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PERNAHKAH anda mendengar mitos wanita Amazon. Dalam cerita populer itu, ada wilayah di pedalaman Hutan

Amazon yang seluruh penduduknya cuma perempuan, tanpa ada seorangpun lelaki.

Ternyata cerita semacam itu bukan isapan jempol. Sebuah desa di Kenya benar-benar dihuni perempuan dan

anak-anak, tanpa ada lelaki dewasa.

Desa Umoja di Kenya bisa disebut sebagai salah satu desa unik di dunia. Tidak seperti kampung kebanyakan, desa ini

dibangun 15 perempuan sebagai desa khusus untuk perempuan.

Tak ada seorang lelaki pun tinggal di desa yang terletak di padang rumput Sambura, Kenya itu. Surat kabar the Daily

Mail melaporkan, Rabu (19/8), desa unik tadi berada di pedalaman Samburuland, tepat di tengah padang Sabana ka-

wasan utara Kenya.

Sejak 25 tahun terakhir, wanita di desa itu mengelola kampungnya secara mandiri tanpa melibatkan kaum adam.

Desa Umoja terbentuk pada 1990. Seperti dilansir Mirror, kelima belas perempuan pencetus desa ini adalah korban

pemerkosaan tentara Inggris. Mereka memutuskan untuk membentuk kelompok, lantas bertahan hidup.

Lambat laun, setelah 25 tahun terbentuk, tak hanya perempuan korban pemerkosaan, Umoja juga menjadi tempat tujuan
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mereka yang menjadi korban pernikahan anak-anak, mutilasi alat vital, serta kekerasan rumah tangga.

Akhirnya desa itu semakin populer bagi kalangan perempuan Kenya yang ingin lari dari trauma serta paksaan menikah

keluarga.

Sensus terakhir menyatakan ada 247 orang tinggal di Umoja, semuanya berjenis kelamin perempuan.

Sistem Patriarki

Untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, perempuan-perempuan Umoja biasanya membuat

kerajinan tangan.

Mereka membuat kalung dan gelang dari manik-manik dan dijual kepada turis-turis asing yang berkunjung ke desa itu.

Keputusan membuat desa khusus perempuan bukan tanpa halangan. Mereka kerap mendapat kritik dari penduduk desa

lainnya.

Tak hanya itu, Kepala Desa Umoja beberapa kali dilecehkan lelaki yang berasal dari luar desanya.

Tetua desa ini, Rebecca Lolosoli, mengumpulkan sesama perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual serta

kekerasan rumah tangga ke kawasan Umoja.

"Di luar sana, perempuan disiksa oleh lelaki. Mereka tidak bisa membuat keputusan. Di sini berbeda.

Wanita di Umoja mempunyai kebebasan," jelas Seita Lengima, tetua desa lain yang termasuk penduduk awal Umoja.

Para perempuan Umoja kebanyakan berasal dari Suku Masai. Sistem patriarki suku ini membuat kaum perempuan

diperlakukan bak setengah binatang.

Sudah biasa bila gadis di bawah umur dibeli dengan ternak untuk dinikahkan paksa. Sebagian lagi adalah korban sunat

perempuan, tradisi yang oleh kalangan medis sudah diakui berbahaya bagi kesehatan.

Desa ini tentu saja terlarang untuk ditinggali lelaki. Meski demikian, para perempuan yang tinggal di Umoja mengaku

tidak anti-lelaki. Para lelaki diizinkan untuk berkunjung ke desa tersebut, tapi tidak boleh menetap. (dm/grd/mo/es)
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