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A B S T R A K 

 

 

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah 

keluarga yang sulit terekspos dirana publik, sebagai akibat dari adanya anggapan 

masyarakat bahwa masalah tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat 

diselesaikan secara intern dalam suatu keluarga. Budaya Patriarki dan Pemahaman 

yang keliru terhadap ajaran agama dan kepercayaan serta Peniruan seorang anak 

laki-laki terhadap karakter ayahnya, adalah faktor-faktor dominan penyebab 

terjadi kekerasan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan secara idologis 

seperti kampanye untuk menghentikan pelbagai bentuk ketidak adilan gender serta 

mempelajari berbagai teknik oleh kaum perempuan dalam menghentikan 

kekerasan 

Tujuan dalam penelitia ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui 

penyebab kekerasan apa saja yang diterima istri nelayan di Kecamatan Singkep 

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Informan penelitian ini berjumlah 5 

orang yang terdiri dari 4 orang isteri nelayan yang selalu membantu suaminya 

turun melaut, kemudian 1 orang tokoh masyarakat yang dianggap memahami serta 

mengetahui secara baik tentang permasalahan di Kecamatan Singkep mengenai 

kekerasan yang diterima oleh para perempuan nelayan. Setelah data terkumpul 

maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif.  

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para isteri nelayan di 

Kecamatan Singkep Barat ini menerima kekerasan di arena publik, mereka 

mengalami beberapa kekerasan yaitu diskriminasi dan intimidasi. Dalam keluarga 

nelayan, istri sebagai anggota keluarga mampu menyumbangkan pendapatan 

untuk keperluan keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sering 

terjadi bahwa sumber penghasilan suami sebagai kepala keluarga relatif sedikit, 

sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Situasi seperti ini 

menyebabkan istri sebagai anggota keluarga perlu membantu suami untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di luar rumah. 

 

Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan, Nelayan 
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A B S T R A C T 

 

 

Violence against women in the household is difficult family problems 

dirana publicly exposed, as a result of a public perception that the problem is a 

natural thing and can be resolved internally within a family. Patriarchal culture 

and erroneous understanding of religious teachings and beliefs as well as 

impersonation of a boy against his character, is the dominant factors that cause 

violence. Therefore, the approaches are idologis such as campaigns to stop 

various forms of gender injustice as well as learn various techniques by women to 

stop the violence 

 

The goal in this is to determine empirically to find out the cause of the 

violence received any fisherman's wife in District Singkep Lingga regency of Riau 

Islands province. The informants of 5 people consisting of four wives of fishermen 

who always helped her husband get down to sea, then the first person considered 

public figures who understand and know very well about the problems in the 

district Singkep of violence received by the women fishermen. Once the data is 

collected, the data in this study were analyzed with descriptive qualitative data 

analysis techniques. 

 

From the research it can be concluded that the wives of fishermen in the 

district of West Singkep have to accept violence in the public arena, they 

experienced some form of violence is discrimination and intimidation. In the 

family of the fisherman's wife as the family members are able to donate for the 

purposes of family income to meet their daily needs. Because often the case that 

the source of her husband's income as head of the family is relatively small, so it 

is not able to provide for the family. Situations like this led to the wife as the 

family members need to help her husband to meet the needs of households with 

working outside the home. 

 

Keywords: Violence Against Women, Fishermen 
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KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

( Perempuan Isteri Nelayan Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga  

Provinsi Kepulauan Riau) 

  

 

A. Latar belakang 

 

Keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi nelayan  sangat terbuka lebar 

karena sistem pembagian kerja secara seksual memungkinkannya dan sesuai 

dengan situasi geososial masyarakat nelayan. Dalam sistem pembagian kerja ini, 

nelayan laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan menangkap ikan (ranah 

laut), sedangkan kaum perempuan juga diharuskan membantu suami guna 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika dilihat terjadi ketidakadlian peran 

anatara suami dan istri, peran istri di tuntut lebih, selain harus bekerja pada sektor 

domestik mengurus anak dan melayani suami, para istri nelayan juga diharuskan 

membantu suami untuk mencari nafkah di luar rumah sebagai nelayan. 

Pada umumnya nelayan adalah merupakan pekerjaan yang didapat dari 

turun temurun oleh keluarga, ilmu menjadi nelayan biasanya masyarakat dapatkan 

secara otodidak dan secara pengalaman dari orang tua mereka, mayoritas nelayan-

nelayan yang ada di indonesia merupakan nelayan miskin, hal iilah yang membuat 

masyarakat yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan banyak yang 

tergolong dalam masyarakat marginal.  

Kemiskinan yang dialami oleh nelayan yang ada di kecamatan singkep 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaraya faktor internal yaitu ketidakmampuan 

masyarakat nelayan dalam mengubah cara menangkap ikan yang masih tradisional 

sehingga hasil tangkapan sangat minim, faktor eksternal berupa semakin 
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menurunnya sumber daya perikanan akibat ekspolitasi yang dilakukan oleh kaum 

pemodal dan cuaca buruk yang sering menghambat pekerjaan nelayan untuk 

menangakap ikan. Di Kecamatan Singkep hampir 63 % masyarakatnya bermata 

pencaharian nelayan dan dibawah garis kemiskinan. (Kantor Camat Singkep, 

2014) 

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh 

tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftastruktur. Di samping itu, kurangnya 

kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan 

permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi 

tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan 

Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagat salah satu 

pemangku kepentingan di wilayah pesisir. (Najmu laila: 2009) 

Kemajuan zaman diiringi dengan berkembangnya informasi dan tingkat 

kemampuan intelektual manusia, bersama dengan hal itu peran perempuan dalam 

kehidupan pun terus berubah untuk menjawab tantangan zaman, tak terkecuali 

mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Biasanya, tulang punggung kehidupan keluarga adalah pria atau suami, tapi kini 

para perempuan banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. 

Fenomena sosial  yang terjadi didalam masyarakat di Kecamatan Singkep 

adalah adanya perempuan yang bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai 

nelayan biasanya identik dengan pekerjaan kasar, dan dilakukan oleh kaum pria 

ternyata saat ini tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja tetapi juga dilakukan 
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oleh perempuan. Fenomena perempuan yang bekerja sebagai nelayan merupakan 

fenomena yang semestinya tidak terjadi, namun hal ini tetap dilakukan karena 

desakan kebutuhan ekonomi.  

Adanya anggapan dalam masyarakat kbahwa perempuan bersifat 

memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya 

semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Oleh 

karena itu beban kerja perempuan yang berat dan alokasi waktu yang lama untuk 

menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangga, mulai dari mengepel lantai, 

memasak, merawat anak, dan sebagainya. 

Berbagai pekerjaan dilakukan oleh perempuan nelayan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga seperti, pengumpul ikan-ikan, pedagang ikan eceran atau 

perantara, buruh upah pembuatan fillet, buruh industri pengolahan hasil ikan 

dalam berbagai macam bentuk produk ikan asin, terasi, kerupuk dan lainnya, 

membuat/memperbaiki jaring dan pemilik warung serta masih banyak yang 

lainnya. Kondisi demikian membuat proses sosial di wilayah pesisir berubah, 

dimana kemudian terjadi pembagian kerja secara seksual (the division of labor by 

sex) antara laki-laki dan perempuan.  Urusan laut adalah ranah laki-laki dan 

urusan darat merupakan ranah perempuan. Namun dari sisi tanggung jawab antara 

suami-istri nelayan masih berposisi sejajar dan saling melengkapi (komplementer)  

Sistem pembagian kerja ini secara tidak langsung, memberikan tempat yang 

layak bagi kaum perempuan untuk mengatasi persoalan hidup sehari-hari. Kaum 

perempuan tidak sekedar membantu suami mencari nafkah, tetapi sangat 

menentukan kelangsungan hidup keluarga.  Jika ditilik lebih jauh, bahwa 
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perempuan nelayan merupakan potensi sosial yang memberikan sumbangan yang 

besar dalam usaha perikanan dan kelautan serta kesejahteraan keluarga. Akan 

tetapi, masih banyak permasalahan yang terjadi. Mereka masih bekerja dalam 

tekanan dan ketidakadilan jender. Perempuan-perempuan nelayan hanya menjadi 

buruh nelayan dengan upah rendah, pelayanan kesehatan tidak memadai, tanpa 

kesejahteraan, rentan terhadap kekerasan, baik dalam lingkungan keluarganya 

maupun  lingkungan kerja. Waktu dan pendapatan atau nilai pekerjaan masih 

tidak sebanding. 

Pendefinisian kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari dua 

analisis yang dikembangkan oleh kalangan feminis. Pertama adalah kerangka 

analisis yang dikembangkan oleh feminis radikal yang melihat kekerasan sebagai 

manifestasi agresivitas seksual laki-laki yang bersifat bawaan. Analisis ini 

membatasi kekerasan terhadap perempuan dibawah terminologi laki-laki yang 

didalamnya bentuk-bentuk tradisional kekerasan seperti pemukulan isteri, 

pemerkosaan, dan berbagai kejahatan seksual lainnya. Kedua teori yang 

dikembangkan oleh kelompok feminis lain yang mendasarkan kekerasan terhadap 

perempuan pada permasalahan struktural yang bersifat sistematik yang 

disebabkan oleh pola hubungan asismetris yang berbasis perbedaan jenis kelamin 

dan pembagian kerja seksual. Dalam terminologi ini, kekerasan terhadap 

perempuan dipahami jauh lebih luas daripada sekedar persoalan biologis semata-

mata. Konsekuensinya adalah kekerasan terhadap perempuan juga mengalami 

perluasan dan tidak terbatas pada kekerasan seksual (Edward dalam Susi dkk 

2002;6) 
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Hampir semua isteri nelayan ikut bersama suami melaut dan membantu 

suami, sekitar 32 orang isteri nelayan ikut membantu suaminya untuk turun ke 

laut. Banyaknya perempuan yang menjadi nelayan di Kecamatan Singkep 

membuat peneliti tertarik meneliti masalah ini, karena sebaiknya seorang 

perempuan yang bekerja diluar sektor domestik harus melihat peran perempuan 

selain sebagai ibu, juga sebagi istri bagi suaminya maka dari itu pekerjaan yang 

dilakukan oleh perempuan bukanlah pekerjaan yang berat dan membutuhkan 

tenaga yang kuat seperti menjadi nelayan. Fenomena yang terjadi adalah 

kebanyakan perempuan nelayan bekerja keras untuk membantu perekonomian 

keluarga.  

Sebagian dari para perempuan tersebut mengakui bahwa bekerja atas dasar 

perintah dari suami agar turut membantu mencari nafkah. Perempuan yang 

kemudian ikut bekerja juga dituntut para suami agar dapat bekerja keras diluar 

dan tidak melalaikan pekerjaannya dirumah. Tidak jarang sebagian dari para 

perempuan tersebut mengeluhkan apa yang dijalaninya sehari-hari karena mereka 

dituntut bekerja selayaknya suami, mengurus anak-anak serta mengurus rumah 

tangga dengan baik.  

  Sumber dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan menurut 

(Muhadjir, 2005:166) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup 

dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan 

subordinat.  Budaya patriarki seperti ini tercermin  dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran  

terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan  keputusan, sistem 
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pembagian kerja, sistem kepemilikan. Budaya yang demikian ini akhirnya akan  

bermuara pada terjadinya  perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, ekploitasi 

maupun  kekerasan terhadap perempuan. 

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah 

keluarga yang sulit terekspos dirana publik, sebagai akibat dari adanya anggapan 

masyarakat bahwa masalah tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat 

diselesaikan secara intern dalam suatu keluarga. Budaya Patriarki dan Pemahaman 

yang keliru terhadap ajaran agama dan kepercayaan serta Peniruan seorang anak 

laki-laki terhadap karakter ayahnya, adalah faktor-faktor dominan penyebab 

terjadi kekerasan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan secara idologis 

seperti kampanye untuk menghentikan pelbagai bentuk ketidak adilan gender serta 

mempelajari berbagai teknik oleh kaum perempuan dalam menghentikan 

kekerasan. (Syufri : 2009) 

Dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan secara terus 

menerus akan mengakibatkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, 

akibatnya mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya. Tingginya 

tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenalnya. 

Adapun judul penelitian yang ingin peneliti ajukan adalah “Kekerasan Terhadap 

Perempuan (Perempuan Istri Nelayan Di Kecamatan Singkep Kabupaten 

Lingga Provinsi Kepulauan Riau)” 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi yang 

akan dijadikan pertanyaan sebagai sarana penelitian, yaitu : Bentuk-Bentuk 
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Kekerasan apa saja yang diterima istri nelayan di Kecamatan Singkep Kabupaten 

Lingga Provinsi Kepulauan Riau? 

C.    Tujuan Dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah untuk Mengetahui 

Bentuk-Bentuk Kekerasan apa saja yang diterima istri nelayan di Kecamatan 

Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna Sebagai pembanding antara teori 

yang di dapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang dilapangan 

dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dibidang penelitian yang sejenis. 

b. Secara Praktis Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai 

bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah 

praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk 

umum tentang peran perempuan didalam pemenuhan perekonomian 

keluarga dan selain itu juga, Penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan tambahan 

informasi bagi para peneliti lanjutan 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah upaya mendefinisikan atau membatasi ruang 

lingkup masalah penelitian sesuai dengan variabel dan indikator yang telah 

ditetapkan berdasarkan teori yang nantinya akan diterapkan dalam melaksanakan 
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pengukuran di lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam 

menganalisa penelitian ini. Konsep-konsep tersebut dioperasionalkan agar hasil 

dari penelitian yang akan dilakukan dapat lebih mencapai tujuan, maka penulis 

membuat batasan pembahasan atau konsep operasional.  

1. Perempuan Nelayan 

Perempuan nelayan adalah suatu istilah untuk perempuan yang hidup di 

lingkungan keluarga nelayan, baik sebagai istri maupun anak dari nelayan 

pria. Kaum perempuan di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktivitas 

mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini perempuan nelayan bekerja 

menjadi pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, pembersih perahu 

yang baru mendarat, pengumpul nener, membuat/memperbaiki jaring, 

pedagang ikan dan membuka warung. Namun peran perempuan di lingkungan 

nelayan ini belum dianggap berarti, sebagai penghasil pendapatan keluarga 

pun dianggap income tambahan. Selain itu perempuan nelayan pun 

menanggung resiko tinggi akibat tingginya kecelakaan kerja di usaha 

penangkapan ikan laut ini. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan 

Pada perempuan yang dijadikan nelayan. Hal ini adalah bentuk 

ketidaksetaraan atau dominasi yang berlebihan. Namun kebanyak perempuan 

nelayan di Kecamatan Singkep mendapatkan kekerasan yang bersifat 

eksploitatif, diskriminatif, intimidatif yang merugikan perempuan baik secara 

fisik maupun psikologis. 
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1. Kekerasan Verbal. Kekerasan verbal adalah Kekerasan verbal misalnya 

memanggil dengan nama panggilan yang berkesan diskriminatif misalnya 

warna kulit, ras, bentuk badan, kebiasaan, kelemahan. Menghina terkait 

pakaian, penampilan, teman, pekerjaan, atau peliharaan, memaki, membentak, 

mengejek, menggunakan nada suara tertentu yang terkesan merendahkan, 

menyalahkan, menginterogasi, mencemooh, mengucapkan hal-hal yang bisa 

memanipulasi, menekan, atau memaksa kita untuk merasa bersalah, 

membesar-besarkan dan terus-terusan mengingatkan akan kelemahan, 

kekurangan, kegagalan di masa lalu. 

a. Kekerasan perempuan nelayan bersifat diskriminatif. Kekerasan 

diskriminatif adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 

penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi 

Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan sosial lainnya. Kekerasan diskriminatif yang diterima 

perempuan nelayan yaitu bagi perempuan yang menjadi nelayan di 

Kecamatan Singkep merasakan adanya sifat diskriminatif yang didapatkan 

selama bekerja. Seperti upah yang didapatkan tidak sama dengan nelayan 

laki-laki. Kemudian setelah bekerja keras diluar kemudian para isteri 

dituntut untuk bekerja mengurus rumah tangga. 
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b. Kekerasan yang didapatkan perempuan yang menjadi nelayan bersifat  

Intimidatif, yaitu merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan 

secara berulang, dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau kuasa kepada 

orang yang dibawahnya. Para perempuan yang menjadi nelayan juga 

menerima intimidasi baik dari suami maupun lingkungan kerja. 

Berdasarkan kategorinya Intimidasi dapat dibedakan menjadi dua: 

Pertama: Intimidasi yang dilakukan secara langsung menunjukan tingkah 

laku yang mengarah pada kekerasan fisik. Seperti jika isteri merasakan 

kelelahan dan tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah suami akan 

marah dan tidak sedikit yang melakukan tindakan kekerasan. 

c. Kekerasan perempuan yang menjadi nelayan bersifat eksploitatif, yaitu 

pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan 

terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi 

semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta 

kompensasi kesejahteraan. Kekerasan eksploitatif yang diterima 

perempuan nelayan jika dilihat secara umum dipekerjakan oleh suami 

dengan tujuan ingin mendapatkan pendapatan rumah tangga yang besar 

dan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setiap 

perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 

eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya 

termasuk menjadi nelayan. Kekerasan bersifat ekspliotasi adalah suami 

memaksakan isteri untuk bekerja keras membantu keuangan keluarga. 
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2. Kekerasan Non Verbal 

Kekerasan non verbal seperti menampar, memukul, menendang. 

Kekerasan Non verbal biasanya gampang untuk di lihat dan diraskaan oleh 

korban. Kekerasan ini termasuk tindak criminal dan masuk dalam Kekerasan 

dalam rumah tangga. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian studi kasus, penelitian 

studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif; Misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas 

atau institusi. Meskipun jumlah subyek cenderung sedikit, jumlah variabel yang 

ditiliti sangat luas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui semua 

variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penggalian data dapat 

melalui kuisioner, wawancara, observasi maupun data dokumen. Deskripsi dari 

studi kasus tergantung dari keadaan kasus tetapi tetap mempertimbangkan waktu. 

Keuntungan yang peling besar dari desain ini adalah pengkajian secara rinci 

meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapatkan gambaran satu 

unit subyek secara jelas. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi di kecamatan singkep 

kabupaten lingga provinsi kepulauan riau. Lokasi ini dipilih karena banyak 

perempuan yang bekerja sebagai nelayan dan di anggap sebagai lokasi yang 

repersentatif bagi peneliti guna melakukan penelitian tentang fenomena 
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perempuan yang bekerja sebagai nelayan. Sebagian besar isteri nelayan ikut 

bersama suami melaut dan membantu suami, sekitar 32 orang isteri nelayan ikut 

membantu suaminya untuk turun ke laut. Tidak sama dengan daerah lainnya yang 

perempuan nelayan hanya menunggu didarat untuk mengolah hasil tangkapan, 

Isteri nelayan di Kecamatan Singkep Barat umumnya ikut menjadi nelayan sama 

halnya dengan suaminya tanpa memandang resiko yang akan diterimanya. 

Masyarakat Kecamatan Singkep Barat juga menganggap hal ini adalah biasa. 

3. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer 

dan data sekunder dengan perincian sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara 

khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dengan 

menggunakan kosioner (daftar pertanyaan) yang mencakup identitas 

responden, jenis kelamin, usia, waktu bekerja, tingkat pendidikan, 

pendapatan usaha, jumlah tanggungan usia balita serta pendapatan 

keluarganya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat 
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oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari berbagai teks book, jurnal, makalah, artikel, internet, 

laporan, data kependudukan dari instansi terkait, monografi lokasi 

penelitian dan kepustakaan. 

4. Populasi dan Sampel 

 

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. 

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Dalam penelitian ini, pengambilan informan dilakukan dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling. Menurut Sugiyono, (2012:85) 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang 

isteri nelayan yang selalu membantu suaminya turun melaut, kemudian 1 

orang tokoh masyarakat yang dianggap memahami serta mengetahui secara 

baik tentang permasalahan di Kecamatan Singkep mengenai kekerasan yang 

diterima oleh para perempuan nelayan. 

5. Teknik dan alat Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Yaitu penelitian ini melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang 

dilakukan perempuan nelayan di Kecamatan Singkep. Kegunaan observasi 

untuk memudahkan pencatatan yang akan ditulis setelah mengadakan 

pengamatan. Adapun alat pengumpulan datanya berupa ceklis dan catatan 

harian. 
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 b. Wawancara  

Yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informasi 

kunci yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah penulis susun 

sedemikian rupa mengenai perempuan nelayan. Dalam hal ini wawancara 

ditujukan kepada seluruh informan dan informan dalam penelitian ini. 

Adapun sebagai alat pengumpulan datanya adalah pedoman wawancara. 

6.  Teknik Analisa Data  

 Analisis data dilakukan untuk menganalisa data-data yang didapat dari 

penelitian ini adalah analisis Kualitatif, Pendapat Moleong (2004:248) bahwa 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu “ Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain”. Teknik  analisis yang akan digunakan yaitu 

medeskripsikan suatu permasalahan dan  dengan menceritakan kembali hasil 

wawancara penelitian dengan bahasa yang lebih ilmiah dan mudah dipahami, dan 

menginterprestasikan data kedalam pembahasan secara deskriptif. 

F.   LANDASAN TEORITIS 

Saat ini semakin banyak kekerasan yang dimunculkan dalam berbagai media, 

seperti halnya kekerasan naratif, agresivitas, kekerasan virtual, pornografi, 

kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang manipulatif. Kekerasan memiliki 

berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Menurut P. 
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Lardellier (2003:18), kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang mendasarkan 

diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.  

Sedangkan menurut S. Jehel (2003:123) : ”Dalam kekerasan terkandung unsur 

dominasi pihak lain dalam berbagai bentuknya : fisik, verbal, moral, psikologis 

atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan yang 

tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, dan 

penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan. Logika kekerasan merupakan 

logika kematian karena bisa melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, 

dan bisa menjadi ancaman terhadap integritas pribadi”.  

Definisi lain kekerasan menurut Francois Chirpaz (2000 : 226) : ”Kekerasan 

adalah kekuatan yang sedekimian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan 

melukai bagi jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan 

memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar 

kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, 

kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia, tetapi 

bisa juga ia lakukan kepada orang lain”.  

Douglas dan Chaput (2002:11) menyatakan bahwa istilah kekerasan 

sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) 

maupun tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) maupun yang 

bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. 

Sudarti (2000:11-12) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan 

terhadap seseorang, terutama anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, finansial dan spritual. Bentuk-bentuk 
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atau dimensi kekerasan adalah dimensi mencakup fisik, yaitu memukul, 

menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak 

dan melukai dengan tangan kosong atau menggunakan senjata, membunuh. 

Psikologis, yaitu berteriak meyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, 

menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa 

takut termasuk diarahkan kepada orang-orang dekat korban (misalnya keluarga, 

anak, suami, teman dekat,dll).  

Wikipedia Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan 

merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, 

pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan 

penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi 

kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Bertitik tolak 

dari pengertian yang dipaparkan di atas kekerasan dapat dimengerti sebagai 

sebuah perilaku yang menggunakan kekuatan yang mengakibatkan kesengsaraan, 

penderitaan, atau menyakiti orang lain secara fisik, psikis, psikologis, dan lainnya 

yang diarahkan kepada seseorang atau orang-orang terdekat dalam hal ini anak 

atau anggota keluarga lain sebagai suatu perbuatan yang merusak. 

Kekerasan (violence) secara sederhana dapat dimaknai sebagai serangan 

(assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan 

terhadap sesama manusia, pada dasarnya berasal dari berbagai sumber 

penyebabnya. Salah satunya kekerasan bisa terjadi karena stress (frustasi) yang 

bisa menimpa siapa saja mulai dari anak, orang tua maupun situasi tertentu. Stress 

(frustasi disertai stimulus pendukung) merupakan keadaan tidak tercapainya 
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tujuan perilaku yang mampu menciptakan suatu motif untuk agresi, biasanya 

terjadi karena ada kelainan fisik, mental, dan psikologis pada orang yang 

bersangkutan situasi tertentu seperti adanya pemutusan hubungan kerja, 

pengangguran, perpindahan ke tempat tinggal baru dan ketidakharmonisan dalam 

keluarga juga bisa memicu terjadinya kekerasan. Kekerasan tidak hanya bisa 

mengakibatkan cedera fisik namun juga bisa menimbulkan trauma, serta 

gangguan psikologis yang sulit dipulihkan. 

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang 

bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi 

gender. Salah satu penyebab timbulnya kekerasan adalah karena adanya ideologi 

gender, kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan 

genderrelatif violence (Saraswati, 2006 : 16). Untuk memahami ideologi atau 

keyakinan gender, terlebih dahulu harus dipahami pengertian gender dengan kata 

sex (jenis kelamin). Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti jenis kelamin. Dalam Women’s Studies Encyclopedia, dikutip oleh 

Mufidah Ch (2003 : 3), dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, 

berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, 

dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 

dalam masyarakat.  

Pengertian lain tentang gender menurut Mansour Fakih (1999 : 9) adalah 

suatu ciri-ciri dan sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang 

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya : bahwa perempuan 

dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki 



 

18 
 

dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dan sifat tersebut merupakan 

sifat-sifat yang dapat dipertukarkan dan mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Jadi, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan, sementara 

itu ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari 

sifatsifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat 

yang lain. 

Sejarah perbedaan gender (gender difference) antara manusia jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh 

karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal, 

diantaranya dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial 

dan kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses 

panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan 

seolaholah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan 

gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan 

(Fakih, 1999 : 9). 

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya 

berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak 

30 baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan 

oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas 

disudutkan pada posisi yang membuat mereka berada dalam ketakutan melalui 

cara penampakan kekuatan secara periodik (College dalam Ridwan, 2006 : 49). 

Seiring dengan perkembangan jaman saat ini laki-laki tidak selalu mendominasi 

kaum perempuan, adanya kesetaraan gender mengakibatkan lakilaki dan 
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perempuan ditempatkan pada posisi yang sama dan keduanya mempunyai potensi 

untuk mendominasi. Sehingga anggapan masyarakat tentang keharusan bagi laki-

laki maskulin dan perempuan feminin menjadi semakin rancu. Seiring dengan 

perkembangan pandangan masyarakat yang lebih permisif tersebut, maka sangat 

mungkin bagi seorang laki-laki menjadi feminin dan perempuan menjadi 

maskulin. 

Candrakirana (2005:4) mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan. Disamping itu, juga ancaman 

yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. Jadi, kekerasan 

terhadap anak adalah perilaku yang bersifat menyerang yang dilakukan orang tua 

kemudian mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap anak yang 

termasuk makhluk sosial. 

 Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan 

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 

perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, 

kelainan perkembangan atau perampasan hak.  Kekerasan seksual merupakan  

bentuk kontak seksual atau  bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. 

Kekerasan seksual  biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik 

(O’Barnett et al., dalam Matlin,  2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan 

seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefiniskan sebagai penetrasi seksual 
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tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Tobach,dkk dalam 

Matlin, 2008). 

G. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bagi penduduk desa Busung Panjang Kecamatan Singkep, sumber daya 

laut merupakan potensi utama yang menggerakkan perekonomian. Secara umum, 

kegiatan perekonomian desa Busung Panjang Kecamatan Singkep bersifat 

fluktuatif karena sangat bergantung pada tinggi rendahnya produktivitas 

perikanan. Jika produktivitasnya tinggi, tingkat penghasilan nelayan akan 

meningkat, sehingga daya beli masyarakat yang sebagian besar nelayan juga akan 

meningkat. Sebaliknya, jika produktivitas rendah, tingkat penghasilan nelayan 

akan menurun sehingga tingkat daya beli masyarakat rendah. Kondisi demikian 

sangat mempengaruhi kuat lemahnya perekonomian desa Busung Panjang 

Kecamatan Singkep.  

  Ketergantungan nelayan desa Busung Panjang Kecamatan Singkep 

terhadap laut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan 

Singkep pesisir relatif stagnan. Dimana ketergantungan tersebut pada akhirnya 

dapat menimbulkan dampak yang sampai saat ini masih menjadi fenomena di 

Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep. Sumber daya pesisir atau laut dengan 

produktivitas yang tinggi pada dasarnya diharapkan berperan penting dalam 

mengatasi kemiskinan yang melingkupi sebagian besar masyarakat nelayan di 

Indonesia khususnya di kecamatan Desa Busung Panjang Kecamatan Singkep. 
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H.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.  Hegemoni Patriaki Budaya di Desa Bujung Panjang Kabupaten Lingga 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka dapat dianalisa 

bahwa di Lingga khususnya desa Busung Panjang hegemoni patriaki budaya 

masih berjalan sebagaimana mestinya. Laki-laki lebih dominan menentukan 

pekerjaan untuk isterinya. Di Desa Bujung Panjang Lingga ini, suami 

menganggap bahwa hanya suami yang berhak menentukan apa yang dilakukan 

isteri termasuk dalam masalah pekerjaan.  

Para istri nelayan di kecamatan Singkep diketahui bahwa mereka 

mendapatkan perlakuan yang dapat dikategorikan dalam kekerasan. Perlakuan 

yang didapatkan perempuan adalah merasa tertekan dengan keadaan yang 

dijalaninya, para isteri menanggung banyak tanggungjawab, disisi lain mereka 

harus mengurus rumah namun dengan alasan membantu suami mereka bertaruh 

nyawa ikut turun ke laut. Kekerasan yang diterima adalah mereka harus 

memaksakan diri untuk ikut melaut dalam kondisi baik seperti dalam keadaan 

sehat dan tidak tertekan maupun dalam keadaan tidak baik seperti keadaan sakit 

namun mereka harus ikut suami melaut, membantu suami. Hal ini dikarenakan 

masih kuatnya budaya yang melekat seperti seorang isteri harus mengikuti 

perintah suami baik itu suka ataupun tidak suka.   

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan 

 a. Kekerasan Verbal 

 Dari hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwa banyak perempuan di 

Kecamatan Singkep yang bekerja namun belum ada yang mengarah pada 
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kekerasan ekploitatif yang dilakukan oleh suami. Tidak semua istri nelayan 

bekerja pendapatan. Sebagian istri nelayan juga banyak yang tidak bekerja. Akan 

tetapi, ditengah kondisi masyarakat pesisir yang serba kekurangan mereka sulit 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

 Kekerasan diskriminatif kerap dirasakan oleh isteri nelayan ketika mereka 

bekerja dengan tengkulak, ketidak adilan upah menjadi salah satu hal paling 

menonjol. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah 

memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan 

perempuan. Untuk menutupi biaya hidup keluarganya, perempuan terpaksa 

bekerja lebih keras. Itu yang dilakukan perempuan nelayan dan istri nelayan di 

Kecamatan Singkep, mereka menjadi buruh pengupas kerang dan pengeringan 

ikan. Bahkan mereka bekerja lebih dari satu pekerjaan seharinya, namun 

pendapatan yang mereka dapatkan juga tidak jarang dirasakan kurang sesuai, 

belum lagi perlakuan yang dirasakan kurang nyaman bagi para perempuan dalam 

bekerja. Semua dilakukan karena para isteri yang umumnya suaminya bekerja 

sebagai nelayan tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan suami yang tidak 

menentu. 

 Dari hasil wawancara diketahui bahwa kekerasan intimidatif juga kerap 

dirasakan oleh isteri nelayan, kekerasan intimidatif mereka dapatkan bukan dari 

suami tetapi dari tengkulak ketika mereka bekerja di luar. Istri nelayan di 

Kecaamatan Singkep ini telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan 

keluarga.Selain mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri dan 

perbekalan bagi suami untuk melaut, ibu-ibu di Kecamatan Singkep juga masih 
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aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan PKK, arisan 

dan pengajian sebagai wujud partisipasinya di dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Kekerasan Non Verbal 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa 

kekerasan yang selalu diterima adalah kekerasan berbentuk non verbal. Suami 

tidak hanya mencaci maki isteri didepan orang lain tetapi juga memukul jika 

isterinya melakukan kesalahan. Dalam hal ini banya isteri yang kemudian 

merasakan ketakutan untuk melakukan sesuatu karena apabila melakukan 

perbuatan salah akan ada kekerasan yang diterimanya dari suami seperti cacian 

dan makian yang membuat isteri merasa malu terhadap apa yang dilakukan 

suaminya didepan orang lain. 

 Selama ini isteri pada nelayan di Desa Bujung Panjang Singkep sudah 

berjuang mepertahankan hidupnya bersama suami. Dalam keadaan apapun isteri 

ikut ambil andil didalamnya termasuk dalam masalah ekonomi. Angin laut  serta 

ombak yang keras tidak membuat para isteri mengurungkan niatnya membantu 

suaminya, segala resiko ditanggung bersama. Tidak sampai disitu pengorbanan 

isteri kemudian berlanjut pada saat musim utara, mereka akan mencari pekerjaan 

lain menggantikan peran suami untuk bekerja. Apapun dilakukan agar keluarga 

mereka tetap bisa bertahan. 

I. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para isteri nelayan di 

Kecamatan Singkep Barat ini menerima kekerasan di arena publik, mereka 
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mengalami beberapa kekerasan yaitu diskriminasi dan intimidasi di lingkungan 

tempat ia bekerja. Dalam penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki dalam bekerja sebagai nelayan sangat terlihat, mulai dari 

pengupahan yang berbeda. Keputusan istri untuk bekerja membawa konsekuensi 

dan tanggung jawab rangkap sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari 

nafkah di samping itu berapa besar pendapatan yang diperoleh dan digunakan 

untuk menunjang ekonomi rumah tangga. Dalam keluarga nelayan, istri sebagai 

anggota keluarga mampu menyumbangkan pendapatan untuk keperluan keluarga 

guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sering terjadi bahwa sumber 

penghasilan suami sebagai kepala keluarga relatif sedikit, sehingga tidak mampu 

mencukupi kebutuhan keluarga. Situasi seperti ini menyebabkan istri sebagai 

anggota keluarga perlu membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga dengan bekerja di luar rumah. 

b. Saran 

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kehidupan para 

nelayan, agar dapat lebih sejahtera, dan keluar dari garis kemiskinan 

2. Bagi masyarakat hendaknya bisa menjadi kontrol di tengan masyarakat 

terhadap kekerasan yang mungkin saja terjadi terhadap perempuan  

dilingkungan sekitar. 

3. Bagi para isteri nelayan di Kecamatan Singkep hendaknya lebih kreatif 

untuk mencari pekerjaan yang minim resiko dan tidak harus ikut suami ke 

laut. 
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4. Bagi para suami yang bekerja sebagai nelayan sebaiknya menolak isteri 

untuk ikut melaut dan mencarikan pekerjaan yang lebih fleksibel 

5. Kemudian bagi para tengkulak sebaiknya untuk tidak membedakan antara 

pekerjaan perempuan dan laki-laki terutama dalam pembagian kerja dan 

pembagian upah 
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