki-laki. Namun, beban hidup yang semakin berat membuat
para perempuan tersebut turun tangan mengais rezeki lewat bongkar muat kapal. Hasil yang
didapat pun cukup lumayan.

Harapan Darinah

Di tengah kehidupannya yang tidak pernah jauh dari gambaran kemiskinan, Darinah selalu
menyimpan harapan demi harapan. Seperti kebanyakan orang, bermimpi adalah hal yang membuat
Darinah terus berjuang setiap hari.

“Mimpi orang seperti saya sederhana, setidaknya kami jauh dari rasa lapar. Apalagi usia saya yang
sudah tua, sedangkan anak saya masih berumur 2 tahun. Saya ndak mau anak saya pernah

merasakan apa yang saya rasakan. Dia harus sekolah tinggi,” ujar Darinah sambil menatap kapal-
kapal yang baru saja sandar di dermaga.

Bagi Darinah, pemerintah harus menghapuskan kemiskinan dari kampung-kampung nelayan. Bukan
lagi sekadar wacana yang digelontorkan ketika rapat teknis kepemerintahan, namun aksi konkrit
dalam memastikan kesejahteraan bagi seluruh nelayan tradisional Indonesia.*** (SH)


