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Tanah bagi suku Moi 

Sebagai Pusat Ke-

hidupan  dan Penge-

tahuan 

S uku bangsa Moi 

mendiami Tanah 

Malamoi di Kabupaten 

Sorong, Kota, Raja 

Ampat, Tambrauw dan 

sebagian Sorong Se-

latan. Masyarakat 

hukum adat Moi 

dikelompokkan men-

jadi 8 (delapan) sub 

suku yaitu: sub suku 

moi Kelim, Moi Sigin, 

Abun taat, Abun Jii, 

Klabra, Salkhma, Le-

mas dan Maya yang 

masih hidup dan 

menempati wilayah 

Malamoi; 

Tanah di lingkungan 

masyarakat adat Moi 

mempunyai arti penting 

bagi kehidupan dan 

penghidupan warga 

masyarakat adat dalam 

upaya memenuhi segala 

kebutuhan dan 

penghidupan secara turun 

temurun. Filosofi dasar 

pandangan masyarakat 

adat Moi  mencakup arti 

simbolik dan religius 

magis. Secara sim-

bolik  tanah  dianggap 

sebagai “dusun”,”dapur”, 

tempat tumpah darah”, 

dan tanah sebagai “ibu/

mama”. Secara religius 

magis tanah memiliki 

nilai tertinggi dari sumber 

segala ciptaan dan pen-

guasaan alam dan pemberian 

hidup dari Tuhan. Masyarakat 

adat Moi menerjemahkan 

kedua pandangan tersebut 

menjadi suatu pranata hukum 

adat atas tanah yang meliputi 

hak adat atas tanah tanpa 

membedakan tingkat 

kesuburan, air, laut, teluk, 

sungai, danau, satwa, dan 

tumbuh-tumbuhan. Hubungan 

antara manusia dan tanah adat 

sangat erat, sebab tanah adat 

itu di nilai mempunyai hub-

ungan dengan pemujaan arwah 

moyang mereka, sehingga 

tanah adat itu mempunyai 

“nilai religius magis”. 

Masyarakat adat Moi, me-

mandang bahwa tanah sebagai 

pusat kehidupan dan penge-

tahuan. Dengan pandangan ini, 

setiap pengalihan hak atas 

tanah atau pemanfaatan dari 

hasil tanah lingkungan tanah 
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adat, harus memerlukan izin terlebih 

dahulu dari pemilik (tuan rumah). 

Tanpa mengindahkan aturan atas 

tanah adat tersebut, bukan saja meru-

pakan pelanggaran tetapi lebih da-

ripada itu mengarah kepada tindakan 

permusuhan baik secara intern atau 

ekstern. 

Tata cara pengaturan penguasaan, 

pemilikan dan pengolahan dan 

penggunaan tanah adat diatur ber-

dasarkan struktur pemerintahan adat. 

Pada masyarakat adat Moi proses 

pembentukan sebagai seorang pem-

impin harus melalui tahapan dalam 

pendidikan adat yang disebut 

dengan kambik. Melalui proses di 

kambik seseorang barulah disebut 

sebagai laki-laki (Nedla) atau pria 

sejati yang telah siap menjadi pem-

impin bagi klen/marganya. Seorang 

laki-laki  (Nedla) akan sangat me-

mahami adat-istiadat dan memiliki 

kemampuan lainnya seperti bidang 

kesehatan, pertanian, dan sosial-

budaya serta ekonomi dan yang 

lebih penting dapat mengayomi 

komunitasnya. Jadi masyarakat adat 

Moi memiliki sistem kepemimpinan 

big man (pria sejati) yang mem-

berikan kesempatan kepada setiap 

orang untuk menjadi pemimpin tid-

ak dibatasi pada garis keturunan 

secara umum tetapi pada tingkat 

klen/marga mengikuti garis ke-

turunan; 

Hutan Adat Moi Bukan Hutan 

Negara 

Tanah Moi telah dikepung oleh 

meluasnya perkebunan kelapa sawit 

yang telah berdampak langsung ter-

hadap kehidupan sosial masyarkat 

adat Moi. Perluasan perkebunan 

kelapa sawit mengakibatkan 

hilangnya Tata Ruang Kelola 

Masyarakat Adat, tempat-

tempat  bersejarah dan tempat-

tempat keramat bagi budaya 

masyarakat adat Moi. Dicatat ku-

rang lebih 8 perusahaan yang telah 

beroperasi di atas tanah ulayat 

masyarakat adat Moi secara khusus 

di Kabupaten Sorong yang telah 

mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan 

(IUP) dari pemerintah daerah kabu-

paten sorong, provinsi Papua barat, 

yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. 

HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, 

sedangan 6 perusahaan lainnya sudah 

mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan 

kelapa sawit dari pemerintah kabu-

paten sorong dan hanya menggu 

waktunya untuk beroperasi. 

Masyarakat adat Moi, baik secara sub 

suku dan atau klen/marga hanya bisa 

menerima kenyataan ini. Karena pe-

rusahaan-perusahaan ini, telah 

mengantongi ijin karena telah 

mendapat berkompromi dengan 

pemerintah daerah dan juga propinsi 

Papua Barat. 

Ada sejumlah permasalahan terkait 

dengan berkembangnya industri 

perkebunan di wilayah Papua khu-

susnya di Tanah Malamoi, dimana 

ada keterlibatan pihak aparat kea-

manan yang memainkan peran ganda 

sebagai aparat keamanan bagi perus-

ahaan pada saat mereka 

melaksanakan tugas negara, ku-

rangnya pengormatan terhadap prin-

sip-prinsip Persetujuan Atas Dasar 

Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA) seperti janji yang 

tidak ditepati, penipuan oleh perus-

ahaan, serta tidak memadainya 

kompensasi ganti rugi atas tanah. 

Dalam pembentukan perkebunan ba-

ru, hak pemilik tanah seringkali tidak 
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dihargai. Meskipun beberapa ke-

lompok masyarakat adat berhasil me-

nolak rencana perkebunan, banyak 

kelompok adat telah tertipu, terin-

timidasi, atau termanipulasi dengan 

menerima skema perkebunan terse-

but yang akan mereka tolak jika 

mereka bebas menentukan pili-

hannya. Saat pekerjaan sudah dimu-

lai, masyarakat mulai menyadari bah-

wa mereka menjadi miskin, karena 

mereka tidak bisa lagi bergantung 

pada hutan adat di mana mereka bi-

asa menggantungkan hidupnya, dan 

perusahaan juga mengingkari janji 

mereka untuk menyediakan lapangan 

pekerjaan, sistem kesehatan, dan pen-

didikan.   

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 

tahun 2012 menegaskan bahwa hutan 

adat bukanlah bagian dari hutan 

negara.  Demikian pula dengan hutan 

adat Moi. Hal ini sesuai dengan 

amanat konstitusi Pasal 18 B ayat 

(2); Negara mengakui dan menghor-

mati kesatuan- kesatu-
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an masyarakat hukum adat serta 

hak-hak tradisonalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat  dan 

prinsip Negara Kesatuan  Repub-

lik  Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang. Pengakuan dan 

penghormatan terhadap masyarakat 

hukum adat dilaksanakan syarat : 

1. Masyarakat adatnya masih 

hidup; 

2. Sesuai dengan perkembangan 

masyarakat; dan 

3. Sesuai dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Selain itu Pasal 28I UUD 1945 

juga menggariskan bahwa  Identi-

tas budaya dan hak masyarakat 

tradisional dihormati selaras 

dengan perkembangan zaman 

dan peradaban. UU No.21/2001 

tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua juga memberikan 

landasan hukum yang cukup kuat 

untuk Perda Pengakuan dan Perlin-

dungan Masyarakat Hukum Adat 

Moi yaitu yang tercantum pada 

Pasal 43 tentang Perlindungan Hak

-hak Masyarakat Adat Papua. 

Pada bulan Oktober 2016, 

Masyarakat hukum adat Moi telah 

menyerahkan draft rancangan per-

aturan daerah kepada DPRD Ka-

bupaten Sorong.  Rancangan PER-

DA berkaitan dengan Pengakuan 

dan “Perlindungan Masyarakat 

hukum adat (MHA) MOI di Ka-

bupaten Sorong”, dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Menjamin dan memastikan 

terlaksananya penghormatan 

oleh semua pihak terhadap 

keberadaan MHA Moi dan 

hak-haknya yang telah diakui 

dan dilindungi secara hukum; 

2. Menyediakan dasar hukum 

bagi pemerintah daerah dalam 

memberikan layanan dalam 

rangka pemenuhan hak MHA 

Moi; 

3. Memberikan kepastian hukum 

bagi hak MHA Moi, agar 

dapat hidup aman, tumbuh dan 

berkembang sebagai ke-

lompok masyarakat sesuai 

dengan harkat dan martabat 

kemanusiaannya serta terlin-

dungi dari tindakan diskrimi-

nasi; 

4. Memberikan perlindungan 

terhadap hak MHA Moi di 

Kabupaten Sorong dalam 

penyelenggaraan pemerinta-

han dan pembangunan dan 
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pelayanan kemasyarakatan; 

5. Melindungi sistem nilai yang 

menentukan pranata sosial, 

ekonomi, politik, budaya dan 

hukum adat Moi; 

6. Mewujudkan pengelolaan 

wilayah adat secara lestari 

berdasarkan hukum adat; 

7. Mewujudkan kebijakan pem-

bangunan di daerah yang 

mengakui, menghormati, 

melindungi dan memenuhi 

hak-hak Masyarakat Hukum 

Adat; 

8. Memberikan kepastian ter-

laksananya tanggungjawab 

Pemerintah Kabupaten So-

rong di bidang penghormatan, 

pemenuhan, perlindungan, 

dan pemberdayaan MHA Moi 

dan hak-haknya. 

Perda ini juga merupakan prasya-

rat sesuai dengan Peraturan Men-

teri Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan No.32/2015 tentang Hutan 

Hak yang merupakan tindak 

lanjut dari Putusan MK 

no.35/2012.  Berdasarkan Pera-

turan ini, masyarakat adat berhak 

memperoleh penetapan hutan 

adatnya se-

bagai hutan 

hak komunitas 

adat melalui 

SK Menteri 

Lingkungan 

Hidup dan Ke-

hutanan setelah 

Pemda atau DPRD 

mengesahkan Perda 

Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Adat.  

Saat ini sudah ada 12 Perda 

Pengakuan dan Perlindungan 

Masyarakat Hukum Adat di 

Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, dan Banten. 

Presiden Joko Widodo pada 30 

Desember 2016 telah menye-

rahkan SK Penetapan Hutan Adat 

sebagai Hutan Hak Komunitas 

Adat untuk 9 Komunitas Adat di 

provinsi-provinsi tersebut.  Apabi-

la Perda Pengakuan dan Perlin-

dungan Masyarakat Hukum Adat 

Moi disahkan oleh DPRD Kabu-

paten Sorong, maka Perda ini 

akan menjadi Perda pertama di 

Tanah Papua yang memberikan 

pengakuan dan perlindungan bagi 

Masyarakat Hukum Adat.  

Semoga draft Perda Pengakuan dan 

“Perlindungan Masyarakat hukum 

adat (MHA) MOI di Kabupaten So-

rong”, dapat menjadi alat untuk men-

jembatani persoalan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Moi. 

Dan Saat ini, dibutuhkan laki-laki sejati 

(Nedla) Moi yang berperan di 

Pemerintahan baik itu eksekutif dan leg-

islative untuk berpikir arif dan bijakasa-

na untuk melakukan tindakan penyela-

matan Tanah Malamoi yang kian lama 

terus dikepung untuk 

kepentingan investasi 

dan pembangunan se-

mentara masyarakat 

adat Moi semakin 

terpinggirkan. (*) 
Admin 

JERAT PAPUA 
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J ayapura - Sebutan gambut belum familiar di 
Papua. “Dengar berita di Riau, ada kebakaran 

lahan gambut macam bingung, lahan gambut tu 
yang bagaimana?” kata Wirya, pegiat lingkungan 
aktif di Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, 
mengenang kejadian beberapa tahun lalu. Diapun 
berupaya mencari tahu. 

Wirya adalah koordinator Pantau Gambut Regio 
Papua bersama Godlif Korwa, dari Yayasan Ling-
kungan Hidup (Yali) Papua. 

Pertengahan Mei lalu di Jayapura, mereka sosial-
isasi dan mendiskusikan platform perlindungan 
gambut Papua bersama media, komunitas maha-
siswa dan LBH Jayapura. 

Banyak peserta hanya mendengar, namun tak me-
mahami apa dan bagaimana bentuk gambut itu. Da-
lam kegiatan ini, Pantau Gambut Papua memperke-
nalkan  lahan gambut, klasifikasi berdasarkan 
ketebalan, luas dan sebaran di Pulau Papua, serta 
ancaman kerusakan. 

Sebagian besar gambut berupa hutan dan menyim-
pan karbon jumlah besar. Karbon, katanya, tersim-
pan mulai permukaan hingga kedalaman. Saat ter-
jadi penebangan hutan terutama dalam skala besar, 
oksigen dan sinar matahari memicu pelepasan kar-
bon dari dalam tanah gambut. 

Karbon bertransformasi jadi karobondioksida dan 
lepas ke udara bebas. Pelan-pelan lahan gambut 
yang menyimpan air dalam jumlah besar jadi ker-
ing dan mudah terbakar hingga berbagai gas 
beracun terlepas ke atmosfir. 

Berdasarkan ketebalan, gambut diklasifikasi jadi 
empat, antara lain gambut dangkal ketebalan 50-
100 cm,  gambut sedang 100-200 cm, gambut da-
lam 200-300  cm dan gambut sangat dalam lebih 
300 cm. 

Data Wetland Internasional 2006  menyebutkan, 

ketebalan gambut Papua umumnya tak lebih tiga 

meter. Gambut dangkal relatif lebih subur diband-

ing gambut dalam. 

Sebaran dan ancaman kerusakan 

Di Papua, gambut tersebar hampir di 37 kabupaten 
baik di Papua maupun Papua Barat dengan luas 
beragam. 

Berdasarkan data Balai Besar Litbang Sumber 
Daya Lahan Pertanian (BBLSDLP) Kementerian 
Pertanian, luas gambut di seluruh Papua 3.681. 673 
hektar, sebanyak 2.658.184 hektar Papua 

dan  1.023.489 hektar Papua Barat. 

Lahan gambut terluas di  Papua ada di Mappi (479.848 
hektar), Membramo Raya (384.496 hektar), Asmat 
(378.415 hektar), Mimika (268.207 hektar), Sarmi 
(203.909 hektar), Boven Digoel (179.523 hektar) 
dan  Tolikara (168.233 hektar). 

Untuk Papua Barat ada, di Teluk Bintuni (445.659 hekta), 
Sorong Selatan (287.905 hektar), Sorong (126.201 hektar) 
dan Kaimana (107.436 hektar). 

Dari jumlah ini, sudah 80.000 hektar rusak. Dia bilang, 
kerusakan lahan gambut di wilayah lain di Indonesia seper-
ti Sumatera dan Kalimantan, 20 kali lipat dibanding Papua 
hingga penting tata kelola yang baik hingga tak timbulkan 
masalah ke depan. 

Data lahan gambut Papua masih berbeda-beda anta-
ra  BBLSDLP, Wetlands International dan Badan Restorasi 
Gambut. 

Menurut BBLSDLP 3.681. 673 hektar, Wetlands Interna-
tional 7,97 juta hektar dan Badan Restorasi Gambut 6 juta 
hektar. 

Pantau gambut Papua pakai data BBLSDLP. Sisi lain, Ke-
menterian kehutanan pakai data Wetland. “Ini harus diklar-
ifikasi lagi oleh Pantau Gambut Papua, karena nanti sulit 
pemantauan kalau data awal masing-masing masih berbeda
-beda.” 

Meskipun begitu, potensi kerusakan gambut Papua sangat 
tinggi. Ancaman kerusakan terbesar, katanya, dari perus-
ahaan-perusahaan yang dapat izin eksploitasi dibandingkan 
masyarakat kecil buat keperluan pertanian. 

Dalam peta sebaran izin perusahaan di Papua, baik pengu-
sahaan hutan alam, maupun pertambangan dan perkebunan, 
berada di atas gambut. 

Hasil penelitian Jerat Papua 2014 menyebutkan, ada 155 
perusahaan beroperasi di Papua dan mengkapling lahan 
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25.527.497 hektar atau lebih 
separuh luas daerah ini. 

Dari data BBDSLP, peta stok 
karbon Papua, 4.875.648.988 
ton ada di Papua dan 
1.651.119.005 ton Papua Barat 
serta 97,94% di kawasan hu-
tan. 

Degradasi dan deforestasi terus 
terjadi. Periode 2000-2014, 
rata-rata degradasi pertahun 
190.994 hektar melepas emisi 
282.917.103 Ton CO2 atau 
rata-rata 20.208.364 ton CO2 
pertahun. Deforestasi 38.775 
hektar pertahun dengan total 
emisi  278.342.241 ton CO2 
atau 19.881.589 ton CO2. 

  

Upaya Perlindungan 

Pemerintahan Joko Widodo-
Jusuf Kalla, sudah dibentuk 
Badan Restorasi gambut 
(BRG). BRG menjadi lembaga 
nonstruktural yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presi-
den Republik Indonesia No-
mor 1 Tahun 2016 dan ber-
tanggung jawab kepada Presi-
den. 

Papua, salah satu provinsi pri-
oritas kertas BRG dalam 
merestorasi gambut. Selain 
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan Se-
latan. 

Salah satu program BRG ada-
lah Desa Peduli Gambut 
(DPG) Tahun 2017 ada di 75 
desa tersebar di tujuh provinsi 
termasuk Papua. 

Melalui program ini, dilakukan 
pemetaan sosial-spasial dan 
pendampingan terhadap Desa 
Peduli Gambut. Di Papua, pro-
gram ini di dua kabupaten yai-
tu Merauke dan Mappi. 

Beatriks Gebze, Enumerator 
Program Desa Peduli Gambut 

di Merauke mengatakan, Juni-
Juli 2017, akan pemetaan gam-
but di Kampung Kaliki Distrik 
Kurik, Merauke. Bersamanya 
ada tim lain antara lain fasilita-
tor desa dan tenaga penghubung 
kegiatan BRG di provinsi. 

“Kami akan pemetaan lahan 
gambut, kondisi terakhir, 
kepemilikan perusahaan atau 
masyarakat. Jika ada aktivitas 
pembangunan oleh pemerintah, 
apakah terdapat kanal dan su-
mur bor, potensi di lahan gam-
but. Terpenting bagaimana 
pengetahuan masyarakat ten-
tang gambut dan pemanfaatan 
selama ini,” katanya. 

Kegiatan di desa-desa itu dari 
perencanaan dan pembentukan 
kawasan perdesaan, perhutanan 
sosial dan reforma agraria. Lalu, 
resolusi konflik, pemberdayaan 
ekonomi desa, penguatan 
pelembagaan masyarakat dalam 
perlindungan dan pengelolaan 
gambut serta pencegahan keba-
karan hutan dan lahan. Dit-
ambah juga penguatan inovasi 
lokal oleh komunitas terkait 
pengelolaan gambut. 

Meskipun BRG kabupaten be-
lum terbentuk, katanya, sebagai 
tim tetap berkoordinasi dengan 
pemerintah kabupaten seperti 
Badan Pemberdayaan Masyara-
kat Kampung (BPMK) dan di-
nas-dinas terkait termasuk Di-
nas Kehutanan. 

Sementara itu, dari organisasi 
non pemerintah, Pantau Gambut 
Papua sudah terbentuk dan 
melibatkan beberapa lembaga 
pemerhati lingkungan. Di Papua 
berpusat di Jayapura, di Papua 
Barat di dua tempat yaitu So-
rong dan Manokwari. 

Wirya bilang, ada dua hal pent-
ing dalam rencana kerja Pantau 
gambut Papua. Pertama, kapa-
sitas untuk mendukung proses 
dan kinerja gerakan Pantau 
Gambut Papua. Kedua, obyek 
pantau seperti kondisi gambut 
di tiap wilayah, ancaman dan 

respon daerah terhadap inisiatif yang dimulai 
Pusat. Komitmen pelaku restorasi sendiri 
baik pemerintah, swasta maupun masyarakat 
juga jadi obyek pantau. 

  

Pilih Sagu 

Untuk perlindungan dan restorasi gambut di 
Papua, sagu jadi salah satu pilihan. Sagu, 
katanya,  sangat dekat dengan kehidupan 
orang Papua terutama di pesisir, bahkan di-
anggap sebagai identitas Papua. 

“Sagu memiliki nilai material dan spiritual. 
Sebagai nilai material, sagu sumber makanan 
sehat dan memberikan beragam manfaat lain 
untuk kebutuhan sehari-hari orang Papua. 
Daun bisa buat dinding atap rumah dan lain-
lain.” 

Sagu juga tanaman ramah gambut. Sagu 

dapat menyerap air 200-1.000%. Masa panen 

sagu di lahan gambut sekitar 10-12 tahun. 

Sagu sekali tanam, tak perlu tanam lagi, tak 

perlu pupuk atau 

dibersihkan. Sagu juga 

berfungsi sebagai tana-

man pelindung agar la-

han gambut tak men-

gering dan terbakar. 

(*) Markus Imbiri 
Pewarta/LayOut 
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S orong, Sosialisasi pemetaan 
partisipatif dan pemetaan hutan 

adat diadakan di Kampung Klaben, 
Distrik Klasouw, Kabupaten Sorong, 
Papua Barat, Rabu (26/04/2017). 

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh 
Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua 
dan  Sorong Raya. Sosialisasi yang 
disponsori oleh Multistakeholder For-
estry Programme (MFP3) ini melibat-
kan Kepala Distrik Klasouw, Kapol-
sek Morait, Kepala Kampung (Swis, 
Sebaga, Klalik, dan Miskum), serta 
masyarakat adat di tiap kampung. 

JERAT Papua, Engelbert Dimara 
menjelaskan hutan dan kegunaannya 
menurut masyarakat adat dan nega-
ra. “Hutan dibagi menjadi 3 fungsi 
sesuai kegunaannya, yaitu hutan lin-
dung, hutan konservasi, dan hutan 
produksi,” kata Engelbert dalam so-
sialisasi. 

Lanjut Engelbert, “Masyarakat me-
mandang hutan sebagai lambang ke-
hidupan, tapi negara melihat hutan 
sebagai areal produksi atau pengel-
olahan.” 

Koordinator daerah Sorong, Kostanti-
nus Magablo mengatakan, pemetaan 
wilayah adat penting dilakukan demi 
menghindari konflik antar marga dan 
pemerintah (daerah, provinsi, dan 

pusat). 

Pasalnya, lanjut Konstantinus, hu-
tan memberikan kehidupan bagi 
masyarakat adat, khususnya 
masyarakat adat Moi yang mendia-
mi wilayah lembah Klasouw. 

Sementara, Kelapa Distrik Kla-
souw, Dance Ulimpa meminta 
masyarakat adat Moi belajar dari 
kasus PT Freeport Indonesia dan 
PT Pertamina EP Asset 5 Papua 
Field, yang tidak mempedulikan 
hak-hak adat masyarakat setempat. 

“Perlu dipahami, kasus PT Freeport 
dan PT Pertamina, suku asli yang 
memiliki wilayah adat di tempat 
perusahaan beroperasi, tidak 
mendapatkan apa-apa, masyarakat 
tersingkir dan dipindahkan,” kata 
Dance. 

Oleh karena itu, dihadapan 50-an 
peserta yang hadir, Dance mengajak 
masyarakat untuk tidak menjual 
tanah. 

“Dua perusahaan ini memberi con-
toh kepada kami, masyarakat adat 
di wilayah Klasouw agar jangan 
memberikan tanah adat kepada pae-
rusahaan, jangan tersingkir di atas 
tanah kami sendiri,” ajak Dance. 

Menurut Dance, hal ini harus dil-
akukan masyarakat adat Moi, pasal-
nya, hutan adat di wilayah Sorong 
mulai terancam punah, sementara 
wilayah lembah Klasouw memiliki 
dataran lembah yang sangat luas, 
memiliki history adat dan budaya, 
dusun damar, hutan cemara, dan 
lainnya. 

Dance mengaku, kekayaan lembah 
Klasouw inilah yang „membuka 
mata‟ investor (perusahaan) sawit 
beberapa waktu yang lalu. 

Pantauan kami ditempat 
kegiatan, masyarakat adat begitu 
antusias dalam mengikuti sosial-
isasi ini. Sosialisasi ini berjalan 
aman sejak dimulai pukul 10.54 
WIT hingga berakhir pukul 17.32 
WIT. 

Kegiatan ini juga didukung oleh 

Yayasan Pusaka dan Aliansi 

Masyarakat Nusantara (Aman) 

wilayah Kabupaten dan Kota So-

rong. (*) 

Admin 

JERAT PAPUA 





 
Halaman 9 

JAYAPURA – Solidaritas Organisasi Sipil 
untuk Tanah Papua mengelar aksi untuk 
mengungatkan siapa saja, baik orang biasa, 
mereka yang duduk di pemerintahan 
sekaligus pengendali Negara ini soal 
pelangaran HAM di Tanaj Papua. 

Pelangaran HAM di Papua baik Sipil mau-
pun Ekosob (ekonomi, sosial dan bu-
daya) telah berlangsung lama, bahkan 
dinilai oleh para pihak , salah satunya Jarin-
gan Kerja Rakyat ( JERAT ) Papua sebagai 
pembiaran, tanpa upaya penyelesaian masa-
lah. 

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, se-
buah NGO yang konsen dalam pendoku-
mentasian isu-isu Ekosob di Papua. Per-
hatian kepada isu-isu HAM Ekosob dil-
akukan lewat pendokumentasian sebagai 
upaya melawan lupa bahwa di Papua ini 
pernah terjadi pelangaran HAM berat yang 
belum terselesaikan sampai hari ini. 

Antara lain, pelangaran HAM Wasior, 
Wamena Berdarah, merupakan dua kasus 
HAM yang tak bisa diselesaikan, bahkan 
cenderung dibiarkan. Pada hal ini 
pelangaran HAM berat yang dilakukan 

Negara terhadap warga sipil Pa-
pua. 

Menghilangkan lupa akan bebagai 
kasus HAM yang terjadi kembali 
dilakukan JERAT lewat aksinya 
bersama 11 NGO, selasa 
(13/6/2017). Aksi dilakukan dari 
Sentani hingga ke Waena Kota 
Jayapura. Aksi ini dikenal dengan 
aksi 13 Juni, oleh ALDP, SKPKC 
Fransisikan Papua, KPKC GKI 
Papua, GARDA Papua, Forum 
Independen Mahasiswa, LBH 
APIK, BUK, Pemuda Baptis dan 
Kopkedat Papua. 

Aksi lewat photo ops di Sentani 
dan Jayapura dilakukan sejak 
08.00 pagi. 

Aksi 13 photo ops dilakukan un-
tuk melawan lupa, lebih dari itu 
aksi mengigatkan semua para 
pihak bahwa pelangaran HAM 
juga disebabkan oleh investasi 
terhadap Sumber Daya Alam 
(SDA) yang terus dieksploitasi 
dalam skala besar di Papua. 

Koordinator JERAT Papua, 
Wirya Supriyadi dalam ket-
erangan pers usai aksi 13, Selasa 
(13/6) di Kantor JERAT Waena 
menyatakan, dalam konteks 
pemenuhan hak Ekosob warga 
Papua, menjadi kewajiban Nega-
ra yang perlu dikawal bersama 
dalam menyediakan tempat jua-
lan representatif yakini Pasar 
Tradisional Pedagang Asli Pa-
pua yang diperjuangkan sejak 15 
Tahun. 

Untuk realisasi pembangunan 
Pasar Tradisional Mama Papua 
pemerintah diapresiasi oleh JE-
RAT Papua, bagian ini merupa-
kan perjuangan panjang dalam 
15 Tahun belakangan. 

“ Kami berharap Pemerintah 
Kabupaten di Tanah Papua bisa 
membangun Pasar Tradisional 
representativ bagi pedagang  asli 
Papua”, ujur Wirya  

Namun, peluang  penyerapan 
tenaga kerja asli Papua sektor 
swasta juga hendaknya dia-

komodir sebagai ben-
tuk perlindungan orang 
asli Papua disektor 
ekonomi. 

Aksi 13 Juni 2017, 
lebih menitip beratkan 
pada perhatian akan 
pentingnya pengel-
olaan  SDA Papua 
yang diikat dengan UU 
Otsus  sebagai pijakan 
bagi kepala daerah di 
Kabupaten. Eksploitasi 
SDA terang Wirya Su-
priyanto, melibatkan 
koorporasi transaksion-
al yang dilakukan 
sistematis. 

Dari data yang dimiliki 
SOS : Solidaritas Organisasi Sipil, saat jumpa Pers  



JERAT Papua, terdapat 441 perus-

ahaan memiliki ijin untuk 

melakukan konsesi dilahan seluas 

29.219.655 Ha. Sementara luas 

Tanah Papua adalah 43.242.550 

Ha. Artinya, hampir separuh Tanah 

Papua telah dikuasai korporasi. 

Mega Proyek Merauke Intergrated 
Food, Energi and Estate (MIFEE) 
teryata adalah kepentingan kapitalis 
dalam menyediakan pangan dan 
kebutuhan biofuel global  dengan 
kebutuhan lahan sebesar 1,2 juta 
Ha. 

Lalu adanya gugatan terhadap UU 
32/2009 pasal 88. Apa yang dil-
akukan oleh kekuatan modal ini, 
harus dilihat sebagai upaya 
sistematis korporasi skala besar 
melawan konstitusi dan Udang –
Undang Korporasi terus berupaya 
melemahkan Negara dan supermasi 
hukum melalui berbagai upaya. 

Dalam pembelajaran selama ini, 
bahwasaya ada kecendurungan kor-
porasi dan pemerintah menga-
baikan hak masyrakat adat Pa-
pua.faktanya perampasan lahan trus 
terjadi sampai sekarang. 

Catatan LBH Papua dalam pen-
dampingan ke mayarakat adat Yer-
isiam Gua pada kasus perkebunan 
kelapa sawit di Nabire menemukan 
ijin usaha perkebunan (IUP) 
tumpang tindi diterbitkan 2008 
oleh Gubernur Papua kepada PT. 
Nabire Baru sementara AMDAL 
yang diterbitkan oleh Pemerintah 
pada 2013 lalu; 

Yang terbaru saat ini adalah, ketika 
masyarakat adat Keerom tiga suku, 
Abrab, Marap, dan Menem masih 
menuntuk hak atas tanah ulayat 
mereka yang dikuasai PT.PN II 
secara tidak bermartabat. 

Suku Momuna di Yahukimo, 
melepaskan tanah adat seluas 8 Km 
x 8 Km ke Pemda Yahukimo dan 
dibayar Pemda Rp. 20 Milyar atau 
hanya dihargai Rp.315/ m2. 
Masyarakat suku Momuna di Dekai 
ini tak memiliki informasi yang 
cukup atau dapak yang mereka 
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ketahui atau alami ketika hutan 
mereka dilepas digantikan sebuah 
kota. 

Menurut Wirya, menjga kedau-
latan pangan masyarakat Adat 
Papua menjadi penting ketika 
tanah tanah adat masyarakat 
beralih fungsi menjadi areal per-
tambangan, hak perrkebunan Hu-
tan (HPH) dan perkebunan kelapa 
sawit telah mengancam kelang-
sungan  dan eksetensi masyarakat 
adat. 

Karena apa, karena hutan bagi 
masyarakat adat adalah “pasar” 
yang menyediakan segala kebu-
tuhan mereka secara gratis, baik 
pangan, aksesoris budaya dan 
sebgainya. Ketika hutan tiada, 
dipastikan kehidupan masyarakat 
adat menjadi suram. 

Dalam keterangan Pers JERAT 
bersama 11 NGO menolak in-
vestor/ pengusaha, ketika itu tidak 
berkontributor positif bagi 
masyarakat adat  Papua, khu-
susnya kontribusi dalam kelestari-
an lingkungan. Mengigatkan pros-
es pembangunan dan investor tid-
ak melalui proses baik dan benar, 

cenderung mengabikan otoritas dan hak 
ulayat dari para marga serta minim in-
formasi seluas luasnya bagi masyarak 
adat Papua untuk memutuskan. 

Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) da-
lam salah satu peryataan menyuruhkan 
ke Pemerintah pusat untuk segera 
selesaikan pelangaran HAM, termaksut 
membuka ruang demokrasi bagi 
masyarakat dalam menyampaikan pen-
dapat. Termasuk tidak mengunakan alat 
Negara dalam pengamanan ke perusa-
han tambang, kayu, perkebunan kelapa 
sawit dan sebgainya. 

Solidaritas mendesak Pemerintah Pusat 
dan Papua selesaikan sengketa lahan 
yang mengarah pada konflik agrarian 
seperti dialami PT.PN II dengan suku 
Manem, Abrab, Manam di Keerom, 
kemudian yang dialami masyarakat 
adat Wate dengan PT. Kristalin Eka 
Lestari di Kampung Nifas Nabire. 

Aparat diminta melakukan 

upaya kriminalisasi ter-

hadap masyarakat adat 

yang memperjuangkan 

hak-hak mereka di 

seluruh Tanah Papua.

(*) 
Admin 

JERAT PAPUA 



  Mendesak Presiden Joko Widodo untuk 
mengatakan kepada Kementerian BUMN 
hanya mempunyai tugas untuk membangun 
pasar mama-mama Papua bukan untuk 
mengatur pedagang dan penempatan mama-
mama pasar 

 Mendesak Presiden Joko Widodo untuk 
menegaskan kepada POKJA PAPUA, bah-
wa kelompok ini tidak mempunyai hak un-
tuk mengatur Pasar mama-mama Papua 

 Mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk 
melakukan pertemuan dengan Pemerintah 
Kota, Kementerian BUMN, SOLPAP harus 
duduk bersama untuk pengelolaan pasar 

 Setiap pelatihan-pembinaan, dukungan ban-
tuan modal usaha harus memperhatikan rek-
omendasi dari pengurus SOLPAP baik dari 
Mitra strategis SOLPAP, Pemerintah , 
BUMN 

 Permasalahan tanah harus diselesaikan oleh 
pemerintah Provinsi dan Kota 

 Membangun pemahaman bersama/konsolidasi 
mama-mama di tingkat kota dan kabupaten 
lainnya di seluruh tanah Papua dan Papua Bar-
at 

 Mendesak Pemerintah Kota agar mempertim-
bangkan jam operasi pasar di Paldam ketika 
Pasar mama-mama Papua aktif beroperasi 

 Mendesak pemerintah provinsi Papua untuk 
menyediakan jalur pemasaran produk mama-
mama harus disiapkan oleh Pemerintah sehing-
ga produk asli masyarakat Papua bisa masuk 
pasar nasional dan internasional 

 Mendesak pemerintah provinsi untuk membuat 
intruksi kepada pihak hotel di Jayapura harus 
WAJIB membeli bahan produk di pasar mama-
mama Papua 

10. SOLPAP akan mengusut dana alokasi khusus 
melalui Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) 
karena sebagian besar mama-mama pedagang 
asli Papua belum mendapatkan dukungan mod-
al usaha. 
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J ayapura,- Paska Pelaksanaan Musya-
warah Besar (Mubes) ke – 1 Solidaritas 

Pedagang Asli Papua (Solpap) pada bulan 
Mei 2017 lalu, kini para pengurusnya mulai 
aktif melakukan konsolidasi. 

Seperti disampaikan oleh Frengky Warwe 
selaku Ketua Solpap , senin (19/06/2017) 
bahwa pengurus Solpap mempunyai bebera-
pa agenda utama yakni merapihkan hasil-
hasil Mubes Ke 1 Solpap dan juga 
melakukan konsolidasi di pengurus dan 
kepada mama-mama pedagang asli Papua. 

“Untuk hasil-hasil Mubes, kami akan tindak 
lanjuti dengan program kerja selama 3 tahun 
kedepan dan saat yang bersamaan kami 
melakukan konsolidasi kepada mama-mama 
pedagang asli Papua di kawasan Ekspo dan 
Perumnas III Waena” ujar Frengky. 

Menurutnya hal ini penting karena pedagang 
asli Papua tidak hanya di pusat kota tapi juga 
dipinggiran kota, dan mereka yang meminta 
Solpap agar membantu memperjuangkan 
tempat yang representatif bagi mereka dalam 
berjualan. 

Menurutnya respon mama-mama pedagang 
asli Papua sangat baik dengan kedatangan 
Solpap dan dalam diskusi yang dilakukan. 

Seperti diketahui bahwa dari Dok 9,  pusat 
Kota Jayapura hingga kedaerah Ekspo , Pe-
rumas 3 dan Abepura, Tanah Hitam ter-
dapat  ratusan pedagang asli Papua, namun 
mereka belum diorganisir dengan baik untuk 
mendapatkan hak-hak mereka. 

“Memang kedepan kami berencana mem-

bangun konsolidasi dan pendataan pedagang 

yang ada di Dok 8 dan 9, karena mama-

mama mereka sudah kontak kami” ujar 

Frengky Warwe. 

Suasana Pertemuan Badan Pelaksana Solpap 
bersama mama-mama pedagang asli Papua 
di Perumnas III , Kota Jayapura (Foto: 
Frangky Warer/Solpap) 

Sementara itu ditempat terpisah sekretaris 
Solpap, Natan Tebay menambahkan bahwa 
Solpap dengan motto Bersatu Bekerjasama 
Untuk Kemandirian tentu saja mempunyai 
pekerjaan besar bagi pemenuhan hak-hak 
pedagang asli Papua terutama pedagang ma-
ma-mama Papua. 

“Kami terus selalu mencoba melakukan yang 

terbaik dalam 
kepengurusan ini, 
dan memang konsolidasi bagi badan pengurus dan mama-mama 
pedagang asli Papua menjadi penting” tegas Natan Tebay. 

Ditambahkannya bahwa melalui dengan konsolidasi maka akan 
menguatkan satu sama lain dan juga berbagi peran dalam ber-
juang memenuhi hak-hak pedagang asli Papua terutama mama-
mama Papua, bahkan beberapa kabupaten lainnya termasuk di 
Nabire, Biak dan  Sorong meminta agar Solpap membantu men-
gorganisir mama-mama pedagang asli Papua. 

Beberapa waktu lalu Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) 
telah melaksanakan Mubes Ke – 1 pada tanggal 2-6 Mei 2017 lalu 
dan menetapkan Badan Pengurus Solpap periode 2017-
2020  yang terdiri dari Ketua Frengky Warwe, Sekretaris Natan 
Tebay dan Bendahara Methi Ronsumbre serta menghasilkan be-
berapa rekomendasi baik internal maupun eksternal  yakni : 

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengatakan kepada 
Kementerian BUMN hanya mempunyai tugas untuk mem-
bangun pasar mama-mama Papua bukan untuk mengatur 
pedagang dan penempatan mama-mama pasar 

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegaskan kepada 
POKJA PAPUA, bahwa kelompok ini tidak mempunyai hak 
untuk mengatur Pasar mama-mama Papua 

3. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan per-
temuan dengan Pemerintah Kota, Kementerian BUMN, 
SOLPAP harus duduk bersama untuk pengelolaan pasar 

4. Setiap pelatihan-pembinaan, dukungan bantuan modal usaha 
harus memperhatikan rekomendasi dari pengurus SOLPAP 
baik dari Mitra strategis SOLPAP, Pemerintah , BUMN 

5. Permasalahan tanah harus diselesaikan oleh pemerintah 
Provinsi dan Kota 



6. Membangun pemahaman bersama/konsolidasi mama-
mama di tingkat kota dan kabupaten lainnya di se-
luruh tanah Papua dan Papua Barat 

7. Mendesak Pemerintah Kota agar mempertimbangkan 
jam operasi pasar di Paldam ketika Pasar mama-
mama Papua aktif beroperasi 

8. Mendesak pemerintah provinsi Papua untuk menye-
diakan jalur pemasaran produk mama-mama harus 
disiapkan oleh Pemerintah sehingga produk asli 
masyarakat Papua bisa masuk pasar nasional dan in-
ternasional 
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9. Mendesak pemerintah provinsi untuk membuat 
intruksi kepada pihak hotel di Jayapura harus 
WAJIB membeli bahan produk di pasar mama-
mama Papua 

10. SOLPAP akan mengusut dana 
alokasi khusus melalui Kamar 
Adat Pengusaha Papua 
(KAPP) karena sebagian be-
sar mama-mama pedagang 
asli Papua belum 
mendapatkan dukungan 
modal usaha. 

J ayapura, - Tim Kaki Telanjang yang 
ditugaskan dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua sampai saat ini belum masuk 
di Korowai Batu, Brukmakot. Tim Kaki Tel-
anjang sementara ini masih berada di tempat 
kantor distrik, Seradala semenjak tiba di ibu 
kota distrik. 

Selain itu, tim kijang juga tinggal di Dekai, 
ibu kota Yahukimo Masyarakat bersama 
para penginjil sangat mengharapkan tim ini 
bisa melakukan pengobatan di setiap pem-
ukiman warga. Demikian informasi yang 
disampaikan oleh Komunitas Peduli Keman-
usiaan Daerah Terpencil  (Kopkedat) Papua , 
yang  diterima melalui pesan aplikasi WA 
(whatsapp), pada Rabu  (28/6/2017). 

“Karena masyarakat di Korowai yang tengah 
menderita membutuhkan pelayanan intensif. 
Masyarakat sudah menderita sudah lama. 
Penanganan kesehatan yang lama, hanya 
menambah derita sampai banyak masyarakat 
yang meninggal tanpa adanya 
penanganan medis” ujar Jhon 
Ahayon, Sekretaris Kopkedat. 

Ditambahkannya bahwa  Tim 
medis yang diutus dinas 
kesehatan Papua, harus berge-
rak cepat. Melakukan upaya 
yang bisa meminimalisir an-
caman penyakit kronis dan 
melakukan  pengobatan 
pencegahan. 

Banyak kasus kesehatan yang 
belum ditemukan di kalangan 
masyarakat Korowai. Pada 13 
Juni 2017 lalu, ada seorang ibu 

yang meninggal dunia setelah melakukan persalinan di Brukmakot. 
Peristiwa ini tepat, tim kaki telanjang berada di ibu kota distrik. 
Namun jarak dari ibu kota distrik ke Brukmakot cukup jauh, 80-
100 km, ditambah dengan akses komunikasi yang terbatas membu-
at kesulitan bagi masyarakat untuk menghubungi tim kaki telan-
jang. 

Peristiwa diatas hanya sebuah cerminan dari keseluruan di Koro-
wai. Kematian ini bila ditambah dengan sebelumnya, maka sudah 
berkisa 64 orang meninggal dunia dalam rentan waktu 7 tahun 
(2011-2017). Sementara khusus penderita penyakit filariasis 37 
orang. 

“Disini perluh ditegaskan, bahwa jumlah kematian, penderita kaki 
gajah berasal dari Brukmakot, Korowai Batu, Ayak, Woman. Be-
lum termasuk dengan kampung-kampung lain”, tegas Jhon 
Ahayon. 

Korowai yang dikenal dengan rimba hutan, membuat semua pihak 
sulit memantau kondisi kesehatan masyarakat. Sehingga untuk 
menghindari dan untuk menjawab persoalan kesehatan orang Koro-
wai. Sehingga diharapkan tim kaki telanjang dapat membawah an-

Wirya Supriyadi 
Pewarta 
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gin segar bagi masyarakat. 

Diharapkan tim kijang dapat melakukan pela-
yanan segera guna menekan rantai kesakitan 
dan kematian di Korowai. 

Apabila tim medis tidak melakukan pe-
nanganan medis yang intensif, maka dikawatir-
kan akan terus menambah kesakitan, pender-
itaan dan kematian. 

“Dalam data kami sendiri, terdapat 9 bayi ten-
tunya harus memberikan faksinasi di Posyandu 
agar tidak menambah kematian di Brukmakot. 
Sejumlah 9 orang tersebut mesti melakukan 
pendekatan dan penanganan kesehatan secara 
dini termasuk beberapa kampung lainnya yang 
masih rentan terserang penyakit” tukas Yan 
Akobiarek , Ketua Kopkedat. 

Ditambahkannya, persoalan pendidikan pun di 
wilayah ini dari tahun ke tahun tak kunjung 
baik. Hampir semua orang Korowai  tidak 
pernah mendapat akses pendidikan yang baik. 
Rata-rata orang Korowai belum sekolah. Hal 
ini diakibatkan oleh beberapa faktor utama. 

Penyebab yang paling nampak adalah belum 
adanya  sekolah dasar, menengah, dan atas. 
Sekolah seperti di SD Seradala pun tutup lanta-
ran tidak ada tenaga guru. Kini sekolah terse-
but ditutupi oleh rerumputan.   

Menurut Yan Akobiarek,  Kopkedat Papua 
mendesak kepada Dinas Kesehatan kabupaten 
Yahukimo, untuk melakukan penanganan 

kesehatan di wilayah Brukmakot, Ayak, Woman dan sekitarnya. 
Memperhatikan dan mengawasi tim kaki telanjang dari dinas 
kesehatan provinsi Papua yang sementara ini masih berada di 
DKI Yahukimo dan sebagian di Seradala. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Asmat, Boven Digoel 
dan Pegunungan Bintang untuk meninjau persoalan kesehatan 
dan pendidikan masyarakat untuk suku Korowai menurut mas-
ing-masing wilayah administrasi pemerintahan. 

Kopkedat Papua , Mendesak kepada bupati Yahukimo, Asmat, 
Boven Digoel dan Pegunungan Bintang untuk memberikan ke-
bijakan khusus di bidang pendidikan dan kesehatan di selueuh 
wilayah Korowai. 

Mendesak kepada pemerintah provinsi Papua dalam hal ini gu-
bernur Papua, Lukas Enembe untuk melakukan pengawasan 
yang ketat terhadap dana otonomi khusus yakni bidang pendidi-
kan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan 
dan jembatan di wilayah Korowai. 

“Kepada dinas kesehatan provinsi Papua untuk melakukan 
pengawasan yang baik terhadap program dan kebijakan 
kesehatan di empat kabupaten yang berbatasan dengan Koro-
wai.  Meminta kepada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga 
provinsi Papua, kabupaten Yahukimo, Asmat, Boven Digoel, 
dan Pegunungan Bintang agar kembali mengaktifkan sekolah 
dasar di Korowai maupun wilayah administrasi pemerintahan 
masing-masing” pungkas Yan Akobiarek. 

Bahkan Kopkedat Papua, mendesak kepada 
presiden Joko Widodo, agar memberikan satu 
kebijakan khusus terkait persoalan kesehatan 
dan pendidikan di Papua khususnya di wilayah 
suku Korowai.  (*) 

Wirya Supriyadi 
Pewarta 

 

Info Selengkapnya FESTIVAL FILM PAPUA 

http://papuanvoices.net 
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Pengantar 

Proses penyelesaian masalah dalam masyarakat sudah 

biasa dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, 

sebelum ada Negara dan segala lembaga yudikatifnya. 

Dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat adat juga 

kita memiliki cara untuk melakukan pembuktian secara 

adat. Dalam masyarakat ada orang yang memang mempu-

nyai kharisma atau dipercaya dapat menyelesaikan masa-

lah. 

Dalam masyarakat juga terdapat norma norma adat yang 

kemudian jika dilanggar maka ada sanksi yang dijatuhkan 

kepada pihak yang melanggar norma tersebut. Setelah 

adanya Negara, dengan badan yudikatifnya seperti; Pen-

gadilan, Kejaksaaan dan Kepolisian, kami menyadari bah-

wa apa yang dahulu dan sekarang masih dilakukan 

Masyarakat Adat Papua, itulah yang disebut dengan pros-

es Peradilan Adat. 

Bedanya adalah dalam Masyarakat Adat dapat dil-
akukan semua fungsi oleh satu kelompok atau satu 
orang yang dipercaya dalam memecahkan masalah dan 
adil dalam mengambil keputusan. Dalam Masyarakat 
Adat di Papua, beberapa suku menyebut mereka ada-
lah Tonowi (Suku Mee), Menagawan (Suku 
Amungme), Sonowi (Suku Moni), Ondoafi (Sentani), 
Mananwir (Biak), dll. 

Pengakuan Pengadilan Adat 

Pengakuan oleh Negara Indonesia secara jelas dan te-

gas dibuat dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus 

Bagi Provinsi Papua (Pasal 50 (2) dan pasal 51 UU 

21/2001) dan Perdasus Papua No. 20/2008 tentang 

Peradilan Adat di Papua dan UU 11/2006 tentang 

Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksanaannya 

baik berupa Perda maupun Qanun, Sedangkan di dae-

rah lain keberadaan peradilan adat diatur melalui Per-

da atau Peraturan Gubernur seperti; (Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008). 

Dimana Pengadilan Adat di Papua 

Catatan Kritis atas Pelaksanaan UU OTSUS Papua 

Oleh: John NR Gobai 
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Menurut Tandiono Bawor, dalam tulisannya Posisi 

Peradilan Adat dalam RUU KUHAP, Menulis saat 

ini kita juga harus jujur bahwa keberadaan 

peradilan adat sangat berperan dalam berbagai 

kondisi diantaranya, terbatasnya akses masyara-

kat terhadap sistem hukum formal yang ada, 

masih di daerah terisolasi dan masih memiliki 

tradisi hukum yang kuat dalam memecahkan 

permasalahan hukum yang terjadi. 

Hal ini merupakan realitas dimana tradisional 

atau “custom” masih berlaku di banyak tempat. 

Ini adalah realita dimana perubahan masyarakat 

kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa 

hal ini juga merupakan kenyataan dimana ter-

dapat daerah-daerah yang masih “steril” keberlakuan 

sistem hukum formal. 

Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem 

hukum formal terkadang memperoleh pandangan 

yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kurang me-

madainya infrastruktur dan sumber daya yang dimil-

iki oleh sistem hukum formal menyebabkan ku-

rangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan 

rasa keadilan masyarakat setempat. 

Keberadaan hukum adat terus hidup dan berkem-

bang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di 

Indonesia hukum adat mulai tampak hidup dan tum-

buh di berbagai daerah sejalan dengan bergulirnya 

masalah Otonomi Khusus (Otsus). 

Sejak diberikan Otsus bagi Provinsi Papua berdasar-

kan UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah 

dengan UU No. 35 tahun 2008 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 

2008 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 

2001 menjadi Undang-Undang, maka bagi Provinsi 

Papua akan dibentuk dan diberlakukan peradilan 

adat untuk menyelesaikan perkara adat di samping 

adanya badan peradilan umum yang berlaku secara nasional 

selama ini.  

Dimana Pengadilan Adat di Papua 

Dalam Perdasus No. 20 Tahun 2008 disebutkan Pengadilan 

Adat merupakan pengadilan perdamaian dalam masyarakat 

adat, hal ini tentunya benar sebab dalam proses peradilan 

adat kadang kala menghasilkan sebuah perdamaian. Siap 

pihak diberikan keleluasaan untuk berbicara, sehingga secara 

psikologis ada kepuasan untuk para pihak. Dalam prosesnya 

peradilan adat juga merupakan sarana untuk saling mem-

berikan peringatan atau nasehat dari masyarakat secara 

umum tetapi terlebih lagi dari orang yang terpercaya atau 

terpandang atau pimpinan adat dalam masyarakat adat. 

Pelaksanaan Peradilan Adat di Papua selama ini berjalan 

dengan istilah yang dipergunakan oleh masing-masing 

masyarakat adat berbeda istilah atau nama, misalnya di Biak 

dikenal dengan lembaga adat Kainkain Karkara Mnu (di ting-

kat Kampung) dan Kainkain Karkara Biak (wilayah Suku 

Biak), Lembaga adat di Kota dan Kabupaten Jayapura dise-

but dengan istilah Para-Para Adat, di Suku Mee Paniai dise-

but dengan Emawa, dan di Kampung Sailolof Pulau Salawati 

Selatan Raja Ampat (sekarang menjadi Wilayah Provinsi 

Papua Barat) dikenal dengan istilah Rat Hadat. Selain itu di 



Program Kerja JERAT Papua di Kabupaten Sorong ; Pengorganisasian Masyarakat 

Adat Suku Moi, Pelatihan serta pengambilan titik batas luar Wilayah bersama Lem-

baga Masyarakat Adat (LMA) dan Pemuda Adat Suku Moi 

A L B U M   F O T O 
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Suku Amungme Timika dikenal dengan istilah 

LEMASA sebagai Isorei bagi masyarakat adat 

suku Amungme, di Suku Moi Sorong dikenal 

dengan istilah Malamoi, di tempat lain, bi-

asanya diselesaikan oleh Dewan Adat, LMA, 

BMA atau Kepala Suku atau Ketua 

Kerukunan keluarga besar daerah asal. 

Penutup 

Mengakhiri tulisan ini kemudian saya ingin 

bertanya Dimana Pengadilan Adat di bangun 

untuk Orang Papua dalam kerangka Otsus Pa-

pua? Harusnya ada Gedung Megah dan 

difasilitasi operasionalnya di kota-kota yang 

heterogen seperti; Kota Jayapura, Nabire, Mimika, Merauke 

oleh Pemerintah. saya lihat hanya Pengadilan Umum dan Pen-

gadilan Agama yang dibangun megah dengan dana APBN. 

Ini jelas sebuah pengabaian hak masyarakat dan kelalaian 

Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang 

disebutkan dalam Perdasus No 20 Tahun 2008, Pasal 12 dise-

butkan Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat 

bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Provinsi dan kabu-

paten/kota di Papua. Pemerintah Provinsi dan Ka-

bupaten/Kota berkewajiban memberikan 

dukungan teknis dan finansial berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berla-

ku bagi penyelenggaraan peradilan adat 

di Papua.(*) Admin 

JERAT PAPUA 
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JERAT adalah salah satu nama alat penangkap dan 
metode yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal, 
yang sering digunakan oleh masyarakat adat untuk 
pemenuhan hak hidup. 

Sebutan JERAT dipilih sebagai singkatan dari nama 
organisasi Jaringan Kerja Rakyat Papua dengan  lam-
bang sehelai daun. 

JERAT memiliki makna sebagai berikut: 
JERAT biasanya ditempatkan pada posisi yang strategis, 
memiliki karakter yang kuat dan  kokoh sebagai alat 
penangkap. Melambang jaringan yang memiliki posisi 
strategis dengan karakter yang kuat dan kokoh sebagai 
lembaga jaringan dengan mengunakan pendekatan 
kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dengan prin-
sip perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan 
menuju kemandirian menentukan nasib sendiri dalam 
bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Sumber Daya 
Alam; 

JERAT memiliki simpul hidup yang dinamis sesuai dengan 
kondisi, geografis dan ekosistem. Melambangkan jariangan 
kerja yang memiliki simpul-simpul kerja yang dinamis mengi-
kuti perubahan; 

JERAT memilih sehelai daun sebagai lambang yang mengam-
barkan fungsi dan peran sebagai lembaga jaringan. Lambang 
Sehelai Daun ini memiliki 7 (tujuh) jari daun dengan warna 
hijau tua dan tulang daun berwarna hijau muda,  dengan posisi 
seperti jari telapak tangan yang terbuka; 

Lambang memiliki makna sebagai berikut : 

 Daun yang terdiri dari 7 jari daun  melambangkan wilayah 
adat Papua, 

 Tulang-tulang daun melambangkan bentuk dari jaringan 
kerja Jerat di Tanah Papua 

 Daun merupakan bagian terpenting bagi tumbuhan karena 
fungsi dan perannya untuk penghidupan suatu tumbuhan me-
lalui fotosintesis. Hal ini melambangkan JERAT sebagai tem-
pat pembelajaran rakyat, pusat informasi, advokasi untuk per-
lindungan SDA dan Hak-Hak rakyat yang berakar pada 
masyarakat, hidup bersama masyarakat dan bekerja untuk 
masyrakat 

 Daun Hijau tua dan hijau mudah memiliki arti sesuatu 

yang alami, pembaharuan, perdamaian, 
keteduhan hati, kesejukan dan kesuburan; 
Melambangkan sifat dan karakter dari JE-
RAT. 

 Sehelai Daun seperti telapak tangan yang 
terbuka memberikan pengertian bahwa Jerat 
merupakan Lembaga jaringan yang Inklusif, 
Dialogis, Terbuka terhadap kritik dan saran 
dan juga terbuka untuk bekerjasama dengan 
berbagai Stakeholder, 

 Jerat selalu terkait dengan mata pen-
caharian. Jerat terkait dengan pemenuhan 
hidup masyarakat. 

 Jerat itu alat yang tradisional dan meru-
pakan kearifan lokal. 

 Jerat Merupakan tindakan-tidakan dalam 
melestarikan lingkungan. 

 Pengembangan Jaringan Advokasi dalam 
pembelaan kasus-kasus; 

Pengembangan konsep alternatif yang rama 

lingkungan dalam SDA dan EKOSOB 

Admin 

JERAT PAPUA 
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