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Yohana 
Pendiri YABIKU dan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur1 
 

Ketika membicarakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Timor 
Tengah Utara, nama Ibu Yohana kerap kali muncul. Yohana adalah pendiri dari Yayasan Amnaut Bife Kuan. 
Sejak tahun 1999 beliau sudah bergerak aktif di bidang pemberdayaan perempuan bersama YABIKU. Sejak 
tahun 2014 hingga 2019, beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timur 
Tengah Utara (TTU), dan berjuang mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah Penyelenggaraan 
Perlindungan Perempuan dan Anak. Dedikasi Ibu Yohana—atau lebih akrabnya Mama Yohana—untuk 
perempuan Timor sangat kuat. Walau begitu, ia merasa masih banyak hal lainnya yang masih perlu dilakukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan Timor.  
 
Motivasi Mama Yohana untuk terjun dalam gerakan perempuan sudah terpupuk semenjak ia duduk di bangku 
SMA. Oleh karena pekerjaan ayah Yohana sebagai Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Tahanan Negara, 
interaksi bersama narapidana perempuan bukanlah hal yang asing. Ia sering diajak oleh ibunya untuk 
menggeledah para perempuan narapidana sebelum dan sesudah mereka bertemu dengan tamu di rumah 
tahanan. Pengalaman ini membentuk pandangannya terhadap permasalahan yang membuat narapidana 
perempuan dijebloskan dalam penjara. Dalam banyak kasus, Mama Yohana mendapati bahwa perempuan 
sesungguhnya bukan pelaku utama, melainkan justru perempuanlah yang menjadi korban kekerasan.  
 

“Ketika SMA saya sudah mengerti dan mendapati beberapa kasus perempuan menjadi pelaku kekerasan 
bukan karena kemauan perempuan itu sendiri. Dia menjadi pelaku kekerasan karena melampiaskan 
emosi yang sudah tidak terbendungkan lagi kepada suami. Perempuan hidup tertekan karena perilaku 
sang suami yang suka selingkuh, mabuk dan tidak memberikan nafkah. Dari cerita tersebut saya tahu 
bahwa sebenarnya perempuan ini merupakan korban eksploitasi.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 

 
Interaksi Mama Yohana dengan ragam kasus perempuan yang ia temui di Rutan menginspirasi Yohana untuk 
terus bergerak demi perempuan di TTU yang sering tertekan dalam menjalani hidupnya, bahkan berujung 
dengan kekerasan. Yohana mengerti betul bagaimana perempuan Timor sering terbebani dengan ekspektasi 
sosial, beban ekonomi dan budaya. Melihat penderitaan yang dirasakan perempuan Timor, Yohana tergerak 
untuk membantu dan meringankan beban mereka.  
 
Pada 1999, Yohana mendapati dirinya berada di tengah-tengah ribuan pengungsi yang melarikan diri dari 
Timor Leste untuk mencari perlindungan di TTU. Bersama Oxfam Australia, Yohana bergabung sebagai relawan 
dalam tim Kemanusiaan Timor Barat untuk membantu perempuan dan anak di barak-barak pengungsian di 
TTU. Beliau bekerja sebagai pendamping para pengungsi dan selalu berusaha untuk menjadi teman bagi 
mereka. Selepas program kerja sama tersebut dua tahun kemudian, banyak perempuan kerap meminta 
bantuan Yohana untuk mengadvokasi permasalahan kekerasan yang mereka hadapi. Dari hal ini gagasan 
terbentuknya YABIKU terlahir.  

 

 
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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Pada tahun 2000, Ibu Yohana mendirikan YABIKU bersama teman-teman perempuan lainnya, dan memulai 
pendampingan untuk perempuan korban kekerasan. “YABIKU merupakan harapan saya. Lembaga ini hadir 
untuk perempuan dan anak. Lembaga ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Yohana 
(Kefamenanu, 26 Juni 2019). Pada tahun 2001, YABIKU berhasil diakui secara resmi, baik dari akta notaris 
hingga pengakuan dan rekomendasi dari pemerintah daerah. 
 
Selama hampir 15 tahun YABIKU berjalan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Di 
bawah kepemimpinan Ibu Yohana, YABIKU mengutamakan advokasi dan pendampingan perempuan serta 
anak korban kekerasan. Pada waktu yang sama, melalui kerja tersebut, Ibu Yohana dan YABIKU merasa bahwa 
sangatlah penting adanya kebijakan yang fokus pada perempuan untuk membuat perubahan yang struktural. 
 

“Dalam perjalanan kita refleksikan bahwa kita tidak hanya bisa masuk pada penanganan kasus, tapi 
harus memulai dari pencegahan.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 
 

YABIKU kemudian mulai mengadvokasikan dan membuat strategi untuk memengaruhi kebijakan. Di sini 
YABIKU mulai membangun jaringan dengan para pembuat kebijakan untuk menggugah mereka dalam 
menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan.  
 

“Melihat YABIKU sudah berusia 12 tahun. Saya merasa sudah cukup untuk dipercayakan ke teman-
teman yang saya kaderkan di sini. Sehingga dengan persetujuan mereka, saya ingin keluar dari garis 
perlawanan dan masuk ke parlemen.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 

 
Mama Yohana menuturkan bahwa beliau mengalami kesulitan untuk menembus keputusan di pengambil 
kebijakan. Ia merasa tergerak untuk mencoba menembus parlemen dan meneruskan perjuangan untuk kaum 
perempuan dari dalam. Merupakan salah satu mimpi dari Yohana untuk membuka dan membuat anggaran 
responsif gender, agar dapat menggugah kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan. 
 
Maka dari itu dimulailah perjuangan Yohana untuk mendapatkan kursi di parlemen TTU. Yohana menceritakan 
bahwa ia pernah mencoba dua kali untuk masuk ke DPRD TTU. Percobaannya yang pertama dimulai pada 
tahun 2009, akan tetapi beliau gagal menduduki kursi di DPRD TTU. Permainan politik dan posisi Yohana 
sebagai seorang perempuan kurang menguntungkan saat itu. Oleh karena itu, Ibu Yohana mencoba untuk 
kedua kalinya masuk ke DPRD TTU pada tahun 2014 dan berhasil mendapatkan kursi sebagai anggota dewan di 
DPRD TTU.  
 
Ibu Yohana kemudian terpilih menjadi Ketua Komisi C. Hal ini merupakan batu loncatan dan peristiwa penting 
baginya. Beliau terpilih menjadi Ketua Komisi C dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Selain itu 
Yohana sudah melalui semua pembelajaran terkait bagaimana menyusun Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) maupun Peraturan Daerah. 

 
“Saya merasa sangat beruntung memiliki background LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat]. Saya sudah 
mempelajari bagaimana menyusun APBD, membuat regulasi daerah bersama YABIKU. Jadi ketika orang 
lain baru pertama kali belajar, saya sudah mengerti dan memiliki pengalaman untuk melakukan hal 
tersebut. Itu keuntungan saya, ketika masuk ke dalam parlemen saya tidak kosong sama sekali. Saya 
sudah memiliki bekal.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 

 
Yohana menjelaskan bahwa bargaining untuk mendapatkan posisi pemimpin begitu susah. Beliau harus 
berjuang menembus sekian banyak laki-laki, apalagi ketika kondisi saat itu anggota dewan yang perempuan 
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hanyalah dua orang. Maka dari itu, Yohana bekerja keras untuk berteman dan memengaruhi dewan 
perempuan yang lain. 

“Terus terang untuk mendapatkan posisi pemimpin sangatlah susah, dan kita harus berjuang menembus 
sekian banyak laki-laki, sementara dewan perempuan hanya ada dua orang. Saya pertama kali langsung 
berusaha memengaruhi teman saya yang perempuan itu dengan semangat perempuan. Saya bilang, 
kita beda fraksi dan partai tapi kita hanya perempuan berdua. Maka dari itu kita harus bisa berbuat 
sesuatu untuk kaum perempuan.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 

 
Selama menjalani jabatannya di DPRD, Yohana bergantung pada kemampuan dan pendekatan personal. Ia 
juga berusaha untuk unjuk gigi di pemilihan forum-forum kecil. Dari situlah Yohana menunjukkan bahwa ia 
adalah kompetitor yang tangguh. Bermodalkan hal tersebut Yohana memulai perjuangannya untuk membuat 
peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Beliau menjelaskan bahwa 
dalam sejarah DPRD TTU belum pernah menghasilkan satu Peraturan Daerah (Perda) inisiatif. Melihat hal 
tersebut, Yohana mencoba menjadi corong dan memengaruhi semua fraksi lewat pendekatan personal untuk 
menghasilkan perda inisiatif perlindungan perempuan dan anak. 
 
Bersama YABIKU, Yohana mengatur strategi dan bekerja sama dengan NGO lainnya untuk menggerakkan 
audiensi di DPRD TTU dan berjuang menghasilkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Di 
sinilah peranan mitra MAMPU dan Oxfam sangat membantu untuk mengadvokasi terwujudnya Perda 
tersebut. Yohana mengadvokasi peraturan daerah yang sensitif terhadap gender, di mana ia bertanggung 
jawab untuk mengurus teknis pembentukan Perda bersama DPRD TTU. Sementara itu, YABIKU dan mitra 
lainnya berfokus kepada penguatan isu Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di level akar rumput. YABIKU 
menjaring aspirasi dan mempersiapkan komunitas, sementara Yohana melakukan lobi politik dengan golongan 
elit politik TTU.  
 

“Setelah satu tahun saya dilantik, saya sering mengganggu anggota DPR lain tentang perda inisiatif. 
Sejarah DPRD TTU belum pernah menghasilkan perda inisiatif sama sekali. Maka dari itu, saya mencoba 
menjadi corong untuk memengaruhi semua fraksi lewat hubungan personal. Dan kemudian membuat 
event, untuk mengumpulkan mereka semua dan teman-teman LSM perempuan untuk membahas perda 
perlindungan perempuan dan anak.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019) 

 
Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten TTU mengesahkan dua Perda yang telah diinisiasi oleh Yohana dan 
dibimbing YABIKU, yakni Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Perda TTU No. 14 Tahun 2016) dan 
Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Perda TTU No. 15 Tahun 2016). Kedua Perda tersebut berisi 
peraturan terkait tindakan preventif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta penanganan 
dan perlindungan perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan.  
 
Harapan Yohana kedua peraturan daerah itu dapat menjadi payung bagi perlindungan perempuan dan anak 
dari tindak kekerasan. Perubahan yang dibawa dari pengesahan kedua perda tersebut cukup signifikan dalam 
menciptakan efek jera di masyarakat. Sosialisasi terkait perda perlindungan perempuan menjelaskan bahwa 
tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi, dan pelaku kekerasan tersebut dapat ditindak 
pidana. Keberadaan Perda tersebut menjadi tameng bagi para perempuan. Sementara untuk pelaku 
kekerasan, ancaman dengan mengaitkan perda serta tindak pidana membuat orang lebih enggan melakukan 
kekerasan. Melihat mulai adanya perubahan pada masyarakat di TTU, membuat Ibu Yohana cukup bangga dan 
ingin terus memperjuangkan hak-hak perempuan. 
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Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Ibu Yohana menjabat sebagai anggota DPRD TTU. Beliau mencoba 
untuk tetap bisa lanjut lima tahun ke depan dan bertarung pada Pemilu 2019, namun ia gagal mendapatkan 
kursi di DPRD TTU. Walaupun begitu, Yohana mengatakan bahwa ia tidak takut meninggalkan jabatannya 
sebagai anggota dewan. Berkat pendekatan personal dan relasi yang telah ia bangun selama ini, ia akan terus 
aktif dengan gerakan perempuan di TTU, dan khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tetap 
memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.  
 
Yohana adalah contoh bagaimana seorang politisi dan aktivis perempuan di Timor bergerak dan berjuang 
bersama perempuan. Selama Ibu Yohana menjadi anggota dewan, ia tidak pernah lupa dengan konstituennya 
atau perempuan-perempuan desa dampingan YABIKU. Tidak jarang Yohana mengeluarkan uang pribadinya 
untuk membantu para perempuan di Desa. Ibu Yohana juga menggunakan jaringan dengan dinas untuk 
memberikan bantuan bagi para perempuan desa di NTT. Tidak jarang para ibu ini juga turun dan mengunjungi 
beliau di kediamannya di kota Kefamenanu. Ke depan, langkahnya tidak akan berhenti untuk para perempuan 
Timor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




