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Veronika 
Ketua Kelompok Wanita Tani Fauana 

 Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur1 
 

Mama Veronika (42) merupakan salah satu sosok perempuan pemberani di desa yang terletak di Kabupaten 
Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak tahun 2013, beliau terlibat secara aktif dalam 
kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Fauana. Keterlibatan beliau 
dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perjuangan hak perempuan semakin meningkat 
setelah Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU) masuk ke desa, dan membimbing KWT Fauana pada tahun 2014. 
Mama Veronika terus memperjuangkan hak perempuan di desanya dan melawan pandangan mengenai 
perempuan yang dibentuk oleh nilai-nilai adat dan interpretasi agama Katolik.  

“Kami ingin mengubah pandangan bahwa perempuan tidak selamanya terbelenggu budaya patriarki. 
Kami ingin perempuan juga bisa diberi kesempatan, bisa diberi ruang untuk bergabung lebih aktif 
dalam komunitas. Sehingga ke depannya perempuan juga punya pengetahuan dan pengalaman yang 
sama dengan laki-laki, dan dapat menghindari tindakan kekerasan.” (Mama Veronika, desa penelitian 
di TTU, 30 Juni 2019) 

Mama Veronika pernah terpengaruh oleh ekspektasi dan norma sosial tersebut, dan ikut mengamini bahwa 
perempuan hanyalah pelayan keluarga dan berkewajiban untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah. Melalui 
pendidikan, pandangan Mama Veronika semakin berubah. Mama Veronika juga merasa beruntung bahwa ia 
terlahir di keluarga yang menghargai pendidikan, sehingga kesadaran beliau terhadap pentingnya pendidikan 
untuk perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan cukup tinggi. Dukungan dari keluarga Mama Veronika 
untuk kesempatan pendidikan merupakan hal yang terbilang langka di desanya, karena umumnya dukungan 
pendidikan diberikan khusus untuk laki-laki. Dalam tiga bersaudara, Mama Veronika adalah satu-satunya anak 
yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mama Veronika didukung penuh oleh 
ibunya, berkat saran dari sanak saudaranya, untuk melanjutkan pendidikannya hingga Diploma II Pendidikan 
Guru SD (PGSD). Mama Veronika mengungkapkan bahwa ia juga didukung oleh suaminya untuk 
menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang diploma. Tapi, sebenarnya, ini merupakan salah satu 
persyaratan beliau ketika ia hendak dinikahi. Ia adalah satu di antara tiga perempuan di desa yang berhasil 
mendapatkan gelar dari perguruan tinggi.  

Mama Veronika berkata bahwa dengan bersekolah dan berpendidikan hal tersebut akan membuka pintu 
kesempatan untuk dirinya. Ia termasuk perempuan yang diandalkan di kampungnya dalam hal pengambilan 
keputusan, bahkan dipercaya sebagai Ketua KWT Fauana sejak tahun 2013. Pada tahun 2014, ia juga diberikan 
peluang untuk mengembangkan diri melalui YABIKU yang baru masuk ke desa. Keinginan Mama Veronika 
untuk ikut dalam YABIKU ditolak oleh suaminya. Suaminya berpikir bahwa kegiatan ini terlalu berlebihan untuk 
dilakukan perempuan. Menurut suaminya, kasus-kasus yang diperjuangkan YABIKU sebenarnya masih ranah 
pekerjaan laki-laki. Lembaga Adat Timor umumnya hanya diisi laki-laki, dan hampir tidak melibatkan 
perempuan, bahkan untuk permasalahan perempuan sekalipun. Melalui kegigihan, serta proses komunikasi 
yang baik, Mama Veronika dapat mengubah pemikiran suaminya dan berhasil mendapatkan dukungan dari 
suaminya untuk aktif dalam kelompok paralegal.  

 
1 Penulis: Longgina Novadona Bayo dan Smita Tanaya. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. 
Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi 
resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua 
nama di dalam tulisan ini telah disamarkan. 
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Proses pendekatan yang dilakukan Mama Veronika cukup panjang, ia selalu membagikan pengalaman dan 
wawasannya kepada suami tentang pentingnya organisasi tersebut untuk memperjuangkan keadilan bagi 
perempuan. Pendekatan itu semakin meningkatkan pemahaman suami terhadap kegiatan yang diikuti Mama 
Veronika, sehingga akhirnya suaminya sangat mendukung kegiatannya.  

“Saya bilang ke Bapak bahwa perempuan ini sudah tidak seperti dulu. Perempuan harus lebih aktif 
berpartisipasi di masyarakat. Saya membangun komunikasi yang baik dengan suami. Hal tersebut 
sangat penting, agar saya mendapat dukungan untuk melakukan kegiatan yang saya sukai.” (Mama 
Veronika, desa penelitian di TTU, 30 Juni 2019) 

Kegiatan diskusi terkait kesetaraan gender, sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, hingga pelatihan 
kepemimpinan perempuan bersama YABIKU menjadi salah satu faktor yang mendorong Mama Veronika untuk 
bergerak dan membantu sesama perempuan di desanya. Mama Veronika juga merasa bahwa figur Ibu Yohana, 
pendiri YABIKU, sangat menginspirasi beliau untuk terus mengembangkan diri.  

“Figur Mama Yohana membuktikan bahwa perempuan itu, apabila diberi pelatihan dan berpendidikan 
luas lalu diberi kesempatan untuk bergerak, kita dapat berubah. Memang tidak langsung dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi Mama Yohana membuktikan bahwa perempuan itu bisa.” 
(Mama Veronika, desa di penelitian TTU, 30 Juni 2019) 

Sejak tahun 2013, Mama Veronika menjabat sebagai Ketua KWT Fauana atas keputusan anggota. Posisi 
tersebut tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun Mama Veronika sudah berkali-kali menyarankan untuk 
diadakannya pergantian kepengurusan. KWT Fauana merupakan salah satu dari tiga KWT yang masih aktif 
berkegiatan di desa ini, sementara sepuluh KWT lainnya di desanya sudah macet dan tidak berkegiatan lagi. 
Hampir semua warga di desa setuju bahwa faktor kepemimpinan dari ketua kelompok merupakan kunci 
kesuksesan kelompok tersebut. Anggota KWT Fauana percaya bahwa Mama Veronika merupakan sosok 
pemimpin muda yang berani, tegas dan mengayomi sesama. Kedekatan dan kepedulian beliau terhadap 
sesama anggota sangatlah tinggi.  

“Kami sepakat memilih Mama Veronika sebagai Ketua, karena beliau pemberani dan dapat berbicara di 
depan umum. Kami juga senang karena Mama Veronika sangat baik dan tidak pemarah dalam 
menghadapi kami yang tidak bisa apa-apa.” (Anggota KWT Fauana, desa penelitian di TTU, 1 Juli 2019) 

Mama Veronika juga merupakan seorang pemimpin yang selalu fokus untuk mengembangkan diri sendiri dan 
mengedepankan masyarakat. Pada awal kepemimpinannya, Mama Veronika sulit membagi waktu dan merasa 
tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk berbicara di depan umum. Tapi perlahan-lahan, setelah 
mendapat pelatihan berbicara di depan umum dan kepemimpinan dari YABIKU, Mama Veronika dapat 
meningkatkan keberaniannya. Beliau juga memiliki inisiatif serta kemauan untuk belajar yang tinggi. Tidak 
jarang dalam kegiatan YABIKU, Mama Veronika aktif dalam bertanya dalam pelatihan tersebut. Keaktifan 
beliau tidak berhenti di situ saja, Mama Veronika menerapkan serta membagikan apa yang ia pelajari ke 
sesama anggotanya. Transfer ilmu pengetahuan ini sangat membantu perkembangan serta kesuksesan dari 
KWT Fauana.  

“Mama Veronika ini salah satu perempuan di [desa ini] yang setelah mendapat pelatihan dari kami, 
pasti beliau akan langsung menerapkan hal tersebut dalam kelompoknya. Itulah kenapa akhirnya KWT 
Fauana lebih maju dari KWT lainnya. Mereka ada kemauan untuk maju.” (Staff YABIKU, Kefamenanu, 4 
Juli 2019) 

Selain menjabat sebagai Ketua KWT Fauana, Mama Veronika juga sekretaris dan pendamping korban 
kekerasan di Kelompok Paralegal Desa. Mama Veronika beserta sepuluh orang perwakilan dari unsur 
masyarakat desa mengikuti pelatihan paralegal dari YABIKU pada tahun 2015 di Kefamenanu. Pelatihan 
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tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Kelompok Paralegal Desa dalam mendampingi kasus dan korban 
kekerasan. Sebagai anggota dari kelompok paralegal, Mama Veronika mendapatkan pelatihan dasar paralegal 
dan konseling. Mama Veronika juga mempelajari dengan seksama terkait prosedur pengurusan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga.  
 
Salah satu pencapaian terbesar Mama Veronika sebagai anggota dari Kelompok Paralegal terlihat dalam 
komitmennya ketika menangani sebuah kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa keluarganya sendiri. 
Ketika mendampingi kasus ini, Mama Veronika menjunjung tinggi kompetensi serta integritas beliau sebagai 
bentuk perlindungan terhadap perempuan. Beliau tidak menggubris perkataan atau tekanan dari keluarganya 
untuk tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.  

“Ketika kasus tersebut terjadi, di mana pelakunya merupakan keluarga sendiri, saya bersikap tegas. 
Saya jelaskan ke keluarga saya bahwa tindakan tersebut harus ditangani dan dilaporkan ke polisi. 
Tindakan tersebut tidak boleh didiamkan, dan tidak boleh diselesaikan oleh keluarga. Kalau kekerasan 
tersebut sudah terjadi berulang kali dan perempuan kerap dipukuli, kasus tersebut harus langsung 
dibawa ke polisi.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019) 

Kasus yang ditanganinya memang merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menggemparkan di 
desanya karena parahnya luka korban. Dalam menyelesaikan kasus ini, Mama Veronika beserta anggota 
kelompok paralegal lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali untuk membawa kasus ini ke meja hijau. 
Mereka secara intensif memonitor pelaku dan bertekad untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Ketika 
Mama Veronika bercerita bahwa kasus kekerasan tersebut terulang kembali, beliau bersama anggota paralegal 
lainnya mengambil siasat lain untuk membuat pelaku tersebut jera.  

“Jadi kami beli kartu telefon baru, dan ketika malam hari kami menelepon pelaku tersebut. Berdasarkan 
pengakuan istrinya, dia suka dipukul saat malam hari ketika mereka mau tidur. Penganiayaannya justru 
terjadi di saat malam hari. Jadi dengan nomor baru tersebut, kami menelepon seolah-olah kami polisi. 
Kami telepon pelaku dan menanyakan keberadaannya, dan kami mengingatkan pelaku tersebut untuk 
tidak melakukan tindakan kekerasan. Setelah dua hingga tiga kali kami telepon, pelaku tersebut 
ketakutan dan jera.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019) 

Dengan bantuan dari anggota paralegal lainnya, Mama Veronika mampu menyelesaikan kasus kekerasan 
tersebut hingga tuntas. Ia merasa sangat bangga karena dapat membuat jera pelaku tersebut. Mama Veronika 
menekankan dengan tegas bahwa walaupun pelakunya keluarga sendiri, tidak ada ruang toleransi untuk 
kekerasan terhadap perempuan.  

“Saya berpikir saya adalah paralegal. Keadilan itu harus dijunjung tinggi, di mana yang salah tetap salah 
dan yang benar harus dilindungi. Jadi artinya saya tidak akan membela pelaku tersebut, walaupun ia 
merupakan keluarga saya sendiri. Saya ada di pihak korban dan akan mengutamakan korban karena 
keadilan itu harus ada.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019) 

Mama Veronika menjelaskan bahwa ia merasa bangga ikut serta dan menjadi bagian dalam diskusi dan 
pelatihan bersama YABIKU. Semakin hari, ia semakin semangat mengamalkan pengetahuannya dengan 
membantu dan melindungi para perempuan dari desanya.  

“Mama bangga, Mama artinya bangga karena dapat pengetahuan dapat pengalaman. Seperti itu, 
habis bangga karena bisa bantu orang lain atau terutama kaum perempuan untuk itu penanganan 
kasus. Kan kalau dulu sebelum dengan YABIKU kan saya anggap [kekerasan dalam rumah tangga] 
biasa-biasa tapi kalau sekarang kalau setelah dengan YABIKU dan sudah dapat pengetahuan, 
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keterampilan terus dapat pelatihan itu memang saya bukan apa tapi bangga karena kita bisa bantu.” 
(Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 30 Juni 2019) 

Vania, anak perempuan pertama Mama Veronika, menuturkan bahwa semenjak Ibunya berkegiatan aktif 
dengan YABIKU, pembagian peran di rumah berubah secara drastis. Sekarang dalam mengerjakan hal-hal 
rumah tangga, kakak laki-lakinya serta ayahnya turut membantu.  

“Kalau Mama pulang dari mengikuti pelatihan YABIKU, mama suka membawa buku, catatan ataupun 
kertas hasil pelatihan tersebut. Biasanya Mama menyuruh aku untuk juga membaca buku tersebut. Dari 
situ aku belajar tentang kesetaraan gender dan Mama juga mulai menerapkan hal tersebut di rumah.” 
(Vania, anak Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 10 Juli 2019) 

Perjuangan Mama Veronika untuk terus mengembangkan diri dan bergerak untuk perempuan masih panjang. 
Beliau terus aktif menagih dan mengawasi janji pemberdayaan perempuan ke pihak pemerintah desa. Tidak 
jarang beliau menanyakan langsung kemajuan program pemberdayaan ataupun dana untuk pemberdayaan 
perempuan. Beliau juga menunjukkan kemampuan memimpinnya ketika menjabat sebagai Ketua Kelompok 
Paralegal di tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara.  
 
Kelak, Mama Veronika bercita-cita menjadi Kepala Desa perempuan pertama. Ia yakin bahwa desanya tidak 
akan kekurangan sosok perempuan-perempuan pemimpin untuk masa depan. Walaupun perjalanan untuk 
mendobrak budaya dan tatanan sosial yang patriarkis pasti akan sulit, beliau tidak gentar dan bertekad untuk 
terus berusaha untuk menjunjung dan mengangkat harkat perempuan desanya. 
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