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1. Latar Belakang
Tanah Papua di ciptakan oleh TUHAN dan dikaruniakan Orang Papua secara turun temurun oleh
karena itu sebelum Tanah Air Papua di temukan oleh pihak luar, sudah ada suku-suku, bangsa
yang hidup dan mendiami pulau ini sejak beribu-ribu tahun lamanya sesuai rencana TUHAN
Pencipta alam semesta. Bahwa ada beberapa nama yang diberikan untuk tanah air atau pulau
yang didiami oleh suku-suku, bangsa Papua. Namun demikian hanya sebuah nama yang
menyatu dengan jiwa raga suku-suku, bangsa kita, yaitu “PAPUA”. Nama tersebut berasal dari
sebutan “Ilhas Dos Papua” yang diberikan oleh penemu pertama “Jorge de Menezes”, Gubernur
Portugis di Ternate, yang mendarat di pulau Waigeo pada tahun 1526. Ini pertanda, bahwa pada
saat itu Papua telah diketahui oleh pihak luar. Tetapi pada tahun – tahun selanjutnya Tanah
Papua di jadikan wilayah jajahan atau imperialisme dan kolonialisme eksternal. Bahwa sukusuku bangsa Papua telah diklasifikasikan dan disatukan oleh pemuka-pemuka adat, anak-anak
adat kaum intelektual dalam Kongres Rakyat Papua I pada tanggal 19 Oktober 1961 dengan
sebutan sebuah nama bangsa yaitu : “BANGSA PAPUA BARAT”. Sejak itu nama Papua telah
diterima, dimiliki, dan dipertahankan oleh Masyarakat Adat sampai hari ini, sebagai nama pulau
dan nama bangsa Papua.
Yang menjadi wilayah adat Papua,
adalah wilayah Pulau Papua yang
dahulu disebut New Guinea, yang
meliputi tanah air dan dari Sorong
sampai Samarai dan yang dihuni
oleh suku-suku yang digolongkan
sebagai ras Negroid rumpun
Melanesia. Wilayah Adat Papua
adalah dahulu disebut West New
Guinea, meliputi tanah, air, dan
udara dari suku-suku di wilayah
adat Sorong sampai Merauke. Secara Geografis batas-batas wilayah adat sebagaimana tersebut
diatas adalah di sebelah timur merupakan batas wilayah adat suku-suku yang mendiami daerah
yang berbatasan dengan wilayah adat suku-suku di Papua New Guinea; di sebelah barat
berbatasan dengan Kepulauan Maluku; di sebelah utara dengan wilayah Negara Republik Palao;
dan di sebelah selatan berbatasan dengan sebagian kepulauan Maluku dan Benua Australia.
Wilayah adat sebagaimana dimaksud telah dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah berdasarkan pada
kesatuan sosial budaya dan letak geografi, yaitu : Wilayah I Mamta Tabi (Mamberamo – Tami
di Tanah Tabi), Wilayah II Saireri, Wilayah III Doberai, Wilayah IV Bomberai, Wilayah V Anim
Ha, Wilayah VI La-Pago, dan Wilayah VII Me-Pago.
Masyarakat Adat Papua adalah penduduk pribumi Papua yang terdiri dari suku-suku dan margamarga yang mendiami wilayah adat Papua, serta orang lain yang diterima ke dalam satu marga
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atau suku sesuai tradisi suku tersebut, serta tunduk dan terikat pada norma atau nilai dan
tatanan adat yang dianut. Masyarakat Adat Papua mempunyai hak milik mutlak atas tanah air
Papua sesuai dengan sistem kepemilikan setiap suku. Penduduk Papua terdiri dari warga
Masyarakat Adat Papua dan warga non masyarakat adat Papua yang berdiam dan hidup di atas
Tanah Papua. Hak dan kewajiban penduduk Papua di dalam kehidupan adat sesuai dengan
norma-norma adat setiap suku bangsa Papua secara beradab dan bermartabat.
Sebagai sebuah masyarakat adat maka masyarakat Papua memiliki Otoritas Adat yang berasal
dari ALLAH, TUHAN Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya yang diwariskan melalui
sejarah nenek moyang Masyarakat Adat Papua. Otoritas Adat secara tradisional dipegang dan
dijalankan oleh pemimpin marga, kampung, sub suku dan suku. Otoritas Adat dijalankan
berdasarkan hukum adat atau norma-norma adat yang berlaku di setiap suku. Setiap warga
suku atau penduduk yang ada di wilayah Tanah Papua wajib menghargai Otoritas Adat masingmasing suku. Setiap pemimpin adat di semua tingkatan organisasi adat wajib menjalankan
Otoritas Adat atau amanat adat yang di wariskan oleh nenek moyang yang melindungi dan yang
menyejahterakan Masyarakat Adat dan / atau seluruh penduduk di wilayahnya. Penegakan
Otoritas Masyarakat Adat Papua guna menjamin keamanan, keadilan, kedamaian, dan
kesejahteraan penduduk di Tanah Papua. Lembaga-lembaga adat lainya, berkewajiban
menjamin penegakan Otoritas Adat. Di atas Otoritas Adat hanya ada satu Otoritas Tunggal, yaitu
Otoritas ALLAH Sang Pencipta alam semesta dan isinya. Kedudukan Otoritas Adat Papua dengan
otoritas bangsa lain yang ada di alam semesta ini adalah setara atau sederajat di hadapan
Otoritas ALLAH.
Selain memiliki otoritas, masyarakat adat Papua juga memiliki hak-hak dasar yang merupakan
seperangkat hak yang sangat mendasar dan erat hubungannya dengan kelansungan hidup (hak
Hidup) masyarakat adat sebagai ciptaan TUHAN, seperti yang tertuang dalam Deklarasi
Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi: Hak Pribadi (personal right), Hak
kelompok sosial (sosial group right), Hak sipil dan Hak politik (civil and political right), Hak
mengidentifikasi diri (right of self-identification). Setiap warga masyarakat adat dan atau
seluruh penduduk di Tanah Papua baik secara perorangan maupun secara kelompok dan atas
nama lembaga wajib menghargai serta menjunjung tinggi hak-hak dasar Masyarakat Adat
Papua atau hak-hak azasi manusia yang berlaku secara universal. Untuk mewujudkan hak-hak
dasar Masyarakat Adat dapat bekerja sama secara jujur, adil dan bermartabat dengan pihak
lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan norma adat yang berlaku universal pada
tatanan adat Masyarakat Adat Papua.
Sebagai bagian dari Indonesia, Tanah Papua selama ini telah menjadi target berbagai programprogram pembangunan dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional untuk
membantu pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adat dan penduduknya, termasuk pembangunan kesejahteraan bagi perempuan dan anak.
Upaya pembangunan oleh berbagai pihak ini dirasa oleh banyak pihak belum memberikan
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dampak yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah pusat dan didukung melalui pemberian otonomi khusus selama ini masih
sangat terasa berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi dari pada pembangunan
manusia (human development) yang tampak pada pembangunan dalam sektor pendidikan,
sosial dan kebudayaan seperti yang tergambar dalam hak-hak dasar masyarakat adat seperti
digambarkan di depan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan pun lebih mengedepankan
pendekatan teknokratik dari pada pendekatan budaya yang merupakan landasan dasar dari
masyarakat adat Papua. Keterlibatatan masyarakat adat dalam proses pembangunan terasa
terpinggirkan dan lebih didominasi peran-peran birokrasi pemerintah yang bersifat formal
dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat. Sebagai akibatnya berbagai masalah
mendasar terkait dengan perempuan dan anak masih menunjukkan kesenjangan yang besar
misalnya pada masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, kekuatan ekonomi perempuan
yang masih lemah, representasi perempuan yang masih terbatas pada proses pengambilan
kebijakan, terbatasnya pelayanan-pelayanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi dan masih adanya disparitas
wilayah yang tinggi dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Beranjak dari pemahaman tentang pentingnya untuk menyelesaikan masalah pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua dengan perspektif masyarakat adat, maka
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI)
bekerja sama dengan Dewan Adat Papua (DAP) menginisiasi dan melaksanakan upaya
perubahan untuk menyikapi permasalahan tersebut di tujuh wilayah adat Tanah Papua. Dewan
Adat Papua (DAP) adalah lembaga representasi Masyarakat Adat Papua yang berada dan
dibentuk berdasarkan otoritas adat setiap suku serta sub suku dan kampung, dalam Konferensi
Besar Masyarakat Adat Papua Ke – 1 yang selanjutnya disingkat KBMAP I di Port Numbay (Kota
Jayapura) dari tanggal 25 – 28 Februari 2002. Konferensi ini merupakan amanat Kongres Rakyat
Papua II di Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2000. Kongres Rakyat Papua
merupakan pertemuan besar yang menghadirkan perwakilan masyarakat adat dari suku-suku
yang telah memakai nama Papua sebagai nama identitas dengan sebutan Masyarakat Adat
Papua. DAP merupakan wadah identitas solidaritas dan wadah koordinatif. Untuk menata ulang
status hukum hak-hak dasar kita secara damai dan demokrasi dengan berbasiskan kampungkampung dan suku-suku, atas tanah, air, udara, dan sumber daya alam, serta potensi sumber
kebudayaan. Sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi suku-suku, bangsa
Papua demi kesejahteraan, rakyat Papua pada khususnya dan juga dapat disumbangkan bagi
ketertiban dan perdamaian dunia serta Kemuliaan bagi nama TUHAN sang Pencipta Alam
Semesta.
Upaya perubahan yang digagas oleh KPPPA RI dan DAP diarahkan pada perubahan pendekatan
yang menempatkan masyarakat adat sebagai inisiator upaya melibatkan berbagai pihak baik
pemerintah, masyarakat adat, gereja dan organisasi masyarakat sipil untuk bersinergi dalam
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memecahkan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masingmasing wilayah adat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Diharapkan pendekatan
ini dapat lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi sosial dan budaya di masing-masing
wilayah adat di Tanah Papua.
Buku ini disusun sebagai dokumentasi atas berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DAP
dengan dukungan dari KPPPA RI dalam melakukan perubahan atas pendekatan pengembangan
program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilaksanakan sejak
tahun 2016. Kegiatan ini diinisiasi melalui sebuah pertemuan dengar pendapat Masyarakat Adat
Papua tentang Perempuan dan Anak yang diselenggarakan di Kota Biak, 8-11 Agustus 2016.
Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah dilakukannya kegiatan untuk mendokumentasikan
berbagai penelitian dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah
dilakukan di Tanah Papua dalam 10 tahun terakhir. Melalui kajian ini diharapkan bisa diketahui
berbagai pemahaman tentang permasalahan dan respon atas permasalahan perempuan dan
anak di Tanah Papua. Berdasarkan pemahaman tersebut, DAP kemudian mengembangkan
sebuah rancangan pokok (grand design) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang diturunkan dari visi masyarakat adat Papua tentang perempuan dan anak Papua.
Rancangan pokok ini secara bertahap diwujudkan dalam rencana-rencana kegiatan yang
bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan dan perlindungan anak dalam masyarakat
adat. Sebagian kegiatan yang telah ditentukan dalam rancangan pokok, kemudian disepakati
untuk diinisiasi dan dilaksanakan secara bertahap di salah satu kabupaten dari masing- wilayah
adat.
Buku ini akan menyajikan secara kronologis pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh DAP dalam menginisiasi perubahan, melakukan upaya perubahan, menilai berbagai
perubahan yang terjadi di tingkat wilayah adat dan mengidentifikasi pembelajaran yang penting
untuk diperhatikan di masa depan ketika upaya ini akan diperluas ke wilayah atau daerah lain
di Tanah Papua. Penyusun buku ini adalah anggota Tim Kelompok Kerja Perempuan dan Anak
yang merupakan bagian DAP sebagai pelaksana atau fasilitator berbagai kegiatan yang telah
direncanakan bersama dengan KPPPA RI.

2. Metode Pengembangan Program
Secara metodologis, pengembangan program ini akan didasarkan pada pendekatan
intervention mapping (Bartholomew, LK et al, 2001) yang merupakan proses yang sistematik
yang didasarkan atas pemahaman konseptual dan bukti-bukti empirik yang digunakan untuk
mengembangkan program kesejahteraan masyarakat di wilayah yang masih mengalami
kesenjangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini bukan merupakan sebuah
model yang baru dalam pengembangan program tetapi lebih bersifat instrumen yang
memudahkan perencanaan program yang menggunakan basis bukti empirik dan konseptual
khususnya dalam memetakan kesenjangan program dan merekomendasikan program yang
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mampu laksana dan mampu hasil untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Pengembangan
program ini mencakup beberapa tahap dimana tahap tersebut akan saling berkaitan dan tidak
bersifat linier tetapi bersifat iteratif (berulang/bolak-balik). Tahapan dalam proses
pengembangan program dapat di lihat di bawah ini:

Memahami situasi dan konteks
permasalahan dan
Menentukan Area Perubahan
Memungkinkan

Mengembangkan
Disain Program

Implementasi
Program

Monitoring
dan
Evaluasi
Program

Dalam rangka mengembangkan program tersebut, maka langkah pertama yang akan dilakukan
adalah berupaya memahami situasi dan konteks permasalahan kesejahteraanperempuan dan
anak yang telah dikembangkan sebelumnya melalui pemetaan program di suatu wilayah.
Diharapkan hasil pemetaan ini mampu meningkatkan pemahaman tentang problematika dan
kesenjangan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak sehingga bisa
menentukan wilayah perubahan yang perlu dijadikan fokus dalam pengembangan program.
Berdasarkan area perubahan yang disepakati maka disain program dengan strategi untuk
mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan bisa dikembangkan dan dioperasionalkan
dalam bentuk pelaksanaan kegatiatan yang mengacu pada perubahan-perubahan yang
diinginkan. Oleh karena tujuan dari pengembangan program adalah untuk melakukan
perubahan, maka perlu dikembangkan sejak dari awal tentang pengukuran-pengukuran
terhadap program yang akan dilaksanakan agar bisa menunjukkan bahwa program tersebut
mampu laksana dan mampu hasil melalui pengembangan kerangka evaluasi yang mampu
mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi.
Seiring dengan tahapan tersebut di atas, maka metode pengembangan program ini mencakup
berbagai metode yang baik yang bersifat reflektif maupun tindakan operasional yang
melibatkan berbagai pihak dalam upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah
disepakati. Metode yang digunakan berdasarkan tahapan tersebut adalah:
2.1. Memahami Situasi dan Menentukan Area Perubahan
Tahap ini merupakan tahapan memetakan program untuk memperoleh pemahaman tentang
situasi dan konteks permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua
berdasarkan pengalaman program dan penelitian yang telah dilakukan di Tanah Papua selama
ini. Hasil dari tahapan ini adalah adanya rekomendasi atas ruang atau wilayah yang bisa
dijadikan target perubahan melalui program yang akan dikembangkan. Kajian ini dilaksanakan
oleh empat tim yang terdiri dari Pusat Studi Wanita Universitas Cendrawasih (UNCEN) Jayapura,
Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Pusat Kajian
Gender dan Anak, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dewan Adat Papua (DAP) dan dua orang
10

konsultan peneliti. PSW UNCEN dan PSGA UNIPA bertanganggung jawab untuk melaksanakan
kajian sistematik dan pemetaan intervensi dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Provinsi
Papua dan Papua Barat. Sementara PKGA IPB bertanggung jawab untuk melakukan sistematik
dan pemetaan intervensi berdasarkan dokumen yang diperoleh dari luar Provinsi Papua dan
Papua Barat termasuk juga mengakses dokumen yang dihasilkan oleh mitra pembangunan
internasional. Dewan Adat Papua (DAP) bertanggung jawab untuk melakukan kajian lapangan
di dua kabupaten (Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Manokwari) yang masing-masing
mewakili dua wilayah adat yang berbeda. Tim konsultan bertanggung jawab untuk
mempersiapkan instrumen pengumpulan data dan strategi analisis data, melakukan kompilasi
data dan berkoordinasi pelaksanaan kajian dengan KPPPA.
1.1. Tujuan Kajian
Ada pun yang menjadi tujuan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
di Tanah Papua adalah sebagai berikut:
a

b
c

d
e

Menentukan pemahaman yang lebih luas tentang jenis dan cakupan program yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh
berbagai pihak di Papua termasuk berbagai hambatan dalam pelaksanaan programprogram tersebut.
Mengidentifikasi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang memiliki dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak.
Mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin masih ada dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan perempuan dan anak baik dari sisi sebaran geografis, wilayah administratif
maupun kesenjangan antar sektor.
Melihat kajian-kajian sosial dan budaya sebagai konteks pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
Menyusun rekomendasi tentang wilayah-wilayah perubahan yang perlu menjadi target
dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
termasuk strategi pelaksanaan yang mampu laksana dan mampu hasil.

1.2. Metode Pengumpulan Data:
B.1.1. Pemetaan Intervensi
Metode ini digunakan karena fokus peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak sangat
luas pada satu sisi dan masih belum ada informasi atau pengetahuan program apa yang saja
yang telah dilaksanakan di Papua hingga saat ini (Arksey, H. and O'Malley, L. 2005). Oleh karena
itu dengan metode ini bisa dipetakan jenis-jenis dan implementasi program yang menargetkan
kesejahteraan perempuan dan anak. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk melihat
secara luas berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan
dan anak baik dari sisi ekonomi, sosial maupun kesehatan. Sumber data dari kajian ini berasal
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dari berbagai laporan yang telah dihasilkan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah,
lembaga non-pemerintah, maupun dari lembaga internasional dan lembaga kerja sama bilateral
atau multilateral.
Aspek-aspek programatik yang dilihat dari berbagai program adalah jenis program, kerangka
logis program, target program, wilayah target, jangka waktu program, gambaran singkat,
bentuk kegiatan, pelaksana, hasil dan dampak yang bisa dilaporkan serta kerangka dan
mekanisme monitoring dan evaluasi program yang digunakan. Oleh karena ada kecenderungan
bahwa program-program yang dilaksanakan di Papua bersifat vertikal maka pengumpulan data
dilakukan di Jakarta dengan koordinasi penuh dari KPPPA.
Selain dengan pencarian secara online dan manual, pemetaan ini juga dilakukan melalui
pertemuan dengan mengundang lembaga donor (sebanyak 25 lembaga), yang difasilitasi oleh
KPP-PA pada tanggal 09 Desember 2016. Dari dua puluh lima (25) lembaga yang diundang,
hanya 8 (delapan) lembaga yang hadir yakni: (1) PLAN Internasional Indonesia; (2) Rutgers WPF
and Partners; (3) ECPAT Indonesia; (4) Sahabat Kapas; (5) UNFPA dan MOWCEP; (6) GIZ
Indonesia; (7) YKAI; (8) SGPP KWI.Pertemuan dengan lembaga pelaksana program dilakukan
untuk memperoleh dokumen mengingat tidak semua dokumen project tersedia untuk dapat
diakses publik.
Kriteria bagi intervensi yang dipetakan
Kriteria program atau intervensi yang bisa dipetakan adalah sebagai berikut:
(1) Program atau intervensi dilaksanakan dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Tentunya
ada beberapa program diawali pada tahun sebelumnya dan pada periode pemetaan ini
masih berlangsung.
(2) Program/Intervensi yang dipetakan adalah jika secara langsung menargetkan perempuan,
anak-anak, atau keluarga sebagai pemanfaat program/intervensi
(3) Program tersebut memiliki dokumen program (proposal, laporan kemajuan program,
gambaran program atau laporan evaluasi)
(4) Program ini dilaksanakan di Papua dan Papua Barat, meski tidak eksklusif hanya
dilaksanakan di Papua atau Papua Barat (misalnya program nasional atau program
regional). Terkait tugas tim peneliti dari PKGA – LPPM IPB, program-program kesejahteraan
perempuan dan anak yang dikaji adalah program yang dilakukan oleh institusi (lembaga)
yang berdomisili di luar Papua dan Papua Barat.
B.1.2. Kajian Pustaka/Artikel Ilmiah
Metode ini dilakukan untuk melihat berbagai laporan atau kajian ilmiah terkait dengan konteks
sosial dan budaya terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan dan anak. Fokus
kajian pustaka ini adalah isu-isu sosial budaya dari dominan yang muncul dari analisis Scoping
Study sebelumnya. Kajian pustaka ini lebih spesifik dalam arti topik yang akan dipilih dan dilihat
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dari sisi jenis dokumen yang dikumpulkan. Kajian pustaka dilakukan secara online untuk
publikasi yang tersedia baik peer review journal maupun yang bersifat grey literature (tesis atau
disertasi).
Kriteria literatur yang direview:
•
•

•
•

Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2005 – 2015. Ini untuk mengantisipasi jika
ada kemungkinan langkanya penelitian di Papua dan Papua Barat.
Penelitian ini dilakukan di Papua atau Papua Barat atau keduanya. Tetapi tidak
menutup kemungkinan bahwa penelitian ini merupakan penelitian multi center yang
dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia
Didasarkan pada kriteria Quality Appraisal (lihat sheet QA dari file excel).
Tim Peneliti PKGA LPPM IPB, PSGA Unipa dan PSW Uncen mengumpulkan literatur
hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di luar Papua dan Papua Barat, baik
secara online maupun secara offline.

B.1.3. Kajian Lapangan
Scoping Study dan kajian pustaka menghasilkan sebuah analisis tentang program-program
spesifik tentang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mampu
untuk memberikan dampak yang bermakna bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan
anak di Papua termasuk juga berbagai macam konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi
berbagai program tersebut. Hasil dua kajian ini juga menyediakan informasi tentang berbagai
macam tantangan dan hambatan yang telah dialami dan diatasi oleh program-program yang
teridentifikasi tersebut. Meski demikian belum memberikan situasi terkini permasalahan
perempuan dan anak di wilayah-wilayah adat di Tanah Papua. Oleh karena itu dilakukan kajian
lapangan oleh DAP di dua wilayah adat yang berada di Jayawijaya dan Manokwari. Kajian
lapangan untuk memperoleh situasi terkini dari program-program yang telah teridentifikasi baik
untuk program sudah selesai atau masih berlangsung.
Kajian lapangan ini merupakan sebuah ekplorasi kualitatif dalam melihat cerita-cerita
perubahan yang dituturkan masyarakat. Para penutur akan menentukan apa yang menjadi
topic-topik masalah mereka dengan dipandu tiga pertanyaan besar terkait apa saja perubahan
yang terjadi, mengapa perubahan ini dianggap penting dan apa yang menjadi harapan ideal bagi
masa yang akan datang. Praktek wacana selalu ada dalam realitas social yang didalamnya
terdapat diskursus tentang kebenaran atau pengetahuan maupun relasi kuasa dalam interaksi
social (Foucault : 1980). Sehingga klaim pengetahuan atau kebenaran tertentu selalu berkaitan
erat dengan penguasaan, dominasi , kontrol oleh satu kelompok atas kelompok lainnya. Alhasil
selalu ada kelompok yang menjadi kaum yang tidak dapat bersuara (voiceless).
Pemilihan metode naratif menjadi sangat tepat dalam memperdengarkan suara mereka yang
termarginalkan dan tak berdaya (the powerless). Narasi, memori masa lalu, kekhawatiran masa
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kini dan harapan terhadap perubahan di masa depan menjadi sebuah cerita kehidupan (life
stories) yang di targetkan dari penelitian ini.
Pemahaman umum tentang Papua yang selama ini ada masih bertumpu pada persepektif para
ahli, perspektif elit dominan, perspektif pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya. Melalui
metode ini, masyarakat Papua itu sendiri yang mengungkapkan cerita otentik mereka tentang
situasi sekarang ini dengan dimensi masa lalu serta aspirasi masa depan. Masyarakat diberikan
ruang untuk bersuara dalam bahasa mereka sediri, membuka diri dalam memaparkan
pergumulan mereka, memori, maupun harapan mereka terhadap perubahan yang ideal.
Melalui metode naratif, peneliti hanya menyediakan pertanyaan-pertanyaan utama untuk
memandu proses narasi, tetapi pokok-pokok masalah diangkat oleh peerta sendiri. Harapanharapan dan solusi yang mereka tawarkan pun adalah hasil pergumulan atas masalah dan
situasi mereka.
Para penutur yang menarasikan kisah perubahan adalah perempuan dewasa, laki-laki dewasa,
tokoh adat dan tokoh agama. Penutur tokoh adat dan tokoh agama akan memberikan konteks
social,budaya, politik serta relssi social yang memungkinkan adanya perubahan. Adapun teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara satu per satu para kandidat penutur yang
telah ditentukan dan diskusi kelompok terarah yang dipimpin oleh facilitator. Adapun cerita
yang dituturkan oleh warga masyarakat diharapkan mencakup beberapa area yaitu:
Pemberdayaan Perempuan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posisi sosial budaya
Akses Ekonomi
Kesehatan
Representasi Politik
Pendidikan
Situasi Kekerasan dan Penangan Kekerasan

Perlindungan Anak:
1.
2.
3.
4.
5.

Pemenuhan hak anak
Perlindungan anak
Situasi Kekerasan dan Penanganannya
Pengasuhan dan Kecakapan hidup
Norma sosial dan budaya tentang anak

Seluruh proses pengumpulan cerita didokumentasikan dengan video, foto maupun transkrip.
Cerita perubahan disusun berdasarkan masing-masing domain dengan menggabungkan dari
cerita perubahan dari berbagai wilayah yang menjadi lokasi kajian lapangan ini. Untuk
menggambarkan cerita perubahan tersebut, maka menjadi penting untuk memasukkan
konteks bagaimana perubahan ini memungkinkan atau tidak memungkinkan terjadi.
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Hasil dari kajian lapangan ini dengan didukung oleh Scoping Study dan kajian literatur adalah
rekomendasi tentang area-area perubahan yang perlu ditargetkan dalam pengembangan
program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya untuk tahap penentuan
area perubahan. Secara visual metode yang digunakan dalam tahap pertama pemetaan
program dapat dilihat di bawah ini.
Scoping Study
(Pemetaan
Program secara
luas)
Literature
Reveiw (Kajian
Pustaka)
Kajian
Lapangan

Area Perubahan
yang menjadi
target program

Seperti disebutkan di atas bahwa rangkaian kegiatan pengembangan program ini diawali dari
pertemuan Biak pada bulan Agustus 2016 yang merupakan pertemuan antara masyarakat adat
dengan KPPPA RI sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Proses dan hasil pertemuan Biak ini akan disajikan pada
Bagian B dari buku ini tentang Inisiasi Sebuah Perubahan. Sementara itu hasil kajian pemetaan
program, kajian leteratur dan kajian lapangan di dua Manokwari dan Wamena akan disajikan
secara ringkas di Bagian C tentang Mamahami Situasi.

2.2. Pengembangan Disain Program
Secara metodologis pengembangan program ini didasarkan pada pedekatan yang dilakukan
untuk memberikan ruang pembelajaran bagi semua pihak yang terlebat agar mampu secara
sistimatik sesuai dengan pemahaman permasalahan dan kontektualitasnya sebagai bukti bukti
untuk digunakan mengembangkan bentuk, jenis, dan karakteristik program yang diinginkan.
Prinsip keberdayaan dimana setiap orang diharapkan mampu memahami masalah yang
dihadapi, mampu mengidentifikasi upaya yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan
mampu menilai seberapa jauh upaya yang dilakukan berhasil menjawab permasalahan yang
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dirumuskan merupakan kerangka berfikir yang diharapkan mampu mendorong kemandirian
dalam pengembangan program ini.
Pengembangan program ini dengan diharapkan dapat menjadi sebuah model yang
dikembangkan dengan menggunakan pemahaman akan bukti yang diperolehnya agar mampu
menyusun perencanaan program dan kegiatan yang secara tepat mampu menjawab berbagai
kesenjangan yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki atau dapat dimobllisasi.
Dengan demikian pengembangan program ini tidak semata-mata hanya menyusun sebuah
kegiatan semata-mata tetapi juga telah dipertimbangkan berbagai tata kelola organisasi yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tata kelola tersebut mencakup
yang dipertimbangkan dalam perencanaan program ini antara lain: 1) Managemen dan
pengaturan organisasional, 2) Pengelolaan SDM, 3) Pengelolaan informasi Strategis, 4)
Pembiayaan, 5) Perlengkapan dan 6) Mobilisasi masyarakat.
Meski demikian, kerangka perencanaan program yang bersifat teknokratik ini tidak bisa
dilepaskan budaya masyarakat adat Papua yang merupakan konteks dari interaksi antar pihak
yang ada di dalam pelaksanaan program nantinya baik anak, perempuan, keluarga, masyarakat
adat, organisasi masyarakat sipil, birokrasi pemerintah dan masyarakat adat itu sendiri. Konteks
budaya masyarakat adat Papua inilah yang kemudian menjadi ‘pembeda’ dari programprogram pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti pada umumnya. Hal ini juga
sekaligus merupakan bentuk aspirasi dari visi masyarakat adat Papua terhadap perempuan dan
anak Papua.
METODE PENGEMBANGAN PROGRAM

Pengembangan program ini dilaksanakan melalui serangkaian lokakarya yang diorganisasikan
oleh DAP dengan melibatkan pimpinan DAP, anggota Pokja Perempuan dan Anak DAP, para
akademisi dari PSGA Universitas Neger Papua (UNIPA) Manokwari dan PSW Universitas
Cendrawasih (UNCEN) Jayapura, PKGA Institut Pertanian Bogor (IPB) dan KPPPA RI. Keterlibatan
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para akademisi ini dalam lokakarya pengembangan program merupakan bagian tanggung
jawab mereka di dalam melakukan kajian intervensi dan kajian pustaka pada tahap
sebelumnya. Keluaran dari rangkaian lokakarya adalah sebuah dokumen “Grand Design
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Adat Papua”. Gambaran
tentang rancangan pokok tentang program tersebut akan disajikan dalam Bagian D dari buku
ini tentang Membangun Harapan.
2.3. Implementasi Program
Dengan tersusunnya rancangan pokok program pemberdayaan peremapuan dan perlindungan
anak oleh masyarakat adat, tahap berikutnya adalah menurunkan rencana besar tersebut ke
tingkat operasional yang dilaksanakan di tujuh wilayah adat Tanah Papua. Oleh karena itu DAP
melalui Pokja Perempuan dan Anak melakukan serangkauan lokakarya untuk menyusun
rencana operasional untuk satu kabupaten di tujuh wilayah adat. Tujuan pengembangan
rencana operasional ini adalah sebagai berikut:
•

•
•
•

Menyusun tahapan-tahapan untuk melaksanakan model pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak berdasarkan nilai dari masyarakat adat Papua seperti yang telah
ditetapkan dalam rancangan pokok program.
Menilai dan mendokumentasikan kelayakan dan penerimaan tahapan pelaksanaan model
pemberdayaan yang dikembangkan pada tingkat wilayah adat.
Menyusun rekomendasi untuk perluasan upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak berbasis adat di seluruh wilayah adat Papua
Merekomendasikan kemitraan yang setara antara nasyarakat adat dengan pemerintah
dalam upaya untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berdasarkan hasil lokakarya yang sepenuhnya dilakukan oleh Pokja Perempuan dan Anak
melalui konsultasi yang intensif dengan Pimpinan DAP, maka disepakati metode untuk
melakukan implementasi rencana operasional dibagi ke dalam 3 tahap yang masing-masing
terdiri dari serangkaian kegiatan teknis di masing-masing kabupaten. Gambaran tahapantahapan tersebut adalah sebagai berikut:
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Asesmen

Pengembangan Disain

Implementasi program pilihan

• mengidentifikasi cerita perubahan (Story
of Change) yang dialami oleh masyarakat
(laki-laki, perempuan dan anak-anak)
terkait dengan program-program
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang ada di lingkungan
yang paling dekat dengan kehidupan
kesehariannya dalam beberapa tahun
terakhir

• Membuat Pokja
• Dialog dengan target group
• Pertemuan pemain
• Audiensi ke pembuat kebijakan
• Workshop mulitpihak
• Perencanaan program

• Menginisiasi pelaksanaan kesepakatan
pilihan program
• Memantau pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan pemangku kepentingan lokal
• Mengevaluasi Hasil kegiatan

Secara metodologis kegiatan implementasi program ini terdiri dari tiga tahap yaitu: Pertama,
penilaian situasi atau asesmen tentang permasalahan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di wilayah-wilayah yang terpilih. Wilayah-wilayah yang disepakati adalah
Kabupaten Merauke, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak, Kabupaten
Kaimana dan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Manokwari yang masing-masing mewakili
wilayah adat yang ada. Asesmen ini menggunakan metode yang sama dengan kajian lapangan
seperti yang dilakukan di Wamena dan Manokwari. Asesmen dilakukan oleh tim Pokja Papua
dan Pimpinan DAP untuk setiap wilayah yang terpilih.
Tahap kedua adalah pengembangan perencanaan program yang sesuai dengan permasalahan
yang ditemukan di dalam tahap penilaian situasi. Tahap ini merupakan tahap yang sangat
strategis dalam proses pengembangan program akrena melibatkan berbagai pihak mulai dari
kelompok perempuan, kelompok anak, masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil,
pemerintah dan swasta yang ada di masing-masing kabupaten. Serangkaian lokakarya,
pertemuan lapangan dan audiensi ke berbagai pihak dilakukan oleh Tim DAP untuk memastikan
bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten tersebut dipahami secara bersama
dan dipikirkan secara bersama pula untuk disikapi khususnya dengan mengedepankan
pendekatan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hasil akhir dari proses dialog yang panjang
ini adalah disepakatinya berbagai kegiatan prioritas di masing-masing kabupaten dan sekaligus
juga disepakati kegiatan awal yang bisa dilakukan untuk memulai rangkaian kegiatan
pengembangan prgoram di masing-masing kabupaten. Tidak kalah pentingnya adalah
tersusunya kelompok atau forum kerja perempuan dan anak di masing-masing kabupaten yang
diharapkan mampu mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak
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dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Forum atau kelompok kerja tersebut
bekerja dengan arahan dari Dewan Adat Daerah (DAD) setempat.
Tahap ketiga adalah implementasi kegiatan dari kegiatan-kegiatan awal yang disepakati oleh
forum atau kelompok kerja di masing-masing kabupaten. Kegiatan awal ini pada dasarnya
merupakan kegiatan yang bersifat penguatan atau konsolidasi kelompok/forum kerja, pelibatan
pihak-pihak yang lebih luas melalui sosialisasi tentang rencana-rencana kerja dan penjangkauan
kepada kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dari program yaitu perempuan dan anak.
Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh forum/pokja peremapuan dan anak yang ada di kabupaten
tersebut dengan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
setempat. Peran dari DAP dalam proses ini adalah memberikan bantuan teknis dan melakukan
pemantauan atas pelaksanaan kegiatan di masing-masing kabupaten.
Gambaran tentang proses implementasi program di kabupaten-kabupaten terpilih akan
disajikan dalam Bagian 5 tentang Mewujudkan Harapan. Proses implementasi ini akan akan
didisajikan untuk masing-masing kabupaten agar bisa memberikan gambaran yang lebih khusus
untuk masing-masing kabupaten. Setiap tim yang bertanggung jawab untuk satu kabupaten
akan menyajikan proses impelementasi ini sesuai dengan tahapan seperti digambarkan di atas.
2.4. Evaluasi Program
Tahap terakhir dari imlementasi program adalah melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan di
masing-masing kabupaten. Tujuan evaluasi ini pada dasarnya berfokus pada dua hal yaitu: (a)
perubahan-perubahan apa yang dirasakan oleh para pihak dengan adanya rangkaian kegiatan
implementasi program yang ada di masing-masing wilayah. (b) melihat seberapa jauh kelayakan
dan penerimaan para pihak terhadap model pengembangan program yang dilaksanakan oleh
DAP di masing-masing daerah. Pertimbangan dasar dalam melakukan evaluasi ini tidak
diutamakan untuk melihat capaian dari masing-masing kegiatan yang dilakukan karena kegiatan
yang dilakukan relatif dalam waktu yang relatif singkat sehingga sulit untuk mengukur hasil
kegiatan tersebut secara langsung. Alih-alih evaluasi ini lebih menekankan bagaimana persepsi
perubahan terhadap penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
daerah terpilih. Kerangka berpikir untuk evaluasi implementasi program tampak pada gambar
di bawah ini:

19

Oleh karena evaluasi ini bertujuan untuk melihat perubahan, maka hal yang dilihat adalah
bagaimana persepsi para pihak terhadap program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan di
masing-masing daerah. Meski setiap daerah menggunakan model, masukan (input) dan proses
yang sama untuk mencapai tujuan yang kurang lebih tetapi ada kemungkinan pencapaian
tujuan atau hasil ini belum tentu sama diantara daerah-daerah yang melaksanakan model
tersebut. Ada asumsi bahwa pengaruh mekanisme yang ada di wilayah tersebut terutama
interaksi antara pihak satu dengan pihak lain atau interaksi para pihak yang lebih menentukan
keberhasilan atau kegagagal terjadinya perubahan yang diharapkan. Mekanisme ini lah yang
perlu diketahui dalam evaluasi sehingga bisa menjelaskan lebih jauh mengapa satu daerah bisa
lebih menerima program ini dari pada sayang lain dan demikian juga mengapa daerah satu
melihat program ini lebih layak dilaksanakan dari pada di daerah yang lain.
Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pokja Perempuan dan Adat dengan dukungan dari Pimpinan
DAP di setiap kabupaten yang menjadi kegiatan program. Tim yang melakukan evaluasi adalah
tim yang tidak melakukan kegiatan dalam tahap implementasi program di daerah tersebut atau
proses evaluasi secara silang agar memperoleh informasi yang relatif tidak bias secara sosial.
Hasil evaluasi akan disajikan untuk masing-masing kabupaten pada Bagian 6 tentang Memaknai
Perubahan. Secara agregatif, proses evaluasi ini juga akan mengidentifikasi berbagai
pembelajaran yang telah diperoleh DAP dalam melaksanakan kegiatan ini mulai dari Pertemuan
Biak hingga proses evaluasi program. Diharapkan pembelajaran ini bisa digunakan sebagai
acuan untuk perluasan dan memastikan leberlanjutan program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak oleh masyarakat adat di masa depan. Pembelajaran program ini akan
disajikan pada Bagian 7 tentang Belajar untuk Masa Depan.
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PERTEMUAN BIAK

Inisiasi Sebuah Perubahan
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1. Ide dasar melibatkan pimpinan dan masyarakat adat
Sebagai seorang pengajar di Universitas Cenderawasih dan juga sebagai seorang perempuan
asli Papua, Prof. Yohana Yembise telah mengamati (walaupun tidak secara khusus) kehidupan
masyarakat adat Papua, terutama kehidupan perempuan asli Papua dalam hubungan dengan
penerapan nilai-nilai adat Papua. Sesudah beliau diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Repblik Indonesia, pengamatan tersebut menjadi
pertanyaan dalam diri beliau, yaitu mengapa sudah lebih setengah abad dilakukan
pembangunan, khusus dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
namun belum memberikan perubahan yang cukup berarti kehidupan perempuan dan anak asli
Papua. Salah satu hal yang dipandanga menjadi faktor penghambat adalah adalah nilai-nilai
adat yang masih sangat kuat.

Sumber: KPPPA RI, 2016

Nilai-nilai adat Papua yang dinilai mempengaruhi pembangunan perempuan dan anak di Tanah
Papua diantaranya adalah pembayaran mas kawin kepada keluarga perempuan yang
memposisikan perempuan menjadi kurang memiliiki hak untuk menentukan apa yang terbaik
bagi kehidupan dan masa depan mereka (termasuk di dalam bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi dll) dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini juga kemudian
berpengaruh dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga.
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Berangkat dari penilaian itu itu, pada bulan Juli 2016 di Kota Jayapura beliau kemudian bertemu
dan mengajak diskusi dengan pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) sebagai lembaga yang telah
mewadahi para tokoh dan masyarakat adat di Papua sejak reformasi untuk memikirkan
langkah-langkah bagaimana melibatkan kelembagaaan adat di Papua untuk ikut memberikan
dukungan bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tanah
Papua. Langkah pertama yang disepakati adalah menggelar suatu pertemuan yang dihadiri oleh
para pimpinan adat dari tujuah wilayah adat. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti oleh
para deputi dan staf lainnya di KP3A bersama pimpinan DAP dan bentuk acara yang disepakati
adalah “Dengar Pendapat Masyarakat Adat Papua tentang Perempuan dan Anak”.
DAP menyambut baik ajakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
karena tema kampanye dan kerja DAP adalah “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya
Alam di Tanah Papua” yang digagas berdasarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat adat
Papua saat ini. Di samping itu juga DAP menilai bahwa gagasan Ibu Menteri adalah bentuk
penterjemahan nyata dari “Revolusi Mental “ Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo, yang bisa
mengajak partisipasi masyarakat adat turut memikirkan dan melakukan kerja nyata dalam
upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak asli Papua yang relatif tertinggal
dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Berdasarkan pemahaman bersama itu, acara Dengar Pendapat Masyarakat Adat Papua tentang
Perempuan dan Anak diselenggarakan di Kota Biak, 8-11 Agustus 2016 yang dihadiri pula oleh
salah satu duta besar negara Pasidik (Fiji), anggota parlemen dan senat RI, para deputi dari
beberapa kementerian, pemerintah daerah dan pejabat lainnya. Kegiatan ini dihadiri pula oleh
ratusan peserta yang terdsiri atas pimpinan dan masyarakat adat daerah tiap kabupaten /kota
(Dewan Adat Daerah), pimpinan Dewan Adat Wilayah (dari tujuh wilayah adat), Dewan Adat
Papua, perwakilan agama dari tiap kabupaten, perwakilan perempuan dari tiap
kabupaten/kota, perwakilan perguruan tinggi lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
bekerja untuk isu perempuan dan anak dan perwakilan masyarakat adat yang berhasil dalam
pendidikan.
2. Dinamika Dengar Pendapat
Dengan desain acara yang mengikuti budaya orang asli Papua dan tidak formil seperti posisi
duduk peserta, dimana ibu menteri dan pejabat lain tidak berada di atas panggung atau duduk
terpisah dengan peserta tetapi sebagai anak adat, beliau duduk berbaur dengan peserta, hanya
berada di bagian depan. Yang berada di atas panggung (di bagian pinggiran) hanya moderator
yang mengatur jalannya acara sehingga suasanya menjadi sangat cair, dimana para pimpinan
adat dan masyarakat adat merasa berbicara dengan anak dan saudara mereka sendiri dan
bisa bebas berekspresi.
Sebelum datang ke Biak, Dewan Adat Papua telah menyiapkan daftar pertanyaan yang harus
didiskusikan di daerah sebelum berangkat. Hasil diskusi yang telah dilaksanakan, oleh DAP
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diminta untuk ditulis (diketik) dan disertai foto atau gambar pelaksanaan diskusi sebagai
prasyarat untuk dapat hadir dalam pertemuan di Bika. Permintaan ini dilaksanakan dengan
baik oleh semua delegasi daerah yang hampir mencapai 40 kabupaten/kota. Permintaan ini
ternyata menjadi sebuah media yang baik, karena para peserta (adat, agama, perempuan)
wajib hadir dalam diskusi dan memberikan pendapat sebelum berangkat, sehingga peserta
sudah memahami apa yang akan disampaikan pada saat pertemuan di Biak.
Saat tiba di Baik, peserta dibagi dalam delegasi daerah (pimpinan adat, kelompok perempuan,
kelompok agama ) dan berbagai lemabaga yang terlibat dalam isu perempuan dan anak ( LSM,
organisasi perempuan, lembaga perguruan tinggi dll). Di dalam ruang pertemuan pun
pembagian delegasi diatur seperti hal di atas, sehingga memudahkan diskusi saat acara
berlangsung.
Pertemuan diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Ibu Menteri dengan penjelasan
singkat tentang tujuan acara Dengar Pendapat dan diikuti dengan penjelasan oleh Ketua DAP
dan pembawa acara. Seusai pembukaan secara resmi yang diselingi dengan tarian dan lagu
daerah, pembawa acara membacakan mekanisme acara yang intinya bahwa Dengar
Pendapat adalah “pertemuan para-para adat”, sehingga semua yang hadir , baik pimpinan adat,
masyarakat adat, perempuan dan anak memiliki hak tanpa terkecuali, sesuai dengan tradisi
masyarakat adat Papua.
Dalam mengungkapkan semua pendapat tentang perempuan dan anak pada masing-masing
wilayah, dimulai dengan membacakan hasil diskusi pada tiap daerah yang dibacakan oleh
pimpinan delegasi dan penjelasan tambahan yang diperlukan dan diserahkan kepada ibu
Menteri yang telah membawa sebuah “noken (tas tradisional” sebagai simbol menerima
permintaan atau tuntutan adat yang disampaikan oleh tiap delegasi dan wajib memberikan
respons terhadap permintaan atau tuntutan itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ini
suatu tradisi adat yang hidup dalam masyarakat adat Papua. Sebagai seorang anak adat Papua,
Ibu menteri menerimanya dengan suka hati, penuh senyum dan menyambutnya dengan
ungkapan
yang memuaskan bahwa beliau dan seluruh staf akan memperhatikan dan
berusaha menyelesaikannya. Sambutan ibu Menerti ini membuat suasana menjadi sangat
hidup dan suasananya menyenangkan, walaupun dalam materi diskusi dan penjelasan yang
disampaikan banyak berisi kritik keras dan permintaan yang berat.
Seusai penyampaian hasil diskusi pada setiap daerah, para peserta diajak makan siang oleh
Ibu Menteri sebagai anak adat. Namun pada saat akan makan siang, group tari dan musik
menyanyikan lagu daerah dan mengajak ibu Menteri untuk terlibat dalam tarian dan dansa
yang kemudian diikuti oleh semua delegasi yang membuat suasana makin cair dan akrab.
Pada sesi tanya jawab, Ibu Menteri mencoba memberikan jawaban umum kepada semua hal
yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk memberikan bobot atas apa yang telah
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dikemukaakan dalam laporan tiap delegasi, semua peserta diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pandangan mereka. Suasana sesi ini semakin menarik, karena
setiap
peserta dapat mengekspresikan apa yang dialami dan dianalisa dalam pengalaman hidupnya
dan tak jarang ada banyak cerita lucu yang membuat suasana pertemuan makin hidup.
Pada hari berikut, diikuti oleh delegasi oragnisasi perempuan, LSM, perguruan tinggi, dan
diikuti dengan testimoni oleh keluarga-keluarga masyarakat adat Papua yang berhasil
menyekolahkan anak mereka untuk berbagai profesi (pilot, dokter, perwiara tentara/polisi dll),
beberapa anak perempuan Papua yang berhasil mendapat gelor doktor di luar negeri dll. Sessesi ini juga sangat menarik karena memancing banyak pertanyaan untuk ingin tahu bagaimana
kiat para orang tua dan mereka yang berhasil.

Sumber: KPPPA RI, 2016

Suasana ini benar-benar membuat semua peserta bercerita pengalaman mereka dengan
sangat bebas, tidak ragu-ragu dan kala ibu menteri bertanya untuk mengkonfirmasi
pernyataan dari para peserta, mereka menjawab dengan enteng seperti bukan dengan seorang
pejabat setingkat menteri, tetapi dengan saudara mereka di kampung halaman. Ini sebuah
pengalaman menerik yang menjadi kenangan indah bagi hampir semua delegasi yang hadir. .
Banyak pihak terkesan dengan acara dengar pendapat ini karena bisa mendengar langsung
secara terbuka apa yang dirasakan dan yang dipikirkan oleh masyarakat adat ke depan terhadap
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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3. Catatan Untuk Perubahan Yang Diharapkan
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua haruslah menjadi kebijakan
dan program utama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua. Pendapat
masyarakat adat ini berangkat dari suatu realita kehidupan perempuan dan anak di Papua,
terutama pada beberapa daerah masih sangat memperihatinkan, seperti tingkat pendidikan
yang umumnya masih rendah, kondisi kesehatan yang juga umumnya memprihatinkan,
pendapatan yang rendah, keterwakilan di parlemen dan eksekutif yang masih sangat kurang
dll. Kondisi ini sesungguhnya sudah berlangsung lama, sejak pada masa orde baru lalu dan
disepakati untuk dibangun lebih baik pada masa reformasi dan terutama pasca pemberlakuan
Otonomi Khusus. Namun, faktanya tidak demikian, karena implementasi kebijakan otonomi
khusus diterjemahkan secara keliru dengan berasumsi bahwa perhatian dan bantuan kepada
perempuan itu sudah otomatis dalam aspek lain seperti pembangunan pertanian, peternakan,
sosial dan lain-laian dan tak perlu mendapatkan alokasi yang khusus seperti perempuan. Dari
sisi penganggaran hanya dialokasikan kurang dari 0,3 persen di tingkat provinsi dan bahkan
pada beberapa kabupaten/kota hampir lebih kecil lagi prosentase penganggarannya, sehingga
untuk menjawab berbagai kebutuhan yang nyata diperlukan dalam masyarakat tidak dapat
dikerjakan, termasuk untuk mengambil data kondisi perempuan dana anak untuk beberapa
daerah tidak dapat dilaksanakan . Keadaan ini lebih diperparah dengan kurang kreatifnya
sejumlah pimpinan dinas di daera, terutama di daerah pemekaran yang baru.
Kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua
perlu didukung dengan regulasi yang kuat dan operasional. Anggaran dan sumber daya
manusia menjadi faktor hambatan utama dalam pembentukan regulasi guna mendukung
kebijakan dan program. Di sisi lain adanya faktor kompetensi sumber daya manusia di dalam
eksekutif yang kreatif adalah sangat kurang dalam mengatasi minimnya angaran dan faktor
pembatas lainnya dan juga diperparah dengan kemampuan sumber daya manusia dan sistem
di dalam parlemen di berbagai daerah, terutama di daerah pedalaman. Fakta di beberapa
daerah, anggota parlemen jarang berada di tempat tugas, mereka umumnya bertempat tinggal
dan membangun rumah di daerah perkotaan yang lebih besar. Mereka ada di daerah kecuali
pada saat pembahasan anggaran atau apabila ada kejadian penting di daerah. Keadaan buruk
ini disebabkan oleh kurang berfungsinya sistem pengawasan kinerja para anggota parlemen
dan abdi negara lainnya. Untuk ditingkat provinsi, persoalan yang terjadi dalam penyusunan
regulasi adalah masih belum konsistennya Pemerintah Pusat dalam menghargai keberlakuan
undang-undang Otonomi Khusus, sehingga pada saat produk peraturan di daerah yang
disesuaikan dengan kondisi daerah akan dipandang bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi.
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Sumber: KPPPA RI, 2016

Penyusunan kebijakan dan program serta regulasi haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip
demokrasi dan partisipasi yang luas dengan melibatkan para perempuan dan anak-anak Papua.
Kendatipun sudah memasuki masa desentralisasi dalam era refromasi, namun dalam praktek
keseharian di dalam penyusunan kebijakan dan program masih menggunakan sistem top down
dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Masih belum ada perubahan sistem secara berarti
dan belum terbiasa para aparat pemerintah untuk berada dengan masyarakat dalam beberapa
waktu untuk menangkap pikiran para perempuan dan anak-anak yang banyak hidup di
kampung-kampung pada daerah terpencil di Papua atau belum ada kerjasama dengan para
pihak seperti LSM atau perguruan tinggi yang sudah lama membangun partisipasi perempuan
dan anak untuk mengetahui permasalahan dan menyusun program kerja untuk mengintervensi
permasalahan tersebut. Para aparat masih terbiasa untuk datang dalam suatu pertemuan
sehari dan kemudian menganggap sudah menangkap semua permasalah yang diahadapi para
perempuan dan anak-anak asli Papua yang mayoritas hidup di daerah terpencil.
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Program penyelamatan perempuan dari KDRT, woman trafficking, prostitusi dan bentuk
kekerasan lainnya, harus dimulai segera. Dalam budaya asli Papua yang belum terkontaminasi
budaya luar, sesungghunya tak ada KDRT, woman trafficking, prostitusi dan lain-lain bentuk
penyimpangan karena hukum adat di Papua umumnya sangat menghargai perempuan sebagai
penerus generasi. Begitu berharga, penting dan mulianya perempuan yang sampai mayoritas
dan bahkan semua hukum adat dari semua suku di Papua mengatur perlunya perang suku bila
ada perempuan yang direbut atau diperlakukan tak adil. Suku-suku di Papua pada masa lalu
melakukan perang suku hanya karena dua hal yaitu soal perebutan /pendudukan lahan/ dusun/
tanah ulayat dan perang karena perempuan (perbutan dan perlakuan buruk). Dan modal ini
memudahkan ajaran agama yang mengajarkan hal kasih, sehingga dengan pola adat yang ada
(misalnya di Waropen dengan istilah firumi, di Biak dikenal dengan nama indadwer dll).
Pada masa lalu, tak dikenal istilah pacaran, tetapi bila ada dua orang muda berkenalan dan
sudah diketahui keluarga masing-masing maka akan dibuat acara pertunangan yang mengikat
kedua orang tersebut dan akan dilanjutkan dengan pernikahan adat atau pernikahan gereja
dan dicatat pada catatan sipil (pada masa Belanda). Dari banyak pengalaman keluarga Papua
pada masa lalu, perkawinan hampir tak ada cerita KDRT, karena dalam hukum adat,
perkawinan dua orang manusia laki-laki dan perempuan dipandang sebagai perkawinan (ikatan)
dua keluarga yang punya tanggungjawab mengawasi dan menasehati sehingga ada beban moril
yang besar, sehingga hampir tak ada tidak tindakan kekerasan (KDRT).
DAP berkomitmen untuk menggunakan dan/atau memperkuat jaringan yang dimilikinya sampai
ke unit-unit masyarakat adat yang terbawah. Berangkat dari tema kerja dan kampanye DAP
tentang selamatkan manusia, tanah dan sumber daya alam Papua, maka ajakan KP3A disambut
dengan baik dan DAP berkomitmen kuat untuk mendorong gagasan yang baik ini agar para
kepala suku pada Dewan Adat Suku sebagai pemegang mandat di dalam sukunya untuk
menyukseskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjaga
kelangsungan hidup generasi Papua dia atas tanah adat suku mereka dan Tanah Papua secara
keseluruhan dengan menggunakan nilai-nilai adat di dalam sukunya. Komitmen ini untuk
sampai pada tingkat suku, tentu dibicarakan dalam berbagai forum pengambilan keputusan
DAP seperti pleno, sidang dan konferensi untuk sehingga langkah-langkahnya akan terarah dan
terukur.
Disulkan agar dibentuk suatu Dana Abadi yang khusunya digunakan untuk menyediakan
beasiswa bagi perempuan muda Papua untuk menenmpuh pendidikan dan meningkatkan
keterampilan di berbagai bidang keahlian. Usulan ini sesungguhnya baik dan walaupun tidak
khusus tentang perempuan, sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
Nomor 1 tahun 2007 tentang Alokasi Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua, namun
dalam perjalanannya sudah dibatalkan karena kebijakan Gubernur Papua saat ini untuk
digunakan untuk membiayai pembangunan yang digalakkan saat ini. Dengan demikian usulan
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ini perlu diperjuangkan kembali keberlakukan Perdasus tersebut atau dengan mendorong
pengembangan bisnis dan ekonomi oleh lembaga ekonomi (seperti koperasi) milik masyarakat
adat yang memungkinkan tersedia dana bagi Dana Abadi dimaksud di atas.
Setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Tanah Papua, khususnya SKPD terkait di
bawah koordinasi Badan/ Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap
tingkatan pemerintahan tersebut perlu memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk
memungkinkan tumbuh dan berkembangnya minat dan bakat setiap anak Papua. Kendala
terbesar saat ini terletak pada minimnya data potensi minat dan bakat anak di satu sisi dan
terjadinya perubahan sistem pendidikan, termasuk kurikulum, yang tidak banyak memberikan
ruang bagi perkembangan minat dan bakat anak Papua yang menonjol dalam bidang oleh raga,
musik dan bidang lainnya sesuai dengan budaya asli Papua. Di setiap wilayah adat Papua
dengan karakter alam dan tipe manusia dari tiap suku yang berbeda perlu di data agar
memudahkan untuk menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan, misalnya
d daerah selatan (Anim Ha) dengan postur tubuh yang tinggi akan cocok untuk fasilitas volley,
basket, lempar lembing, sekolah pilot, musik dll. Begitu pula untuk wilayah Doberai yang
memiliki karakter untuk sepak bola, musik, dll dapat dikembangkan di sana dan seterusnya.
Bersamaan dengan maksud itu, penting juga ada pengendalian migran ke Papua yang
memungkinkan terfokusnya pembinaan lebih kepada anak asli daerah, karena bila ada program
yang baik, namun bila dana yang tersedia digunakan untuk semua anak dari berbagai suku, akan
sulit untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
Peserta Dengar Pendapat mendesak agar setiap pemangku kepentingan yang berkaitan dengan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di setiap kabupaten/kota dan provinsi
bersikap proaktif. Ini bagian yang penting dalam menterjemahkan amanat Undang-Undang
Otonomi Khusus terutama dalam aspek percepatan pembangunan untuk mengejar berbagai
ketertinggalan akibat kebijakan represif pada masa lalu dan selalu menjadi perhatian
masyarakat adat, oleh karena belum banyak dilihat adanya upaya terobosan yang dibuat guna
mendorong perubahan yang berarti. Bahkan ada kesan masyarakat adat bahwa fokus
perhatian pemerintah lokal lebih kepada pemanfaatan dana (yang memang sangat terbatas)
secara formal tanpa mengukur dampak yang diakibatkan oleh intervensi program yang dibuat
di satu sisi, sedangkan pada sisi lain dengan kurangnya kreatifitas pimpinan daerah dan
pimpinan dinas terkait serta kurangnya sinergitas dan koordinasi membuat semua kebijakan
lebih kepada sebuah rutinitas belaka dan bersifat reaktif (bila ada permasalahan yang serius).
Ke depan, semua kondisi ini harus dipelajari dan dirancang sebuah sistem yang berubah agar
ada suatu sistem yang lebih progresif dan proaktif guna mengejar berbagai ketertinggalan
dengan wilayah lain di Indonesia.
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MEMAHAMI SITUASI
Awal untuk Menentukan Perubahan
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1. Pengantar
Basis untuk mengembangkan sebuah progrtam adalah dengan memahami tentang situasi
permasalahan dari sasaran program termasuk konteks dari permasalahan tersebut. Telah
banyak kajian penelitian maupun program yang telah dilaksanakan di Tanah Papua dan masingmasing upaya tersebut telah menghasilkan pengetahuan dan pengalaman yang secara
kumulatif akan memperkaya pemahaman tentang permasalahan anak dan perempuan.
Dengan menggunakan perspektif yang demikian maka rencana pengembangan program
pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan oleh masyarakat adat akan
memanfaatkan pengetahuan yang selama ini masih tersebar dan mengkompilasikan sebagai
semuah pengetahuan yang bisa dibagikan bersama. Untuk itu maka tahap pertama sebaga
tindak lanjut dari pertemuan Biak adalah menyelenggarakan Scoping Study yang mencakup
pengumpulan berbagai penelitian tentang permasalahan perempuan dan anak dan program
atau intervensi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan Scoping Study dilakukan oleh PKGA
IPB, PSW Uncen dan PSGA Unipa telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 518 penelitian dan
intervensi/program untuk perempuan dan anak yang terdiri dari:

Jumlah Penelitian dan Intervensi untuk Perempuan
dan Anak di Tanah Papua
336

212

185
132

124

53

Penelitian (2006-2016)

Intervensi (2011 - 2016)

Perempuan

Anak

Total

Selain dengan melakukan Scoping Study, pemahaman tentang situasi anak dan perempuan juga
dilakukan melalui kajian lapangan di dua wilayah yaitu Wamena dan Manokwari. Kajian
lapangan ini dilakukan oleh Pokja Perempuan dan Anak DAP. Tujuan dari kajian lapangan adalah
untuk memperolah situasi terkini pada perempuan dan anak. Topik yang diidentifikasi dalam
kajian lapangan adalah sama dengan topik-topik yang digunakan untuk membuat kategori
penelitian dan intervensi pada Scoping Study. Untuk itu maka penyajian tentang pemahaman
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situasi dalam bagian ini disusun berdasarkan jenis kelompok sasaran yaitu perempuan dan anak
yang secara berurutan menampilkan hasil penelitian, pemetaan intervensi dan cerita
perubahan dari kajian lapangan.

2. Situasi Perlindungan Anak
2.1. Penelitian tentang Perlindungan Anak di Papua
Dari hasil kajian pustaka, diketahui bahwa kajian tentang anak yang selama ini dilakukan
kebanyakan berfokus pada pemenuhan hak anak. Fokus situasi kekerasan dan perlindungan
sosial masih belum terlalu banyak mendapatkan perhatian (lihat Gambar 2).

Jenis Penelitian tentang Anak di Tanah Papua 20062016
Lainnya
Norma sosial
Perlindungan sosial

18
11
10

Pengasuhan anak
Kecakapan hidup anak
Situasi kekerasan

17
11
10

Pemenuhan hak anak
Penanganan kekerasan

35
12

Gambar 2. Jenis kajian anak (n=124)
Hasil penelitian kebanyakan berfokus pada pemenuhan hak anak berupa pemenuhan
kesejahteraan dasar dan kesehatan. Termasuk di dalam pemenuhan hak anak yaitu pemenuhan
kualitas hidup, hak mendapatkan pendidikan dan informasi dan konten lokal, akses pendidikan.
Penelitian yang mengusung tema pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan masih relatif
sedikit ditemukan. Kajian norma sosial dan budaya tentang anak merupakan topic yang belum
banyak diteliti di wilayah Papua Barat semenjang kurun waktu 12 tahun (2005–2016). Penelitian
tentang kekerasan dan penanganan kekerasan serta pengasuhan masih sedikit ditemukan. Hasil
temuan tentang kekerasan orangtua pada anak, maupun kekerasan laki-laki terhadap
perempuan memiliki nilai strategis, karena secara empiris banyak ditemukan kekerasan tipe
tersebut. Dari situasi kekerasan, realita saat ini, ternyata masih banyak terjadi tindak
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pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang
maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Secara umum di semua lapisan masyarakat
juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang dihargainya
pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata.
2.2. Program Perlindungan Anak
Hasil intervensi program perlindungan anak, khususnya program pemenuhan hak anak adalah
terbukanya akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak terhadap
kekerasan. Dalam hal program terkait isu situasi dan penanganan kekerasan, kecakapan hidup,
pengasuhan anak, dan perlindungan sosial (khusus) anak relatif belum dapat diketahui
efektivitas keberhasilan program karena cukup sulit menemukan bukti-bukti hasil pemantauan
monitoring-evaluasi program.
Selain itu juga diidentifikasi beberapa permasalahan dalam perlindungan anak antara lain;
Pertama, pelaksanaan intervensi program lebih banyak memiliki pelaksanaan program jangka
pendek yaitu satu tahun. Artinya bahwa, intervensi program tidak hanya dilakukan secara
berkelanjutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, jenis Intervensi yang jarang
dilakukan untuk program perlindungan anak yang berfokus pada jenis akses ekonomi dan
representase politik. Kondisi tersebut dapat dipahami dikarena penekanan pemerintah sebagai
pelaksana intervensi pemberdayaan anak lebih menekankan pada intervensi bidang pendidikan
yang diarahkan pada pembentukkan sumberdaya manusia anak yang trampil dan
berpengetahuan. Ketiga, cakupan wilayah geografis intervensi program anak diarahkan
terbesar pada wilayah kabupaten sedangkan cakupan intervensi program dengan wilayah
distrik dan kampung sangat kurang. Keempat, dokumen-dokumen program yang yang dikaji
kurang memuat informasi tentang komponen program sehingga kondisi komponen program
pemberdayaan anak kurang dapat disajikan. Namun jika ditelaah tentang dokumen tersedia
nampak bahwa, komponen intervensi program anak yang telah dilaksanakan dan direncanakan
menyangkut komponen pelayanan langsung kepada anak. Kelima, pelaksana intervensi
program anak masih dibebankan kepada pemerintah sebagai lembaga yang berkepentingan
dan memiliki dan menyediakan dana pelaksanaan program. Keenam, terbatasnya dokumen
mengenai monitoring dan evaluasi dan dominasi program jangka pendek (temporal), maka sulit
pula digambarkan mengenai hasil intervensi program perlindungan anak yang efektif. Sebagai
contoh, untuk program pelatihan, indikator hasilnya adalah jumlah orang yang terlibat dalam
pelatihan dan bukan tingkat pemahaman setelah mengikuti pelatihan tersebut. Begitu pula
program perbaikan gizi balita bahkan bantuan pendidikan akan sangat diukur hasilnya jika
aplikasi program dominan adalah program jangka pendek (temporal) dengan dokumentasi
monitoring dan evaluasi yang sangat rendah. Ketujuh, dengan terbatasnya dokumen
monitoring dan evaluasi serta sifat program yang bersifat temporal (jangka pendek) berdampak
pada sulitnya mengukur efektifitas dari suatu program. Selain itu juga kesalahan dalam
penentuan variabel pengukuran terhadap tingkat keberhasilan suatu program pun akan
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berdampak pada kurang efektifnya pengukuran terhadap outcome suatu program. Dengan
keterbatasan publikasi ilmiah, program perlindungan anak terkadang tidak menjawab
permasalahan dasar anak yang ada di daerah sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian ini
fokus program hanya pada kesehatan dan anak balita sedangkan pada kenyataannya
permasalahan anak sangat kompleks dan belum dipecahkan.

Jenis Program/Intervensi Pada Anak di Tanah Papua
Pendidikan Budaya
Perlindungan Khusus
Kelembagaan Pemenuhan dan Perlindungan Anak
Pemenuhan Hak Anak

2
10
17
24

Ditinjau dari pelaksana program, program perlindungan anak lebih banyak dilaksanakan oleh
pemerintah pusat sebagai kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan diikuti oleh pemerintah
kabupaten. Sementara untuk di luar pemerintah Badan PBB dan organisasi internasional
merupakan pelaksana program perlindungan anak yang cenderung lebih fokus pada
perlindungan anak khususnya dalam bidang kekerasan, pengasuhan anak dan kecakapan hidup.
Hasil intervensi program perlindungan anak, khususnya program pemenuhan hak anak adalah
terbukanya akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak terhadap
kekerasan. Masih banyak tantangan yang dihadapi program dalam upaya meningkatkan
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak terhadap kekerasan. Perbedaan pemahaman
dari sudut sosiobudaya, kesalahpahaman agama, dan kemiskinan merupakan penyebab
kesulitan yang dihadapi dalam upaya imunisasi bagi bayi dan anak balita, lingkungan belajar
yang baik, dan perlindungan terhadap kekerasan. Oleh karena itu penting untuk dapat
membangun kerjasama dengan tokoh (aktor) lokal, memanfaatkan tiga tungku (pemerintah
kampung, tokoh adat, dan tokoh agama) dalam membuka kesadaran dan mendorong
partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu dipikirkan mekanisme koordinasi antara
pemerintah dengan pelaku dan lembaga yang berpengaruh dalam jaringan tokoh (aktor) lokal.
Dalam hal program terkait isu situasi dan penanganan kekerasan, kecakapan hidup, pengasuhan
anak, dan perlindungan sosial (khusus) anak relative belum dapat diketahui efektivitas
keberhasilan program karena cukup sulit menemukan bukti-bukti hasil pemantauan
monitoring-evaluasi program.
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2.3. Situasi Permasalahan AnakTerkini
Dari hasil kajian, kebanyakan penelitian hanya berfokus pada pemenuhan hak anak yakni
pemenuhan kesejahteraan dasar dan kesehatan seperti kasus sistiserkosis (infeksi cacing pita),
kecenderungan laju pertumbuhan dan perkembangan anak, tingkat kejadian malaria, potensi
hipertensi. Termasuk di dalam pemenuhan hak anak yaitu pemenuhan kualitas hidup, hak
mendapatkan pendidikan dan informasi dan konten lokal, akses pendidikan. Artikel yang
mengambil tema kekerasan dan penanganan kekerasan, juga artikel tentang pengasuhan masih
sedikit ditemukan. Peluang untuk meneliti tentang situasi kekerasan dan penanganannya serta
pengasuhan secara umum sangat dibutuhkan.
Hasil temuan tentang kekerasan orangtua pada anak, maupun kekerasan laki-laki terhadap
perempuan memiliki nilai strategis, karena secara empiris banyak ditemukan kekerasan tipe
tersebut. Penelitian tentang pengasuhan orangtua juga diperlukan tidak saja untuk menangani
dan mencegah kekerasan orangtua pada anak, tetapi juga untuk mengajarkan kecakapan hidup
dan melestarikan norma sosial yang baik dan mengembangkan norma sosial yang diperlukan.
Tema-tema lain di luar fokus yang telah disebutkan seperti metode pembelajaran pesantren,
kebahagiaan guru, kerugian negara karena kasus gizi buruk, tetap diperlukan dan perlu
dikembangkan. Selian itu kajian tentang anak penyandang cacat, anak terlantar, dan anak
sebagai korban atau pelaku tindak pidana belum terlalu mendapat perhatian dalam kegiatan
penelitian.
a. Pemenuhan Hak Anak
Penelitian-penelitian tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dan penanganan penyakit
(malaria, sindroma metabolik, obesitas) telah mendukung pemenuhan PUHA sehingga memiliki
nilai strategis dan dianggap sudah dapat mewakili pengetahuan yang dibutuhkan dari hasil
penelitian. Akan tetapi, penelitian yang mengusung tema pemenuhan hak anak pada bidang
pendidikan masih relatif sedikit ditemukan. Jika melihat bidang pendidikan seperti yang
diamanatkan oleh PUHA, sebelum tahun 2010 Pemerintah mencanangkan untuk mengurangi
jumlah angka putus sekolah dasar sebesar 50% dan meningkatkan angka partisipasi sekolah
serta target dalam MDGs yakni sebelum 2015 semua anak di mana saja, laki-laki dan perempuan
dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Akan tetapi, dari hasil penelitian di Papua
ditemukan bahwa pendidikan di Papua masih dianggap tidak merata untuk diakses oleh etnis
Papua. Sekolah negeri lebih banyak diakses oleh etnis non papua sehingga menimbulkan
masalah proporsi anak etnis asli Papua yang bersekolah menjadi sedikit. Sekolah negeri lebih
diminati karena lebih ekonomis dibandingkan dengan sekolah swasta.
Sementara itu, jika melihat realita saat ini (dikutip dari konsep dan pengertian PUHA,
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ternyata masih
banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan
cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Secara umum di semua lapisan
masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang
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dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata (PSGA IPB,
2016; PSGA Unipa, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, pemenuhan hak anak
masih sebatas pada prinsip hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Adapun pada
prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan prinsip penghargaan terhadap
pendapat anak belum banyak penelitian yang mengeksplorasi isu tersebut sehingga
memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan. Selain itu juga masih diperlukan bidang
penelitian anak yang berfokus pada pemenuhan hak anak pada kasus-kasus anak penyandang
cacat, anak korban zat adiktif dan anak terlantar.
b. Perlindungan Sosial
Persoalan anak memiliki kompleksitas yang tinggi dan hingga saat ini belum dapat terselesaikan
secara menyeluruh dan komprehensif. Untuk dapat menyelesaikannya secara menyeluruh,
komitmen pemerintah saja belum cukup jika tidak diimbangi dengan implementasi dari
komitmen tersebut. Agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak maka sistem dan
mekanisme perlindungan anak harus dibangun secara terperinci, transparan dan rapi.
Harapannya hal tersebut akan mampu membawa anak keluar dari situasi sulit yang dialaminya,
seperti status gizi buruk, anak-anak dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang bekerja
siang dan malam, anak-anak yang menjadi objek pornografi dan prostitusi, anak-anak putus
sekolah dan anak-anak terlantar, kekerasan terhadap anak serta sejumlah masalah anak lainnya
yang banyak dijumpai di Papua. Sebenarnya sudah banyak hal yang telah dilakukan untuk
mengatasi persoalan-persoalan tersebut, baik berupa kebijakan dan atau program yang pro
anak atau yang berbasis pengarusutamaan hak anak serta upaya konkrit yang sudah
diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Dalam rangka penjaminan, perlindungan
dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah
mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional
ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana
pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) (PSW
Uncen, 2016; PSGA IPB, 2016). Namun demikian, ternyata masih terdapat beberapa
kesenjangan, antara lain:
a. Kesenjangan data
Belum adanya data yang akurat dan terpilah tentang jumlah anak-anak dalam situasi yang
sulit dan terpilah antara laki-laki dan perempuan di Papua. Hal ini menyebabkan program
yang dibuat belum spesifik dan sesuai dengan kebutuhan anak laki-laki dan perempuan.
Selain itu, belum ada data mengenai jumlah anak-anak yang sedang dalam situasi sulit
berdasarkan wilayah di Papua sehingga menyebabkan beberapa program dilakukan atau
diterapkan pada wilayah yang sama selama beberapa tahun.
b. Belum adanya proses monitoring dan evaluasi dan penentuan indikator yang tepat sehingga
dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dan manfaat dari sebuah program yang
sudah dilaksanakan.
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c. Kondisi geografis alam Papua pada daerah-daerah kabupaten pemekaran yang sulit untuk
dijangkau serta minimnya transportasi udara dan laut, menyebabkan banyak program tidak
dilaksakan pada daerah-daerah tersebut.
Sudah ada upaya untuk melakukan sebuah perubahan positif. Dengan difasilitasi oleh YTHP
dibentuk tim formatur Forum Peduli Anak. Tim formaturnya adalah anak-anak SMP dan SMA
yang merasa terpanggil untuk dapat melakukan perubahan, khususnya dalam menyikapi
berbagai persoalan yang dihadapi oleh generasi mereka yang ada di Wamena. Dari hasil
pengamatan di lapangan melalui proses mendengar cerita-cerita yang dialami perempuan dan
anak terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Lembah Baliem
boleh dikatakan selama ini hanya gereja dan LSM lokal dan internasional yang lebih banyak
memperhatikan, sementara Pemerintah dan Adat belum terlalu nampak perannya.
Persoalan lain terkait dengan perlindungan anak, yaitu anak yang sedang berhadapan dengan
hukum. Meskipun telah tercantum di dalam undang-undang terkait penyelenggaraan
perlindungan anak, namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi dikarenakan
kurangnya sumber daya manusia bidang penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.
Untuk itu, masih diperlukannya kajian mengenai norma, nilai-nilai, pranata sosial budaya dan
kedudukan anak dalam budaya Papua Barat yang berkesesuaian dengan hak dan perlindungan
anak dalam keluarga dan masyarakat.
c. Pengasuhan
Dari hasil kajian lapangan di Manokwari, beberapa anak mengatakan mereka terkadang tidak
makan pagi karena mama harus ke kebun dan pasar untuk berjualan, nanti hanya makan siang
dan malam saja. Terkadang beberapa anak mengeluhkan tidak makan siang karena mama
belum pulang dari pasar. Sepulang sekolah mereka langsung bermain. Banyak waktu yang
dihabiskan di luar rumah mulai dari jam 2 hingga jam 6 sore. Pada saat ini mereka banyak
bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman seusia atau di atas mereka yang masih sekolah
maupun putus sekolah dan hanya ada di jalan. Mereka banyak menyaksikan perilaku-perilaku
yang sebenarnya kurang baik bagi tumbuh kembang mereka. Mereka banyak melihat beberapa
anak-anak tersebut menghisap uap lem ataupun minum minuman keras. Menurut mereka,
orang tua anak tersebut tidak tahu karena sudah pintar mengelabuinya. Supaya tidak ketahuan,
mereka biasanya sebelum pulang cuci muka dulu supaya sadar dan sampai rumah langsung
tidur. Anak-anak sebenarnya mengharapkan mama mereka menjadi tempat berkeluh kesah
mereka, namun oleh karena beban kerja yang tinggi membuat hal ini tidak mungkin dilakukan.
Ayah juga sibuk dengan kegiatan di kebun atau pergi ke pasar sepanjang hari. Akhirnya, anakanak biasanya keluar rumah dan bermain sampai malam hari. Kurangnya komunikasi antara
orang tua dan anak membuat kontrol orang tua menjadi menurun. Dari hasil pemetaan,
ternyata tema pengasuhan masih sedikit dilakukan. Penelitian tentang pengasuhan yang
ditemukan berkonsentrasi pada pengasuhan orang tua akan bahaya HIV/AIDS, pola asuh
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makan, perawatan keluarga dengan anak mengidap HIV/AIDS, pola asuh akademik, pola asuh
kesehatan, dan pewarisan nilai penjagaan alam (Snap Mor).
d. Situasi Kekerasan
Adanya relasi yang kurang terlalu dekat antara anak dan orang tua, menimbulkan rasa saling
curiga. Hal ini tak jarang menimbulkan perdebatan diantaranya dan akan berakhir dengan
kekerasan fisik. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah bagi anak-anak untuk dipukul, apalagi
bagi seorang anak laki-laki. Kekerasan yang dialami acapkali bukan hanya secara fisik tetapi juga
secara emosional. Akibatnya, banyak anak-anak yang kemudian hidup secara ‘menyimpang’
dari ajaran yang seharusnya. Terkait dengan persoalan kekerasan, hampir semua anak peserta
FGD dalam kajian lapangan di Manokwari sudah pernah mengalami kekerasan fisik. Bentuk
kekerasan yang didapatkan biasanya dipukul dengan tangan atau media lain. Ada anak yang
mengaku dipukul dengan rotan, ikat pinggang, sapu, sampai kabel yang digulung. Biasanya
pemicu kekerasan adalah karena tidak mendengarkan orang tua. Meskipun mereka merasa
sakit karena pukulan ini, mereka menganggap wajar saja sebagai hukuman karena mereka nakal
atau melakukan kesalahan. Mereka mengekspresikan bagaimana mereka dipukul dengan gelak
tawa sambil menyebutkan satu persatu media apa yang pernah digunakan orang tua untuk
memukul mereka. Kekerasan ini berangsur berkurang ketika mereka sudah lebih besar.
e. Penanganan Kekerasan
Dari hasil pemetaan, tidak terlalu banyak tema penelitian yang menelaah tentang penanganan
kekerasan pada anak dan kelangsungan perlindungan pada anak. Wilayah penelitian juga perlu
diperluas pada lokasi-lokasi desa/kampung untuk mendapatkan gambaran data dari populasi
anak yang berada jauh dari pusat informasi.
f.

Norma Sosial

Anak-anak sudah tidak lagi mengikuti norma dan nilai adat yang ada, selain karena tidak
diajarkan secara terus menerus, juga karena pengaruh lingkungan yang negatif. Salah satu
masalah yang sangat terlihat adalah banyak anak-anak yang putus sekolah ataupun masih aktif
sekolah namun memilih tidak bersekolah. Banyak dijumpai anak-anak usia sekolah dasar dan
menengah yang duduk-duduk di pasar atau menawarkan diri menjadi porter barang belanjaan
pengunjung pasar. Ada juga sekumpulan anak yang terlihat sangat menikmati menghirup uap
lem (fox). Hal ini menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan karena mereka sebenarnya
punya keluarga dan bahwa ada ‘pembiaran’ merupakan sebuah catatan ironis. Hal lainnya
terkait dengan maraknya hubungan seks bebas. Hal ini dibenarkan oleh para aktifis anak bahwa
angka putus sekolah, khususnya di kalangan anak perempuan sangat tinggi karena kehamilan
dini.
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g. Kecakapan Hidup
Sebenarnya permasalahan lem ini telah menjadi rahasia umum di Manokwari. Sudah banyak
kasus dimana anak-anak mabuk lalu membuat kekacauan dan dipolisikan. Selain persoalan lem,
di daerah ini angka putus sekolahnya juga tergolong tinggi. Anak-anak yang putus sekolah ini
kemudian hanya berkeliaran di jalanan saja tanpa ada yang memerhatikan (DAP, 2016). Dari
hasil pemetaan, ditemukan penelitian-penelitian tentang penggunaan internet yang aman dan
benar, pemilihan pola makan, mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan mandi dan buang air
besar yang baik, pengolahan daging babi yang baik.

3. Situasi Pemberdayaan Perempuan
3.1. Penelitian tentang Perempuan Papua
Dari 170 kajian mengenai perempuan, yang merupakan kajian komprehensif dari pustaka dan
pengalaman lapangan di Papua dan Papua Barat nampak pada Gambar 3.

Jenis Penelitian tentang Perempuan di Tanah Papua
2006-2016
Lainnya
Situasi Kekerasan

10
13

Akses Ekonomi

21

Kesehatan
Akses Pendidikan
Representasi Politk

65
15
17

Posisi Sosial Budaya

71

Gambar 3. Jenis penelitian tentang perempuan (n=212)
Kajian yang berfokus pada aspek posisi sosial dan budaya perempuan di Papua, ternyata paling
banyak dilakukan, disusul dengan kajian mengenai kesehatan. Kajian mengenai situasi
kekerasan pada perempuan di Papua, masih minim dilakukan. Terlihat pada Gambar 3, dari
sejumlah 170 kajian, hanya 13 penelitian yang mengkaji mengenai topik tersebut. Beberapa
fokus kajian lainnya yang ditemukan terdiri dari kajian mengenai rendahnya potensi perempuan
Papua dalam bidang TI; produktivitas tenaga kerja wanita suku Arfak; miskonsepsi siswa tentang
kenaikan titik didih dan penurunan titik beku; kesenjangan dalam pencapaian tingkat IPM dan
IPG; kondisi rumah dan sanitasi dasar yang kurang layak; pendidikan dan perkembangan
remaja; pembenahan sistem kesehatan di Distrik Jayawiya; tingkat partisipasi program
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pemberdayaan perempuan di Kabupaten Manokwari; tipe wajah perempuan Papua; peran
perempuan selama ini belum sepenuhnya mengubah status budaya domestik.
Hasil pemetaan menegaskan satu konteks yang ada di Tanah Papua, bahwa di wilayah tersebut
masih kuat sekali sistem budaya patriarkinya. Masyarakat selalu memposisikan laki-laki sebagai
sosok yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan memiliki otoritas tertinggi terutama dalam
keluarga baik keluarga inti (nuclear family) maupun keluarga besar (extended family).
Perempuan seringkali merupakan insan yang tidak pernah diperhitungkan dalam aspek
ekonomi, hukum, sosial dan politik. Hal ini yang menjadi akar penyebab posisi sosial budaya
perempuan rendah di masyarakat. Kondisi ini terlihat dari lemahnya akses dan kontrol
perempuan dalam rumah tangga, keluarga, dan masyarakat. Perempuan kemudian mempunyai
daya tawar yang lemah terkait dengan tubuh, hubungan dan kesehatan hubungan seksual,
kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya. Dalam sistem budaya yang seperti itu,
seksualitas merupakan dominansi laki-laki yang terbentuk dari mitos atau nilai yang
berkembang di dalam masyarakat serta peraturan lembaga agama. Dari hasil penelitian
terungkap bahwa mitos dan nilai yang ada dalam masyarakat menciptakan stigma jelek
terhadap tubuh perempuan dan praktek-praktek terkait dengan persalinan, kesehatan
reproduksi, dan kesehatan lainnya. Kesemuanya ini kemudian menjadikan partisipasi
perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pengambilan keputusan di dalam keluarga
dan dalam kegiatan keagamaan masih rendah.
Dari ulasan tersebut di atas setidaknya mencatat dua pengetahuan terkait dengan
permasalahan perempuan di wilayah Papua dan Papua Barat, yakni: (1) pengetahuan
perempuan dan masyarakat yang bersumber dari fakta yang terlihat dan dirasakan oleh
perempuan bahwa mereka menjadi entitas yang secara sosial budaya lemah; dan (2)
pengetahuan secara abstrak yang bersumber dari nilai-nilai dalam budaya patriarki masih kuat.
Nilai-nilai ini diperkuat oleh lembaga agama, lembaga informal dalam masyarakat bahkan
pemerintah dalam bentuk peraturan, kebijakan, dan program. Sementara itu, belum ada kajian
yang mencoba untuk memunculkan kekuatan-kekuatan (modal sosial) dari ‘dalam’ yang bisa
menjadi pembelajaran bersama dalam melakukan inisiasi dan intervensi baru dalam
mendorong suatu perubahan positif ke depan. Sebagai suatu entitas, perempuan secara
budaya belajar menjadi perempuan sesuai yang diinginkan masyarakatnya termasuk di
dalamnya pengetahuan untuk menerima kekerasan sosial budaya bahkan kekerasan ‘ideologi’
gender. Untuk menyasar hal tersebut dibutuhkan penelitian dari perspektif gender untuk
‘membongkar’ nilai-nilai patriarki dan juga mencoba untuk menemukan kembali nilai-nilai lokal
yang bisa menjadi kekuatan dalam melakukan perubahan. Misalnya, bagaimana perempuan
belajar menemukan pengetahuan kritis dalam proses pembuatan Noken, proses pembelajar
dari rumah adat (Honai), dan hal lainnya yang relevan. Kekuatan kelembagaan lokal sebagai
instrumen pengubah sistem tidak terlalu kelihatan dalam studi yang dikaji. Selain itu karena
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adanya kompleksitas interaksi antara lembaga lokal dan lembaga buatan baru dalam proses
pembanguan hampir tidak dibahas dalam penelitian-penelitian yang ada.
Pada sisi yang lain, berdasarkan hasil pemetaan terhadap program intervensi pemberdayaan
dan perlindungan perempuan memperlihatkan bahwa kondisi perempuan di wilayah perkotaan
dan daerah coastal sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan
dengan semakin terpenuhinya hak-hak perempuan di wilayah yang mengalami perubahan
dibandingkan dengan kondisi perempuan di wilayah pedalaman/remote area. Hal ini juga
ditemukan dalam kajian lapangan yang dilakukan di Wamena. Secara sosial kondisi perempuan
Wamena mengalami perubahan positif. Perempuan tidak lagi mengurus pekerjaan domestik
tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan di luar rumah yang memberikan manfaat baik bagi
dirinya maupun masyarakat. Perubahan positif ini bisa terjadi karena sebagian laki-laki telah
memiliki kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam kehidupan di masyarakat
sehingga mereka cukup memberikan dukungan positif bagi perempuan.
Dari hasil kajian ditemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan
fisik, pembunuhan, kekerasan seksual, HIV/AIDS, dan kekerasan akibat konflik bersenjata oleh
militer (negara). Kekerasan yang kerap terjadi berkaitan dengan budaya seperti kebiasaan
minum minuman keras, dan beristeri lebih dari satu. Sama halnya dengan yang terjadi di
Wamena, kekerasan yang paling banyak terjadi yakni KDRT dan kekerasan seksual. Perempuan
mengalami trauma, ketakutan dan mereka tidak pernah mendapatkan pemulihan, dan mereka
tidak mau melapor.
Semua kajian yang dikaji belum secara ‘mendalam’ membongkar akar kekerasan yang
berimplikasi secara mendasar dalam inti kehidupan perempuan di segala aspek. Belum
kelihatan pengetahuan yang memetakan lingkaran kekerasan yang terjadi dan bagaimana
memutus lingkaran kekerasan tersebut agar tidak terulang lagi. Dari hasil penelitian lainnya,
lingkaran kekerasan sulit diputus karena kekerasan itu terus direproduksi semakin lama menjadi
semakin berbahaya. Korban kekerasan bisa mereproduksi pengetahuannya menjadi pelaku
kekerasan yang lebih sadis. Perempuan mengalami kekerasan dan menjadi korban
ketidakadilan, namun belum ada upaya maksimal yang dilakukan untuk menanganinya.
Penyerangan secara seksual dialami oleh perempuan sebagai akibat dari perlakuan laki-laki.
Laki-laki sering melakukan kekerasan terhadap perempuan tanpa alasan yang jelas, mereka
hanya menuntut agar kebutuhannya terpenuhi, jika tidak mereka akan melakukan berbagai
tindakan kekerasan. Kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan harus terus diupayakan.
Dari hasil penelitian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan terkait erat dengan budaya
dan nilai-nilai atau mitos yang hidup dalam masyarakat. Namun, cerita ini belum secara konkrit
dipetakan dalam kasus-kasus yang khas di dalam masyarakat sehingga sebenarnya bisa menjadi
sumber belajar yang kontekstual. Seperti yang ditemukan oleh Tim PSGA Unipa bahwa terkait
dengan situasi kekerasan pada perempuan Papua, perlu dikaji mengenai keterkaitan mas kawin
dengan kekerasan, pandangan nilai sosial budaya dalam kekerasan terhadap perempuan, dan
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penanganan tindak kekerasan yang berkesesuaian dengan hukum adat. Perlu juga kajian
mengenai keterlibatan perempuan di ranah publik sering menjadi faktor penyebab timbulnya
konflik dalam keluarga karena anggapan bahwa perempuan telah melupakan tugas-tugasnya.
Beberapa laki-laki berpendapat bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik justru
memberikan perubahan yang negatif. Sejak dulu di Lembah Baliem Wamena norma dan nilai
adat menjadi pegangan yang kuat untuk memposisikan perempuan dan laki–laki dalam Honai
adatnya masing-masing. Perempuan dikenal sebagai perempuan yang kuat, rajin dan memiliki
beban kerja lebih tinggi dari laki-laki. Setelah perkembangan zaman dan masuknya nilai-nilai
baru berdampak pada pola hidup yang tidak lagi mempertahankan nilai-nilai yang baik. Selain
itu pola pemberdayaan yang dilakukan selama ini belum bisa menjawab permasalahan
perempuan sebaliknya justru menimbulkan berbagai tindakan kekerasan baik terhadap
perempuan, laki-laki dan anak. Mengamati kondisi ini perlu adanya pemahaman yang benar
tentang pola relasi antara perempuan, laki-laki dan anak dengan memahami konteks budaya di
Wamena
Akses pendidikan bagi perempuan di Papua dan Papua Barat baru sebatas isu ‘buta huruf’.
Kegiatan ini mendorong akses perempuan dalam bidang pendidikan, yaitu Pengentasan Buta
Aksara di beberapa kabupaten dengan jumlah penyandang buta aksara tinggi (wilayah terpencil
dan terisolasi). Wilayah ini termasuk daerah pegunungan tengah hingga bagian Selatan Provinsi
Papua. Sebahagian masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sudah mampu membaca, menulis
dan menghitung.
Isu pendidikan bagi perempuan sebenarnya sangat beragam, diantaranya yang penting untuk
diketahui dan diungkap adalah angka drop out di kalangan anak perempuan, khususnya pada
tingkat usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Selain itu, isu khusus tentang akses
pendidikan perempuan juga belum ada yang melakukan penelitian. Isu ini sangat penting
diketahui mengingat wilayah di Papua dan Papua Barat sangat bervariasi dari kondisi alam dan
sarana prasarana serta tingkat kemiskinannya. Pendidikan perempuan merupakan salah satu
inti pemberdayaan perempuan. Lewat pendidikan, formal maupun informal, pengetahuan
perempuan dapat ditingkatkan dan sekaligus dapat mendorong perilaku perempuan ke arah
yang lebih berdaya dalam membangun kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Sebagai
sebuah isu yang sangat penting, isu tentang pendidikan perempuan di Papua justru paling
sedikit mendapat perhatian. Dengan demikian permasalahan di bidang pendidikan perempuan
di Papua kurang dapat diketahui.
Dalam hal representasi politik perempuan, hanya ada penelitian tentang partisipasi perempuan
dalam Musrenbang. Selain itu, ada penelitian tentang motivasi perempuan Papua. Dalam hal
ini terlihat bahwa gambaran tentang partisipasi politik perempuan belum terlihat dengan jelas,
khususnya berkaitan dengan wilayah per Kabupaten dan Kota. Tidak ada data jumlah anggota
DPRD, demikian pula tidak ada data tentang partisipasi perempuan Papua dalam pengambilan
kebijakan di tingkat lokal. Senada dengan hasil kajian dari Tim PSGA Unipa bahwa topik
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penelitian perempuan dalam bidang politik, hak politik perempuan, distribusi perempuan
dalam bidang politik, keterkaitan nilai-nilai sosial budaya Papua bagi perempuan berpolitik,
modal sosial dalam perempuan berpolitik, dan motivasi perempuan berpolitik dirasakan masih
kurang. Lain halnya yang ditemukan oleh Tim PSW Uncen bahwa representasi perempuan
dalam bidang politik untuk periode yang sedang berjalan ini menunjukkan adanya peningkatan.
Jumlah anggota legislatif perempuan mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sekalipun
belum memenuhi kuotanya yaitu sebesar 30%. Hal ini patut diberikan apresiasi bahwa secara
struktural pada level jabatan pimpinan DPRP, perempuan telah memiliki akses untuk
menduduki jabatan pimpinan yang lazimnya diduduki oleh laki-laki. Demikian pula dengan
jabatan struktural pada level eksekutif di Provinsi Papua, perempuan dapat menduduki jabatan
eselon 2 yakni jabatan Kepala BPP & PA, Kepala Dinas Sosial & Pemukiman, Kepala Badan
Perekonomian Daerah, Kepala Badan Kearsipan Daerah, Kepala Badan Informasi dan Protokoler
dan Sekretaris DPR Provinsi Papua. Namun, hal ini masih terdapat kesenjangan antara daerah
perkotaan dan daerah yang terpencil seperti kabupaten pemekaran dimana akses perempuan
terhadap lembaga eksekutif dan legislatif masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat
pendidikan yang rendah sehingga cara pandang masyarakat pada umumnya masih dipangaruhi
oleh pemahaman budaya patriarki (PSW Uncen, 2016).
3.2. Program Pemberdayaan Perempuan
Selain hasil penelitian yang ditelaah, program-program atau intervensi yang ada di wilayah
Papua dan Papua Barat juga dikaji. Tabulasi dari seluruh intervensi atau program yang berhasil
dikumpulkan oleh semua tim adalah sebagai berikut:

Jenis Intervensi/Prgram Bagi Perempuan di Tanah Papua (20112006)
Penguatan Kapasitas SKPD

8

Program Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak…

6
6

Program Kesehatan bagi Perempuan
Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Papua

32

Program Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua

3

Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat…
Program Peningkatan Kemampuan Kemandirian…
Program Pemantapan Gerakan Sayang Ibu

4
2
2
2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender…

19
19

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan…
Program Peningkatan/Penguatan Kelembagaan PUG
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas…

25
4

Tabel 1. Jenis program pemberdayaan perempuan di Tanah Papua
(2011-2016)
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Berdasarkan jenis programnya, sampai saat ini intervensi pemberdayaan perempuan lebih
banyak pada program bidang ekonomi (akses ekonomi). Program pemberdayaan ekonomi bagi
perempuan di tingkat nasional memiliki tantangan manakala diterapkan di tingkat lokalitas
(kampung), yaitu kesesuaian dengan sosiobudaya setempat dan kesesuaian dengan kebutuhan
perempuan. Hasil intervensi program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam
peningkatan akses perempuan di bidang ekonomi, juga cukup beragam. Hasil yang dirasakan
mulai dari peningkatan kesadaran peserta (penerima manfaat program), tersedia pedoman
(silabus), peningkatan partisipasi peserta, peningkatan kemampuan berwirausaha, hingga
peningkatan pendapatan keluarga. Meskipun demikian, hasil pemberdayaan ekonomi
perempuan yang sebagian besar merupakan program nasional pemerintah relative masih
terbatas dalam lokasi kegiatan maupun jumlah keluarga penerima manfaat. Hal ini disebabkan
oleh relative masih sulitnya akses menjangkau seluruh daerah dan kebutuhan biaya yang cukup
besar. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi dengan memanfaatkan jaringan pelakupelaku lokal yang selama ini sudah bekerja di tingkat distrik dan kampung.
Dalam hal program peningkatan posisi sosial budaya perempuan, representasi politik
perempuan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan relative belum
dapat diketahui efektivitas keberhasilan program karena cukup sulit menemukan bukti-bukti
hasil pemantauan monitoring-evaluasi program. Hasil intervensi cenderung menunjukkan
masih tahap peningkatan pengetahuan dan kesadaran penerima manfaat dan masyarakat,
peningkatan ketrampilan pelaksana teknis (tenaga kesehatan, aparat penegak hukum). Hal ini
disebabkan oleh relative masih terbatasnya dukungan dan partisipasi tokoh (aktor) lokal di
tingkat distrik dan kampung, perencanaan program yang belum partisipatif, keterbatasan
jumlah tenaga teknis dan mobilitas tinggi dalam pendampingan, keterbatasan sarana prasarana
dan dana alokasi khusus.
Provinsi Papua merupakan wilayah termiskin di Indonesia tetapi di sisi yang lain kaya akan
sumber daya alam. Oleh sebab itu program intervensi yang telah dilaksanakan baik oleh
pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk pemberdayaan perempuan sangat
didominasi oleh program yang bernuansa penguatan ekonomi masyarakat dan lebih khusus
bagi perempuan Papua. Dari hasil penelaahan yang dilakukan oleh Tim PSW Uncen, keseluruhan
program tersebut mengarah kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan
untuk perubahan sikap dan pola pikir masyarakat tentang dunia usaha yang memberdayakan
masyarakat serta mendatangkan keuntungan bagi rumah tangga. Namun demikian, masih
terdapat beberapa kesenjangan yang menghambat pembangunan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan di Provinsi Papua, antara lain:
a. Ketersediaan data terpilah (Disaggregated data)
Hampir di semua SKPD belum tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan
berdasarkan geografis. Hal inilah yang menyebabkan kesulitan untuk melihat kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di seluruh
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bidang pembangunan sehingga perencanaan program dan kegiatan tidak didasarkan pada
kondisi riil di setiap kabupaten/kota. Data yang diperoleh dari hasil assessmen yang
dilakukan oleh BPP & PA tidak diinformasikan kepada instansi lainnya untuk dijadikan entry
point untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tupoksi
lembaga masing-masing.
b. Ketidaksinambungan program/kegiatan
Seluruh program/kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah sifatnya tidak
berkesinambungan sehingga sulit diukur tingkat keberhasilannya.
c. Rendahnya pemahaman pimpinan SKPD tentang PPRG
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing SKPD tidak
dilakukan berdasarkan prinsip Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
(PPRG) melalui Analisis GAP (Gender Analysis Pathway) dan Gender Budget Statement
(GBS).
d. Tidak ada monev program
Beberapa SKPD mitra tidak melakukan monev atas program-program yang telah
dilaksanakan sehingga sulit untuk mengetahui hasil dari program tersebut. Padahal hal ini
akan berdampak pada penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya termasuk
penentuan lokasi intervensi (PSW Uncen, 2016).
Dari aspek kesehatan nampak isu yang dikemukakan relatif bervariatif dan sebagian besar pada
persoalan kesehatan reproduksi seperti hamil dan melahirkan, menyusui, kesehatan
reproduksi, pengaturan kelahiran (KB), kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir, risiko
persalinan yang ditangani oleh bukan tenaga kesehatan dan masalah penularan HIV/AIDS dari
suami, sehingga ibu-ibu rumah tangga menjadi rentan tertular.
Selama ini pemerintah, lembaga agama dan lembaga adat belum banyak melakukan intervensi
ataupun solusi yang tepat untuk menolong perempuan. Kalaupun ada, program ini belum
sepenuhnya dirasakan terutama oleh perempuan dan anak. Perlu ada pola-pola pencegahan,
penanganan yang sesuai dengan keberadaan dan konteks lokal dari perempuan yang ada di
daerah tersebut sehingga mampu menolong perempuan dan mencegah timbulnya bahaya yang
mengancam diri perempuan dan anak. Selain itu, belum ada kebijakan yang berpihak pada
persoalan dan kebutuhan perempuan; belum ada Perda yang mengatur distribusi minuman
keras yang berdampak dalam kekerasan dalam rumah tangga.
3.3. Situasi Permasalahan Terkini
a. Posisi Sosial Budaya
Dari hasil kajian lapangan yang dilakukan di Manokwari oleh DAP mengungkap permasalahan
yang kurang lebih sama terkait dengan masih rendahnya partisipasi perempuan. Antara
Wamena dan Manokwari karakteristik masyarakatnya sangat berbeda. Masyarakat di Wamena
lebih homogen dibandingkan dengan masyarakat di Manokwari. Banyaknya migran yang
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berbondong-bondong datang ke Manokwari menyebabkan heteroginitas di dalam
masyarakatnya. Di sisi yang lain muncul ketimpangan dalam distribusi maupun akses ekonomi
di antara penduduk asli dan pendatang. Ada tiga fragmentasi dalam masyarakat yakni
masyarakat Suku Arfak, pesisir dan pendatang. Kondisi ini menyebabkan perempuan asli
Manokwari atau Suku Arfak tidak hanya berjuang dari ikatan adat yang begitu kuat tetapi juga
dari marginalisasi yang mereka rasakan dalam interaksinya dengan dua kelompok masyarakat
lainnya. Perempuan asli Manokwari, tak jarang karena tekanan ekonomi dan mas kawin tidak
dapat menolak untuk kemudian dikawinkan.
Demikian juga dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat, adanya perubahan atau dinamika
yang terjadi di masyarakat, misalnya pergantian lurah, desa, distrik, dll tak jarang perempuan
Arfak tidak dilibatkan. Mereka merasakan bahwa seringkali hanya perempuan non Arfak yang
dilibatkan, kalah dengan orang Biak atau orang Serui. Perempuan-perempuan Arfak ini juga
mengeluhkan adanya program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah tapi
tidak melibatkan mereka. Dari kajian lapangan di Manokwari ini belum terlalu jelas tergali
perihal pandangan mereka terhadap relasi sosial antara perempuan dan laki-laki dalam
lingkungan internal orang Arfak. Belum terlihat adanya upaya jejaring ataupun usaha lain yang
dilakukan untuk mendorong perubahan tetapi sudah ada kesadaran yang muncul untuk bisa
meningkatkan posisi sosial mereka.
b. Akses Ekonomi
Dari kajian lapangan di Wamena, perempuan begitu dekat dengan tanah sehingga penting
untuk menerapkan pola pemberdayaan bagi perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas
dan keberadaan mereka. Selama ini berbagai program telah dilakukan namun belum terlalu
menjawab permasalahan yang dihadapi perempuan. Situasi ini tidak mengurangi semangat
perempuan untuk tetap berusaha melalui lembaga keagamaan seperti gereja. Perempuan
difasilitasi untuk mengakses kebutuhan ekonominya. Pola pemberdayaan yang diterapkan oleh
gereja melalui kelompok-kelompok yang dibina dan didampinginya sehingga mereka
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sumber daya mereka. Perubahan positif lain
yang dialami perempuan adalah mereka mampu mengorganisir dirinya sehingga memudahkan
untuk mengakses kebutuhan ekonomi mereka. Perempuan dari lembah ini dikenal dengan sifat
yang mandiri, kerja keras, dan meskipun mereka sulit untuk hidup berkelompok namun pola
pemberdayaan melalui kelompok membuat mereka bisa saling membantu, saling belajar dan
bekerjasama dengan baik (DAP, 2016).
Di Manokwari, dirasakan ada marginalisasi di pasar oleh kelompok pedagang non-Papua,
proteksi komoditas asli Papua dan kurangya program pengembangan kapasitas mereka sebagai
penjual agar dapat bersaing dengan kelompok pendatang. Setelah adanya otonomi khusus
dirasakan oleh para penduduk asli bahwa kehadiran kelompok pendatang dianggap telah
mengambil hak ekonomi perempuan Papua untuk berjualan di pasar. Terbatasnya akses ke
tempat jualan di dalam pasar menjadi persoalan utama. Seringkali mereka sudah tidak kebagian
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tempat lagi di dalam pasar, padahal mereka menyatakan telah menyumbang uang untuk
membeli pasir dan semen untuk membangun pasar. Dengan terpaksa kemudian mereka
berjualan di luar pasar. Selain akses kepada tempat jualan, juga terkait dengan barang
komoditas yang dijual. Mereka tidak keberatan kelompok pendatang untuk berjualan apa saja
selain jualan sirih dan pinang serta noken karena hal tersebut menurut mereka tidak etis. Noken
merupakan budaya asli mereka, warisan turun temurun dan merupakan jati diri orang Papua.
c. Kesehatan
Sama halnya dengan hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh DAP, meskipun ada perubahan
positif dalam penambahan infrastruktur kesehatan dan kelengkapannya, namun perempuan
belum secara maksimal menikmati pelayanan tersebut. Dari kajian lapangan yang dilakukan di
Manokwari, persoalan kesehatan masih tetap ada hingga kini meskipun dana untuk itu relatif
sudah besar di tingkat distrik. Angka gizi buruk ibu dan balita masih tidak mengalami perubahan.
Pelayanan kesehatan yang ada di pinggiran kota dirasakan sudah baik tetapi yang ada di
pinggiran gunung masih jauh sekali dari baik. Sebenarnya sudah ada bantuan yang diberikan
secara regular ke setiap distrik. Dari dana tersebut kemudiaan dibuat beberapa program seperti
pemberian makanan sehat tetapi keberlanjutan program ini masih dipertanyakan.
Persoalan kesehatan lainnya yang ditemukan dari kajian lapangan di Wamena, yakni terkait
dengan pelayanan kesehatan untuk kasus HIV/AIDS. Menurut laporan dari KPA (Harian
Cenderawasih Pos, 1 Desember 2016), Papua memiliki angka HIV tertinggi dan Wamena
menduduki posisi pertama dengan angka HIV mencapai kurang lebih lima ribu penderita.
Kondisi ini tentunya mengancam keberlangsungan hidup terutama orang asli Papua dan
terutama perempuan. Hal ini semakin diperparah lagi karena perempuan cenderung menutup
diri sehingga banyak perempuan yang menjadi korban baik karena kekerasan maupun karena
mengidap HIV/AIDS menjadi sulit teridentifikasi.
Praktek-praktek yang berisiko pada persalinan ibu melahirkan, dan perawatan kesehatan pasca
melahirkan berkaitan dengan mitos dan nilai yang ada dalam masyarakat. Namun, semua kajian
belum melakukan analisis secara mendalam dan menempatkan tubuh, seksual dan hubungan
seksual, kesehatan reproduksi, dan hak reproduksi sebagai hal yang sentral dalam kajian
kesehatan dalam memahami posisi kesehatan perempuan. Dalam konteks ini perempuan
diharapkan memiliki pengetahuan bagaimana tubuh dan semua yang ada dalam tubuhnya
adalah tubuh politik dan perempuan senantiasa memiliki kekuatan untuk mengelola,
mempertahankan, dan menjaganya dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun seksual.
Tetapi dari semua penelitian yang telah dilakukan hanya melihat kesehatan sebagai sesuatu
yang sifatnya fisik-material.
Pada sisi yang lain, adanya situasi ini justru kemudian mendorong para perempuan yang
mempunyai kepedulian akan hal ini untuk memikirkan hal-hal yang menyangkut kelangsungan
hidup. Hal positif yang dirasakan adalah perempuan di Wamena kemudian mulai membentuk
kelompok-kelompok yang kuat dan bersuara untuk mendapatkan hak mereka seperti Forum
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Peduli Kesehatan Perempuan (FKP) Jayawijaya. Di Manokwari juga ditemukan perubahan yang
positif menyangkut tersedianya infrastruktur kesehatan dan tenaga medis di tingkat kampung.
Dulu perempuan melahirkan di hutan. Mereka tidak percaya proses kelahirannya dilakukan di
rumah/kampung karena nanti sakit atau kena ‘suanggi’. Dengan adanya upaya pendekatan dari
tenaga kesehatan kepada masyarakat, perempuan Arfak mulai mengubah kebiasaan tersebut
dan memilih melahirkan di rumah dan bahkan minta dijemput mobil untuk membawanya ke
puskesmas
d. Situasi Kekerasan dan Penanganan Kekerasan
Kajian lapangan di Manokwari dan Wamena menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah
tangga seringkali dipicu oleh minuman keras dan perselingkuhan. Pada sisi yang lain isu KDRT
ini menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan oleh perempuan di Suku Arfak karena
mereka masih memegang tradisinya dengan kuat. Mereka enggan untuk terbuka dalam banyak
hal dibandingkan dengan kelompok masyarakat Papua pesisir.
Lembaga agama dan lembaga adat memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak
perempuan dan anak karena dianggap lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, selama ini
penanganan persoalan kekerasan dalam rumah tangga selalu ditarik ke urusan adat melalui
mekanisme bayar adat. Kehadiran pemerintah lewat P2T2A tidak memberikan solusi bagi
perempuan korban kekerasaan. Harapannya pemerintah perlu membangun relasi dengan
agama dan adat untuk melakukan pemberdayaan dan penanganan kekerasan. Dari interview
dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat dan
juga beberapa aktifis pegiat isu pemberdayaan perempuan, sebenarnya sudah ada kesadaran
perempuan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini karena banyaknya kegiatan
sosialisasi undang-undang KDRT yang dilakukan oleh BPP Provinsi Papua Barat. Meskipun pada
penanganannya perempuan lebih memilih untuk tidak memproses kasusnya secara hukum
namun memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini tetap dianggap positif karena sudah
ada kesadaran bahwa dirinya menjadi korban kekerasan.
e. Akses Pendidikan
Dari temuan kajian lapangan yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua, meskipun ada kendala
ekonomi maupun sosial budaya yang mempengaruhi akses perempuan ke pendidikan, namun
sudah cukup banyak perempuan asli Wamena yang dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Beragam beaiswa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah maupun provinsi juga membantu
lebih banyak orang asli Wamena untuk berkuliah di Papua maupun di luar Papua. Hal ini menjadi
sebuah perubahan positif bahwa ada kemauan dari para perempuan untuk dapat bersekolah.
Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah ketika mereka kembali ke lembah, mereka
akan menganggur dan tidak dapat berbuat banyak. Hal ini terjadi khususnya bagi mereka yang
ada di kampung-kampung.
Pada satu sisi telah ada kesadaran perempuan untuk belajar agar keluar dari keadaan mereka
yang tidak menguntungkan, tetapi relasi sosial antara pria dan wanita ini membuat setiap
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keputusan yang menyangkut diri mereka tetap menjadi keputusan suami. Dari hasil diskusi
terarah dan interview dengan beberapa tokoh masyarakat, biasanya perempuan yang masih
usia sekolah sulit untuk melanjutkan pendidikan karena mereka sudah dinikahkan. Hal ini juga
terjadi pada Suku Arfak, sudah ada beberapa perempuan Suku Arfak yang bersekolah tinggi
namun tetap belum bisa menduduki posisi-posisi penting dalam lembaga pemerintahan
maupun lembaga swasta. Faktor budaya dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang turut
berkontribusi.
f. Representasi Politik
Hasil dari kajian lapangan yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua, menegaskan bahwa
representasi perempuan di politik tidak hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Perempuan
yang hadir di politik harus memiliki kemampuan, kapasitas dan pengetahuan yang luas serta
keberanian sehingga mampu bersuara dan mengontrol setiap kebijakan yang berpihak pada
perempuan dan anak. Kurang lebih sepuluh tahun yang lalu kehadiran perempuan dalam politik
sangat diperhitungkan dan didorong dan didukung oleh lembaga adat sehingga memberikan
pengaruh dan manfaat yang bisa dirasakan.
Saat ini kehadiran perempuan di politik terutama di legislatif dirasakan belum bisa memberikan
manfaat. Para tokoh adat menilai bahwa ada nilai dan norma yang tidak lagi dipegang oleh
perempuan dan tidak ada dukungan dari lembaga adat. Mereka lebih banyak didorong oleh
partai dan ‘money politic’ sehingga mereka selalu bekerja untuk kepentingan partai atau
penguasa tertentu. Hal ini menjadikan perempuan terjebak dalam situasi ini. Keterwakilan
perempuan dalam politik diharapkan membawa perubahan namun kurangnya pemberdayaan
perempuan dalam politik, tidak adanya persatuan untuk saling mendukung dan adanya
kepentingan para penguasa melemahkan perjuangan perempuan untuk bersuara
memperjuangkan hak-haknya.
Temuan dari kajian lapangan di Manikwari, setelah otonomi khusus digulirkan sudah ada
perubahan positif terkait jumlah perempuan Arfak yang ada di dalam struktur pemerintahan.
Sudah ada yang menjadi kepala kampung dan kepala distrik, meskipun jumlahnya masih sangat
minim. Perubahan penting lainnya yang telah terjadi adalah keberadaan LAPEPA (Lembaga Adat
Perempuan Papua). Lembaga ini didirikan pada tanggal 21 Juli 2014 dan secara resmi dilantik
oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 14 Desember 2015. Lembaga ini didirikan atas inisiatif
sekelompok perempuan Papua yang ingin memperjuangkan suara perempuan baik di bidang
politik, ekonomi dan sosial budaya. Lapepa melihat bahwa perjuangan perempuan selama ini
sangat sulit karena mereka berjuang di luar sistem yang ada. Untuk itu diperlukan wadah untuk
mengarahkan suara perempuan secara terstruktur dan terlembaga. Harapannya posisi tawar
menawar mereka ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan akan menjadi lebih kuat.
Hal penting lainnya dari lembaga ini adalah semangat ke-Papua-an yang diusung, bukan
kedaerahan. Seringkali perjuangan perempuan menjadi sulit karena adanya basis kesukuan
dalam kelompok-kelompok kerja perempuan sehingga tidak terkonsolidasi dengan kuat. Oleh
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karena itu, Lapepa mucul dengan semangat memperjuangkan hak-hak perempuan Papua
dengan menggandeng semua perempuan tanpa melihat latar belakang pendidikan, sosial,
budaya dan politik. Lapepa telah mendapatkan dukungan finansial dari Gubernur Papua sebesar
3 milyar di tahun 2016. Melalui pendanaan ini, Lapepa telah melakukan kegiatan sosialisasi dan
workshop di 13 kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk
menjelaskan keberadaan Lapepa yang akan menyuarakan aspirasi perempuan serta
meningkakan kesadaran perempuan atas hak-hak mereka. Selain itu, Lapepa juga juga telah
mengadakan rapat kerja (raker) yang diselenggarakan dengan mengundang beberapa pihak
dari pusat untuk memberikan pemahaman tentang perempuan dan otonomi khusus. Lapepa
terbentuk dari jejaring perempuan yang kemudian menyadari pentingnya
menginstitusionalisasikan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan agar semakin terorganisir dengan
rapi, sistematis dan terarah.
Dari hasil wawancara di lapangan mengenai perubahan-perubahan yang secara signifikan
dirasakan oleh masyarakat, ternyata program atau intervensi yang telah ada selama ini
dirasakan tidak berhasil menyentuh kelompok perempuan, meskipun intervensi atau program
tersebut dari pemerintah. Selain itu, perubahan yang diharapkan terjadi tidak terlepas dari
adanya keinginan untuk menegosiasikan nilai-nilai adat dan budaya lokal agar dapat adil dan
melindungi perempuan dan anak.

4. Kesenjangan pengetahuan dan Program
Berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan program yang dianalisis, kebanyakan hasilnya
menunjukkan bahwa masalah kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi isu
sentral yang banyak dilakukan pada penelitian tentang anak di Papua. Status gizi anak di Papua
yang sepertiganya masih dianggap kurang, pola asuh kesehatan dan pengetahuan ibu tentang
asi masih dianggap kurang, tingkat kejadian malaria yang tinggi. Negara Kesatuan Republik
Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya.
Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan
hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi targettarget pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam targettarget tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima
tahunan yang dituangkan dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Target kondisi ideal yang
ingin dicapai dalam MDGs dan WFFC tersebut antara lain menurunkan sepertiga angka
kematian bayi (AKB) dan balita (AKBa) sebelum tahun 2010 atau dua pertiga dari AKB dan AKBa
tahun 1990 pada tahun 2015. Banyaknya penelitian yang ditemukan tentang pertumbuhan dan
perkembangan anak dan penanganan infeksi penyakit (malaria, sindroma metabolik, obesitas)
mendukung pemenuhan PUHA sehingga memiliki nilai strategis dan dianggap sudah dapat
mewakili pengetahuan yang dibutuhkan dari hasil penelitian.
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Sementara itu jika melihat realita saat ini (dikutip dari Konsep dan Pengertian PUHA,
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), ternyata masih
banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan
cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Secara umum di semua lapisan
masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang
dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata. Berdasarkan
hasil temuan penelitian yang dianalisis, hanya sedikit penelitian yang mengambil tema situasi
dan penanganan kekerasan, sehingga memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan pada
tema tersebut.
Demikian juga pada tema pengasuhan, masih sedikit tema yang diangkat di level penelitian yang
ditemukan. Penelitian tentang pengasuhan yang ditemukan, berkonsentrasi pada pengasuhan
orangtua akan bahaya HIV/AIDS, pola asuh makan, Perawatan keluarga dengan anak mengidap
HIV/AIDS, pola asuh akademik, dan pola asuh kesehatan, dan pewarisan nilai penjagaan alam
(Snap Mor). Pada tema kecakapan hidupjuga ditemukan penelitian-penelitian tentang
penggunaan internet yang aman dan benar, pemilihan pola makan, mencuci tangan sebelum
makan, kebiasaan mandi dan buang air besar yang baik, pengolahan daging babi yang baik,
tetapi baik pengasuhan maupun kecakapan hidup belum banyak diteliti sehingga
memungkinkan terjadinya kesenjangan pengetahuan. Menurut amanat PUHA, Anak sebagai
pemegang hak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan sepanjang
proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran. Anak harus
diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa
sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.
Secara umum, jika mengacu pada prinsip-prinsip PUHA (dikutip dari Konsep dan Pengertian
PUHA, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), ada beberapa
prinsip yang harus dipenuhi yaitu:
a. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang.Setiap anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta
perkembangan anak sampai batas maksimal.
b. Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak
Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asalusul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.
c. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan oleh 7 PUHA - Konsep dan Pengertian pemerintah, masyarakat, badan
legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.
d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.Anak yang memiliki pandangan-pandangan
sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas
dalam semua hal yang memengaruhi anak.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, masih berada pada wilayah prinsip satu yaitu,
Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Adapun pada prinsip Non
Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak, dan Prinsip Penghargaan terhadap
Pendapat Anak, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi isu tersebut sehingga
memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan.
Secara geografis, artikel yang ditemukan dengan cakupan level lokasi provinsi dan kabupaten
jumlahnya berimbang. Hanya sedikit artikel yang berada pada level desa atau kampung.
Penelitian di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan penelitian di pedesaan atau
kombinasi. Peluang untuk penelitian di pedesaan menjadi lebih terbuka karena adanya
kesenjangan tersebut. Sembilan artikel lainnya tidak menyebutkan dengan jelas tipe lokasi
penelitian. Alasan tidak disebutkannya lokasi penelitian karena lima penelitian di antaranya
adalah penelitian kajian dokumen yang menyebutkan cakupan level lokasi tetapi tidak
memungkinkan untuk menyebutkan lokasi secara jelas.
Sementara itu jika di lihat dari permasalahan perempuan, beberapa kesenjangan yang bisa
dilihat berdasarkan penelitian dan pengembangan program serta kajian lapangan adalah
sebagai berikut: Pertama, posisi sosial budaya perempuan menjadi fokus yang dibahas dari
dokumen hasil penelitian yang dikaji. Fokus ini menjadi penting karena masih kuatnya sistem
budaya patriarkhi yang menjadi akar penyebab kondisi sosial-budya perempuan yang rendah
dalam masyarakat. Kondisi ini ditunjukan dengan lemahnya akses dan kontrol perempuan
dalam rumah tangga, keluarga, dan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya daya
tawar perempuan terkait dengan tubuh, hubungan dan kesehatan hubungan seksual,
kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Seksualitas adalah dominasi laki-laki
yang terbentuk oleh mitos atau nilai dalam masyarakat.
Budaya patriarkhi diperkuat dengan mitos atau nilai dalam masyarakat dan peraturan lembaga
agama. Implikasinya adalah partisipasi perempuan masih rendah dalam kegiatan sosial
kemasyarakat, pengambilan keputusan didalam keluarga, dan dalam kegiatan keagamaan.
Dari hasil penelitian, terungkap bahwa mitos dan nilai yang ada dalam masyarakat menciptakan
stigma jelek terhadap tubuh perempuan dan prektek-praktek terkait dengan persalinan,
kesehatan reproduksi, dan kesehatan lainnya.
Paparan diatas memberikan dua pengetahuan, pertama, pengetahuan perempuan dan
masyarakat yang besumber dari fakta yang terlihat dan dirasakan oleh perempuan bahwa
mereka menjadi entitas yang secara sosial-budaya lemah. Kedua, pengetahuan secara abstrak
yang bersumber dari nilai-nilai dalam budaya patriarkhi yang masih kuat. Nilai-nilai di perkuat
oleh lembaga agama, lembaga informal dalam masyarakat, bahkan pemerintah dalam bentuk
peraturan, kebijakan, dan program.
Namun hasil penelitian ini belum secara ‘dalam’ memetakan persoalan dan kebutuhan
perempuan yang faktanya sangat bervariatif di Papua. Studi-studi etnografi pada suatu
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komunitas tertentu sangat dibutuhkan untuk bisa memahami secara ‘mendalam’ pengetahuan
dan praktek perempuan yang sangat bervariatif. Perempuan berasal dari berbagai etnis, agama,
kelas sosial-ekonomi, dan pembeda lainnya saling kait-mengkait menentukan posisi sosialbudaya perempuan.
Selain itu dari kajian terhadap hasil penelitian ini belum nampak kekuatan-kekuatan (modal
sosial) dari ‘dalam’ yang bisa menjadi pembelajaran besama dalam melakukan inisiasi dan
intervensi baru dalam mendorong suatu perubahan positif ke depan. Sebagai suatu entitas,
perempuan secara budaya belajar menjadi perempuan sesuai yang diinginkan masyarakatnya,
termasuk didalamnya pengetahuan untuk menerima kekerasan sosial-budaya bahkan
kekerasan ‘ideologi’ gender. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian dari perspektif gender untuk
‘membongkar’ nilai-nilai patriarkhi. Juga menemukan kembali nilai-nilai lokal yang bisa menjadi
kekuatan dalam melakukan perubahan. Misalnya, bagaimana perempuan belajar menemukan
pengetahuan kritis dalam proses pembuatan Noken, proses pembelajar dari rumah adat
(Honai), dan lainnya yang relevan.
Kekuatan kelembagaan lokal sebagai instrumen peubah sistem tidak kelihatan dalam hasil studi
yang dikaji. Juga kompleksitas interaksi antara lembaga lokal dan lembaga buatan baru dalam
proses pembanguan hampir tidak dibahas dalam penelitian ini.
Kedua, dari fokus kesehatan nampak isu yang dikemukakan relatif bervariatif dan sebagian
besar pada persoalan kesehatan reproduksi seperti hamil dan melahirkan, menyusui, kesehatan
reproduksi, pengaturan kelahiran (KB), kematian ibu melahirkan dan anak baru lahit, resiko
persalinan yang ditangani oleh bukan tenaga kebidanan & keperawatan. Juga yang mendapat
perhatian adalah HIV-Aids dan penularannya melalui suami sehingga ibu RT menjadi rentan
dengan penularan ini.
Selain itu secara khusus menyoroti kebijakan yang belum perpihak pada persoalan dan
kebutuhan perempuan; belum adanya Perda yang mengatur distribusi minuman keras yang
berdampak dalam kekerasan dalam RT. Praktek-praktek yang beresiko pada persalinan ibu
melahirkan, dan perawatan kesehatan pasca melahirkan berkaitan dengan mitos dan nilai yang
ada dalam masyarakat.
Semua kajian belum melakukan analisis secara mendalam dan menepatkan tubuh, seksual dan
hubungan seksual, kesehatan reproduksi, dan hak reproduksi sebagai yang sentral dalam kajian
kesehatan dalam memahami posisi kesehatan perempuan. Dalam konteks ini perempuan
memiliki pengetahuan bagaimana tubuh dan semua yang ada dalam tubuhnya adalah tubuh
politik dan perempuan senantiasi memiliki kekuatan untuk mengelola, mempertahankan, dan
menjaganya dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun sesual. Dalam semua penelitian
melihat kesehatan sebagai seuatu yang fisil-material.
Ketiga, dari fokus kondisi kekerasan ada pengetahuan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik,
pembunuhan, kekerasan seksual, HIV-Aids, dan kekerasan akibat konflik bersenjata oleh mileter
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(negara). Kekerasan yang terjadi berkaitan dengan budaya seperti kebiasaan minum minuman
keras, dan beristeri lebih dari satu.
Namun semua kajian ini belums ecara ‘mendalam’ membongkar akar kekerasan yang
berimplikasi secara mendasar dalam inti kehidupan perempuan di segala aspek. Belum
kelihatan pengetahuan yang memetakan lingkaran kekerasan yang terjadi dan bagaimana
memutus kekerasan tersebut agar tidak terulang lagi. Dari hasil penelitian lainnya lingkaran
kekerasan sulit diputus karena kekeasan itu terus direproduksi semakin lama menjadi semakin
berbahaya. Korban kekerasan bisa mereproduksi pengetahuannya menjadi pelaku kekeasan
yang lebih sadis.
Dari hasil penelitian sudah nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan terkait erat dengan
budaya dan nilai-nilai atau mitos yang hidup dalam masyarakat. Cerita ini belum secara konkrit
dipetakan dalam kasus-kasus yang khas ada dalam masyarakat sehingga menjadi sumber
belajar yang kontekstual.
Keempat, akses pendidikan bagi perempuan. Kalaupun ada penelitian dan kajian yang dilakukan
tentang pendidikan perempuan di Papua hanya tentang isu ‘buta huruf’. Padahal isu pendidikan
perempuan sangatlah beragam, diantaranya yang penting untuk diketahui dan diungkap adalah
angka drop out di kalangan anak perempuan, khususnya pada tingkat usia sekolah dasar dan
sekolah menengah. Selain itu, isu khusus tentang akses pendidikan perempuan juga belum ada
yang melakukan penelitian. Padahal isu ini sangat penting diketahui mengingat wilayah di Papua
sangat bervariasi dari kondisi alam dan sarana prasarana serta tingkat kemiskinan. Pendidikan
perempuan merupakan salah satu inti pemberdayaan perempuan. Lewat pendidikan, formal
maupun informal, pengetahuan perempuan dapat meningkat dan sekaligus dapat mendorong
perilaku perempuan kearah yang lebih berdaya dalam membangun kualitas hidup perempuan,
anak dan keluarga. Sebagai sebuah isu yang sangat penting, isu tentang pendidikan perempuan
di Papua justru paling sedikit mendapat perhatian. Dengan demikian permasalahan di bidang
pendidikan perempuan di Papua kurang dapat diketahui.
Kelima, representasi politik perempuan. Hanya ada penelitian tentang partisipasi perempuan
dalam Musrenbang. Selain itu juga ada penelitian tentang motivasi perempuan Papua. Dalam
hal ini terlihat bahwa gambaran tentang partisipasi politik perempuan belum terllihat dengan
jelas, khususnya berkaitan dengan wilayah per Kabupaten dan Kota. Tidak ada data jumlah
anggota DPRD, demikian pula tidak ada data tentang partisipasi perempuan Papua dalam
pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
Secara ringkas, kajian pustaka dan pengalaman di lapangan seperti tersebut di atas tampak
beberapa kesenjangan baik dalam hal penelitian maupun intervensi atau program yang telah
dilakukan. Kesenjangan yang ditemukan pada kajian pustaka, antara lain:
1. wilayah penelitian dan intervensi merupakan wilayah yang terjangkau oleh
transportasi, belum menjangkau wilayah-wilayah yang sulit apalagi terpencil.
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2. rekomendasi yang dimunculkan lebih banyak diarahkan ke Dinas PPPA.
3. norma sosial dan budaya terkait anak belum cukup dilihat.
4. peran lembaga lokal masih belum terlalu tampak dalam topik-topik yang dikaji.
Sedangkan kesenjangan yang ditemukan dari kajian intervensi atau program pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, antara lain:
1. Program-program bagi pemberdayaan perempuan hanya merupakan programprogram jangka pendek yang tidak akan berkelanjutan.
2. Lebih banyak fokus pada kesehatan, sedangkan intervensi ekonomi, politik dan akses
pendidikan merupakan jenis intervensi terendah.
3. Cakupannya kebanyakan pada tingkat kabupaten dengan pertimbangan mudah
dijangkau oleh transportasi.
4. Keterbatasan dalam hal target sasaran dan wilayah.
5. Belum diketahuinya efektivitas intervensi.

5. Wilayah Perubahan
Dari kesenjangan yang ditemukan tersebut, masih terbuka ruang atau area yang perlu diisi agar
kesenjangan tersebut dapat tertutupi. Untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan diperlukan
kemitraan atau sinergi antara perguruan tinggi (PT) dan lembaga penelitian di kementerian
dengan kementerian teknis terkait dan Dinas di tingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga
terdapat sinkronisasi antara isu-isu yang ditemukan di lapang dengan pengetahuan yang dimiliki
oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Diperlukan kerjasama antara perguruan tinggi
dan dinas teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program-program yang telah
dilaksanakan oleh dinas teknis. Perguruan Tinggi dapat membantu dengan mengembangkan
indikator keberhasilan program.
Dalam hal pengetahuan terkait isu pemberdayaan perempuan, maka beberapa penelitian
penting diprioritaskan pada representasi politik perempuan, dan posisi sosial budaya
perempuan, akses pendidikan, serta evaluasi program pemberdayaan ekonomi perempuan.
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perempuan sudah berani turut mengambil keputusan
dalam keluarga, namun belum berpartisipasi mengambil keputusan di tingkat pemerintah
kampung, maupun di tingkat komunitas (adat). Demikian pula dalam pelaksanaan program
pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui PNPM RESPEK, relatif partisipasi perempuan
dalam pengambilan keputusan belum nampak. Secara metodologi, dalam penelitian tentang
posisi sosial budaya perempuan dan anak, penting untuk memisahkan wawancara antara lakilaki (suami) dengan perempuan (istri), dan anak-anak. Selain itu kajian ini menunjukkan bahwa
anak-anak diajak berdialog secara terpisah dari orangtua (ayah-ibu) nya. Meski awalnya takut
berbicara, namun setelah merasa aman dan nyaman bersama peneliti, maka anak-anak
akhirnya mampu bercerita tentang dirinya.
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Lokus penelitian juga menjadi penting karena perbedaan budaya yang sangat beragam di
Papua, antara pegunungan, pedalaman, dan pesisir (pantai). Sehingga pendekatan yang
dilakukan, maupun pendampingan yang akan dilakukan juga berbeda sesuai kebutuhan setiap
lokasi. Dalam hal pengetahuan terkait isu perlindungan anak, maka beberapa tujuan yang patut
mendapatkan pengembangan adalah pada tema situasi dan penanganan kekerasan, pola
pengasuhan keluarga dan lingkungan, kecakapan hidup, norma sosial. Satu penelitian dengan
tema lainnya, seperti studi tentang kebahagiaan guru di Pedalaman Papua dapat menjadi
strategi coping yang baik dan dapat dikembangkan di wilayah pedalaman lainnya di Papua.
Kajian dokumen juga tetap penting untuk dilakukan terutama yang berkaitan dengan situasi dan
penanganan kekerasan.
Secara umum di semua lapisan masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan
kehendak orangtua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya
sebagai obyek semata. Oleh karena itu penelitian terkait pengetahuan dan cara pandang
orangtua terhadap pemenuhan hak anak menjadi penting. Hasil kajian Sumarti dkk (2015)
menunjukkan bahwa pola pengasuhan orangtua yang baik juga diperlukan tidak saja untuk
menangani dan mencegah kekerasan orangtua pada anak, tetapi juga untuk mengajarkan
kecakapan hidup dan melestarikan norma sosial yang baik dan mengembangkan norma sosial
yang diperlukan.
Beberapa perubahan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dari intervensi adalah:
(a) pemberdayaan perempuan harus melibatkan laki-laki; (b) intervensi yang dilakukan harus
mengikutsertakan secara sinergi kepala kampung, tokoh agama (gereja, pesantren) dan tokoh
adat; (c) pendekatan program harus tetap menjunjung tinggi budaya lokal, karena pendekatan
di daerah yang berbeda tidak dapat secara otomatis dipergunakan di Papua.
Perubahan mendasar yang perlu dilakukan dapat dipilahkan menjadi 3 hal yang saling terkait
sebagai satu kesatuan, antara lain; pertama, pendidikan kritis yang bersumber dari nilai-nilai
setempat yang bisa menjadi titik balik perubahan kerangka berpikir dan bertindak yang terkait
dengan diri sendiri, sesama, dan masyarakat luas. Relasi-relasi yang equal hanya bisa terjadi bisa
setiap pribadi memiliki kapasitas pengetahuan dan ketrampilan secara pribadi tentang dirinya,
harapan orang sekitarnnya, dan perubahan bersama sebagai arah perubahan yang dirancang.
Pendidikan kritis dibawah dalam konteks yang lebih konkrit adalah kapasitas agar pribadi
perempuan memiliki kapasitas membangun, memelihara, dan mereproduksi daya tawar dalam
konteks dan level yang berbeda-beda. Misalnya; pribadi perempuan sebagai individu, isteri,
profesional dalam lingkup pekerjaan, dan bagian dari komunitas yang lebih luas.
Kedua, inovasi yang kontekstual untuk melakukan percepatan perubahan yang memberikan
kapasitas kepada pribadi perempuan dan laki-laki dalam prakteknya dalam kehidupan seharihari yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, sosial-budaya,
kehidupan keagamaan, politik dari perspektif keadilan gender dan keadilan lingkungan.
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Ketiga, instrumen kelembagaan yang bersumber dari kekuatan lokal yang mendorong adanya
partisipasi masyarakat lokal mendorong perubahan sistem dan struktur masyarakat yang
mempraktekan keadilan gender, perlindungan anak, dan membangun kualitas keluarga. Secara
ringkas ruang-ruang yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan program adalah
sebagai berikut:
No.
Area Perubahan yang perlu dipertimbangkan
1.
Program yang berkesinambungan.
2.
Program yang berfokus pada isu ekonomi dan akses pendidikan
perempuan.
3.
Penguatan data sebagai dasar pengembangan program.
4.
Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah
5.
Tujuh wilayah adat merupakan dasar utama penentuan disain program
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua.
6.
Revitalisasi budaya untuk menekan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi
di Papua, melalui revitalisasi kelembagaan, aturan, nilai pranata yang ada
dalam masyarakat.
7.
Pengembangan disain program yang mempertimbangkan pola relasi
masyarakat melalui partisipasi organisasi local yang dekat dengan
perempuan dan anak dalam masyarakat.
8.
Pemetaan pihak-pihak yang selama ini dekat dengan permasalahan
perempuan dan anak.
9.
Kemitraan strategis Dinas PPPA dengan semua komponen.
10. Peningkatan kapasitas perempuan berdasarkan konteks budaya masingmasing di tujuh wilayah adat dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi.
11. Pelibatan laki-laki yang lebih besar.
12. Intervensi yang dilakukan harus mengikutsertakan secara sinergi kepala
kampung, tokoh agama (gereja, pesantren) dan tokoh adat.
13. Pendekatan program harus tetap menjunjung tinggi budaya lokal karena
pendekatan di daerah yang berbeda tidak dapat secara otomatis
dipergunakan di wilayah lain di Papua.
Dengan demikian, area-area perubahan yang perlu digarap di masa mendatang perlu berfokus
pada penelitian sosial dan budaya termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
masalah sosial terkini (misalnya tentang narkoba). Dalam pengembangan dan pelaksanaannya
perlu mempertimbangkan pendidikan kritis yang bersumber dari pengetahuan lokal dan inovasi
yang kontekstual serta instrumen kelembagaan.
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MEMBANGUN HARAPAN
Kerangka Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Tanah Papua
Oleh Masyarakat Adat
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1. Pengantar
Scoping Study dan Kajian Lapangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya telah
menegaskan bahwa permasalahan yang hingga saat ini masih harus menjadi perhatian upaya
pemberdayaan perempuan di Papua adalah tentang terbatasnya peran perempuan dalam
sektor ekonomi, politik dan budaya. Sementara itu permasalahan utama yang masih dihadapi
dalam perlindungan anak adalah masih terbatasnya pemenuhan hak-hak anak atas kebutuhan
dasarnya khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembangnya. Selain itu,
permasalahan kekerasan anak yang mencakup berbagai jenis kekerasan terhadap anak belum
memperoleh perhatian yang memadai dari program-program yang selama ini berjalan. Untuk
itu maka berbagai upaya perubahan atas situasi-situasi tersebut harus diarahkan untuk
memperbaiki situasi tersebut sehingga perempuan dan anak mampu memperoleh derajat
kesejahteraan yang setinggi-tingginya termasuk pemenuhan hak-haknya.
Dalam penyusunan kerangka program ini, ada tiga prinsip dasar yang telah direkomendasikan
oleh kajian sebelumnya adalah bahwa penyusunan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: (1) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak harus dilakukan melalui pendidikan kritis yang bersumber pada budaya lokal
sehingga mampu memperkuat identitas dan eksistensinya sebagai orang Papua, (2) upaya
inovasi yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
dilaksanakan di berbagai wilayah adat harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual
dimana antara wilayah adat satu berbeda karakteristik adat dan budayanya dari wilayah adat
yang lain sehingga inovasi ini tidak bersifat umum, (3) upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak harus dirancang dengan mempertimbangkan upaya untuk memperkuat
kelembagaan adat dimana perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam menjamin
keberlangsungan adat di suatu wilayah.
Beranjak dari permasalahan dan prinsip yang harus diipertimbangkan dalam pengembangan
program di Tanah Papua, maka DAP Bersama dengan didukung oleh Tim Scoping Study dari
KPPPA RI menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk mengembangkan Grand Design
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Masyarakat Adat Papua. Lokakarya
diawali dengan menyajikan kembali hasil scoping study dan kajian lapangan untuk dibahas
sebagai dasar untuk mengembangkan program perempua dan anak oleh DAP. Permasalahan
strategic yang diperoleh melalui kajian-kajian tersebut kemudian ditinjay berdasarkan visi DAP
yaitu Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua. Dengan menggunakan
perspektif yang demikian maka, rancangan yang dikembangkan bisa mendukung perwujduan
visi tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bisa diterapkan dalam praktek
keseharian.
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Sumber: Pokja PA, DAP

Proses iteratif yang dilakukan selama lokakarya untuk menghasilkan kerangka kerja ini cukup
menguras tenaga dan pikiran para peserta karena untuk memastikan bahwa visi penyelamatan
manusia, dalam hal ini adalah perempuan dan anak, benar-benar bisa tercermin di dalam
rancangan program yang akan dikembangkan. Proses pengembangan kerangka kerja ini
dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis sebaga pendekatan untuk menurunkan
visi dan misi DAP ke dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Keluaran dari proses
ini pada dasarnya adalah tersusunnya sebuah rencana strategis bagi DAP untuk mendorong
berbagai pihak baik pemerintah, gereja, masyarakat adat dan swasta serta organisasi
masyarakat sipil untuk menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak di Tanah Papua
sesuai dengan kebutuhan nyata dari mereka dan sekaligus mempertimbangkan adat sebagai
konteks dari pelayanan yang diberikan.
Kerangka program ini secara normatif disusun dengan menggunakan model sistem dimana
berbagai kegiatan ini disusun berdasarkan dampak utama (impact) yang ingin dicapai oleh
program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dampak utama tersebut
diturunkan menjadi tujuan (objective) dimana masing-masing dapat menggambarkan secara
spesifik arah dari kegiatan yang akan dilakukan. Pencapian tujuan ini bisa dilihat dari hasil
perubahan yang diharapkan (outcome) dari tujuan spesifik tersebut. Dari outcome tersebut
diturunkan menjadi keluaran (output) yang mencerminkan hasil kegiatan dari kegiatan-kegiatan
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yang dilaksanakan. Untuk memastikan bagaimana kegiatan terseut dilaksanakan maka telah
pula dikembangkan indikator proses yang diharapkan bisa menggambarkan proses dari
pencapain keluaran yang diharapkan.

Sumber: Pokja PA, DAP

Meski demikian kerangka program ini tidak semata-mata berfokus pada jenis kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semata tetapi juga memberikan perhatian
yang besar tentang kebutuhan masukan (input) dan tata kelola yang memadai agar kegiatankegiatan yang direncanakan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Tata kelola program ini
mencakup (1) manajemen dan pengaturan organisasi, (2) pembiayaan, (3) pengelolaan SDM,
(4) pengelolaan sistem informasi, (5) perlengkapan, (6) mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu,
kemampuan untuk melakukan tata kelola kegiatan tersebut menjadi komponen penting dalam
kerangka kerja program tersebut. Gambaran tentang kerangka program bisa dilihat pada
gambar di bawah ini:
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Dalam proses menerapkan kerangka program di atas menjadi rancangan kerja jangka
menengah dan pendek, maka visi DAP dijadikan arahan untuk mengidentifikasi dampak yang
diharapkan dari kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini
dampak yang disepakati sebagai perwujudan dari visi DAP adalah (1) Perempuan Papua yang
berkualitas, berkarakter budaya dan responsive terhadap lingkungan. (2) Anak Papua yang
sejati dan kreatif, berbudaya serta ramah lingkungan. Masing-masing dampak yang diharapkan
untuk perempuan dan anak kemudian diturunkan menjadi hasil-hasil program yang diharapkan
dari program dan kegiatan yang dikembangkan. Masing-masing dampak berhasil identifikasi
tiga hasil yang diharapkan dimana dalam perencanaan diubah menjadi tujuan-tujuan spesifik
dari untuk masing-masing program. Berdasarkan tujuan spesifik tersebut kemudian
diidentifikasi berbagai kegatan pokok dan rincian kegiatannya untuk mencapai tujuan atau hasil
yang diharapkan tersebut. Pada tahap berikutnya, diskusi dalam lokakarya ini diarahkan untuk
menentukan pengaturan organisasi DAP agar mampu mendukung pelaksanaan program dan
kegiatannya tersebut. Pengaturan organisasi ini mencakup tatakelola dan manajemen,
pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia, informasi strategis dan perlengkapan serta
strategi untuk memobilisasi atau menggerakkan masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan
program. Dalam lokakarya tersebut juga telah didiskusikan tentang bagaimana melakukan
penilaian atas pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan yang telah ditentukan dengan
mengembangkan sejumlah indicator monitoring dan evaluasi untuk masing-masing program.
Pada bagian berkut ini akan disajikan secara rinci hasil lokakarya tersebut dalam bentuk
rancangan program yang pada dasarnya sebagai upaya dari DAP untuk membangun harapan
yang lebih nyata atas visi dan misi yang dimilikinya tentang perempuan dan anak.

2. Kerangka Program
2.1. Program Pemberdayaan Perempuan
2.1. 1. Dampak yang diharapkan:
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Perempuan Papua yang berkualitas, berkarakter budaya dan responsif terhadap
lingkungan
2.1.2.1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas perempuan Papua
Hasil Perubahan yang
diharapkan
Posisi ekonomi
perempuan semakin
kuat

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

A. Bertambahnya
lapangan kerja
baru bagi
perempuan Papua

(1) Membangun
kapasitas
perempuan
dalam
entrepreneurship

B. Meningkatnya
volume
pemasaran hasil
produksi
kelompok usaha
perempuan Papua

(2) Membangun
akses pasar
timbal balik

C. Tersusunnya
kebijakan
afirmatif yang
mendorong
situasi usaha yang
meguntungkan
perempuan Papua

(1) Mendorong
pemerintah
daerah untuk
melakukan
kebijakan
afirmatif
terhadap sektor
usaha dan
produk-produk
yang dihasilkan

a. Pemetaan karakteristik usaha
yang sesuai dengan
perempuan wilayah
setempat
b. Pemetaan kebutuhan
terhadap produksi
c. Menggalang kesadaran untuk
bekerja di sektor usaha mikro
d. Pengorganisasian
perempuan ke dalam
kelompok usaha mikro
e. Pelatihan kewirausahaan dan
pengelolaan bisnis mikro
f. Pemberian/penyaluran kredit
usaha rakyat dengan skema
khusus bagi perempuan
Papua dengan metode/pola
khusus
a. Pemetaan awal jenis
produksi perempuan
b. Pemetaan kebutuhan pasar
atas potensi usaha mikro di
wilayah setempat
c. memperkuat forum
produsen perempuan untuk
jenis produksi terpilih
d. Mempertemukan forum
produsen dengan pembeli
e. Membentuk MoU tentang
pemasaran produksi ttt
f. Transaksi pasar jenis
produksi tertentu
a. Menyediakan rekomendasi
kepada pemerintah daerah
tentang ruang usaha dan
jenis produk yang perlu
memperoleh perlindungan
pemerintah daerah
b. Penyusunan naskah
kebijakan yang menjadi
bahan advokasi ke
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Hasil Perubahan yang
diharapkan

Keluaran

Kegiatan
perempuan
Papua

Terdidiknya
perempuan Papua
(formal dan informal)

D. Meningkatnya
profesionalitas
dan kompetensi
perempuan Papua
yang bekerja di
sektor formal

(1) Melaksanakan
seri pelatihan
pengembangan
diri bagi
perempuan
pekerja formal

A. Menurunnya
jumlah
perempuan
Papua yang buta
aksara

(1) Menyediakan
pendidikan dasar
bagi perempuan
(literasi)

B. Terbitnya SK
Gubernur tentang
muatan lokal
tentang
perempuan dalam
kebudayaan
papua di SD-SMU

(1) Memasukkan
kurikulum
perempuan
dalam budaya
papua ke dalam
pendidikan
formal

C. Diterapkannya
kriteria
kompetensi
budaya Papua
sebagai materi
pengembangan
kapasitas di sektor

(1) Integrasi
pendidikan adat
ke dalam
pengembangan
pegawai di
sektor-sektor
sektor
pembangunan

Rincian Kegiatan
pemerintah dearah provinsi
dan kabupaten/kota
c. Pelatihan kepemimpinan dan
manajemen kinerja bagi
perempuan Papua
d. Lokakarya penguatan
identitas dan eksistensi
perempuan Papua
e. Seri pelatihan ketrampilan
sesuai dengan bidang kerja
yang ada
a. Pemetaan jumlah perempuan
yang buta aksara per
kampung
b. Bekerja sama dengan
pemerintah kampung/desa
untuk mengadakan kelas
lterasi bagi perempuan yang
telah teridentifikasi
sebelumnya
c. Memperkuat kapasitas guru
literasi tentang kompetensi
budaya Papua
d. Pelaksanaan kelas literasi di
tingkat kampung/desa
a. Kompilasi cerita/sejarah tutur
tentang perempuan dalam
kebudayaan Papua
b. Dengar pendapat buku ajar
tentang perempuan dalam
kebudayaan papua
c. Uji Coba pengajaran materi
Perempuan dalam
Kebudayaan Papua di SDSMU
d. Advokasi untuk mengisi
muatan lokal
a. Penyusunan kriteria dan jenis
kompetensi budaya Papua
b. Lokakarya tentang
kompetensi budaya sebagai
sebuah pendekatan dalam
pembangunan di Papua bagi
pemegang kebijakan di
sektor pelayanan dasar baik

65

Hasil Perubahan yang
diharapkan

Keluaran
pembangunan di
Papua

Kegiatan
khususnya dalam
bidang
pelayanan dasar

Rincian Kegiatan

c.

d.
Terpenuhinya hak
kesehatan
perempuan

A. Terbangunnya
kemitraan antara
penyedia layanan
kesehatan
perempuan
berbasis adat
dengan layanan
kesehatan formal

(1) Meningkatkan
Peran dan
Keterampilan
institusi
kesehatan
berbasis budaya

a.

b.

c.

d.

e.

B. Meningkatnya
pemanfaatan
layanan kesehatan
oleh Perempuan
Papua

(1) Melakukan
promosi
kesehatan
perempuan
termasik KIA

a.
b.

c.

BDiperkuatnya
kapasitas perempuan
yang berada dalam
posisi strategis pada
lembaga politik

A. Represantif
perempuan dalam
bidang politik
mampu
menyuarakan
kepentingan

(1) Melaksanakan
pelatihan
kemampuan dan
ketrampilan dalam
pengambilan
keputusan politik

a.

b.

pemerintah maupun nonpemerintah
Advokasi untuk integrasi
materi kompetensi budaya
ke dalam kegiatan
pengembangan pegawai di
sektor pelayanan dasar
Pemantauan hasil
kesepakatan tentang
mendokumentasikan
pengetahuan dan proses
penanganan kesehatan
secara budaya
Peningkatan Kapasitas
mama-mama bian dalam
penanganan kehamilan dan
persalinan sehat oleh bidan
dan dokter puskesmas
Kerja sama antara
masyarakat adat dengan
lembaga layanan kesehatan
non-pemerintah dalam
mengakomodasi praktek
budaya dalam bidang
kesehatan (RS Misi, Balai
Kesehatan GKI)
Mendukung pembuatan HAKI
untuk bahan, metode
pengobatan berbasis budaya
Promosi dan pelestarian
bahan, metode pengobatan
local/berbasis budaya
Sosialisasi layanan kesehatan
reproduksi bagi perempuan
Promosi pemenuhan
kebutuhan dasar bagi ibu
hamil (anemia, gizi besi cs)
Mendorong Ibu hamil untuk
berkunjung ke fasyankes
termasuk memperoleh
imunisasi
Pendidikan politik bagi
perempuan melalui institusi
masyarakat
Pendidikan bagi caleg dan
anggota legistlatif (capacity &
influence)
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Hasil Perubahan yang
diharapkan

Dilindunginya hak-hak
ketenagakerjaan
perempuan

Keluaran
perempuan dalam
proses
pengambilan
keputusan
A. Dipahaminya hakhak
ketenagakerjaan
oleh para pekerja
perempuan

Kegiatan

Rincian Kegiatan
c. Advokasi ke lembaga politik
(termasuk partai politik)
tentang isu-isu perempuan

(1) Melaksanakan
pengorganisasian
pekerja
perempuan di
sektor formal

a. Pemetaan sebaran dan
jumlah pekerja perempuan
papua yang bekerja di sektor
formal
b. pembentukan
kelompok/perkumpulan
pekerja perempuan Papua
sebagai wadah untuk
perlindungan hak-hak
pekerja
c. Pengembangan jejaring
kelompok/perkumpulan
pekerja perempuan Papua
d. Pendidikan tentag hak-hak
ketengakerjaan perempuan
e. Penyediaan fasilitas dan
aturan di tempat kerja yang
sensitif gender

2.1.2.2. Tujuan 2: Memperkuat kemampuan perempuan Papua untuk karakter budaya yang
kuat
Hasil Perubahan yang
diharapkan
Dipahaminya norma,
nilai dan pranata sosial
dalam pengasuhan
keluarga Papua

Diperkuatnya identitas
dan eksistensi sebagai
orang Papua

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

A. Keluarga Papua
memahami
pengasuhan anak
dan pembagian
peran dalam
keluarga Papua

(1) Melaksanakan
pendidikan bagi
keluarga
(bapak/ibu/anak)
tentang perannya
masing-masing
dalam keluarga yang
memperhatikan
kesetaraan gender
dan budaya

B. Perempuan Papua
mengdenfikasikan
diri sebagai bagian
dari budaya Papua

(1) Memperkuat
lembaga adat/sosial
dengan
transformasi peran
perempuan dalam
budaya Papua

a. Penyusunan modul
pendidikan keluarga
tentang kesetaraan
gender dalam budaya
Papua
b. Melakukan pelatihan
bagi narasumber untuk
kegiatan pendidikan
c. Pelaksanaan pendidikan
keluarga tentang gender
a. Mengkaji posisi
perempuan dalam
budaya Papua
b. Penguatan kelembagaan
adat dalam menangani
kepentingan perempuan
dalam budaya (mata
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Hasil Perubahan yang
diharapkan

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

c.

d.

Diperkuatnya
pemahaman atas
keragaman budaya di
tanah Papua

A. Terbntuknya
jejaring kelompok
perempuan dalam
masyarakat adat
dengan kelompok
perempuan dari
masyarakat adat
lain

(1) Membentuk jejaring
komunikasi dengan
kelompok/gerakan
perempuan yang
lebih luas

a.

b.

pencaharian,
perkawinan beda suku,
konflik, dll)
pendidikan budaya
papua kepada
perempuan oleh
kelompok kerja
perempuan masyarakat
adat
Membiasakan untuk
menggunakan bahasa
lokal dan karya budaya
sebagai bagian dalam
kehidupan keseharian.
mengidentifikasi
kelompok perempuan
yang ada di wilayah adat
Melaksanakan
pertemuan berkala antar
kelompok perempuan

2.1.2.3. Tujuan 3: Memperkuat kecakapan perempuan Papua dalam merespon lingkungan
yang berubah
Hasil Perubahan
yang diharapkan
Berkurangnya
angka kekerasan
terhadap
perempuan

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

A. Meningkatnya
kesadaran dan
pemahaman
tentang kekerasan
terhadap
perempuan dan
akibat-akibatnya

(1) Melaksanakan
pendidikan anti
kekerasan terhadap
perempuan pada tingkat
rumah tangga,
komunitas dan
masyarakat adat yang
lebih luas

a. Perluasan sosialisasi atau
rapat dengar pendapat
tentang kekerasan
terhadap perempuan
b. pelatihan bagi perempuan
dalam mencegah dan
merespon kekerasan
c. pemantauan terhadap
situasi kekerasan di tingkat
kampung atau desa
d. membangun sistem
penanganan terhadap
kasus kekerasan dengan
menggunakan hukum adat
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Hasil Perubahan
yang diharapkan

Dimilikinya
kecakapan hidup
dalam
menghadapi
permasalahan
sosial

Keluaran

A. Perempuan Papua
memiliki kecakapan
hiduo dakm
menghadapi
dinimika sosial
dalam wilayah
publik

Kegiatan

Rincian Kegiatan

(1) Melakukan seri pelatihan
kecakkapan hidup
perempuan dalam
menghadapi lingkupan
yang berubah

e. membangun jejering
layanan untuk korban
kekerasan terhadap
perempuan
a. Melaksanakanpendidikan
kritis terhadap situasi
sosial dan budaya
b. Pengenalan fasilitas
teknologi informasi dan
media sosial
c. Pengenalan penanganan
masalah narkoba di
lingkungan sekitar

2.2. Program Perlindungan Anak
2.2.1. Dampak yang diharapkan: Anak Papua yang sejati dan kreatif, berbudaya serta ramah
lingkungan.
2.2.2.1: Tujuan 1: Mempersiapkan anak Papua yang sejati dan kreatif
Hasil yang
diharapkan
Anak sehat yang
memiliki
kecakapan
budaya dan
pengetahuan
formal sesuai
dengan tingkatan
usianya

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

A. Kesepakatan
msayarakat adat
untuk mendukung
wajib belajar anak
untuk menempuh
pendidikan formal

(1) Membangun
kesadaran
keluarga dan
lingkungan adat
dalam mendukung
proses
pembelajaran anak

B.

(1) Mendorong
tersedianya
pembekalan bagi
tenaga pengajar
pendidikan formal
yang memiliki
kompetensi
budaya Papua

a. Mengumpulkan cerita adat
tentang pendidikan anak
b. Mengumpulkan cerita adat
tentang pengasuhan anak
c. Dengar pendapat tentang
pendidikan dan pengasuhan
anak
d. Menentukan fungsi lembaga
adat untuk pendidikan dan
pengasuhan anak
a. Menyusun kriteria kompetensi
budaya yang perlu dimiliki
berdasarkan nilai masyarakat
adat Papua
b. Menyusun kurikulum
pembekalan kompetensi budaya
tenaga pendidik
c. Memberikan rekomendasi
kepada pemerintah daerah

Diterimanya
rekomendasi
pembekalan
kepada guru di
pendidikan formal
tentang
kompetensi
budaya oleh
pemerintah daerah
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Hasil yang
diharapkan

Keluaran

C.

Tersedia sarana
bagi anak Papua
untuk kecedasan
dan kreativitas,
identitasnya dan
eskistensinya
sebagai anak
Papua

Dimanfaatkannya
layanan kesehatan
bagi ibu hamil dan
balita

A. Terbentuknya
wadah untuk
mengembangkan
pengetahuan lokal
mengasah
kecakapan dan
kreativitas anak

Kegiatan

(1) Menyediakan
program layanan
prima yang
responsif budaya
kepada ibu hamil
dan balita

(1) Menyediakan
wadah bermain
kreatif bagi anakanak

(2) Membangun
kecakapan hidup
anak untuk
menghadapi
permasalahan
sosial
(3) Memperkuat
kemampuan
pengasuhan anak
pada orang tua
secara adat

Rincian Kegiatan
untuk mengintegrasikan
pembekalan kompotensi budaya
ke dalam pengembangan
kapasitas tenaga pendidik
a. Melakukan koordinasi dengan
Puskesmas setempat dalam
penyediaan layanan kesehatan
bagi ibu hamil
b. Memberikan informasi kepada
ibu hamil tentang kesehatan
kandungan melalui institusi adat
c. Mendorong terpenuhinya gizi
balita
a. mengumpulkan permainan anak
setempat
b. membentuk pendamping anak
di wilayah setempat
c. mengorganisasikan anak-anak
untuk bermain melalui peer
leader (motivator)
d. mengembangkan film
documenter singkat tentang
cerita rakyat dan permainan
a. melakukan pendidikan
kecakapan hidup dalam
menghadapi narkoba
b. melaksanakan pendidikan
literasi tentang pemanfaatan
internet dan media sosial
a. mengidentifikasi model
pengasuhan anak dalam adat
Papua
b. membangun kelompok orang
tua sebagai model untuk
pengasuhan anak
c. melakukan pertemuan rutin
dengan orang tua untuk
memperkaya pengetahuan
tentang pengasuhan anak
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Hasil yang
diharapkan

Keluaran
B. Tersedianya rumah
pembelajaran
berbasis budaya

Kegiatan
(1) Mengembangkan
sekolah adat
berbasis suku

(2) Pengembangan
kegiatan lintas
budaya sebagai
media untuk
memahami
keragaman.

Rincian Kegiatan
a. mengadakan pertemuan untuk
pengembangan konsep sekolah
adat
b. Melakukan penjajagan tentang
lokasi, materi, penerimaan dan
kelayakan sekolah adat
c. menyusun kurikulum sekolah
adat dan materi pembelajaran
d. merekrut guru sekolah adat dari
warga setempat
e. melakukan pelatihan guru
sekolah adat berdasar kurikulum
dan materi sekolah adat
f. implementasi sekolah adat
a. melaksanakan event budaya
bagi anak yang melibatkan anakanak yang berbeda suku dan
etnis
b. pertukaran guru adat diantara
sekolah adat yang ada

2.2.2.2. Tujuan 2: Memperkuat perlindungan hak-hak anak
Hasil yang
diharapkan
Terpenuhinya
perlindungan hak
anak berbasis
budaya

Keluaran

Kegiatan

A. Tebentuknya
forum multi pihak
dalam pelayanan
kesehatan

(1) Mendorong
kelompok
masyarakat adat
dalam menangani
permasalahan
kesehatan

B. Meningkatnya
kesadaran untuk
melakukan
pencegahan
kekerasan
terhadap anak

(1) Melakukan
kampanya
pengurangan
kekerasan terhadap
anak

Rincian Kegiatan
a. membentuk forum multi pihak
untuk menyikapi permasalahan
kesehatan setempat bersama
dengan puskesmas
b. menyelenggarakan pertemuan
rutin forum multi pihak
a. menyelenggarakan pertemuan
warga tentang bentuk-bentuk
kekerasan terhadap anak
b. Melakukan kampanya anti
kekerasan terhadap anak
dengan pesan berbasis budaya
lokal
c. Menyediakan fasilitas bagi anak
berkebutuhan khusus
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Hasil yang
diharapkan

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

C. Terbangun norma
budaya yang
mendukung
perlindungan anak

(1) Mendorong
transformasi hak
anak dalam adat ke
dalam konteks
kekinian

a. mengidentifikasi hak-hak anak
dalam budaya lokal
b. mengkaji kesesuaian hak anak
dalam budaya lokal dengan hak
anak universal CRC)
c. menyusun materi penyuluhan
perlindungan anak berbasis
budaya lokal

2.2.2.3. Tujuan 3: Memperkuat dukungan pemerintah dareah untuk kegiatan perlindungan
anak dan pengembangan kapasitas anak
Hasil yang
diharapkan
Dianggarkannya
kegiatan
perlindungan dan
pengembangan
kapasitas anak
dalam anggaran
pemerintah

B.3.2.3.1.
Dintegrasikannya
PATBM
(Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis
Masyarakat) ke
dalam
kelembagaan adat

Keluaran

Kegiatan

Rincian Kegiatan

A. Tersedianya
anggaran untuk
pengembangan
sekolah adat

(1) Menyusun anggaran
sekolah adat
berdasarkan
kebutuhan pada
tingkat pemerintah
daerah

B. Tersedianya
anggaran untuk
kegiatan
masyarakat dalam
penguatan norma
dan nilai budaya
dalam
memperkuat
kapasitas anak
secara budaya
A. PATBM menjadi
kegiatan
kampung adat

(1) Menyusun anggaran
bagi kegiatan
masyarakat dalam
perlundungan anak
dan pengautan
kapasitas anak pada
tingkat kampung

a. penyusunan model pembiayaan
untuk sekolah adat
b. pertemuan advokasi anggaran
sekolah adat antara kelompok
masyarakat dan BPPPA
c. Monitoring pembahasan
anggaran pada tingkat forum
SKPD dan DPRD
a. penyusunan model pembiayaan
untuk kegiatan masyarakat
b. pertemuan advokasi anggaran
sekolah adat antara kelompok
masyarakat dan pemerintah
desa/kampung
c. Monitoring pembahasan
anggaran pada tingkat
musyawarah kampung/desa

(1) Menerapkan PATBM
dengan
menyesuaikan nilai
dan norma budaya
setempat

a. Mengkaji PATBM sebagai
gerakan masyarakat
berdasarkan nilai dan norma
setempat
b. Menjadikan PATBM sebagai
bagian dari kegiatan masyarakat
adat dalam perlindungan anak
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3. Tata Kelola Program
Tata kelola program meliputi enam komponen yaitu; (a) manajemen dan regulasi, (b)
pembiayaan, (c) informasi, (d) sumber daya manusia, (e) perlengkapan/ logistik, dan (f)
mobilisasi partisipasi masyarakat. Semua komponen tata kelola tersebut berlangsung dilakukan
pada tingkat pelaksana di lapangan yaitu kelompok masyarakat adat di Papua. Berikut ini adalah
gambaran singkat untuk masing-masing komponen. Perlu diperhatikan bahwa gambaran ini
sifatnya umum dan harus diterjemahkan ke dalam konteks pelaksanaan program di masingmasing kampung atau di kabupaten/kota di Papua. Berikut adalah gambaran singkat tentang
enam komponen dalam tata kelola program pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
3.1. Manajemen dan Regulasi
Komponen atau fungsi Manajemen dan Regulasi merupakan pengaturan dan pengelolaan
program pemberdayaana perempuan yang mencakup tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak terkait serta aturan/pedoman yang diperlukan untuk menjalankan program yang
bersangkutan. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan
oleh masyarakat adat pada dasarnya ditentukan oleh pengelolaan dan pengaturan organisasi
yang mampu menentukan dengan tugas, alur kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak
yang terlibat dalam pelaksanan program. Pada satu sisi yang lain, keberhasilan ini juga akan
dipengaruhi oleh ada atau tidaknya dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dari
program ini. Pengelolaan program berbasisi kampung atau desa memudahkan sinergi antar
masyarakat dan pemangku kepentingan dan pemerintah melalui tersedianya kesempatan yang
luas bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dan menggerakkan masyarakat untuk
memanfaatkan kegiatan program dan masyarakat.
Secara garis besar pengelolaan program ini mencakup dua aspek yaitu aspek manajemen yang
lebih berfokus pada penyediaan berbagai macam aturan dan sumber daya yang diperlukan
untuk berjalannya berbagai kegiatan program. Kedua aspek teknis yaitu pengelolaan berbagai
kegiatan agar bisa mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Oleh karenanya, pembagian di
dalam lembaga pelaksana kurang lebih akan mencakup dua hal tersebut. Meskipun demikian,
karena asas transparansi, partisipasi dan akuntailitas merupakan hal yang mendasar dalam
pengelolaan program maka perlu dikembangkan berbagai aturan main atau mekanisme yang
memungkinkan hal tersebut. Keterbukaan informasi dan keterlibatan berbagai pihak termasuk
perempuan dan anak-anak dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program
menjadi landasan agar asas tersebut bisa diterapkan. Sejumlah indikator tentang aspek
manajemen dan regulasi dan teknis selengkapnya bisa dilihat pada bagian M&E yang bisa
menjadi dasar pembagian kerja dan menentukan aturan main dalam pengelolaan program ini.
3.2. Pembiayaan
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Komponen atau fungsi pembiayaan merupakan upaya untuk penggalian sumber pembiayaan,
penganggaran, dan pembelanjaan dana untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak
guna mencapai kesejahteraan anak yang setinggi-tingginya. Gambaran untuk masing-masing
fungsi bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini:
a. Penggalangan sumber-sumber pembiayaan
Pada komponen penggalangan pembiayaan, ada berbagai kemungkinan sumber yang
dapat membiayai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik
yang bersumber dari pemerintah, swasta atau perusahaan melalui mekanisme
tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat, dan lembaga donor internasional. Pada
awal ini, sumber pembiayaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang dilaksanakan oleh masyarakat adat adalah APBN melalui Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA). Analisis sumber
pembiayaan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi tantangan tersendi bagi
masyarakat adat untuk meneruskan dan memperluasnya. Oleh karena pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak merupakan pelayanan dasar wajib yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah, maka program yang dilaksanakan oleh masyarakat adat
didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN, APBD atau APBDesa. Sumber
pembiayaan yang berasal dari masyarakat, swasta atau donor internasional besifat
komplementer bagi pembiayaan pemerintah. Dengan demikian, menjadi penting untuk
sejak dari awal dibangun jejaring dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa
untuk mempersiapkan pengembangan program di masa depan. Mobilisasi sumber
pembiayaan biasanya dilakukan dengan mekasinisme pengajuan proposal ke lembaga
penyedia dana dengan disertasi upaya advokasi yang secara berkelanjutan.
Pengembangan disain intervensi dalam dokumen ini pada dasarnya adalah merupakan
contoh bagaimana sebuah program dikembangkan.

b. Penganggaran dan Pengalokasian dana
Prinsip uang mengalir mengikuti kegiatan merupakan prinsip yang umum dilakukan
dalam penganggaran sehingga sebagai konsekuensinya jika ingin menganggarkan
sebuah program maka perlu diketahui dengan jelas dan rinci berbagai kegiatan yang
akan dilaksanakan termasuk juga komponen-komponen dari kegiatan tersebut yang
membutuhkan pembiayaan. Kegagalan dalam penganggaran biasanya terjadi karena
penyusun tidak memahami logika program dan rincian kegiatan yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Anggaran yang tidak rinci akan
menyebabkan kebingungan dan ketidaktepatan serta cenderung menjadi tidak
transparan dan akuntabel karena hanya berdasarkan kira-kira dari sebuah kegiatan
yang tidak rinci (gelondongan). Oleh karena itu, pengembangan matriks atau kerangka
program menjadi dasar dalam menyusun anggaran. Kerangka program yang ada dalam
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dokumen ini bisa diperasionalkan sebagai dasar untuk menganggarkan dan
mengalokasikan dana yang tersedia.
c. Pembelanjaan
Pembelanjaan atau penggunaan dana harus sesuai dengan alokasi dana yang telah
ditetapkan karena pengalokasian anggran sudah diperhitungkan sesuai dengan
perencanaan kegiatan agar penggunaannya efektif. Pembelanjaan harus didukung oleh
bukti-bukti yang syah untuk menjamin kepercayaan dari para pihak. Semua
pembelanjaan dan bukti-buktinya harus dicatat dan harus direkap untuk setiap
klasifikasi dana untuk dilaporkan secara periodik dan memudahkan dalam
pemeriksaan. Setiap orang yang berkepentingan harus mudah mendapatkan informasi
tentang ini secara benar, karena sifat keuangan dalam pelayanan sosial masyarakat
harus terbuka dan transparan. Sebagai alat verifikasi atas pembelanjaan yang telah
dilakukan maka harus disusun laporan keuangan yang merupakan alat untuk
mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban yang dibuat berdasarkan catatan
setiap penerimaan dan pembelanjaan dengan bukti tertulis yang syah dan direkap
sesuai dengan alokasi dana dan klasifikasi biaya. Laporan keuangan dibuat secara
berkala biasanya tiap bulan atau triwula serta laporan akhir tahun. Sebagai bentuk
pertanggung jawaban, laporan keuangan disampaikan kepada setiap pemberi dana,
masyarakat, dan pemerintah setempat (sebagai lembaga pengendali) yang kemudian
diteruskan ke pemerintah tingkat atasnya. Pemeriksaan keuangan baik secara internal
maupun secara eksternal merupakan mekanisme untuk menjamin kebenaran,
transparansi, tanggung jawab, dan evaluasi. Hasil pemeriksaan ini dijadikan dasar bisa
digunakan untuk perencanaan pembiayaan di tahun berikutnya.
3.3. Pengelolaan Informasi
Pengelolaan Informasi merupakan upaya ini digunakan untuk mengembangkan pesan program,
mengumpulkan capaian program dan pemanfaatannya. Sistem pengelolaan informasi yang
dibangun untuk mendukung program sehingga dapat memudahkan dalam pendataan,
pencatatan, pengolahan dan analisis, penyajian data dan informasi, penyusunan bahan
publikasi, publikasi/distribusi, dan pemanfaatan data terutama untuk pengeloaan kegiatan
program (mulai dari mengenali situasi dan permasalahan, merencanakan dan melaksanakan
intervensi, dan evaluasi proses dan hasil dan implikasinya bagi pengembangan kebijakan dan
program), serta untuk mengembangkan pesan program yang relevan dengan kegiatan yang
dilaksanakan. Untuk itu cakupan informasi yang harus dikelola dengan sistematik adalah
sebagai berikut:
a. Situasi dan permasalahan kelompok sasaran dan konteksnya
Informasi ini biasanya diperoleh dalam proses awal pengembangan program dimana
informasi ini menjadi dasar untuk melakukan justifikasi atas kegiatan tersebut
dilaksanakan. Meskipun demikian oleh karena situasi permasalahan ini selalu
75

berkembang dari waktu ke waktu maka pengumpulan informasi ini seharusnya
dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga
memungkinan program menjadi responsif terhadap perubahan lingkungan dan situasi
dari kelompok sasarannya. Secara teknis, catatan-catatan dalam pelaksanaan kegiatan
harus selalu dimasukkan komponen tentang situasi dan permasalahan kelompok
sasaran dan konteksnya agar bisa dilaksanakan secara berkesinambungan.
b. Informasi untuk perencanaan kegiatan
Informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan biasanya berasal dari capaian-capaian
yang pada periode sebelumnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu termasuk
berbagai faktor hambatan atau penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu,
diperlukan dokumentasi yang lengkap tentang apa saja yang dilakukan program dalam
periode tertentu. Data bisa berupa data kuantitatif tetapi bisa juga data yang bersifat
kualitatif yang berasal dari pengamatan staf program. Selain data programatik tersebut,
dalam perencanaan juga diperlukan informasi tentang keberhasilan atau efektivitas
atas kegiatan yang telah berlangsung yang biasanya diperoleh dari kegiatan monitoring
dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh lembaga atau pihak luar yang diminta untuk
melakukannya. Informasi ketiga yang penting untuk perencanaan kegiatan adalah
informasi yang berasal dari lingkungan program termasuk perubahan berbagai
kebijakan yang langsung atau tidak langsung terkait dengan program. Asesmen
terhadap informasi seperti ini bisa dilakukan secara periodik sehingga bisa menjamin
kebaharuan dari informasi yang sangat penting bagi konteks pengambangan program
ini. Pengelolaan ketiga jenis informasi ini perlu memperoleh perhatian dan perlu secara
sengaja menentukan penanggungjawab dari berbagai informasi ini agar memudahkan
proses perencanaan dan perbaikan-perbaikan program di saat ini dan masa yang akan
datang.
c. Informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bisa dilakukan jika tersedia data primer yang
berasal dari pelaksanaan program. Data primer ini biasanya diperoleh melalui
pembuatan laporan harian staf, laporan kegiatan atau laporan pelatihan. Tidak
tersedianya format laporan untuk kegiatan khusus akan mempersulit kegiatan tersebut
dianalisis berdasarkan bukti. Untuk itu, menjadi penting bagi pengelola program untuk
membangung sistem dokumentasi untuk setiap kegiatan yang direncanakan karena ini
menjadi dasar untuk menilai berjalan atau tidaknya dan efektivitas atau tidaknya
sebuah kegiatan.
d. Informasi untuk pengembangan pesan program.
Setiap program selalu memiliki pesan utama yang ingin disampaikan kepada kelompok
sasarannya. Ini merupakan informasi teknis yang sangat vital bagi program karena
berbagai perubahan yang diharapkan terjadi akan sangat tergantung bagai pesan ini
dikemas, dikomunikasikan dan dipahami oleh pemanfaat program. Agar bisa menyusun
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pesan yang tepat, maka diperlukan informasi yang tepat tentang permasalahan yang
dihadapi oleh kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lain. Informasi yang
terkait dengan permasalahan kelompok sasaran harus dipastikan dibaca dari kacamata
kelompok sasaran karena jika tidak maka bisa terjadi bias dan pesan menjadi tidak
sampai. Menjadi hal yang penting manakala program ini terkait dengan budaya spesifik
suatu wilayah tertentu dimana pemahaman antara pelaksana program dengan
kelompok sasaran seringkali berbeda. Dengan kata lain, pengelolaan informasi dengan
memperhatikan karakteristik dari kelompok sasaran menjadi landasan utama untuk
pengembangan pesan program yang efektif. Bentuk pengolahan informasi ini biasanya
diwujudkan dalam bentuk media KIE, modul penyuluhan, modul pelatihan atau
penyusunan rekomendasi.
3.4. Sumber Daya Manusia
Pengelolaan SDM merupakan upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya
manusia yang terlibat dalam perlundungan anak memiliki kompetensi yang dibutuhkan,
memiliki kapasitas tertentu dan mencukupi kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sumber daya manusia yang menggerakan pengembangan program pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak terutama bertumpu pada SDM yang ada di masyarakat adat. Oleh
karena seuah selalu mensyaratkan kompetensi minimal tertentu yang harus dimiliki oleh staf
program, maka pola rekutmen untuk menjadi staf program perlu mempertimbangkan
komptensi minimal ini agar yang bersangkutan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai
dengan bidang yang ditugaskannya. Meski demikian, oleh karena kegiatan program selalu
berkembang dan selalu muncul berbagai tantangan dalam pelaksanaannya maka diperlukan
sistem pengembangan kapasitas yang mencukupi di dalam lembaga pelaksana agar mampu
menangani persoal lapangan yang dinamis. Meski demikian, analisis pekerjaan juga
menghasilkan jumlah staf yang harus ada agar sebuah pekerjaan bisa diselesaikan. Dengan
demikian, selain kompeten dan memiliki kapasitas dalam menjalankan pekerjaan, perlu juga
dipertimbangkan kecukupan staf untuk bidang-bidang tertentu. Ketidaksesuan jumlah optimal
dengan tuntutan pekerjaan akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Sebaliknya terlalu
banyaknya staf yang bekerja disebuat bidang pekerjaan tertentu akan menghasilkan inefisiensi
dalam program. Dengan demikian, tiga prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya manusia
dalam program ini adalah adanya pola rekrutmen yang sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan oleh program, adanya pengembangan kapasitas dan tingkat kecukupan SDM
dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Beberapa indikator pokok dalam pengelolan program ini
bisa dilihat pada bagian M&E di belakang.
3.5. Pengelolaan Perlengkapan
Pengelolaan perlengkapan program merupakan upaya untuk memastikan agar kebutuhan
perlengkapan untuk mendukung terselenggaranya pemberdayaan dan perlindungan anak
tersedia dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan untuk
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mendukung pelaksanaan program antara lain adalah adanya tempat untuk bekerja yang
memadai, alat kantor yang diperlukan untuk pencatatan, pengarsipan, dan dokumentasi. Bukubuku modul, bahan-bahan cetak (buku, leaflet)/film, dan alat-alat peraga seringkali juga perlu
disiapkan untuk mendukung pelaksanaan publikasi/sosialisasi/kampanye atau kegiatan
intervensi lainnya. Isu penting dalam pengelolaan perlengkapan ini adalah pengadaan dan
distribusi perlengkapan. Mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel merupakan
prinsip yang harus dipegang dalam mengelola perlengkapan ini mengingat fungsi ini sangat erat
kaitannya dengan fungsi pembiayaan khususnya dalam aspek pembelanjaan. Isu yang lain perlu
diperhatikan adalah pada ketersediaan anggaran untuk distribusi, perawatan dan penggantian
perlengkapan yang tidak bisa dipakai kembali. Seringkali dijumpai tersedia penganggaran
perlengkapan, tetapi tidak disertai dengan biaya distribusi atau perawatan. Demikian juga
waktu maksimal penggunaan atau kemungkinan kerusakan juga seringkali diabaikan sehingga
tidak mengherankan sering ditemui kegiatan tidak bisa berjalan karena perlengkapan yang ada
tidak mencukupi atau tidak bisa berfungsi. Untuk itu perencanaan, pengadaan dan pemantarau
penggunaan perlengkapan menjadi fungsi dasar dalam tata kelola mengingat setiap kegiatan
selalu membutuhkan perlengkapan (sesederhana apapun). Indikator minimal dalam
pengelolaan perlengkapan bisa dilihat pada kerangka M&E di belakang.
3.6. Mobilisasi Masyarakat
Mobilisasi masyarakat merupakan salah satu fungsi dalam upaya pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak untuk melibatkan komponen masyarakat baik untuk berperan dalam
pengembangan kebijakan, penyelenggaraan kegiatan maupun pemanfaatan program yang ada
di daerah guna tercapainya derajat kesejahteraan perempuan dan anak yang setinggi-tingginya.
Penggerakan masyarakat utamaya diarahkan agar masyaakat dapat berpartisipasi secara
bermakna dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai kegiatan program.
Tidak kalah pentingnya adalah upaya penggerakan masyarakat ini dilakukan agar masyarakat
turut serta dalam upaya perubahan yang dikembangkan oleh pelaksana program. Atau dengan
kata lain penggerakan masyarakat ini bisa mendorong masyarakat agar bersedia memanfaatkan
berbagai kegiatan untuk merubah situasi yang dikembangkan oleh pelaksana program yang
diarahkan untuk mereka. Program yang berhasil adalah jika masyarakat mau mendukung
perubahan yang diinisiasi melalui program ini. Untuk itu, strategi untuk menggerakkan
masyarakat perlu dipikirkan matang-matang agar masyarakat bisa menerima program ini dan
mendukung upaya perubahan. Upaya promosi, melibatkan dalam pertemuan atau dengar
pendapat serta mendengar secara langsung tentang persoalan terkait dengan program atau
konteks permasalahan menjadi sarana yang tepat untuk menggerakkan masyarakat terlibat
dalam program ini. Pendekatan yang bersifat partisipatif terbukti lebih efektif dari pada
pendekatan yang bottom up karena secara budaya memiliki pemahaman dasar dan konteks
permasalahan yang lebih kuat.
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4. Monitoring dan Evaluasi (M&E)
4.1. Kerangka Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dimonitor dan
dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik.
Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi
gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah,
pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi harus dipandang
sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh kerena itu proses
monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga
proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus
menerus. Upaya perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap
hasil yang dicapai kepada para pengelola dan penanggungjawab kegiatan di tingkat desa,
kabupaten, provinsi atau nasional. Hasil evaluasi dan monitoring juga akan mendorong
pengambilan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah penting terkait dengan
pengembangan program ini di masa yang akan datang misalnya penentuan sumber daya,
pengembangan wilayah atau mengubah strategi agar menjadi lebih efektif.
Bersamaan dengan disepakatinya sebuah perencanaan kegiatan maka menjadi penting untuk
memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini memiliki tolok ukur untuk
menilai berjalan atau tidaknya di tingkat pelaksanaan. Proses inilah yang disebut sebagai
monitoring, yang pada intinya merupakan sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan
sistem pengumpulan data tentang indikator-indikator tertentu secara sistematis untuk
menyediakan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya tentang kemajuan dalam
pencapaian tujuan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.
Sementara evaluasi adalah penilaian secara objektif dan sistematis sebuah kegiatan yang
sedang atau sudah berlangsung termasuk disain, pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Tujuan
evaluasi adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kegiatan yang berupa efisiensi,
efektivitas, dampak dan keberlangsungan hasil bisa dipenuhi. Sebuah evaluasi sangat
memerlukan Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat yang memungkinkan
untuk mengintegrasikan hasil pembelajaran ke dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil
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evaluasi akan membantu dalam memaparkan dan memahami tujuan, kemajuan serta hasil-hasil
dari beragam jenis inisiatif pencegahan dan promosi.
Tujuan Program

Indikator
Program

Tatakelola
Data
Pengemba
ngan
Program

Proses

Indikator
Perubaha

keluaran

Data Program
(Data yang dihasilkan oleh
pelaksana)

Hasil

Indikator
Dampak

Dampak

Data Populasi
(Survei pada tingkat
Populasi)

Monitoring

Evaluasi

Kerangka Monitoring dan Evaluasi Program PP & PA
Agar bisa mengukur berbagai hasil yang diharapkan dalam proses monitoring dan evaluasi
maka dikembangkan berbagai macam indikator berdasarkan kerangka kerja sistem yang
memiliki komponen masukan-proses-luaran-hasil-dampak. Kerangka ini memungkinkan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data secara berurutan dan sekaligus mempertimbangkan
sumber data yang diperlukan. Adanya kerangka kerja tersebut maka kegiatan M&E bisa secara
sistematis bisa diarahkan untuk:
•
•
•

Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan pada tingkat
kampung atau wilayah adat.
Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan program di masingmasing tingkat pelaksanaan.
Mengukur efektivitas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk
merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk
program-program di masa yang akan datang.

Agar kedua fungsi dapat berjalan maka dalam proses penyusunan sistimatikanya dibutuhkan
sebuah kerangka kerja logis yang mendasari pengembangan M&E sehingga dapat memberikan
informasi yang terorganisir dan lengkap atas suatu strategi maupun kegiatan yang telah
dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka merespon suatu kebutuhan atau kondisi
tertentu. Kerangka kerja logis yang digunakan dalam proses M&E upaya perlindungan anak
terpadu berbasis masyarakat adalah keragka sistem yang terdiri masukan - proses - keluaran hasil – dampak (lihat gambar di bawah ini).
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Pedoman M&E untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan
menggunakan kerangka kerja program yang telah disusun. Secara garis besar ada empat jenis
indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan M&E dalam implementasi PATBM ini yaitu:
(1) Indikator programatik yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat aspek
tata kelola program. (2) Indikator proses dan keluaran yang mencakup indikator dari berbagai
hasil kegiatan yang direncanakan yang bisa mengarahkan perubahan. (3) Indikator hasil yang
diharapkan (outcome) yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan yang memberikan
gambaran tentang arah perubahan yang dicapai. (4) Indikator dampak yang pada dasarnya
mencakup ukuran untuk situasi yang ingin diubah melalui pengembangan program ini. Berbagai
indikator ini bisa dilihat pada kerangka program baik pada pemberdayaan perempuan maupun
pada perlindungan anak. Sumber data untuk indikator programatik adalah berasal dari data
programatik dan pengembangan program dan indikator proses/keluaran, outcome dan dampak
akan diukur dari survei yang mentargetkan pada populasi.
Data untuk M&E
Ketepatan data merupakan isu mendasar yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan
rencana M&E karena akan memungkinkan dilakukannya perbandingan hasil pengukuran dari
waktu ke waktu sehingga akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi
kecenderungan dan perubahan situasi perlindungan dan kekerasan terhadao anak. Untuk
menjamin hal tersebut maka diperlukan data yang valid, reliable dan tidak bias. Data yang valid
(akurat) adalah data yang bisa menggambarkan keadaan yang mendekati kebenaran. Data yang
reliable (andal) adalah data yang dijawab secara konsisten sama jika ditanyakan dengan
pertanyaan yang sama. Sementara itu jika data memiliki pola kesalahan yang berulang maka
disebut dengan bias. Banyak cara dapat digunakan untuk memastikan kualitas data. Sebagian
besar tindakan ini bersandar pada perencanaan dan supervisi yang baik.
Berikut ini memaparkan sejumlah cara yang bisa digunakan program untuk memastikan kualitas
data yang baik:
1) Memastikan bahwa indikator yang akan digunakan untuk mengukur sebuah topik
dioperasionalkan menjadi pertanyaan yang sesuai dengan maksud/definisi yang telah
ditentukan
2) Merencanakan pengumpulan dan analisis data
3) Melatih staf M&E dalam pengumpulan data
4) Melakukan pengecekan atas data yang dikumpulkan pada semua tahapan
Berikut ini secara rinci berbagai indikator dan sumber data yang diperlukan untuk melakukan
verifikasi atas pencapaian untuk masing-masing indikator.
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4.2.1.

Sumber Data Monitoring: Tata Kelola Program PP & PA

Input
Manajemen
dan Regulasi

Pembiayaan

SDM

Perlengkapan

Informasi
Strategis

Mobilisasi
Masyarakat

Indikator Tata Kelola
Tersedia alur program atau aturan yang mengatur pelaksanaan
program PP&PA
Terdapat proses perencanaan kegiatan PP&PA yang bersifat
partisipatif (melihatkan multi pihak termasuk anak-anak dan
perempuan)
Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung
kegiatan PP&PA
Tersedia proses untuk bagi warga untuk mengetahui kegiatan
yang dilaksanakan oleh pelaksana program
Tersedianya sumber dana yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan program secara rutin
Tersedia alokasi anggaran program untuk kegiatan-kegiatan
pokok dalam perencanaan program
Terserapnya anggaran sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang
direncanakan
Tersedia staf yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
program
Tersedia pengembangan kepasitas bagi staf agar mampu
memenuhi tuntutan ketrampilan kerjanya
Terdapat mekanisme supervisi terhadap staf dalam
pelaksanaan kegiatan
Tersedia tempat yang memadai untuk mendukung kegiatan
program
Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan
program (buku, alat peraga, alat tulis, media KIE dll)
Tersedia dana operasional rutin yang disediakan untuk
pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan yang ada
Tersedia laporan bulanan kegiatan dari berbagai kegiatan yang
direncanakan
Tersedia catatan individu staf yang mengerjakan masing-masing
kegiatan
Tersedia catatan tentang situasi terkait kekerasan
Tersedia informasi tentang perkembangan setiap kegiatan yang
dilaksanakan
Tersedianya materi-materi yang mendukung kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Adanya media informasi yang bisa digunakan untuk
menyampaikan pesan tentang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat
desa/kampung dalam perencanaan dan kegiatan program

Sumber Data
Dokumen
Notulensi Rapat

Kesepakatan (MoU)
Notulensi Rapat
Kontrak, dokumen
hibah, donatur, usaha
Rencana Anggaran
Laporan penggunaan
anggaran
Dokumen Scope of
work
Laporan pelatihan
Laporan supervisi
Observasi
Daftar inventaris
Rencana Anggaran
dan Laporan
penggunaan
Laporan bulanan
Laporan harian
Catatan Kasus
Notulensi rapat
koordinasi staf
Dokumen Pelatihan,
Penyuluhan atau
sosialisasi
Media KIE yang
tersedia
Laporan kegiatan
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Input

Indikator Tata Kelola
Tersedianya strategi untuk melakukan
mobilisasi/penjangkauan kepada kelompok sasaran
Terbukanya akses masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan
program
Adanya dengar pendapat rutin terkait dengan ke masyarakat
terkait pelaksanaan kegiatan program

4.2.2.

1.

2.

Sumber Data Monitoring: Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Rincian Kegiatan
Pemetaan karakteristik usaha yang
sesuai dengan perempuan wilayah
setempat
Pemetaan kebutuhan terhadap produksi

3.

Menggalang kesadaran untuk bekerja di
sektor usaha mikro

4.

Pengorganisasian perempuan ke dalam
kelompok usaha mikro

5.

Pelatihan kewirausahaan dan
pengelolaan bisnis mikro

6.

Pemberian/penyaluran kredit usaha
rakyat dengan skema khusus bagi
perempuan Papua dengan metode/pola
khusus
Pemetaan awal jenis produksi
perempuan
Pemetaan kebutuhan pasar atas potensi
usaha mikro di wilayah setempat
memperkuat forum produsen
perempuan untuk jenis produksi terpilih
Mempertemukan forum produsen
dengan pembeli
Membentuk MoU tentang pemasaran
produksi ttt
Transaksi pasar jenis produksi tertentu
Menyediakan rekomendasi kepada
pemerintah daerah tentang ruang usaha
dan jenis produk yang perlu
memperoleh perlindungan pemerintah
daerah
Penyusunan naskah kebijakan yang
menjadi bahan advokasi ke pemerintah
dearah provinsi dan kabupaten/kota

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Sumber Data
Dokumen strategi
penjangkauan
masyarakat
Dokumen tentang
relawan program
Laporan

Indikator Proses
Tersedia Laporan pemetaan
potensi produksi

Sumber Data
Laporan pemetaan

Tersedia Laporan pemetaan
potensi penyerapan produksi
# pertemuan/dengar pendapat
warga
# peserta
# kegiatan pengorganisasian
# kelompok usaha yang terbentuk
# pelatihan
# peserta
# RTL
# pertemuan advokasi dengan
lembaga/bank penyedia kredit
# kelompok usaha penerima
kredit
Tersedia laporan asesmen
produksi potensial
# laporan asesmen kebutuhan
produksi potensial
# pertemuan rutin anggota forum

Laporan pemetaan

# petemuan

Notulensi Rapat

# MoU

Dokumen

# nilai transaksi
Tersedia Laporan kajian tentang
sektor usaha dan jenis produksi
yang perlu memperoleh
perlindungan
naskah rekomendasi kebijakan
tersusunnya naskah peraturan
daerah untuk perlindungan usaha
perempuan beserta produk yang
dihasilkannya

Laporan kegiatan
Dokumen
Rekomendasi

Laporan kegiatan

Laporan kegiatan
Laporan pelatihan

Laporan kegiatan

Laporan asesmen
Laporan asesmen
Laporan kegiatan

Dokumen Naskah
Kebijakan
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15. Pelatihan kepemimpinan dan
manajemen kinerja bagi perempuan
Papua
16. Lokakarya penguatan identitas dan
eksistensi perempuan Papua
17. Seri pelatihan ketrampilan sesuai
dengan bidang kerja yang ada

18. Pemetaan jumlah perempuan yang buta
aksara per kampung
19. Bekerja sama dengan pemerintah
kampung/desa untuk mengadakan kelas
lterasi bagi perempuan yang telah
teridentifikasi sebelumnya

20. Memperkuat kapasitas guru literasi
tentang kompetensi budaya Papua
21. Pelaksanaan kelas literasi di tingkat
kampung/desa
22. Kompilasi cerita/sejarah tutur tentang
perempuan dalam kebudayaan Papua
23. Dengar pendapat buku ajar tentang
perempuan dalam kebudayaan papua
24. Uji Coba pengajaran materi Perempuan
dalam Kebudayaan Papua di SD-SMU
25. Advokasi untuk mengisi muatan lokal
26. Penyusunan kriteria dan jenis
kompetensi budaya Papua

27. Lokakarya tentang kompetensi budaya
sebagai sebuah pendekatan dalam
pembangunan di Papua bagi pemegang
kebijakan di sektor pelayanan dasar baik
pemerintah maupun non-pemerintah

28. Advokasi untuk integrasi materi
kompetensi budaya ke dalam kegiatan
pengembangan pegawai di sektor
pelayanan dasar

# pelatihan
# peserta
# RTL
# lokakrya
# peserta
# RTL
# pelatihan
# jenis ketrampilan yang
dilatihkan
# peserta
# RTL
# perempuan yang buta huruf

Laporan Pelatihan

# pertemuan dengan dinas
pendidikan dan pemerintah
kampung/desa
- kesepakatan tentang sekolah
literasi bagi perempuan
- tersusunnya kurikulum bagi
sekolah literasi berbasis budaya
# pelatihan bagi guru
# guru yang terlatih
# pertemuan
# peserta
# dan jenis materi ajar

Laporan Kegiatan
Kesepakatan (MoU)
Kurikulum Literasi
Perempuan

Laporan Lokakarya

Laporan Pelatihan

Laporan Pemetaan

Laporan Pelatihan
Laporan Kegiatan

# dengar pendapat & # peserta

Buku Kumpulan
Cerita Adat
Notulensi Pertemuan

Laporan proses dan evaluasi

Laporan Ujicoba

# pertemuan advokasi
# pertemuan
# peserta
Tersusunnya konsep dan modul
pelatihan kompetensi budaya bagi
pegawai di sektor pelayanan
dasar
# lokakrya
# peserta
# RTL

Laporan Kegiatan
Notulensi Pertemuan
Dokumen Kriteria dan
Jenis Kompetensi

# pertemuan advokasi
# peserta
# kesepakatan integrasi materi
kompetensi budaya ke dalam
pelatihan internal di sektor
pelayanan dasar

Laporan Kegiatan
Kesepakatan (MoU)

Laporan Lokakarya
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29. Pemantauan hasil kesepakatan tentang

30. Mendokumentasikan pengetahuan dan
proses penanganan kesehatan secara
budaya
31. Peningkatan Kapasitas mama-mama
bian dalam penanganan kehamilan dan
persalinan sehat oleh bidan dan dokter
puskesmas

32. Kerja sama antara masyarakat adat
dengan lembaga layanan kesehatan
non-pemerintah dalam mengakomodasi
praktek bbudaya dalam bidang
kesehatan (RS Misi, Balai Kesehatan GKI)

33. Mendukung pembuatan HAKI untuk
bahan, metode pengobatan berbasis
budaya

34. Promosi dan pelestarian bahan, metode
pengobatan local/berbasis budaya

35. Sosialisasi layanan kesehatan reproduksi
bagi perempuan
36. Promosi pemenuhan kebutuhan dasar
bagi ibu hamil (anemia, gizi besi cs)
37. Mendorong Ibu hamil untuk berkunjung
ke fasyankes termasuk memperoleh
imunisasi
38. Pendidikan politik bagi perempuan
melalui institusi masyarakat
39. Pendidikan bagi caleg dan anggota
legistlatif (capacity & influence)

# pertemuan koordinasi
# observasi lapangan
# temuan terkait dengan
pelaksanaan kesepakatan
# FGD untuk pengumpulan data
# pertemuan untuk analisis data
laporan dokumentasi
tersusunnya modul pelatihan
untuk mama bian
kesepakatan kemitraan mama
bian dengan bidan atau dokter
# pelatihan bagi mama bian
# mama bian yang mengikuti
pelatihan
# pertemuan masyarakat adat
dengan fasyankes nonpemerintah
# kesepakatan fasyankes nonpemerintah dengan masyarakat
adat
# orang yang dirujuk
# kegiatan pembinaan
# pelatihan tentang HAKI
# kelompok masyarakat yang
terlibat
# produk yang diajukan untuk
memperoleh HAKI
# kegiatan promosi
# kelompok masyarakat yang
terlibat
# produk yang dipromosikan
# kegiatan sosialisasi
# peserta
# kampung yang tercakup
# kegiatan
# peserta
# kampung yang tercakup
# ibu hamil yang dipetakan di
kampung
# ibu hamil yang dirujuk mama bia
ke fasyankes/bidan
# pelatihan tentang representasi
politik bagi perempuan
# peserta
# pelatihan ketrampilan
komunikasi dan pengambilan
keputusan politik
# peserta

Notulensi pertemuan

Laporan FGD
Notulensi Pertemuan
Modul Pelatihan
Laporan Pelatihan

Notulensi Pertemuan
Kesepakatan (MoU)
Laporan Layanan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

Laporan Pelatihan

Laporan Pelatihan
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40. Advokasi ke lembaga politik (termasuk
partai politik) tentang isu-isu
perempuan

41. Pemetaan sebaran dan jumlah pekerja
perempuan papua yang bekerja di
sektor formal
42. pembentukan kelompok/perkumpulan
pekerja perempuan Papua sebagai
wadah untuk perlindungan hak-hak
pekerja
43. Pengembangan jejaring
kelompok/perkumpulan pekerja
perempuan Papua
44. Pendidikan tentag hak-hak
ketengakerjaan perempuan

45. Penyediaan fasilitas dan aturan di
tempat kerja yang sensitif gender

46. Penyusunan modul pendidikan keluarga
tentang kesetaraan gender dalam
budaya Papua

47. Melakukan pelatihan bagi narasumber
untuk kegiatan pendidikan

48. Pelaksanaan pendidikan keluarga
tentang gender

49. Mengkaji posisi perempuan dalam
budaya Papua

50. Penguatan kelembagaan adat dalam
menangani kepentingan perempuan

tersusunnya bahan advokasi
tentang representasi politik
perempuan
# dialog dengan pimpinan
lembaga politik tentang peran
Perempuan dalam politik
# partai/lembaga politik yang
terlibat
# pekerja
Sebaran dan distribusi pekerja

Laporan Kegiatan

# pertemuan
# kelompok terbentuk
# anggota kelompok

Laporan Kegiatan

# pertemuan koordinasi
agenda jaringan
# pertemuan advokasi
# kegiatan pendidikan
# tempat kerja yang tercakup
# pekerja perempuan yang
mengikuti kegiatan
# tempat untuk laktasi
# aturan terkait dengan kesehatan
reproduksi
# tempat penitipan anak
terbentuknya tim penyususn
modul
# pertemuan penyusunan
# materi yang disusun
agenda pelatihan
# narasumber untuk pendidikan
keluarga
# pelatihan
RTL pelatihan
# kegiatan pendidikan keluarga
# keluarga yang mengikuti
pendidikan
# desa/wilayah yang tercakup
pendidikan
Terbentuk tim pengkaji dari tokoh
adat laki-laki dan perempuan
Diketahui posisi perempuan
dalam budaya Papua
Tersusun modul pendidikan
budaya bagi perempuan
terbentuk kelompok kerja
perempuan dalam lembaga adar

Laporan Kegiatan

Laporan Pemetaan

Laporan Kegiatan

Observasi
Dokumen regulasi

Laporan Kegiatan
Modul pendidikan
keluarga dalam
budaya Papua
Laporan Pelatihan

Laporan Kegiatan

Notulensi pertemuan
Laporan kajian
Modul pendidikan

Notulensi Pertemuan
Laporan Kegiatan
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dalam budaya (mata pencaharian,
perkawinan beda suku, konflik, dll)
51. pendidikan budaya papua kepada
perempuan oleh kelompok kerja
perempuan masyarakat adat
52. Membiasakan untuk menggunakan
bahasa lokal dan karya budaya sebagai
bagian dalam kehidupan keseharian.
53. mengidentifikasi kelompok perempuan
yang ada di wilayah adat

54. Melaksanakan pertemuan berkala antar
kelompok perempuan
55. Perluasan sosialisasi atau rapat dengar
pendapat tentang kekerasan terhadap
perempuan

56. pelatihan bagi perempuan dalam
mencegah dan merespon kekerasan
57. pemantauan terhadap situasi kekerasan
di tingkat kampung atau desa
58. membangun sistem penanganan
terhadap kasus kekerasan dengan
menggunakan hukum adat
59. membangun jejering layanan untuk
korban kekerasan terhadap perempuan

60. Melaksanakanpendidikan kritis terhadap
situasi sosial dan budaya

61. Pengenalan fasilitas teknologi informasi
dan media sosial

# orang dalam pokja
# kelompok yang terwakili
# kegiatan pendidikan
# peserta
# desa/kampung yag dicakup
munculnya gerakan pemanfaatan
karya budaya pada perempuan
dan masyarakat
# kelompok perempuan
# pertemuan inisiasi jaringan
kelompok perempuan
tersusunnya agenda dan rencana
kerja jejering kelompok
perempuan Papua
# pertemuan
# peserta
# kelompok perempuan
# pertemuan
# jenis pertemuan
# peserta
# desa/kampung yang dicakup
dalam pendidikan anti kekerasan
# pelatihan
# peserta
# desa/kampung yang terjangkau
# kasus yang ditemukan
# tindak lanjut
# dokumentasi kekerasan
# rujukan dan jenis hukum adat
# kasus terhadap perempuan
yang diselesaikan oleh pimpinan
adat
tersusunnya kesepakatan
mekanisme rujukand dari
masyarakat adat, layanan
kesehatan dan layanan psiksosial
# kasus kekerasan yang dirujuk
oleh lembaga yang terlibat dalam
kesepakatan
# pelatihan
# peserta
# desa/kampung tercakup dalam
pendidikan
RTL
# pelatihan
# peserta
# desa/kampung tercakup dalam
pendidikan
RTL

Laporan Kegiatan

Observasi

Laporan Kegiatan

Notulensi pertemuan

Notulensi pertemuan
Laporan Kegiatan

Laporan Pelatihan

Laporan Kegiatan

Dokumentasi
Pelaporan Kasus

Notulensi pertemuan
Kesepakatan (MoU)

Laporan Pelatihan

Laporan Pelatihan
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62. Pengenalan penanganan masalah
narkoba di lingkungan sekitar

4.2.3.

# pelatihan
# peserta
# desa/kampung tercakup dalam
pendidikan
RTL

Laporan Pelatihan

Sumber Data Evaluasi: Keluaran (Output) Program Pemberdayaan Perempuan

Indikator Keluaran
1.1.1. Bertambahnya lapangan kerja baru bagi perempuan Papua
1.1.2. Meningkatnya volume pemasaran hasil produksi kelompok usaha
perempuan Papua
1.1.3. Tersusunya kebijakan afirmatif yang mendorong situasi usaha yang
meguntungkan perempuan Papua
1.1.4. Meningkatnya profesionalitas dan kompetensi perempuan Papua yang
bekerja di sektor formal
1.2.1. Menurunnya jumlah perempuan Papua yang buta aksara
1.2.2. SK Gubernur tentang muatan lokal tentang perempuan dalam
kebudayaan papua di SD-SMU
1.2.3. Diterapkannya kriteria kompetensi budaya Papua sebagai materi
pengembangan kapasitas di sektor pembangunan di Papua
1.3.1. Terbangunnya kemitraan antara penyedia layanan kesehatan
perempuan berbasis adat dengan layanan kesehatan formal
1.3.2. Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh Perempuan
Papua
1.3.3. Represantif perempuan dalam bidang politik mampu menyuarakan
kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan
1.3.4. Dipahaminya hak-hak ketenagakerjaan oleh para pekerja perempuan
2.1.1. Keluarga papua memahami pengasuhan anak dan pembagian peran
dalam keluarga Papua
2.1.2. Perempuan Papua mengdenfikasikan diri sebagai bagian dari budaya
Papua
2.1.3. Terbentuknya jejaring kelompok perempuan dalam masyarakat adat
dengan kelompok perempuan dari masyarakat adat lain
3.1.1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan
terhadap perempuan dan akibat-akibatnya
3.1.2. Perempuan Papua memiliki kecakapan hiduo dakm menghadapi
dinimika sosial dalam wilayah public

Sumber Data
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
Laporan Tahunan Laporan
Monitoring Rutin
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4.2.4.

Sumber Data Evaluasi: Hasil Perubahan (Outcome) Program Pemberdayaan
Perempuan
Indikator Hasil Perubahan

Sumber Data

1.1. Diperkuatnya posisi ekonomi perempuan

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

1.2. Terdidiknya perempuan Papua (formal dan informal)

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

1.3. Terpenuhinya hak kesehatan perempuan

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

1.4. Diperkuatnya kapasitas perempuan yang berada dalam posisi strategis
pada lembaga politik

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

1.5. Dilindunginya hak-hak ketenagakerjaan perempuan

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

2.1. Dipahaminya norma, nilai dan pranata sosial dalam pengasuhan
keluarga Papua

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

2.2. Diperkuatnya identitas dan eksistensi sebagai orang Papua

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

2.3. Diperkuatnya pemahaman atas keragaman budaya di tanah Papua

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

3.1. Berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

3.2. Dimilikinya kecakapan hidup dalam menghadapi permasalahan sosial

Survei Populasi dan Cerita
Perubahan

4.2.5.

Sumber Data Evaluasi: Dampak Program Pemberdayaan Perempuan
Indikator Proses

Sumber Data

1.

Meningkatnya kualitas perempuan Papua

Cerita Perubahan

2.

Semakin tinggi kemampuan perempuan Papua dan semakin
kuatnya karakter budaya yang kuat
Semakin mampunya perempuan Papua dalam merespon
lingkungan yang berubah

Cerita Perubahan

3.

Cerita Perubahan
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4.2.6.

1.
2.
3.
4.

Sumber Data Monitoring: Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak

Rincian Kegiatan
Mengumpulkan cerita adat tentang
pendidikan anak
Mengumpulkan cerita adat tentang
pengasuhan anak
Dengar pendapat tentang pendidikan dan
pengasuhan anak
Menentukan fungsi lembaga adat untuk
pendidikan dan pengasuhan anak

Indikator Proses
# pertemuan
# cerita terkumpul
# pertemuan
# cerita terkumpul
# peserta
# cerita terkumpul
disepakatinya fungsi
pengawasan untuk
pendidikan dan
pengasuhan anak dalam
lembaga adat
# pertemuan
tersusun kriteria
kompetensi

5.

Menyusun kriteria kompetensi budaya yang
perlu dimiliki berdasarkan nilai masyarakat
adat Papua

6.

Menyusun kurikulum pembekalan
kompetensi budaya tenaga pendidik

# pertemuan
tersusun kurikulum
pembekalan

7.

Memberikan rekomendasi kepada
pemerintah daerah untuk mengintegrasikan
pembekalan kompotensi budaya ke dalam
pengembangan kapasitas tenaga pendidik

8.

Melakukan koordinasi dengan Puskesmas
setempat dalam penyediaan layanan
kesehatan bagi ibu hamil
Memberikan informasi kepada ibu hamil
tentang kesehatan kandungan melalui
institusi adat

tersusun rekomendasi
pembekalan kompetensi
budaya tenaga pendidik
# pertemuan dengan
pejabat pemda
# peserta
# pertemuan koordinasi
dengan staf puskesmas

9.

10. Mendorong terpenuhinya gizi balita

bahan penyuluhan
# penyuluh dari institusi
adat
# penyuluhan
# jumlah bumil yang
mengikuti kegiatan
penyuluhan
bahan penyuluhan gizi
# penyuluhan gizi
adanyat pemberian
makanan tambahan bagi
balita oleh puskesmas

Sumber Data
Notulensi pertemuan
Notulensi pertemuan
Notulensi pertemuan
Notulensi pertemuan
Kesepakatan

Notulensi pertemuan
Dokumen kriteria dan
jenis kompetensi
budaya bagi guru
Dokumen kurikulum
pembekalan
kompetensi budaya
guru
Dokumen
rekomendasi
Laporan kegiatan

Notulensi pertemuan

Modul penyuluhan
Laporan kegiatan

Modul penyuluhan
Laporan kegiatan
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Rincian Kegiatan

11. mengumpulkan permainan anak setempat

12. membentuk pendamping anak di wilayah
setempat

13. mengorganisasikan anak-anak untuk bermain
melalui peer leader (motivator)

14. mengembangkan film documenter singkat
tentang cerita rakyat dan permainan

15. melakukan pendidikan kecakapan hidup
dalam menghadapi narkoba

16. melaksanakan pendidikan literasi tentang
pemanfaatan internet dan media sosial

17. mengidentifikasi model pengasuhan anak
dalam adat Papua

Indikator Proses
# balita yang memperoleh
PMT
# pertemuan untuk
pengumpulan perainan
anak setempat
# jenis permainan anak
setempat
# jumlah relawan
pendamping anak
# pelatihan bagi
pendamping anak#
# peer leader
# pelatihan bagi peer
leader
# anak yang terlibat dalam
kegiatan anak
# kegiatan/bulan
# tersusun tema-tema
untuk film dokumenter
yang berasalah dari
idnetifikasi permainan dan
ceritaq lokal
# film dukumenter yang
diproduksi
Tersusun modul pelatihan
kecakapan hidup
menghadapi narkkoba
termasuk alkohol dan lem
# pelatihan bagi remaja
tentang narkoba
# remaja yang mengikuti
pelatihan
Tersusun modul pelatihan
literasi internet dan media
sosial
# pelatihan bagi remaja
tentang internet dan
media sosial
# remaja yang mengikuti
pelatihan
# pertemuan warga
# peserta

Sumber Data

Dokumentasi/buku
permaian anak

Laporan Kegiatan

Notulensi pertemuan
Laporan Pelatihan

Daftar Tema film
dokumenter
Film dokumenter
yang direncanakan

Modul pelatihan
kecakapan hidup
anak
Laporan pelatihan

Modul literasi
internet dan media
sosial
Laporan pelatihan

Notulensi pertemuan
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Rincian Kegiatan

18. membangun kelompok orang tua sebagai
model untuk pengasuhan anak

19. melakukan pertemuan rutin dengan orang
tua untuk memperkaya pengetahuan tentang
pengasuhan anak

20. mengadakan pertemuan untuk
pengembangan konsep sekolah adat

21. Melakukan penjajagan tentang lokasi, materi,
penerimaan dan kelayakan sekolah adat

22. menyusun kurikulum sekolah adat dan materi
pembelajaran
23. merekrut guru sekolah adat dari warga
setempat
24. melakukan pelatihan guru sekolah adat
berdasar kurikulum dan materi sekolah adat

25. implementasi sekolah adat
26. melaksanakan event budaya bagi anak yang
melibatkan anak-anak yang berbeda suku dan
etnis

Indikator Proses
tersusunnya model-model
dan nilai-nilai dalam
pengasuhan anak dalam
adat/budaya lokal
# pertemuan inisiasi
# kelompok warga
# warga yang menjadi
anggota kelompok
tersusun agenda kegiatan
kelompok
# pertemuan/sosialisasi
pengasuhan oleh
kelompok warga
# warga yang terlibat
dalam kegiatan
# pertemuan
# peserta dan jenis peserta
dokumen konsep
pengembangan sekolah
adat
Ditentukannya lokasi dan
materi sekolah adat
disain/rancangan
implementasi sekolah adat
dan tata kelolanya
kurikulum sekolah adat
# materi/modul sekolah
adat
kriteria dan syarat guru
adat
# guru adat yang direkrut
# pelatihan
# jenis pelatihan
# peserta
# RTL pelatihan
# anak yang menjadi siswa
# kegiatan sekolah adat
# event budaya dan
jenisnya
# anak yang terlibat per
event
# suku/etnis yang terlibat

Sumber Data
Modul pengasuhan
anak

Notulensi pertemuan
Laporan kegiatan

Notulensi pertemuan

Notulensi pertemuan

Laporan penjajagan
sekolah adat
Disain Sekolah Adat

Dokumen kurikulum
sekolah adat
Dokumen rekrutmen

Laporan Pelatihan

Laporan kegiatan
Laporan kegiatan
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Rincian Kegiatan

27. pertukaran guru adat diantara sekolah adat
yang ada

28. membentuk forum multi pihak untuk
menyikapi permasalahan kesehatan setempat
bersama dengan puskesmas

29. menyelenggarakan pertemuan rutin forum
multi pihak

30. menyelenggarakan pertemuan warga tentang
bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak
31. Melakukan kampanya anti kekerasan
terhadap anak dengan pesan berbasis budaya
lokal

32. Menyediakan fasilitas bagi anak
berkebutuhan khusus
33. mengidentifikasi hak-hak anak dalam budaya
lokal
34. mengkaji kesesuaian hak anak dalam budaya
lokal dengan hak anak universal CRC)
35. menyusun materi penyuluhan perlindungan
anak berbasis budaya lokal

36. penyusunan model pembiayaan untuk
sekolah adat

Indikator Proses
# rencana tindak lanjut
dari event
# pertukaran guru adat
# jenis pertukaran guru
# guru yang melaksanakan
pertukaran
# RTL dari pertukaran guru
adat
# pertemuan institusi adat
dan puskesmas
# orang yang berkomitmen
dalam forum multi pihak
tersusunnya agenda kerja
forum multi pihak
# pertemuan
# peserta
# rekomendasi ke
puskesmas yang dihasilkan
# pertemuan warga
# peserta
tersusun pesan
kampanye/sosialisasi
pencegahan kekerasan
terhadap anak
# kegiatan kampanye
# fasilitas adat yang ramah
terhadap anak yang
berkebutuhan khusus
# pertemuan
hasil kajian
# pertemuan
hasil kajian
# jenis materi/modul
perlindungan anak
# penyuluhan
# peserta
terbentuk tim penyusun
anggaran sekolah adat
teridentifikasi komponenkomponen pembiayaan
sekolah adat

Sumber Data

Laporan kegiatan

Notulensi pertemuan

Notulensi pertemuan

Notulensi pertemuan
Laporan kegiatan

Observasi

Notulensi pertemuan
Notulensi pertemuan
Laporan kegiatan
Modul penyuluhan
perlindungan anak

Rancangan Anggaran
Sekolah Adat
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Rincian Kegiatan

37. pertemuan advokasi anggaran sekolah adat
antara kelompok masyarakat dan BPPPA
38. Monitoring pembahasan anggaran pada
tingkat forum SKPD dan DPRD

39. penyusunan model pembiayaan untuk
kegiatan masyarakat

40. pertemuan advokasi anggaran sekolah adat
antara kelompok masyarakat dan pemerintah
desa/kampung
41. Monitoring pembahasan anggaran pada
tingkat musyawarah kampung/desa

42. Mengkaji PATBM sebagai gerakan masyarakat
berdasarkan nilai dan norma setempat

43. Menjadikan PATBM sebagai bagian dari
kegiatan masyarakat adat dalam
perlindungan anak

4.2.7.

Indikator Proses
tersusun anggaran rutin
sekolah adat tahunan
# pertemuan advokasi
# peserta
RTL pertemuan advokasi
# koordinasi dengan SKPD
tentang proses pengajuan
anggaran sekolah adat ke
APBD
terbentuk tim penyusun
anggaran kegiatan
masyarakat
teridentifikasi kegiatankegiatan masyarakat untuk
perlindungan anak dan
pengembangan kapasitas
tersusun anggaran rutin
kegiatan masyarakat
tahunan
# pertemuan advokasi
# peserta
RTL pertemuan advokasi
# koordinasi dengan Desa
tentang proses pengajuan
anggaran kegiatan
masyarakat pada APBDes
# pertemuan pembahasan
tentang PATBM
# peserta
hasil adaptasi gerakan
PATBM ke dalam kegiatan
kelembagaan adat
agenda kegiatan PATBM
# kegiatan
# jenis kegiatan
# peserta yang terlibat

Sumber Data

Notulensi pertemuan

Notulensi pertemuan

Rancangan Anggaran
kegiatan masyarakat
dalam perlindungan
anak

Laporan kegiatan

Laporan pertemuan

Notulensi pertemuan
Dokumen hasil
adaptasi PATBM ke
dalam kelembagaan
adat

Laporan kegiatan

Sumber Data Evaluasi: Keluaran (Output) Program Perlindungan Anak

Indikator Keluaran
1.1.1. Kesepakatan msayarakat adat untuk mendukung wajib belajar
anak untuk menempuh pendidikan formal

Sumber Data
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
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1.1.2. Diterimanya rekomendasi pembekalan kepada guru di
pendidikan formal tentang kompetensi budaya oleh
pemerintah daerah
1.1.3. Dimanfaatkannya layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
1.2.1. Terbentuknya wadah untuk mengembangkan pengetahuan
lokal mengasah kecakapan dan kreativitas anak
1.2.2. Tersedianya rumah pembelajaran berbasis budaya
2.1.1. Tebentuknya forum multi pihak dalam pelayanan kesehatan
2.1.2. Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pencegahan
kekerasan terhadap anak
2.1.3. Terbangun norma budaya yang mendukung perlindungan anak
3.1.1. tersedianya anggaran untuk pengembangan sekolah adat
3.1.2. Tersedianya anggaran untuk kegiatan masyarakat dalam
penguatan norma dan nilai budaya dalam memperkuat
kapasitas anak secara budaya
3.2.1. PATBM menjadi kegiatan kampung adat

4.2.8.

3.1.Dianggarkannya kegiatan perlindungan dan pengembangan
kapasitas anak dalam anggaran pemerintah
3.2. Dintegrasikannya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat) ke dalam kelembagaan adat

1.
2.

Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin
Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin

Sumber Data Evaluasi: Hasil Persubahan (Outcome) Program Perlindungan Anak

Indikator Hasil Perubahan
1.1. Anak sehat yang memiliki kecakapan budaya dan pengetahuan
formal sesuai dengan tingkatan usianya
1.2. Tersedia sarana bagi anak Papua untuk kecedasan dan
kreativitas, identitasnya dan eskistensinya sebagai anak Papua
2.1. Terpenuhinya perlindungan hak anak berbasis budaya

4.2.9.

Laporan tahunan
Laporan monitorung rutin

Sumber Data
Survei populasi
Cerita Perubahan
Survei populasi
Cerita Perubahan
Survei populasi
Cerita Perubahan
Survei populasi
Cerita Perubahan
Survei populasi
Cerita Perubahan

Sumber Data Evaluasi: Dampak Program Perlindungan Anak

Indikator Dampak
Mempersiapkan anak Papua yang sejati dan kreatif
Terpenuhinya hak-hak anak

Sumber Data
Cerita Perubahan
Cerita Perubahan
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3.

Semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah untuk kegiatan
perlindungan anak dan pengembangan kapasitas anak

Cerita Perubahan

Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan komponen inti untuk mengukur pencapaian dari sudut pandang
indikator program. Rencana operasional M&E harus menjelaskan cara pengumpulan data yang
diperlukan agar indicator bisa dijawab dengan benar dan tepat. Secara umum, terdapat dua
metode:
•

•

Kuantitatif: digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang jumlah,
proporsi, prevalensi dan data lain yang bersifat numerik. Survai adalah salah satu
contoh metode kuantitatif.
Kualitatif: digunakan untuk mengumpulkan informasi mendalam dan biasanya
menggali pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana” situasi yang ada. Metode kualitatif
yang biasa digunakan mencakup observasi, diskusi kelompok terarah dan wawancara
mendalam

Di dalam pelaksanaannya kedua metode ini memungkinkan untuk dikombinasikan karena
masing-masing memiliki keterbatasan. Misalnya ketika ingin melihat tentang proporsi orang
dewasa yang mengetahui tentang hak anak, maka bisa digunakan metode kuantitatif dimana
akan dihitung berapa banyak orang dewasa yang menjawab pertanyaan tentang hal tersebut
dalam kuesioner. Tetapi hal ini belum memberikan gambaran tentang seberapa jauh orang
dewasa tersebut memahami tentang hak anak tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan
pengumpulan data secara kualitatif untuk melihat aspek kualitas dari program tersebut. Dalam
pelaksanaan M&E, salah satu metode kualitatif yang disarankan adalah dilaksanakannya
pengumpulan ‘Cerita Perubahan’ yang ditulis atau dituturkan oleh anak, perempuan, laki-laki,
orang tua, pemangku kepentingan atau pengelola program tentang hal-hal yang berubah
selama program ini dilaksanakan.
Dilihat berdasarkan kerangka kerja di atas, maka pengumpulan data untuk monitoring akan
berbeda dengan evaluasi. Data programatik yang merupakan sumber data untuk kegiatan
monitoring. Oleh karena data programatik merupakan data yang dikumpulkan oleh pelaksana
program maka diperlukan mekanisme pelaporan yang standar atas indikator-indikator data
programatik yang akan dikumpulkan. Mekanisme pelaporan data programatik perlu disesuaikan
dengan struktur organisasi dari pelaksana program.
Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak
difokuskan dengan metode survai representatif yang berbasis populasi baik melalui survai,
survai rumah tangga, survai pada anak-anak atau perempuan, atau survai kelembagaan yang
dilakukan secara reguler.
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Mekanisme Pengumpulan Data dan Pelaporan Monitoring

Keret

Daerah/Wilayah

Tanah Papua

• Kelompok
Masyaraat Adat

• Pokja/Forum PA
• Dewan Adat
Daerah/Wilayah

• Poka PA
• Dewan Adat
Papua

Koordinasi kegiatan M&E
Seperti digambarkan di depan bahwa M&E untuk pelaksanaan program pada dasarnya pwerlu
memanfaatkan mekanisme koordinasi antara Dewan Adat dengan lembaga lain yang bekerja
dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak sehingga data yang dikumpulkan oleh
masing-masing lembaga dapt secara sinergis menggambarkan pelaksanaan program yang
menargetkan perempuan dan anak-anak. Tantangan utama untuk kegiatan M&E adalah
kesepakatan dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak untuk mengaplikasikan kerangka
kerja M&E tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dengan
mengakomodasikan semua indikator-indikator yang telah tersedia. Untuk itu, koordinasi dalam
memanfaatkan data ini menjadi sebuah keharusan karena akan meningkatkan efisiensi dan
satunya data dalam perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan program
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kapasitas melakukan M & E
Meskipun monitoring dan evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting di
dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kapasitas
untuk melakukan kegiatan ini pada umumnya masih belum optimal mengingat begitu luas dan
berjenjangnya aktivitas yang dilakukan dalam program. Hal ini menjadi semakin penting untuk
diperhatikan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program
karena program ini merupakan sebuah program yang bersifat multisites (banyak tempat).
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
dilaksanakan di Papua dan Papua Barat maka konsekuensinya harus ada kapasitas untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini agar bisa diketahui kontribusi yang
telah diberikan oleh program ini ini bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di
Papua dan Papua Barat. Diharapkan proses pengembangan kapasitas monitoring dan evaluasi
bisa dilakukan pada tingkat kampung hingga provinsi. Pengembangan kapasitas ini tidak
terbatas hanya pada kemampuan individual dari petugas M & E semata tetapi juga harus
mampu meningkatkan kapasitas baik secara organisasional maupun sistem M & E yang berlaku
di lembaga pelaksana maupun lembaga lain yang menjadi pemangku kepentingan dari program
ini.
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MEWUJUDKAN HARAPAN
Mengubah rencana besar menjadi kerja nyata untuk perubahan
di lapangan
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Pengantar
Dalam upaya mewujudkan harapan baru bagi perempuan dan anak di Tujuh Wilayah Adat
seperti telah disepakati di dalam Grand Design Program PP&PA, selama hampir dua ( dua )
Tahun sejak Tahun awal 2016 hingga 2019 Tim PA DAP telah melakukan langkah langkah
intervensi yang dimulai dari menggali permasalahan, membuat
perencanaan,
pendokumentasian, implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Pada awalnya 2 ( dua )
daerah yakni Manokwari dan Jayawijaya dipilih sebagai representatif dalam penyusunan
perencanaan program. Akan tetapi mengingat bahwa setiap daerah memiliki kharakteristiknya
masing masing dan ikut mempengarui pendekatan yang dilakukan maka pengambangan
program juga dilakukan di lima Kabupaten lain sebagai daerah percontohan dari lima wilayah
adat lainnya yakni Biak (Saireri), Kaimana (Bomberay), Merauke (Anim Ha), Keerom (Mamta)
dan Dogiyai ( Mee Pago ). Pemilihan daerah percontohan ini juga disertai dengan penentuan
fokus program yang ditawarkan di masing-masing kabupaten yaitu pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak. Diharapkan dengan memilih salah satu kabupaten dari wilayah adat
yang ada, bisa diketahui secara umum kecenderungan umum penerimaan masyarakat adat
terhadap insiatif dalam mendukug pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga
diharapkan bisa diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan sepsifik di wilayah-wilayah adat
di Tanah Papua lainnya.
Daerah Pengembangan Program dan Fokus Program
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wilayah Adat
Tabi Mampta
Doberai
Bomberai
Animha
Seireri
Lapago
Mee Pago

Kabupaten
Keerom
Manokwari
Kaimana
Merauke
Biak
Jaya Wijaya
Dogiyai

Fokus
Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Perlindungan Anak

Seperti telah digambarkan dalam bagian pendauluan dalam sub bagian metode pengembangan
program, disebutkan bahwa secara metodologis setiap daerah akan didekati dengan metode
yang sama untuk menginisiasi pengembangan program tersebut, dimulai dari penilaian situasi
sebagai tahap pertama, disusul dengan pengembangan disain program berdasarkan hasil
penilaian situasi yang pada dasarnya merupakan dialog yang intensif antara DAP dengan
masyarakat local dan pemangku kepentingannya. Tahap kegiatan ketiga adalah implementasi
kegiatan-awal dari program ini yang pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui peneriamaan
atau kelayakan dari model pengembangan program seperti ini.
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Kegiatan ini tidak seluruhnya dilakukan secara bersamaan, untuk daerah Jayawijaya dan
Manokwari sudah terlebh dahulu dilakukan penilaian situasi, sementara lima daerah yang lain
menyusul. Daerah tambahan menggunakan metode penilaian situasi yang sudah dipakai di
Jayawijaya dan Manokwari yang terbukti cukup komprehensif menangkap isu-isu yang menjadi
prioritas dari masing-masing pemangku kepentingan. Berikut ini adalah jadwal kegiatan yang
dilaksanakan di masing-masing kabupaten berdasarkan tiga tahapan pokok dalam
pengembangan program di daerah percontohan. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk masingmasing dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari anggota Pokja PA DAP yang didampingi oleh
pimpinan DAP, termasuk dalam proses penilaian situasi. Ini dimaksudkan agar proses
pengembangan program bisa seoptimal mungkin melibatkan masyarakat adat agar asipirasinya
bisa tertangkap dalam proses penegmbangan program.
Penjadwalan kegiatan pengembangan program di tujuh wilayah adat Tanah Papua
Kabupaten

Assessment

Pengembangan
Disain

Implementasi

Jayawijaya (A) – Pusat

2016

2017

2018

Manokwari (P) – Pusat

2016

2017

2018

Biak (A) – Pusat

2017

2018

2018

Kaimana (P) - Pinggiran

2017

2018

2018

Keerom (P) – Pinggiran

2018

2018

2018

Merauke (P) – Pusat

2018

2018

2018

Dogiyai (A) – Pinggiran

2018

2019

2019

Pada bagian berikutnya akan disajikan tentang proses dan hasil kegiatan pengembangan
program di masing-masing kabupaten dengan memilah berdasarkan fokus program dimana 4
kabupaten berfokus pada pemberdayaan perempuan dan tiga lainnya berfokus pada
perlindungan anak.

1. Tahap Penilaian Situasi
Situasi permasalahan perempuan dan anak akan dijelaskan berdasarkan hasil kajian yang
dilakukan di Tujuh Kabupaten sebagai repesentatif dari Tujuh wilayah adat. Gambaran
mengenai permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak hampir memiliki kesamaan
hanya perlu ada pendekatan penyelesaian yang berbeda disetiap wilayah tergantung pada
kontektual dari wilayah setempat.
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1.1. Permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan Papua
Salah satu perubahan yang diharapkan bagi perempuan berdasarkan grand desaign
adalah diperkuatnya posisi ekonomi perempuan serta terdidiknya perempuan papua
dalam pendidikan formal dan informal. Kendatipun demikian harapan yang diinginkan
untuk perubahan bagi perempuan Papua namun berdasarkan realitas yang ditemukan
dilapangan masih terdapat berbagai kesenjangan yang dialami oleh perempuan terutama
dalam perlindungan dan keberpihakan bagi peningkatan ekonomi perempuan
a. Keterbatasan kapasitas perempuan dalam mengelola waktu dan berbagi peran dengan
laki laki.
Dari hasil kajian lapangan yang dilakukan
oleh DAP di 7 Kabupaten mengungkapkan
bahwa perempuan
belum mengalami
perubahan terutama dalam mengurangi
beban kerja yang cukup besar dalam
mengambil peran baik di domestic maupun
kehidupan sosialnya.
Di Kabupaten
Jayawijaya misalnya perempuan tidak hanya
berperan
dalam
merawat
dan
membesarkan
anak
tetapi
hampir
kebanyakan mereka berperan sebagai
kepala keluarga tulang punggung dari
keluarga karna begitu dekatnya perempuan dengan tanah. Upaya yang dilakukan untuk
mengurangi beban perempuan masih belum dirasakan berubah sementara laki laki lebih
banyak menghabiskan waktu mereka dengan berjalan jalan di kota. Kebijakan pemerintah
terkait beras raskin, dana desa yang dikelola untuk kebutuhan masyarakat kampung
sesungguhnya tidak dapat membantu memandirikan masyarakat. Pengeloalan anggaran
dari dana desa lebih banyak didominasi oleh laki laki menimbulkan ketergantungan para
kaum laki laki terhadap apa yang sudah tersedia.
DiKabupaten Kaimana ditemukan banyak perempuan merasa dirugikan karna para suami
mereka yang mengelola anggaran dana desa lebih banyak menghabiskan penghasilan
mereka untuk berjudi, kediskotik, dan kesenangan lainnya sementara kebutuhan keluarga
tidak lagi menjadi prioritas.
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Di kabupaten Biak
ditemukan
perempuan berperan sebagai motor
es ( yang menjalanka mesin )
akibatnya ada indikasi terjadi
gangguan
bagi
kesehatan
perempuan
terutama
pada
rahimnya.

Perempuan lebih banyak mendominasi di Pasar

Dikabupaten keerom perempuan
harus berusaha membawa hasil
kebun mereka untuk dijual di kota
Jayapura, dan beban ini cukup berat
dirasakan namun tidak ada
dukungan transportasi yang cukup
tersedia bagi perempuan.

Beban kerja yang dimiliki oleh perempuan cukup banyak sejak matahari terbit hingga
matahari terbenam namun tidak diimbangi dengan kapasitas yang cukup dalam mengelola
waktu dengan baik, hal ini tentu saja menjadi penyebab masih terjadinya diskrimiasi dan
subordinasi terhadap perempuan. Dalam masyarakat adat perempuan dinilai sebagai
perawat kehidupan sehingga peran dan pengorbanannya sangat diperhitungkan namun
belum diimbangi dengan pembagian peran yang seimbang. Dalam memahami situasi ini
memang diperlukan adanya pemahaman yang seimbang tentang menstriming peran
gender dalam budaya masyarakat adat
papua. Hanya sedikit saja dari para lelaki yang
sudah mulai menyadari tentang berbagi
peran dengan perempuan namun demikian
hampir sebagian besar masih belum ada
kesadaran dan pemahaman karna masih
kuatnya budaya patriarkhi dalam kehidupan
masyarakat. Untuk menjawab realitas ini
maka intervensi pemberdayaan tidak hanya
dilakukan bagi perempuan untuk memiliki
pengetahuan yang cukup dalam berbagi
peran tetapi juga menja di satu keharusan
untuk
melakukan
intervensi
Peran aktif perempuan sebagai motor es ( yang
pemberdayaan bagi laki laki terutama
menyetir dan menjalankan perahu di Biak
dalam menyeimbangkan perannya sesuai
dengan konteks budaya masyarakat adat Papua terutama dalam menterjemahkan sistem
kekuasaan yang dimiliki oleh laki laki Papua agar berimbang dengan beban yang diberikan
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pada perempuan. Adanya revitalisasi dan penataan budaya masyarakat adat papua
menjadi penting dilakukan untuk memperkuat masyarakat dalam menyeimbangkan peran
yang harmonis dalam menata kehidupan.
b. Persaingan Ekonomi antara OAP dan Non Papua.
Ekonomi bagi masyarakat asli Papua masih
menjadi kebutuhan utama dalam pemberdayaan.
Keberpihakan sebagai bentuk afirmativ action
yang diamanatkan oleh UU Otsus Tahun 2001
masih belum dirasakan manfaatnya terutama
bagi masyarakat asli papua. Tidak satupun
perangkat
hukum
yang
dibuat
untuk
mengakomodir kebutuhan masyarakat papua
dapat mengalami perubahan terutama dalam
meningkatkan pemberdayaan ekonomi sesuai
sasarannya. Di Kaimana Perempuan papua
memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dan
mengelola berbagai potensi alam menjadi hasil
yang cukup menarik untuk diminati namun para
pelaku ekonomi ini kalah bersaing dengan
Alat penangkap ikan seederhana yang
perempuan non papua dari segi usaha. Para
digunakan oleh perempuan untuk
berjuang mencari nafkah di merauke
pedagang non papua sudah memiliki rantai tata
niaga yang jauh lebih berkembang dibanding perempuan asli sebagai contoh para
pedagang sudah memiliki langganan sehingga dagangan mereka jauh lebih cepat
terdistribusi dibanding para pedagang papua hal ini mengakibatkan perempuan papua kala
bersaing. Hal lain yang ditemukan adalah exploitasi Sumber Daya Alam masyarakat
kampung Mairasi Kabupaten Kaimana maupun di Kabupaten Keerom oleh Pihak swasta
tanpa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama dalam memberikan
pemberdayaan bagi perempuan.
Dikabupaten Merauke ditemukan bahwa harga jual komoditi masyarakat asli sangat
rendah dan tidak trasparan antara para penjual, hasil hasil perburuan yang diupayakan
oleh masyarakat asli dengan menggunakan senjata menghasilkan daging yang banyak
namun masih terbatasnya ruang penyimpanan sehingga banyak daging yang dihasilkan
menjadi rusak dan berdampak pada minimnya keuntungan yang dihasilkan oleh
masyarakat Papua.
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Permasalahan lain juga dirasakan
bagi masyarakat lokal yakni tidak
adanya penadah/ tengkulak serta
modal yang kurang, pembinaan
berkelanjutan yang tetap sehingga
menghasilkan suatu produk yang
mampu bersaing dipasar serta
penggunaan alat penangkap ikan
yang masih sederhana dan
tradisional.
Di Manokwari ditemukan kurangnya permodalan dan pendampingan yang berkelanjutan
serta ketidakharmonisan yang terjadi di internal pedagang papua di pasar baik antara
Pedagang Papua asli dan Papua yang bermigran maupun dengan non Papua karna
perebutan tempat jualan. Kondisi ini sangat memungkinkan melemahnya ekonomi
perempuan yang sulit bersaing dalam ekonomi.
C. Kurangnya lapangan kerja bagi perempuan
Dari hasil kajian lapangan di temukan bahwa
perempuan mengalami kesulitas baik dalam
mengakses
lapangan
kerja
maupun
menciptakan lapangan kerja. Dikabupaten
Merauke ditemukan banyak masyarakakat non
papua mendominasi pemodal besar sehingga
mereka lebih menguasai ekonomi dan tata
niaga dibanding
pengusaha lokal. Di
Manokwari para perempuan tidak memiliki
kecakapan dalam berwirausaha sebaliknya
lebih banyak menjalankan sebuah usaha dan
bergantung pada orang lain tanpa berusaha
berkembang secara mandiri, Hal ini
dikarenakan juga karna kurangnya rasa percaya
diri yang dimiliki. Selain itu diera tehnologi yang
semakin berkembang para perempuan kurang
memaksimalkan jaringan sosial dan modal
sosial yang ada untuk mengembangkan kapasitas dan usaha mereka dan saling
memberikan dukungan baik secara kekeluargaan mapun kelompok tetapi sebaliknya yang
dilakukan oleh para perempuan asli adalah lebih banyak melakukan persaingan tidak sehat
yang ditunjukan lewat perilaku mereka yang lebih banyak mengkotak kotakkan diri dan
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kelompok. Hal ini tanpa disadari merupakan ruang untuk terciptanya konflik sosial yang
merugikan.

Pemetaan Masalah Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan di Manokwari

Kurangnya pedampingan wirausaha yang berkelanjutan serta kurangnya pendidikan skil
bagi perempuan juga dirasakan oleh perempuan asli keerom yang menguraikan
kerinduannya untuk bisa maju namun terbatas dari skill dan ketrampilannya sehingga sulit
bagi mereka untuk berkembang sementara keberpihakan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah belum dirasakan. Dari uraian diatas memberi gambaran kepada kita bahwa
rendahnya kapasitas sumber daya manusia terutama perempuan masih menjadi masalah
pokok yang dialami sebagai bentuk dari kemiskinan perempuan Papua terutama
perempuan asli.
D. Ketimpangan ekonomi dan sosial perempuan asli papua.
Dari hasil kajian dilapangan yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua menilai bahwa
ketimpangan ekonomi dan sosial perempuan masih terjadi di masyarakat baik diantara
sesama Orang Asli Papua maupun diluar orang asli Papua. Selain persaingan ekonomi,
terbatasnya kapasitas SDM hal lain yang juga dirasakan adalah belum adanya regulasi yang
melindungi kebutuhan masyarakat adat papua terutama perempuan pelaku ekonomi.
Berbagai ketimpangan dirasakan, dimerauke belum adanya regulasi yang dibuat tentang
hanya orang papua yang boleh menjual hasil bumi hal ini dikarenakan orang Papua masih
belum mampu bersaing dan hampir semua komoditi yang dijual orang papua juga dijual
oleh pedagang non papua tidak ada proteksi terhadap pedagang papua. Transportasi yang
tidak aman dan nyaman serta persaingan harga menjadi masalah yang perlu menjadi
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perhatian karna perempuan juga terlibat menjadi pelaku ekonomi. Hampir kebanyakan
perputaran ekonomi dikelola oleh pemodal besar sementara orang Papua belum mampu
mengelola hanya terbatas pada kemmampuan mencari/memburu barang mentah dan
hanya bisa diual dengan harga yang murah. Kondisi ini membuat masyarakat lokal secara
khusus perempuan makin termarjilakan.

Di Manokwari terjadi marginalisasi dalam pasar yang terjadi antara sesama OAP dan
pedagang luar OAP. Terjadi saling perebutan tempat antara perempuan suku asli yakni
arfak dengan perempuan papua migran dari daerah lain misalnya Paniai, Wamena, Biak
dan serui yang mengakibatkan perempuan asli terpinggirkan. Sementara pedagang non
papua lebih mendapat tempat yang layak karna mereka mampu membayar retribusi pajak
yang ditentukan dan tempat mereka cukup strategis . Bangunan pasar yang sudah tersedia
bagi mama mama papua yang didirikan oleh pemerintah tidak dapat digunakan karna
tempat tersebut tidak strategis bagi mama mama papua. Belum adanya sistem
penyimpanan jualan dan pendistribusian serta minimnya penguatan bagi perempuan
pelaku ekonomi dalam membangun dan menata rantai tata niaga membuat perempuan
terutama perempuan asli makin terpinggirka. Dari gambaran ini sebenarnya diperlukan
kebijakan melalui regulasi yang dibuat untuk meindungi hak hak orang asli papua .
Secara ringkas berbagai permasalahan produksi dan ekonomi yang dihdapai oleh
perempuan Papua di empat daerah tersebut atampak dalam tabel berikut ini:
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Domain Masalah
Mekanisme produksi yang
tidak berorientasi pada
pemberdayaan ekonomi
masyarakt lokal

Kapasitas SDM OAP yang
terbatas dan tidak
tersedianya mekanisme
untuk memperkuat
kapasitas tersbeut

Regulasi yang bersifat
formalistic dan tidak
berorientasi pada
kebutuhan ekonomi pasar
perempuan Papua

Jenis Permasalahan
Kalah Bersaing dengan Perempuan Non Papua dari
segi Usaha
Pengekploitasi SDA masyarakat asli tanpa
memberikan dampak yang Positif
Harga jual yang rendah dan tidak transparansi
Perburuan dengan senjata dan menghasilkan daging
yang banyak, namun terbatasnya ruang
penyimpanan sehingga banyak daging yang rusak.
Tidak adanya penadah/Tengkulak serta modal yang
kurang dan kurangnya pembinaan berkelanjutan
yang tetap sehingga menghasilkan suatu produk
yang Mampu bersaing dipasar.
Permodalan.
Banyak non Papua Mendominasi pemodal besar
yang banyak di temui di lapangan.
Kecakapan Wirausaha.
Jaringan Sosial dan modal sosial
Dukungan Kekeluargaan/Kelompok.
Kurangnya pendampingan Wirausaha.
Kurangnya Pendidikan Skil bagi perempuan
Regulasi tentang hanya orang Papua yang boleh
menjual hasil bumi
Marginalisasi dalam pasar (sesama OAP dan di luar
OAP).
Kontrol harga.
Bangunan pasar Mama Papua yang terbengkalai.
Sistem penyimpanan Jualan dan pendistribusian.
Transportasi yang tidak aman dan nyaman,
persaingan Harga
Dikelola oleh pemodal besar sementara orang Papua
belum mampu mengelola hanya mampu
mencari/memburu barang mentah dan Dijual dengan
Harga yang murah.
Rantai Tata niaga.

1.2. Permasalahan yang dihadapi oleh Anak Papua
Berdasarkan pada hasil kajian dari temuan yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua di Tujuh
Kabupaten fokus area perubahan berdasarkan grand desaign yakni Tersedianya sarana
bagi anak Papua untuk kecerdasan dan kreatifitas, identitasnya dan eksistensinya sebagai
anak Papua. Berdasarkan perubahan ini Tim mencoba melihat realitas dilapangan dan
menemukan berbagai kesenjangan dan permasalahan yang dialami oleh anak anak dan
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lingkungannya. Berikut penjelasan dari masalah pokok yang dialami oleh anak anak di Tiga
Daerah yakni Jayawijaya, Biak dan Dogiyai.
a. Penelantaran Anak
Dalam pemahaman budaya masyarakat adat papua anak dianggap sebagai warisan yang
akan meneruskan harapan suatu bangsa. Masing masing daerah yang didalamnya terdapat
suku suku memiliki cara pandang tersendiri dalam mendidik dan membesarkan anak baik
itu anak laki laki maupun anak perempuan. Adat memandang anak sebagai simbol untuk
sebuah harapan namun kondisi hari ini jauh dari apa yang dimpikan karna hampir
disejumlah daerah yang menjadi fokus pengembangan program kondisi anak anak hari ini
berada pada situasi yang mengancam masa depan mereka.
Anak memiliki dunia tersendiri dalam
memahami kehidupan sosialnya, ada
situasi dimana mereka ingin mencari
kebebasan dan jati dirinya sendiri.
Mereka memiliki sejumlah impian dan
harapan yang terbayang dalam
imaginasi mereka namun untuk
mewujudkannya bagi mereka adalah
sebuah hal yang blum dapat
dibayangkan secara serius. Dunia
mereka adalah dunia yang selalu ingin
mencari kesenangan, memilki keinginan
untuk mengenal banyak hal serta rasa
ingin tau yang tinggi, memliki banyak
impian dan berfantasi, memiliki banyak
ide untuk mencari tau sesuatu serta
keinginan untuk membangun relasi sosial mereka lewat pertemanan. Bagi anak anak
mereka tidak akan memikirkan sebab akibat ataupun bahaya yang akan mengancam
kehidupan mereka sehingga merekapun bebas menentukan pergaulan mereka tanpa
memikirkan apakah pergaulan mereka memberikan dampak yang postif atau dampak
yang negatif bagi kelangsungan hidup mereka. Karna pergaulannya anak anak cenderung
tidak lagi mendengarkan nasehat dan arahan dari orang tua mereka, seringkali yang terjadi
mereka lebih terbuka dan percaya dengan sesama temannya dibanding dengan orang tua
mereka sendiri.
Di Jayawijaya ditemukan banyak anak anak yang kehilangan kasih sayang dan perhatian
dari orang tua dan mereka menjadi anak jalanan dan menamakan dirinya anak anak yang
berjuang hidup di jalanan. Mereka kemudian bergaul dengan lingkungan yang kemudian
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memberikan pengaruh sosial yang negatif untuk perkembangan anak dan membawa
mereka untuk mengenal aibon, miras, narkoba ngelem dan zat adiktif lainnya. Mereka juga
merupakan korban dari exploitasi yang dilakukan pada masa pertumbuhan mereka justru
mereka harus dituntut bekerja dan mencari uang.
Kondisi ini sangat memungkinkan dapat menghancurkan masa depan anak anak yang
mana anak anak mulai putus sekolah, menderita berbagai penyakit seperti paru paru, TBC,
HIV , kekurangan gizi bahkan merujuk pada kematian.
Dikabupaten Biak numfor ditemukan juga banyak anak anak yang mengalami kekerasan
di lingkungan sekolah, karena kurangnya perhatian orang tua banyak anak anak yang
melakukan sex bebas , sex diluar nikah dan terjadi pernikahan dini yang berdampak pada
putus sekolah terutama anak anak perempuan hingga masalah kriminal lainnya seperti
miras, narkoba dan zat adiktif lainnya. Dikabupaten Dogiyai ditemukan banyak anak anak
yang mengalami keterbelakangan dalam pendidikan, banyak juga yang sudah
menyelesaikan pendidikan namun tidak mendapat pekerjaan dan menjadi pengangguran
akibatnya mereka berjudi, togel, miras, narkoba. Selain itu terjadi juga perkawinan dini
akibat dari pergaulan yang tidak sehat.
B. Perilaku sex bebas
Dari
data
yang
ditemukan
dilapangan perilaku sex bebas ini
hampir dijumpai di Tiga Kabupaten.
Di Biak anak anak muda terutama
anak anak perempuan setiap
malam mereka mencari uang
dengan melakukan hubungan sex
diluar nikah tanpa berfikir akan
kenyamanan
dirinya
dan
lingkungan sekitarnya. Bagi mereka
dengan cara ini mereka dapat
memenuhi
kebutuhan
hidup
Sumber: PEMUDA, MAHASISWA dan HIV/AIDS di Tanah Papua
mereka karna kebanyakan orang
www.papuanyouthhealth.org *Di sampaikan pada seminar sehari
tua mereka tinggal di kampung dan
HIV/AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Internasional
01/12/2016. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih
mereka kesulitan dalam mencari
(BEM UNCEN) Willi Fragcana Putra
biaya hidup. Rata rata mereka
adalah perempuan yang berusia 13 Tahun keatas. Di Wamena sex bebas terjadi pada anak
anak usia kecil dan lebih banyak terjadi dilingkungan komunitas mereka sehingga anak
anak mengalami penyakit serius di kelamin dan bahkan penyakit lainnya yang mematikan.
Dikabupaten Dogiyai para perempuan muda dianggap sudah tidak lagi menjaga rahim
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mereka yang harus melahrkan anak anak yang akan menjadi penerus bangsa. Akibat dari
pergaulan bebas banyak anak anak terjerumus kedalam perkawinan dini dan akibatnya
mereka harus putus sekolah dan harus mengurus rumah tangga.
C. Krisis budaya
Ditengah pengaruh globalisasi yang semakin tinggi dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan tehnologi masyarakat mulai melupakan potensi kekuatan terbesar yang dimiliki yang
sesungguhnya mempunyai nilai nilai kedamaian dan kesuburan bagi masyarakat yaitu
kebudayaaan. Anak anak bergaul dengan lingkungannya dan menjadi terpengaruh dengan
pergaulan hingga membahayakan perkembanga kehidupan masa depan mereka
sementara orang tua semakin sulit untuk mengawas, mengendalikan dan membentuk
karakter mereka. Layanan layanan yang tersedia juga belum secara spesifik memiliki
program yang komprehenship dalam menangani anak anak maupun lingkungan yang
terkait dengan anak anak.
Dalam realitas hari ini telah mengalami
pergeseran dan degradasi dari nilai
nilai
budaya.
Dalam
budaya
masyarakat adat papua sebenarnya
memiliki aturan untuk mengatur relasi
kehidupan sosial yang menjamin
pertumbuhan anak namun sistem ini
tidak lagi terbangun dengan baik dan
bergeser secara perlahan sehingga
tidak lagi melekat dan diajarkan secara
turun temurun pada setiap generasi sementara tantangan global cukup kuat mempengarui
kehidupan sosial dilingkungan anak anak. Menurut budaya orang Biak anak anak
mempunyai ritual tersendiri untuk memberi perlindungan dan mendidik mereka. Anak
anak yang berada di kampung masih bisa menguasai bahasa namun untuk anak anak
yangsudah berada diperkotaan baik yang tiggal di Biak maupun di daerah lain sudah tidak
lagi menguasai bahasa sebagai budaya dari orang Biak .
Anak-anak di Wamena dinilai sudah tidak lagi mengenal budaya mereka, fungsi honai telah
dilupakan sebagai media untuk mendidik anak anak akibatnya banyak anak anak mencari
jati dirinya sendiri dan bergaul dengan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu adanya
pemekaran wilayah membuat konsep pendidikan dari luar lebih diprioritaskan untuk
diajarkan pada anak anak sehingga mengurangi pengajaran pada anak anak terkait budaya
mereka. Hal yang sama juga dialami di Kabupaten Dogiyai sebagai Kabupaten baru dimana
banyak pengetahuan baru dari luar yang diajarkan pada anak anak dan generasi muda
sehingga pengajaran tentang budaya mereka terlupakan. Untuk menjawab kebutuhan ini
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maka pendidikan pendiikan melalui kelembagaan adat di masyarakat perlu diperkuat dan
disinergikan dalam meodul modul pendidikan sebagai kurikulum muatan lokal yang harus
dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Melalui program ini perlu
merekomendasikan berbagai kegiatan penguatan ditingkat masyarakat adat terutama
membangun pendidikan karakter berbasis budaya.
Tabel berikut ini adalah ringkasan dari permasalahan pokok dan jenis-jenis permasalahan
yang ditemui di tiga wilayah program.
Domain Masalah
Penelantaran Anak yang
diakibatkan tidak tersedia
sarana pemenuhan hak anak
yang layak oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah

Penggunaan Narkoba dan
Perilaku seks yang tidak aman
dan layak yang diakibatkan
oleh pergaulan social dan
teknologi informasi
Pemahaman budaya dan adat
yang lemah karena tidak
tersedianya pendidikan
budaya dan adat di keluarga,
sekolah dan masyarakat bagi
anak-anak

Jenis Permasalahan
Banyaknya anak – anak yang berjuang hidup di
jalanan.
Anak ngelem/ aibon, Narkoba
Gizi buruk
Keterbelakangan Pendidikan
Togel/Perjudian
Perkawinan Dini
Kurangnya Perhatian Orang Tua
Kematian
Kekerasan anak di lingkungan sekolah, rumah dan
wilayah publik
Sex di luar Nikah
Penyakit Akibat Seks Tidak Aman
Komersialisasi seks pada remaja
Anak tidak memahami nilai adat dan budaya
Orientasi pada budaya popular yang diperoleh
melalui media social dan jaringan pertemanannya.

2. Tahap Pengembangan Disain Program
Dalam upaya pemberdayaan dan penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, POKJA Perempuan Papua DAP sebagai pelaksana teknis dari kerjasama Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Dewan Adat Papua,
telah menjalankan suatu proses sistematis untuk mengembangkan Desain Program, sejak
2016 yang lalu. Tahapan kegiatan yang sistematis, runtut dan bergerak mengikuti kerangka
kerja pengembangan desain program, telah menghasilkan rumusan-rumusan penting dan
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strategis. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan design program
dengan memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat terlibat didalamnya.
1. Audiensi dengan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari
2. Observasi dan Assessment Lanjutan (pengumpulan data primer dan
sekunder)
3. Dialog dengan kelompok anak atau perempuan yang menjadi sasaran
program.
4. Dialog dengan pemangku kepentingan permasalahan anak atau perempuan
5. Audiensi dengan pembuat kebijakan setempat baik Bupati, Sekretaris Daerah
atau Asisten Sekda.
6. Lokakarya Multi Pihak Partisipatif
7. Penyusunan rencana kerja berdasarkan kesepakatan para pihak
Keseluruhan permasalahan yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam penilaian situasi
dijadikan bahan untuk melakukan dialog terntang permasalahan dan sekaligus secara
bersama-sama memikirkan solusi untuk menyikapi permasalahan dan sekaligus
membangun komitmen dari berbagai pihak termasuk dari kelompok sasaran. Penkajian,
perdebatan dan kesepakatan yang berlangsung secara ntensif ini membawa hasil
tersusunya rangkaian rencana kerja pokok yang disepakai oleh berbagai pihak di masingmasing kabupaten untuk
dilaksanakan di masa depan
secara koordinatif dan
sinergis. Berikut ini adalah
berbagai
perencanaan
program
yang
telah
dikembangkan di masingmasing kabupaten sesuai
dengan prioritas kelompok
sasarannya.
Masalah-masalah tersebut dikategorisasi kedalam peta area perubahan. Sebagai bagian
akhir tahapan proses yang telah dilalui guna mendesain program, area perubahan yang
merupakan hasil rumusan FGD, dibahas lebih jauh dalam Lokakarya Partisipatif. Peserta
Lokakarya yang merupakan representasi dari unsur pelaku ekonomi Perempuan Papua,
pemerintah daerah, akademisi, LSM, Dewan Adat, DPR, Majelis Rakyat Papua, Perbankan
dan Gereja, telah membahas dalam kelompok diskusi, terkait bentuk-bentuk intervensi,
proses dan unsur yang terlibat setiap area perubahan.
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2.1. Disain Program Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kabupaten
Dari empat daerah yang menjadi pilihan dilakukannya upaya pemberdayaan bagi
perempuan yakni Kabupaten Manokwari, Kaimana, Merauke dan Keerom kita mendapat
gambaran terkait proses yang dilakukan disetiap daerah dan memiliki variasi tersendiri
dalam memahami permasalahan dan merencanakan respon terhadap permasalahan
sehingga setiap tahapan yang dilakukan cenderung memiliki hasil perubahan yang
berfariasi.

Dikabupaten Manokwari proses assesmen dilakukan sejak awal dimulai dari membangun
komunikasi dengan P3A sebagai langkah awal membangun sinergitas, lalu interveiew
mendalam dilakukan dengan sejumlah perempuan arfak dan perempuan pelaku ekonomi
di Pasar Sanggeng. Proses ini kemudian menghasilkan kesepakatan melihat isu ekonomi
perempuan di Pasar Sanggeng sebagai prioritas untuk intervensi program karena dipasar
tersebut banyak terdapat perempuan asli arfak dan perempuan Papua migran yang belum
banyak mendapatkan ruang akses ekonomi. Mekanisme berikut yang dilakukan oleh Tim
adalah dengan mendalami masalah ekonomi perempuan di pasar sanggeng dan
kemudian menganalisis permasalahan lalu mendiskusikannya di tingkat penyedia layanan
serta mensharingkan permasalahan di tingkat pengambil kebijakan , dan lokakarya
pertisipatif. Dari setiap proses yang dilakukan tidak terlepas dari tantangan serta kendala
yang dihadapi terutama dalam menghadirkan peserta yang representatif terutama
perempuan arfak tidak terlibat karna kurangnya komunikasi yang dibangun dengan para
perempuan arfak. Disisi lain dukungan Dewan Adat Daerahpun tidak sepenuhnya diberikan
dalam program ini dikarnakan perlu adanya kesepahaman visi yang terbangun, serta
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waktu yang tepat untuk melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan. Kendatipun
demikian setiap proses menjadi sedikit menarik karena masih ada dukungan dan
keterlibatan dari beberapa pihak .Hal ini kemudian mengakibatkkan proses yang dilakukan
di Kabupaten manokwari belum mencapai sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya
namun setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai tahapan rencana kegiatan.
Dikabupaten Kaimana hasil Assesmen
menunjukkan adanya permasalahan
terkait eksploitasi sumber daya alam
yang dilakukan oleh pihak swasta yang
belum memperhatikan kebutuhan
perempuan serta minimnya regulasi bagi
ekonomi perempuan di pasar. Dalam
merespon bagian ini tim menyepakati
untuk melakukan intervensi pada
ekonomi kreatif menjadi isu yang
dikembangkan dalam pengembangan
desaign program hal ini dikarenakan
kaimana mempunyai potensi wisata baik
di kampung mairasi maupun daerah
lainnya dan memiliki hubungan juga
dengan kebijakan sehingga pemberdayaan perempuan pelaku ekonomi kreatif menjadi
kesepakatan untuk dikembangkan dalam desaign perencanaan program. Perencanaan
dilakukan dengan membangun koordinasi dengan sejumlah pihak baik P3A, DAD,
Kelompok perempuan pelaku ekonomi, Tokoh agama, PKK serta Dinas terkait lainnya
dalam setiap tahapan kegiatan. Ketika menggali informasi dari kelompok perempuan
tantangan yang dihadapi adalah keterbukaan dan respon peserta terhadap proses yang
dilakukan dimana tidak semua peserta dapat secara terbuka sehingga data yang diperoleh
tidak begitu akurat dan untuk mengantisipasinya Tim kemudian melaksanakan interview
mendalam secara personal. Sebagai dampaknya adanya sumber informasi yang akurat
untuk melakukan upaya membangun persepsi bersama.
Hal lain yang dialami adalah sebelum pembentukan pokja tidak ada dinamika kerjasama
yang terbangun antara kelompok perempuan dan DAD namun setelah upaya yang
dilakukan oleh Tim untuk menyatukan persepsi dari berbagai pihak maka sebagai
dampaknya koordinasi dan snergitas berjalan dengan baik dan kegiatan yang
direncanakan dapat terlaksana sesuai harapan. Dewan adat Daerah sangat mendukung
seluruh kegiatan, hal ini dibuktikan dengan kehadiran dan keterlibatan seluruh anggota
DAD serta semua pihak yang berdampak pada terjalinnya sinergitas.
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Hal lain yang dirasakan dalam menerapkan mekanisme yakni Dinas PP & PA Kabupaten
Kaimana sangat mendukung kegiatan hal terbukti dari keterlibatan Dinas membantu
persiapan tehnis dari semua tahapan kegiatan dan membantu mengkomunikasikan
kegiatan pada dinas lain sehingga pada saat pertemuan penyedia layanan hampir setiap
yang hadir sesuai dengan harapan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sejak awal
proses sangat merespon proses dan berupaya akan terus melibatkan Tokoh adat bersama
kelompok kerjanya dalam perencanaan berkelanjutan.
Dikabupaten Merauke hasil assesmen
menunjukkan bahwa kebutuhan
penataan
ekonomi
perempuan
menjadi kebutuhan prioritas terutama
bagi perempuan asli suku marind dan
suku muyu
yang mengalami
kesenjangan ekonomi akibat dari
persaingan antara pedagang Papua
dan Non Papua di beberapa pasar
lokal
di
Merauke.
Beberapa
permasalahan
dihadapi
ketika
membangun mekanisme di merauke
diataranya dalam dikusi awal yang dibangun dengan kelompok perempuan awalnya
disepakati peserta yang hadir merupakan peserta dari pasar Mopah karna kondisi
perempuan asli dipasar lokal tersebut kurang mendapat perhatian namun representatif
peserta yang hadir lebih banyak peserta yang dari pasar wamanggu yakni OAP yang bukan
asli karena faktor kontak person yang memberikan informasi belum sesuai dalam
pemilihan perserta sehingga informasi yang didapatkan terkait kondisi perempuan asli
belum cukup. Untuk mengantisipasi dan merespon permasalahan ini kemudian tim tetap
melakukan observasi mendalam dan interview dengan sejumlah perempuan di pasar
mopah.
Permasalahan lain yang dihadapi yakni membangun kesepahaman dan dukungan dari
dinas namun beberapa staf dinas belum memiliki perspektif yang sama , untuk
mengantisipasinya langkah yang dilakukan adalah tetap membangun komunikasi dan
melibatkan dinas dalam setiap kegiatan sebagai dampaknya pertemuan dengan penyedia
layanan, audiensi bersama pemangku kebijakan, pertemuan multipihak dan perecnanaan
program dapat terlaksana. Ketika melakukan pertemuan bersama penyedia layanan
nampak bahwa ego sektoral masih ada di hampir setiap dinas dan ikut mempengarui
dinamika dari proses. Untuk mengatasi kondisi ini langkah yang dilakukan oleh tim yakni
mengadakan pendekatan dengan terus berupaya membangun kesepahaman hingga pada
perencanaan program menyepakati beberapa kegiatan yang akan dijadikan sebagai uji
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coba kerja bersinergi. Dalam implementasi program perempuan pelaku ekonomi berharap
bisa mendapatkan modal namun proses yang dilakukan adalah terlebih dahulu
memberikan pemahaman hal ini tentu saja mempengaruhi hasil yang dirasakan oleh
perempuan pelaku ekonomi. Mengantisipasi hal ini maka komunikasi terus dilakukan
untuk meminimalisir respon negatif terhadap program. Hal ini tentu saja menjadi
tantangan bagi pengelola dalam memberi penyadaran pada masyarakat.
Dikabupaten Keerom hasil assesmen
menunjukkan bahwa kebutuhan
ekonomi juga menjadi penting karna
adanya marginalisasi terhadap
masyarakat asli disetiap bidang
kehidupan. Hal ini dikarenakan
semua sektor lebih banyak dikuasai
oleh kelompok pendatang baik
Papua yang bukan asli suku Keerom
dan masyarakat nusantara yang
berdomisili di Keerom maupun di Kota Jayapura dan setiap hari melakukan aktifitasnya di
Keerom. Hampir semua sektor di lingkungan Pemerintahan, Ekonomi dikuasai oleh
masyarakat yang bukan masyarakat asli Keerom karna kapasitas dan kemampuan SDM
penduduk asli yang kurang sehingga tidak bisa menguasai berbagai sektor. Untuk itu Tim
kemudian menyepakati untuk memilih isu pemberdayan terkait pendidikan bagi
perempuan menjadi isu yang dikembangkan dalam perencanaan program.
Mekanisme awal membangun kerjasama dilakukan dengan membangun komunikasi dan
pendekatan dengan Dinas P3A dan DAD di Keerom kemudian Tim DAP melakukan Diskusi
dengan sejumlah perempuan asli. Ketika berdiskusi dengan kelompok perempuan
permasalahan yang dialami yakni kehadiran peserta yang melebihi dari target sebelumnya
hal ini dikarenakan adanya kerinduan yang mendalam dari perempuan asli untuk terlibat
dalam kegiatan karena menurut mereka belum pernah ada diskusi yang dilakukan dengan
perempuan asli secara terpisah. Yang mengejutkan adalah beberapa perempuan ketika
menyampaikan suara hati mereka dengan berlinang air mata serasa menyimpan sejumlah
kesedihan akan nasib dan hak mereka yang tidak pernah didengar terutama kerinduan
mereka untuk bisa maju seperti perempuan lainnya. Untuk mengatasinya momen ini juga
dijadikan sebagai media untuk saling menguatkan sehingga para perempuan akhirnya
lebih terbuka menyampaikan suara hati mereka yang dalam. Permasalahan lain yang
dihadapi adalah adanya respon negatif dari beberapa kelompok muda namun bisa
diantisipasi dengan kehadiran DAD. Tidak cukup tantangan yang dihadapi ketika
membangun mekanisme di tingkat masyarakat permasalahan lain juga dihadapi ketika
berupaya melibatkan para penyedia layanan dalam diskusi terutama dinas terkait
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dimanapada pertemuan awal hampir tidak semua dinas bisa terlibat karena masih adanya
ego sektoral dan untuk mengantisipasinya dalam pertemuan audiensi yang dilakukan
dengan Pemerintah Daerah akhirnya mendapat respon sehingga pada pertemuan
multipihak sejumlah dinas terkait serta para tokoh tokoh dapat terlibat dalam proses yang
dilakukan.
Berikut ini digambarkan tentang pelaksanaan pengembangan disain program di masingmasing kabupaten yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan:
2.1.1.

Disain Program Kabupaten Kaimana

Serangkaian
dialog
telah
dilakukan
dalam
proses
pengembangan program yang
mencakup berbagai pihak baik
Pemerintah
Daerah
dan
perwakilan OPD, Tokoh Adat,
Tokoh
Agama,
Tokoh
Perempuan,
Organisasi
Perempuan, dan Perempuan
pelaku ekonomi. Serangkaian
pertemuan
ini
menjadi
pertemuan yang dinantikan
oleh sejumlah pihak karena
memungkinkan
untuk
mendengar dan menjawab permasalahan perempuan yang mana selama ini berbagai
program telah dilakukan namun belum menjawab kebutuhan perempuan karna partisipasi
perempuan sangat kurang untuk memperjuangkan hak haknya.
Selain itu yang dirasakan para baik para pelaku ekonomi maupun penyedia layanan bahwa
selama ini masing masing pihak berjalan sendiri sendiri dengan programnya sehingga
sering terjadi tumpang tindih program dan kesannya setiap pihak hanya sekedar
melakukan kegiatan tanpa mengukur manfaat dan dampak yang dirasakan terutama bagi
perempuan. Menyikapi hal ini maka perlu adanya bidang-bidang yang tepat dalam
melakukan pemberdayaan bagi perempuan pelaku ekonomi. Hal ini dilakukan agar kita
dapat mengukur kemampuan dan kemandirian perempuan papua sebagai pelaku ekonomi
yang mampu bersaing dan menghasilkan peningkatan yang bermaknsa sesuai tujuan dan
harapan yang diinginkan. Dibawah ini merupakan bidang pemberdayaan perempuan
pelaku ekonomi yang telah disepakati oleh para pihak yang dihasilkan pada pertemuan
terakhir dari rangkaian proses dialog di wilayah tersebut yaitu pertemuan multi pihak atau
seringkali disebut dengan lokakarya partisipatif.
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Skema Bidang Pemberdayaan Perempuan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kaimana
Bidang
I.
II.
III.
IV.

Perubahan yang diharapkan

Pendidikan Karakter Bagi Perempuan
Pelaku Ekonomi
Penguatan Managemen
Peningkatan Produksi & Pengemasan
Ketersediaan Layanan Pemasaran

Revolusi Mental
Peningkatan Skil /Kemampuan Managemen
Peningkatan Produksi & Kemampuan Pengemasan
Ketersediaan Pemasaran Dan Peningkatan
Kemampuan Untuk Memasarkan

Atas dasar bidang-bidang pemberdayaan yang telah disepakti, maka para peserta lokakarya
multi pihak diminta untuk mengidentifikasi berbagai usulan kegiatan yang bisa dilakukan
untuk mencapai perubahan-perubahan yang diharapkan. Usulan-usulan tersebut disepakati
menjadi keputusan para pihak sebagai acuan untuk mengembangkan program-program
pemberdayaan perempuan Papua di Kabupaten Kaimana oleh para pihak yang diidentifikasi.
Desin Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua di Kabupaten Kaimana
Kebijakan
Setiap PNS
menggunakan
noken

Tempat
layanan
pemasaran (
hotel, airport,
pelabuhan)

Penyerapan
anggran ke
perepmpuan
pelaku
ekonomi

Kebutuhan
•

Kesiapan diri dan
Mental
• Pendidikan budaya
lokal
• Pendidikan budaya
local dalam
kurikulum
• Pelatihan kapasitas
perempuan
• Pendidikan formal
dan informal
Managemen

Usulan Program
•

•

•

Teknik produksi dan
pemasaran kemasan

•

•

Pelatihan
peningkatan
kesiapan diri
dan mental
perempuan
pelaku ekonomi
kreatif

Pelatihan
managemen
pemasaran
Pendampingan
pelaku usaha
ekonomi
tentang
managemen
pemasaran
pelatihan
peningkatan
pengrajin
perempuan
pelatihan
management

Kegiatan Pihak yang
terlibat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

DInas
perindakop
Dinas P3sA
Dinas Sosial
Bapeda
Dewan Adat
Dinas Perikanan
Dinas
Pariwisata
Pelabuhan
Bandara
DInas P3 A
Dinas
Perindakop
Dewan Adat
Pengusaha/
swasta ( hotel,
took, swalayan)

Dinas P3A
Dinas
Perindakop
Dinas
Pariwisata
Dinas Pertanian

Data yang
masih
diperlukan
Dinas P3A
Peta pelatihan

Dinas
Pariwisata
Peta promosi

Perindakop
Peta pelaku
ekonomi
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•

Proteksi
terhadap
system
pemasaran
local
perempuan
kaimana

Wadah dan
perlengkapan
• Gedung pelatihan
untuk wanita
• Tempat pemasaran
• Gallery

•

•
•

•

produksi
kewirausahaan/
dasar- dasar
kewirausahaan
pengrajin
prempuan
pelatihan
majamen
produksi dan
pemasaran
Pembangunan
tempat pelatihan
dan pemasaran
produk local khas
Kaimana di
Bantemi
Penyediaan
Galeri di Bandara
Penyediaan
Galeri di
Pelabuhan
Penyediaan
Galeri di
beberapa hotel di
Kaimana

• Lembaga Adat
Kabupaten
Kaimana
• Pemda Kab.
Kaimana ( Bupati,
Perindakop,
PUPR, Pariwisata,
Sosial, PTSP)
• Istansi vertical (
kepala pelabuhan
dan bandara kab.
Kaimana)
• DPRD

Implementasi
sharing
anggaran
dipemerintah
an

2.1.2.

Disain Program Kabupaten Merauke

Pertemuan multi pihak sebagai proses akhir dari dialog yang telah diselenggarakan oleh Tim PA
DAP pada dasarnya merupakan pertemuan yang sangat penting dalam menyatukan seluruh
pandangan dalam melakukan kerja bersama sehingga pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah
pihak yang tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran untuk membangun
sebuah kerja bersama dalam kerangka melakukan pemberdayaan bagi perempuan pelaku
ekonomi. Perempuan sangat pentingn perannya dalam memberikan kontribusinya bagi
pendapatan ekonomi keluarga.Untuk itu menjadi penting untuk melakukan penguatan bagi
perempuan sebagai upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki dan meminimalisir
kekurangan yang dimiliki. Untuk melakukan sebuah pemberdayaan bagi perempuan tentu saja
tidak bisa dilakukan sendiri sendiri karna permasalahan perempuan secara khusus di Papua
sangatlah kompleks.
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Tantangan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi Perempuan Papua di Merauke
No
1

2

Upaya yang sudah dilakukan
Dinas Perikanan
Telah memberikan bantuan
alat penangkap kepiting dan
ikan kepada Nelayan lokal
Dinas Pertanian
memberikan bantuan bibit
sayur organik pada petani
lokal pada 1 kampung

er

Bank Papua
Memberikan modal
pinjaman dalam bentuk
pendampingan ekonomi bagi
Penjual sayur dan penjual
sagu (dalam bentuk
kelompok)

4

Dinas Pendapatan Daerah
dan Dinas Pasar
Pembuatan proposal pasar
mama-mama papua (dalam
pengajuan ke Provinsi)
Lahan pasar dari pemda
sudah ada

5

Dinas Pendidikan
Adanya bantuan beasiswa
bagi anak asli marind
Sekolah gratis
Program sekolah ramah
anak
Dinas Perindustrian
Pelatihan pembuatan keripik
ubi-ubian.

6.

7.

Kepala Pasar
Dinas pasar selalu ada di
pasar,dan selalu kontrol
keadaan pasar

Tantangan
Belum teridentifikasi
model alat yang sesuai
dengan kebutuhan
nelayan
Tidak meratanya
pembagian bibit sayur
organik dan bagaimana
pendampingan untuk
penanaman
Ongkos transport lebih
besar dari penghasilan
untuk penjual sagu
Untuk penjual sayur
karena berkelompok ada
yang angsuran lambat
maka mempengaruhi
pinjaman
Pendataan dan pada
waktu mau menempati
tempat /pasar baru kami
melakukan
pengundian,maka
kebanyakan tidak dapat
tempat.
Desain pasar yang sesuai
keinginan penjual asli
papua
Kurang tersosialisasi
dengan baik bagi setiap
keluarga suku marind
agar memotivasi anak.

Harapan/perubahan
Perlu dilakukan kerjasama dari Dewan
adat untuk masyarakat asli nelayan

Masih terbatas,dan
hanya pada proses
pembuatan’
Pemasaran
Pasar baru ‘MOPAH
bukan tanah pemda
untuk itu masih ada tarik
biaya listrik,tempat yang
rawan juga bagi anak
kecil dikarenakan banyak
tempat kosong untuk
dipakai mabuk

Tahun 2019
Pemberian kemasan dan bentuk aneka
rasa ubi.

indentifikasi kampung lokal penghasil
sayur dan adanya pendampingan
berlanjut

Perlu pendampingan atau pelatihan
menajemen keuangan bagi mamamama penjual

Pendataan profil penjual dan pedagang
di pasar
Mekanisme /tata cara pemilihan
tempat harus sesuai
Melakukan kajian untuk desain pasar
khusus

Pendataan anak suku marind dari
TK,SD,SMP,SMA sampai PT.

Pemda segera buat pasar yang tetap
dan aman. Serta adanya penertipan di
lokasi pasar dengan memperhatikan
masyarakat asli papua.

120

Menanggapi hal ini melalaui pertemuan
multipihak yang dilakukan di Kabupaten Merauke
melalui sambutan Bupati yang disampaikan oleh
Staf Ahli menegaskan bahwa Pemerintah Daerah
memberikan apresiasi kepada Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak bersama Dewan Adat Papua yang telah
berinisiatif melakukan sebuah terobosan dalam
meningkatkan perekonomian perempuan asli
sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus,
dalam penyempaikannya juga mengingatkan
kepada Dinas terkait untuk menopang kegiatan
perekonomian pada perempuan yaitu usaha
kecil,sayur-mayur,kelontongan agar diperhatikan
secara serius.Dinas terkait bisa membantu
memasarkan produk. Hal lain yang juga
ditegaskan adalah bahwa apa yang dihasilkan oleh
perempuan lokal dan pemanfaatan lahan yang
luas,ini perlu dicermati dengan baik sehingga
kedepan perlu fokus pada produk tertentu yang
dikerjaan oleh perempuan asli Papua yang tidak
hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga nasional bahkan international.
Dari hasil pertemuan ini telah diperoleh beberapa informasi merupakan permasalahan yang
diidentifikasi dari berbagai pihak serta solusi yang ditawarkan dan bisa disepakati untuk
menyikapi permasalahan pemberdayaan perempuan Papua di Merauke seperti tampak dalam
tabel di bawah ini:
Identifikasi permasalahan pemberdayaan perempuan dari pemangku kepentingan dan solusi
yang disepakati
Lembaga
Dinas Pertanian

•

•

•

Permasalahan yang di hadapi
Masih terbatasnya SDM Papua di dinas
yang belum bisa dapat mengatasi semua
permasalahan di dalam masyarakat;
Masih terbatasnya modal yang dimiliki
masyarakat sehingga pengembangan
produk tertentu juga masih sangat
terbatas;
OPD terikat dengan RPMJ sehingga ruang
gerak terbatas

Solusi yang disepakati
• Perlu ada sinergitas yang
dibangun secara bersama dengan
melibatkan sejumlah pihak dalam
melakukan pemberdayaan bagi
perempuan pelaku ekonomi
terutama perempuan asli
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Dinas Pendidikan

Dinas Perindag

Keuskupan

•

•

•

•

•
•

PMKRI

LSM YASANTO

•

•

•
•
•
•

Telah melakukan pelatiha kepada anakanak di sekolah, terutama di SMK seperti
pengolahan keripik, nangka, cokelat,
pentolan ikan gastor, ikan asing dll.
Diharapkan ke depan semua upaya ini
dapat dikembangkan dan dapat
dipasarkan juga ke luar Merauke (seperti
pengepakan beras lokal).
Dengan dana Otsus telah diberikan
latihan pembuatan keripik, ikan asing dll
di perkampungan orang asli Papua dan
bantuan pengemasan produk-produk
tersebut; b) ada juga bantuan peralatan
Loyang, pisau, jarring dll untuk masyrakat
asli Papua; c) jalan dan sarana
transportasi menjadi satu kendala utama
untuk masyarakat memasakan produk
mereka.
pendampingan telah dilakukan sejak
tahun 2002, termasuk untuk inu-ibu yang
berjualan di pasar;
masih ada banyak persoalan seperti
persaingan harga, modal, pendampingan,
transportasi (jalan dan mobil), kondisi
pasar yang belum didesain baik untuk
melindungi orang asli Papua,
pendataan para pedagang,
proteksi komoditaD local dan adanya
operasi pedagang dengan becak milik
kaum pendatang yang mematikan usaha
orang asli Papua.
Telah membantu membuat meja jual bagi
para pedagang, sedang berupaya untuk
ikut memabngun pasar yang layak, perlu
jalan untuk transport potensi yang besar
di beberapa daerah penghasil sagu dan
ikan
Perempuan Papua harus bersih secara
jasmani dan rohani,kalau makan pinang
harus sikat gigi agar melayani pembeli
dengan senyum yang bagus
Dilatih terus sampai bisa terampil dan
mandiri/pembekalan ketrampilan;
Manejemen dirinya atau mengatur waktu
antara keluarga dan mencari uang;
d.Pendampingan pembuatan buku
pendapatan jualan/catatan keuangan;
Sudah diberikan latihan pembuatan
keripik dari ubi-ubian dan sampai pada

merauke yakni dari suku Marid
dan suku Muyu
• Perlu ada regulasi yang
memproteksi hasil hasil lokal dari
masyarakat lokal
• Perlu ada pelatihan managemen
usaha, produksi , Tehnik
pemasaran, Tehnik pengelolahan
keuangan.
• Perlu ada pelatihan HAM
Perempuan, Gender, UU PKDRT,
UU Anak dll untuk itu perlu ada
sekolah perempuan
• Perlu adanya pendampingan
secara terus menerus hingga
seseorang atau kelompok dapat
secara mandiri menjadi pelaku
ekonomi.
• Perlu adanya proteksi terhadap
pangan lokal
• Perlu adanya perda melindungi
keraifan lokal
• Perlu adanya Perda tentang
pemetaan dan perlindungan hak
tanah adat.
• Dewan Adat perlu mendorong
perda MIRAS agar lebih efektif
dalam implementasinya.
• Perlu ada bantuan transportasi
yang bisa diakses oleh
masyarakat untuk memudahkan
pelaku ekonomi terutama bagi
mereka yang berada dipinggiran
kota yang jangkauannya jauh
kekota.
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pemberian plastik kemasan,namun tidak
ada pendampingan untuk itu perlu
pendampingan secara terus agar bisa
mandiri.

BANK PAPUA

•

Kelompok mama
mama penjual

•

2.1.3.

Sudah membantu dalam memberikan
kredit, namun masih sering terkendala
dalam pengemblian modal, sehingga
perlu pendampingan dari pemerintah dan
semua pihak yang terlibat.
Perempuan asli Papua juga ingin maju
dalam berjualan untuk memenuhi
kebutuhan hidup, tetapi perlu dukungan
ppenuh dan kontinyu dari pemerintah
daerah dan semua pihak.

Disain Program Kabupaten Keerom

Perempuan merupakan penjaga kehidupan yang perlu dilindungi dan ditingkatkan kualitas
hidupnya. Peran perempuan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari
perannya di domestic maupun di lingkungan public. Tujuan utama dari seluruh peran yang
dimainkan oleh perempuan adalah memberikan kehidupan dan kenyamanan bagi orang orang
disekelilingnya. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari hari perempuan masih
mengalami Diskriminasi, subordinasi dan beban ganda yang cukup yang sesungguhnya
mempengarui peningkatan kualitas hidup perempuan kearah yang lebih baik. Perempuan asli
Keerom sangat dekat dan bergantung pada tanah yang selalu memberikan kehidupan bagi
mereka. Dengan hasil bumi dan hutan yang ada sebenarnya dapat memberikan manfaat untuk
menaikkan tingkat kesejahteraan mereka namun kenyataannya berbeda.
Beberapa perempuan mengaku bahwa mereka tidak pernah diperhatikan dan merekapun tidak
tau kemana uang otonomi khusus tersebut karna keterbatasan mereka dalam memperoleh
informasi tapi juga pada pengetahuan dan pendidikan mereka. Tidak hanya pada bagian ini dari
sisi kepadatan penduduk antara penduduk asli Keerom yang berdomisili di Kabupaten ini jauh
lebih sedikit disbanding penduduk non Keerom hal ini dikarenakan migran yang cukup tinggi.
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Sebagai dampaknya adalah penduduk
Keerom menjadi tersisih karena semua
aspek ekonomi dikuasai oleh kelompok
migran dari luar Keerom . Salah satu
upaya yang perlu dilakukan untuk
mengoptimalkan
potensi
pada
perempuan adalah dengan melakukan
intervensi pada peningkatan pendidikan
sehingga
perempuan
mampu
memainkan peran strategisnya dalam
menyeimbangkan kehidupan untuk
membantu para kaum lelaki dalam
mengupayakan tingkat kesejahteraan
yang lebih baik.
Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan di bidang pendidikan
informal tentu saja perlu memiliki pola kerja sehingga setiap tahapan yang dilalui dapat
mencapai target sesuai ukuran indicator kesuksesannya. Terdapat 2 ( dua ) tahapan yang
harisu dilalui seorang perempuan dalam pemberdayaan yakni :
1. Tahapan Pertama melalui pendidikan karakter ( mental, spiritual ) Tujuannya adalah
seorang perempuan memilik kualitas hidup dan kepribadian yang berbudaya, kreatif,
ramah lingkungan yang mampu mempengarui pola hidup baik di lingkungan domestic
maupun di lingkungan public
2. Tahapan Kedua melalui Pendidikan Penguatan skill perempuan di setiap aspek
kehidupan ( Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Kesehatan, dan Pendidikan )

124

Berdasarkan logika pemahaman tentang pemberdayaan perempuan seperti digambarkan di
atas, maka para pihak sepakat untuk menyusun disain program untuk meningkatkan peran dan
posisi perempuan Kabupaten Keerom dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Disain Pemberdayaan Perempuan Papua Melalui Pendidikan Karakter
No.
1.

Program
Pendidikan
Karakter
(Mental,
Spiritual,
dll)

Usulan Kegiatan
1. Pelayanan pendidikan
2. Pendidikan karakter
3. Pendidikan yang
terintegrasi dan berjenjang
4. Pendidikan adat
5. Pendidikan karakter bagi
ibu-ibu
6. Kebangunan rohani
7. Komunkasi, informasi dan
edukasi bahaya narkoba
8. Penambahan kampong KB
9. Pola Hidup sehat

Sasaran
Perempuan, anak dan
laki-laki
Ibu dan anak
Anak usia sekolah
Keluarga
Ibu-ibu lanjut usia
Masyarakat
Masyarakat
Keluarga

Waktu
2019 2023

Mitra
Departemen
Agama,
Denominasi
agama
Dinas P dan K
Dinas Sosial
Kepolisian,
BNN,
Dinas social,
Dinas
kesehatan,
Satpol PP
Dinas
Pengendalian
penduduk dan
KB
Dinas PPPA

Sementara itu, Dewan Adat Daerah diharapkan secara aktif untuk keterilbata tiga batu utama
dalam adat Papua yaitu: Adat, Agama dan Pemerintah untuk melakukan pembanguan sumber
daya manusia khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Diharapkan peran DAD dalam
fungsi koordinatif ini akan memungkinkan kerja sama dalam mendukung program perempuan.
Selain itu, DAD juga diharapkan mampu menodorng penguatam karakter dari OPD yang ada di
Pemda Keerom agar mampu memperhatikan ruang dan kearifan lokal yang hidup dalam
masyarakat dalam hal ini perempuan dan anak.

2.1.4.

Disain Program Kabupaten Manokwari

Masalah-masalah
tersebut
dikategorisasi
kedalam peta area perubahan. Sebagai bagian
akhir tahapan proses yang telah dilalui guna
mendesain program, area perubahan yang
merupakan hasil rumusan FGD, dibahas lebih
jauh dalam Lokakarya Partisipatif yang
berlangsung pada tanggal 15 Desember 2017
bertempat di Hotel Oriestom Kota Manokwari.
Peserta Lokakarya yang merupakan representasi
dari unsur pelaku ekonomi Perempuan Papua,
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Akademisi, LSM, Dewan Adat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, Perbankan dan Gereja,
telah membahas dalam kelompok diskusi, terkait bentuk-bentuk intervensi, proses dan unsur
yang terlibat setiap area perubahan. Sejumlah kerangka program yang dirumuskan dalam
lokakarya, dapat disajikan sebagai laporan hasil.
A. Pengaturan Pasar dan Permodalan
Bentuk
Masalah/ Area Perubahan
/Proses
Intervensi
Pengaturan Pasar:
Regulasi yang
- Pengaturan perdagangan
memihak
berdasarkan jenis yang
mama mama
dijual (sayur, sepatu, baju
papua
dll dipisahkan)
Kajian
- Bedakan lokasi jual antara FGD
mama pedangan dan
Pendampingan
mama petani pedagang
- Membuat 1 tempat
sentral untuk pedagang
pengrajin (noken dll)
- Desain pasar yang sangat
sempit (belum sesuai
dengan kebutuhan)
- Organisasi Pasar belum
ada atau belum efektif

Permodalan
- Modal rendah
- Peminjaman modal di
pihak lain/koperasi simpan
pinjam dengan bunga yang
sangat tinggi sehingga ada
aktivitas lain yang kurang
baik
- Managemen keuangan
yang masih kurang

1. Peningkatan
kapasitas dan
pelatihanpelatihan,
sosialisasi
1. Pelatihan
Managemen
kuangan
2. Pelatihan
Perencanaan
usaha

Kelompok
Sasaran

Unsur-Unsur
yang terlibat

Perubahan yang
diharapkan

- Mama Papua
Pedagang Pasar
- Mama Papua
Pengrajin Pasar
- Mama Papua
Petani Pasar

1. Mama
Papua yang
berdagang
2.DIsperindag
3. Satpol PP
4. DInas
Koperasi dan
UKM
5. LSM yang
bisa
mendampingi
6. DPRD
7. Akademisi

Mama Papua
Pedagang Pasar
- Mama Papua
Pengrajin Pasar
-Mama Papua
Petani Pasar
-Kepala RT

Akademisi
(instruktur dan
narasumber)
Pendamping
koperasi dan
UKM (21
orang)

1. Pasar lebih
rapi/teratur (desain
pasar dan sistem
yang modern sesuai
dan karakteristik
budaya)
2. Semua mama
mama mempunyai
kesempatan yang
sama untuk
mempunyai lokasi
yang sesua dengan
produk/jenis
dagangan
3. Adanya
pengawasan/monitor
ing yang baik dari
instansi terkait secara
regular
4. Persaingan yang
sehat dalam aktivitas
ekonomi
5. Ada proteksi
terhadap komoditi
tertentu (noken,
pinang)
6. Adanya Perda
Khusus
1. Ada skema khusus
untuk permodalan
mama mama Papua
2. Ada Lembaga
Penjamin Kredit
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(memisahkan modal usaha
dan konsumsi keluarga)

2.
Pendampingan

B. RANTAI PEMASARAN KOMODITI
Masalah/ Area
Bentuk intervensi
Perubahan
Proses Intervensi
- Keterbatasan Modal - Skema Kredit Mama Papua

- Rendahnya
Kemampuan
Manajemen
Usaha/Bisnis

Rendahnya
Penanganan
Pascapanen

Jarak Tempuh
Distribusi
Komoditi/Produk

- Belum Ada Regulasi
Keberpihakan untuk
Komoditi Spesifik
Lokal

Kelompok Sasaran
• Petani
• Pedagang

- Penyaluran Dana Melalui
Bank Daerah, Lembaga
Pemerintah terkait
- Good Financial
- Governance
- Pelatihan Manajemen
keuangan
Perputaran Modal
Penetuan Harga
- Pelatihan Penangan Pasca
Panen (pengawetan)
- Penyediaan Gudang
Penyimpan
- Pemerintah (SKPD terkait)
Memperpendek jarak pasar
- Pembentukan kopersi
Penciptaan pedagang
pengumpul, pengecer
Perusda
- Keberpihakan terhadap
pedagang asli papua dan
perlindungan komoditi
spesifik
- Peraturan Daerah
- Hak Paten Komoditi
- Hak Paten Penjual

Perubahan yang
diharapkan
Tersedianya modal
yang cukup

Meningkatnya
pemahaman dan
pengetahuan
manajemen usaha dan
keuangan

Petani
Pedagang
Pemerintah

Petani
Pedagang

Petani,
Pedagang
pemerintah

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk
yang diperjualbelikan

Biaya pemasaran
rendah, keuntungan
meningkat

Adanya kekuatan

C. Ekonomi Keluarga
Masalah/ Area
Bentuk intervensi
Perubahan
Proses Intervensi

Kelompok
Sasaran

Unsur-Unsur yang
terlibat

- Beban Ganda
(Pencari Nafkah
& Mengurus
Keluarga)

- Perempuan
Papua Pelaku
Ekonomi di
Pasar Sanggeng

Perguruan Tinggi
Pemberdayaan
Perempuan

- Regulasi: Alokasi Dana
untuk meringankan beban
ekonomi keluarga

Perubahan
yang
diharapkan
Beban
Ganda
berkurang
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Beban Ganda
(Pencari Nafkah
& Mengurus
Keluarga)
-

(perempuan) sesuai
tingkat ekonomi keluarga
1. Kajian/ Studi
Pendapatan berdasarkan
tingkat
ekonomi keluarga.
2. Alokasi dana otsus
sesuai jumlah dan tingkat
ekonomi
3. Penetapan program
pendanaan oleh legislative
4. Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Kapasitas
(Manajemen Waktu dan
Manajemen Uang)
1. FGD
2.Penyuluhan/ Sosialisasi
3. Monitoring dan Evaluasi

ORMAS/LSM
terkait
Dinas Sosial/Setda
Legislatif
Bank

Mama Papua
Perempuan
Papua Pelaku
Ekonomi di
Pasar Sanggeng

Rendahnya
tingkat
Pendidikan

- Peningkatan Kapasitas
FGD, Studi Banding,
Pelatihan, Monitoring dan
Evaluasi

Perempuan
Papua Pelaku
Ekonomi di
Pasar Sanggeng

Masalah
Kesehatan
Perempuan

- Peningkatan Kapasitas
- Regulasi

Perempuan
Papua Pelaku
Ekonomi di
Pasar Sanggeng

1. Kajian tingkat kesehatan
keluarga Perempuan
Pelaku Ekonomi dan
Tingkat kesehatan saat
berjualan dan kesehatan
tempat dan produk yang
dijual
2. Sosialisasi/FGD
3. Penyuluhan dan
Pelatihan
4. Monitoring dan Evaluasi
5. FGD/
Seminar

Instruktur
Perguruan Tinggi
Pemberdayaan
Perempuan
Dinas
PerindagKop
ORMAS/LSM
Bank
Perguruan Tinggi
Pemberdayaan
Perempuan
ORMAS/LSM
Bank Papua
Perguruan Tinggi
Pemberdayaan
Perempuan
ORMAS/LSM
Dinas Kesehatan
Legislatif

Beban
Ganda
berkurang.

Meningkatny
a Tingkat
Pendidikan
melalui
pendidikan
non Formal
Tingkat
Kesehatan
membaik

2.2. Disain Program Perlindungan Anak di Tingkat Kabupaten
Setelah memahami permasalahan anak yang dilakukan di tiga daerah yakni Kabupaten
Jayawijaya, Biak Numfor dan Dogiyai mekanisme masing masing dalam memahami
permasalahan dan merencanakan respon dari setiap proses yang dilakukan.
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Dikabupaten Jayawijaya assesmen awal dilakukan melalui pengumpulan data lapangan yang
respondennya adalah keterwakilan dari sejumlah pihak baik Tokoh adat, Tokoh Masyarakat,
Tokoh perempuan , LSM, kelompok perempuan maupun kelompok anak. Hasil assesmen
menunjukkan banyak permasalahan yang dialami oleh anak namun permasalahan anak jalanan
merupakan isu prioritas yang sangat dibutuhkan upaya penyelesaiannnya. Tim kemudian
menyepakati untuk mengangkat isu ini menjadi isu yang dikerjakan dalam pengembangan
desaign program. Proses awal perencanaan program dilakukan dengan membangun
pendekatan dengan Dinas P3A Kabupaten Jayawijaya. Untuk Dewan Adat Daerah proses tidak
bisa dilakukan karna perlu ada pemahaman visi bersama diinternal Dewan Adat.

Diskusi awal dilakukan dengan kelompok pekerja anak namun belum banyak data yang
didapatkan karna hampir pesertanya bukan mereka yang bekerja untuk isu anak jalanan
sehingga Tim berupaya merespon hal ini dengan melakukan observasi dilapangan dan
kemudian merencanakan pertemuan dengan melibatkan semua komunitas yang bekerja untuk
isu anak jalanan. Dalam pertemuan ini memang ada banyak data yang didapatkan namun ada
respon negatif dan persepsi yang tidak sama di internal komunitas serta penolakkan terkait
program yang dilakukan tetapi upaya untuk terus meyakinkan tetap dilakukan hingga kemudian
disepakati adanya Forum Peduli Anak Lapago yang beranggotakan berbagai pihak. Hasil dari
identifikasi permasalahan anak jalanan ini kemudian didiskusikan dengan Pemangku Kebijakan
yakni pemerintah daerah dan mendapat dukungan atas program yang dilakukan sehingga
dalam pertemuan multipihak Perintah, Tokoh Agama dan Tokoh Adat dan semua perwakilan
komunitas bisa duduk bersama membicarakan permasalahan anak jalanan namun masih belum
juga ada pemahaman yang sama melihat permasalahan anak yang kompleks dan membutuhkan
kerja sinergis sehingga masih terjadi penolakan penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak.
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Merespon hal ini langkah dilakukan oleh Tim adalah tetap menjaga dan membangun
komunikasi dengan semua pihak. Setahun kemudian sebelum perecanaan program dilakukan
beberapa komunitas anak jalanan disatu sisi ada yang mendukung dan ada komunitas yang
tidak mendukung karna ketidakpercayaan antara berbagai pihak dengan program yang
dilakukan sehingga Tim memutuskan untuk dalam perencanaan implementasi program tidak
hanya melihat isu anak jalanan sebagai isu yang akan dibuat dalam rencana kegiatan
inplementasi namun lebih melihat pendidikan karakter sebagai area intervensi yang dikerjakan
yang juga menjadi salah satu faktor munculnya anak jalanan karna ketahanan keluarga yang
tidak kuat terutama peran orang tua dalam menerapkan pendidikan karakter dalam keluarga.
Isu ini kemudian diterima oleh semua pihak yang ingin terlibat memberikan perlindungan
terhadap anak papua dalam mengembalikan pendidikan terutama pendidikan karakter berbasis
budaya.

Dikabupaten Biak Numfor hasil assesmen menunjukkan masalah kriminal pada anak cukup
tinggi sehingga perlu direspon terutama banyak anak anak perempuan yang putus sekolah
karna sex bebas dan pernikahan dini. Pendekatan awal kemudian dilakukan dengan Dinas PP &
PA serta tokoh adat untuk membangun sinergitas. Memahami lebih jauh tentang isu sex bebas
dan pernikahan dini menjadi sulit bagi tim untuk melaukannya sehingga diskusi awal dengan
kelompok anak dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai penyebab anak anak melakukan
tindakan kriminal. Data yang didapatkan kemudian tim melakukan observasi dengan melihat
langsung kondisi anak anak perempuan yang setiap malam berada di titik titik tertentu untuk
bertransaksi. Data ini kemudian didiskusikan dengan para penyedia layanan yang cukup respon
terhadap permasalahan anak di Kabupaten Biak Numfor dengan lebih mengangkat pendidikan
karakter sebagai upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan peran setiap pihak
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dalam memberikan perlindungan pada anak terutama pendidikan karakter berbasis budaya
dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal pada anak anak.
Pada pertemuan penyedia layanan muncul pendapat yang berbeda namun kemudian dari
proses diskusi yang dilakukan kemudian menjadi ruang untuk menyatukan pendapat dan hal
ini direspon secara baik oleh semua pihak pada pertemuan multipihak dan menjadi ruang
belajar bagi semua pihak untuk memahami permasalahan dan membangun pola kerja sinergis
dalam merespon permasalahan anak yang memiliki kompleksitas masalah yang cukup
berfariasi. Proses ini kemudian menyepakati rencana implementasi program serta membentuk
kelompok kerja Forum Fyadiren yang akan berimplementasi secara bersama. Proses
meyakinkan setiap orang dalam setiap kegiatan terutama pihak dinas tentu saja tidak semuda
dipikirkan karna membutuhkan keberanian untuk membuat seseorang baik secara individu
maupun kelompok dapat memahami permasalahan dan bekerja bersinergi untuk mencari
solusi bagi upaya perlindungan anak.
Dikabupaten Dogiyai hasil assesmen menunjukkan bahwa permasalahan anak terjadi karna
lemahnya intitusi keluarga dalam memberikan pembinaan pada anak anak. Dalam assesmen
awal belum dapat mengakomodir semua responden sehingga pada tingkatan berikutnya diskusi
dilakukan dengan tokoh tokoh adat dan pemuda dan mereka berpendapat bahwa
permasalahan anak dengan kategori usia remaja dan pemuda menjadi kebutuhan yang sangat
mendesak dan memprihatinkan karna banyak anak anak muda yang sudah selesai sekolah
namun menjadi pengangguran dan kemudian mencari solusi dengan terlibat dalam berbagai
kriminal. Proses awal dilakukan melalui diskusi dengan Tokoh adat, Dinas P3A dan kelompok
anak anak muda untuk menggali permasalahan dan harapan anak anak muda. Bagi tim
pertemuan ini belum cukup sehingga untuk memastikan realitas yang dialami oleh anak anak
muda maka Tim langsung melakukan observasi dilapangan dan mendapatkan sejumlah
informasi terkait kondisi anak anak muda di Kabupaten Dogiyai. Dari hasil ini kemudian
didiskusikan dengan para penyedia layanan namun dalam proses penggalian masalah dan peran
para penyedia layanan belum sepenuhnya terbuka menyampaikan segala hal seperti ada
ketakutan dan seakan akan menutupi sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara umum. Untuk
memahami hal ini Tim kemudian melakukan interview secara personal dengan informan
tertentu untuk lebih mendalami permasalahan. Proses ini kemudian memberikan referensi
pada tim untuk berstrategi dalam menyatukan pendapat yang berbeda terutama dalam
pertemuan multipihak yang di hadiri dan di respon oleh Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai.
Berbagai pendekatan dilakukan untuk meyakinkan pihak pemerintah hingga ada respon yang
diberikan walaupun masih hanya bersifat janji. Diakhir dari proses perencanaan ini kemudian
Dinas PP & PA, Dewan Adat Daerah dan kelompok anak muda menyepakati untuk melakukan
implementasi program secara bersama dan membentuk kelompok kerja yang bersinergi
dengan Dewan Adat Daerah.
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Berikut ini adalah hasil-hasil dari pertemuan multi pihak dalam pengembangan disain
perlindungan anak berdasarkan permasalahan khusus yang dihadapi oleh masing-masing
kabupaten. Perlu dicatat bahwa dalam proses dialog ini di masing-masing kabupaten tidak
selalu mengacu dari hasil penilaian situasi yang telah dilakukan sebelumnya karena dinamika
dalam proses dialog yang berlangsung antara pihak pemangku kepentingan satu dengan yang
lain. Demikian, apa yang telah dirumuskan dalam pada awal dialog akan mengalami perubahan
dalam pengembangan disain dan bahkan dalam implementasinya. Misalnya pada awalnya di
Jayawijaya difokuskan pada anak jalanan tetapi karena berbagai dinamik dari pemangku
kepentingan kemudian berubah menjadi pendidikan karakter bagi anak-anak di kota Wamena.
Demikian juga di Dogiyai yang pada awalnya diarahkan untuk menyikapi permasalahan anakanak tetapi dalam perjalannya berubah menjadi program yang diarahkan bagi pemuda karena
para pemangku kepentingan merasa permasalahan pemuda di Dogiyai lebih mendesak untuk
ditangani karena penanganan pada masalah pemuda akan mempengaruhi bagaimana
perlindugan anak dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Secara rinci hasil
pengembangan disain dari masing-masing Kabupaten bisa dilihat di bawah ini.
2.2.1.

Disain Program Kabupaten Biak

Pertemuan multipihak ini merupakan
pertemuan yang melibatkan sejumlah pihak
baik dari Pemerintah Daerah bersama
OPDnya, Kepolisian, Dewan Adat Papua,
Dewan Adat Daerah, Tokoh Masyarakat,
Pemuda,LSM anak , Tokoh Perempuan dan
Organisasinya, maupun Tokoh Agama. Bagi
para pihak, anak merupakan generasi
penerus dan harapan bangsa. Anak adalah
sebuah harapan masa depan dan pemimpin
bangsa. Setiap anak sejak dalam kandungan
hingga lahir tentu saja memiliki hak untuk
mendapat perlindungan dan perlakuan yang layak. Kondisi buruk yang dialami oleh anak hari
ini merupakan bagian dari kurangnya penguatan pendidikan karakter bagi anak. Pendidikan
karakter yang dimaksud bagi anak dilakukan mulai dari lingkungan keluarga hingga di
lingkungan masyarakat untuk itu penting juga melihat bagaimana peran orang tua, lingkungan
keluarga besar hingga lingkungan masyarakat. Sebagai contoh ketika anak anak tidak lagi
mengetahui tentang adat dan budayanya penguatan kepada orang tua menjadi penting untuk
mengembalikan fungsi keluarga dalam mendidik dan membesarkan anak sehingga
mengahsilkan anak anak yang berbudaya.
Oleh karenanya, permasalahan pokok yang harus disekapi dalam pengembangarn program
perlindungan anak adalah menawarkan atau memperkuat Pendidikan karakter bagi anak-anak
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Papua sehingga diharapkan mampu memiliki ketrampilan hidup yang berbasis pada akar
budaya dan adat yang dimilikinya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan lemahnya
Pendidikan karakter ini telah diidentifikasi dalam proses dialog sejak penilaian situasi hingga
pertemuan multi pihak ini. Permasalahan, ketersediaan dan alternative solusi telah
diidentifikasi seperti tampak pada table di bawah ini:
Identifikasi Masalah, Ketersediaan Layanan dan Alternatif Solusi
MASALAH
• Anak anak kehilangan
pendidikan
• Perkelahian
• Konsumsi komix
• Anak buta huruf
• Kurang gizi
• Meninggal dikandungan
karena kekerasan
• Tidak punya kate lahir
• Aibon
• Anak perempuan putus
sekolah
• Kekerasan seksual
• Anak perempuan usia
dini sudah hamil
• Adat lindungi pelaku
kekerasan seksual

LAYANAN YANG TERSEDIA
• Ada Penguatan budaya lewat
sekolah budaya di opiaref
• Masayarakat Byak punya adat
/ aturan untuk mendidik anak
yang perlu dikembangkan dan
diajarkan agar tidak hilang
• ( WVI ) punya Pelayanan
pendidikan dan kesehatan
dan sudah menjangkau
kampung kampung.
• Gereja selalu lakukan
pelayanan konseling
• Setiap gereja punya
pelayanan bagi anak dan
remaja
• Dinsos lakukan
pendampingan melalui
pekerja sosial
• Pendidikan karakter dari
gereja
• Dinas PP dan PA lakukan
sosialisasi
• sanggar budaya untuk
kuatkan anak
• penginjilan jalanan dari gereja
betel
• Rumsram punya program
baca tulis

SOLUSI DAN HARAPAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ajarkan anak berulang-ulang
perlu ada pencegahan sebelum m
asalah terjadi
DAP memperkuat orang –orang
dalam keret
Penerapan 4 D (dream, discovery,
design, laksanakan )
Perlu adanya sikap empati
terhadap masalah anak
perlu ada gerakan peduli anak
papua
Pelajaran berpola asrama perlu
diterapkan
Anak butuh didikan kasih
Penguatan pada guru pelaku
kekerasan
Tidak harus saling menyalahkan
tetapi perlu bersinergi
Sosialisasi / penguatan pada orang
tua dalam jemaat
Perkuat budaya sebagai fondasi
dalam memberikan pemahaman
dan perubahan perilaku bagi orang
tua
Para Orang tua perlu terus kawal
anak –anak untuk sekolah
Kuatkan keluarga
Sosialisasi untuk orang tua tentang
hak – hak anak. Dan perlu ada
kesepakatan waktu bersama anak.

Dalam upaya mewujudkan anak Papua yang berkarakter budaya, cerdas dan kreatif tentu saja
tidak bisa dilakukan sendiri sendiri sebaliknya perlu ada kerjasama yang sinergis dari semua
pihak baik Pemerintah, Adat, Agama, LSM dan Stake holder lainnya untuk melakukan penguatan
pada kelompok sasaran atau masyarakat terutama dalam membangun penyadaran kepada
masyarakat tentang pentingnya anak anak yang merupakan bagian dari sebuah pembangunan
manusia. Dalam kerangka meningkatkan perlindungan bagi anak melalui pendidikan karakter
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maka perlu didasarkan pada pola yang tepat sebagai ukuran dari indicator keberhasilannya. Ada
3 ( tiga ) bagian penting dari pendidikan karakter yakni :
1. Pendidikan karakter bagi anak di lingkungan Non Formal
2. Pendidikan Karakter bagi anak di lingkungan In Formal
3. Pendidikan Karakter bagi anak di lingkungan Formal
Dalam setiap lingkungan baik Non Formal, In Formal
maupun Formal tentu saja memiliki target sasaran
yang perlu diperkuat sehingga mampu memainkan
fungsi dan perannya masing masing terutama dalam
memberikan perlindungan bagi anak sehingga tidak
terpengaruh dengan lingkungan buruk yang ada
disekitarnya. Setelah peserta memahami tentang
permasalahan , pentingnya bersinergi dan
bagaimana pola dalam meningkatkan pendidikan
karakter bagi anak kemudian peserta diarahkan
untuk mencoba mendaftarkan sejumlah kegiatan yang bisa diiplementasikan melalui kerja
bersinergi yang melibatkan berbagai pihak. Berikut hasil kesepakatan para peserta tentang

program pengembangan program bagi perlindungan anak:
Disain Program Perlindungan Anak oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Biak
NO
1

MASALAH/ ISU
Pergeseran
Budaya

2

Pola Pengasuhan (
orang tua malas
tahu, Peduli,
tidakada
kesadaran oarng
tua, manja, gengsi,
ortu salahkan anak
, ortu tidak punya

USULAN PROGRAM
- Muatan lokal pada setiap
sekolah (bahasa, budi pekerti
orang biak)
- Pendidikan budaya Biak
dalam Keluarga
- sanggar –sanggar kegiatan
budaya
Pelaksanaan even –even
budaya
Seminar pola asuh anak :
- Tugas dan fungsi ortu
- Positif/negatif media
teknologi
- Hak anak
- STOP kekerasa terhadap
anak

SASARAN
SD- SMA

WAKTU
- awal masuk
sekolak
- Hardiknas
- 17 Agustus
Kebangkitan
nasional

MITRA
- Dinas
pendidikan
- Dinas
pariwisata
- Masyarakat
adat

Orang tua
(Pasutri )

Kunjungan
pastoral

Gereja,
DP3AKB, LSM.
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3

Pendidikan ( putus
sekolah, keliaran di
jam sekolah, tidak
ada akte kelahiran,
remaja yang tidak
memiliki skill
pengetahuan dan
jadi pengangguran
)

4

Sosial (Komix,
Miras, Aibon, Sex
Bebas, kawin usia
muda, ganja,
bensin, minuman
yang di campur
pembalut / softex)

5

Kekerasan
terhadap anak (
psikis, fisik,
seksual,
ppenelantaran)
yang dilakukan
oleh orang tua,
guru, dan
lingkungan
sekitarnya )
Kesehatan (
Kurang Gizi )

6

7

Tersediannya
anggaran

- Posko perlindungan anak
- kembali mengaktifkan karang
taruna
- Paket baca tulis
- membuka lapangan kerja
baru kerjasama dengan swasta
- membuat MOU dengan
pihak terkait tindakan yang
harus diambil saat anak
bermasalah di sekolah
- Kegiatan Sanggar seni
budaya
- Club Bola
- Pendidikan seksualitas dari
seg agama, kesehatan,
psikologi

10-18 tahun

-BLK
- Disnaker
- Polisi
- Dinas
Pendidikan
- Gereja
- Swasta
- DP3AKB
- Dinnas Sosial
dan LSM
Komunitas
adat, dinas
pariwisata,
dinas
pendidikan,
LSM, dinas
kesehatan,
DP3AKB
Aturan adat
mengatur
fungsi tentang
pelecehan
seks pada
anak dan
perempuan

Disesuaikan
dengan hari
penting
nasional dan
daerah

- Kampanye PKTA
- Posko perlindungan anak di
setiap kelurahan
- mengaktifkan kembali
P2TP2A

- sosialisasi makanan sehat
pada ibu dan anak
- fungsi posyandu lebih
diaktifkan, disosialisasikan
- tenaga kesehatan
diperbanyak
- anggaran desa
- pengusulan peraturan
daerah tentang bantuan
hukum untuk dana desa

Anak –anak,
ibu dan
petugas
kesehatan

Disetiap
bulan di
masing –
masing
kelurahan

Dinas
kesehatan,
LSM, DP3AKB

DPR dan
Pemerintah

Sementara secara adat, DAD diharapkan mampu mendorong dan mendukung s semua usulan
yang disepakati sebagai upaya untuk menyelamatkan anak anak Papua. Oleh karena isu pokok
adalah pergesaran budaya yang menyebabkan lemahnya karakter anak-anak tentang adat dan
budaya Papua dan akibat lebih jauh adalah pada lemahnya kecakapan hidup mereka dalam
menjalani kehidupannya maka DAD diharapkan bisa memasatikan adanya pendidikan adat dan
budaya masyarakat Byak yang berpola asrama ( Rumsram ), penguatan penerapan undang
undang kampung adat, konsolidasi Keret untuk memperkuat kelembagaan adat serta
memastikan bahwa orang tua dikuatkan untuk mempertahankan budaya orang Byak
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2.2.2.

Disain Program Kabupaten Jayawijaya

Anak merupakan anugrah Tuhan bagi keluarga, generasi penerus bangsa yang akan menjadi
pemimpin masa depan bangsa . Untuk itu sudah sepatutnya ia dilindungi dan diberikan haknya.
Namun kenyataannya seperti tergambar diatas walaupun ada banyak pihak namun kehidupan
yang dialami anak anak di lembah baliem Kabupaten Jayawijaya masih jauh dari harapan yang
diinginkan.
Permasalahan anak di
Kabupaten
Jayawijaya
boleh dikatakan cukup
komplex dan memerlukan
langkah serius untuk
mengatasi permasalahan
ini. Ada Pemerintahan,
Agama, Adat dan Lembaga
lembaga masyarakat yang
selama ini melakukan
berbagai kegiatan, namun
kenyataannya kehidupan
anak anak yang berjuang untuk hidup dijalanan bukannya berkurang tetapi semakin bertambah.
Seiring dengan bertambahnya kondisi yang yang dialami anak anak tentu saja diikuti juga
dengan kejahatan yang semakin bertambah. Untuk menjawab semua persoalah ini tentu saja
tidak bisa di tangani secara sendiri melainkan membutuhkan partisipasi semua pihak yang
bekerja secara membangun sinergitas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang
dimiliki baik oleh individu maupun kelembagaan.
Menyikapi realitas ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui
Deputi Partisipatif ikut mengambil langkah dalam memberikan perhatian. Dalam arahannya Ibu
Deputi menegaskan “ untuk mencari solusi perlu membangun sinergitas antara semua pihak
baik Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama maupun lembaga masyarakat. Pekerjaan ini
dikerjakan dengan berpijak dari prinsip sinergitas yakni : (1) mau berbagi, (2 ) semua penting,
(3) tidak saling menyalahkan dan (4) transparansi.
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Mengamati kondisi wamena pemerintah
daerah melalui Assisten I Kabuapten
Jayawijaya pun
ikut mendukung
mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh
Dewan adat Papua bekerja sama dengan
Kementrian PP & PA RI dalam mencari
solusi penyelesaian masalah anak di
wamena, menurutnya permasalahan
anak di Kabupaten Jayawijaya harus
melibatkan semua Pemerintah Daerah di
Delapan Kabupaten Pemekaran karna anak anak yang hidup berjuang dijalanan tidak hanya
anak anak dari Kabupaten Jayawijaya tetapi juga berasal dari delapan Kabupaten Pemekaran.
Hal senada juga ditegaskan oleh Tokoh Agama melalui Sekertaris Forum Kerukunan Umat
Beragama menargetkan tahun 2020 Kabupaten ini harus bebas dari anak anak jalanan untuk
itu pekerjaan ini harus dikerjakan secara bersama dan melibatka semua pihak.
Pembentukan Solidaritas Peduli Anak Lapago ( SPAL) juga menjadi satu bagian langkah dimana
komunitas komunitas yang ada di masyarakat yang selama ini teah berinsiatif bergerak
mencari solusi bagi permasalahan anak di wamena memiliki impian untuk bekerjasama
membangun sinergitas dalam rangka mencari solusi bagi penyelesaian permasalahan anak di
Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan temuan di lapangan sesuai dengan proses adaptasi dari
hasil Kajian sistematika yang telah dihasilkan sebelumnya oleh Dewan Adat Papua bekerjasama
dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI dikaitkan dengan
sejumlah temuan dilapangan maka diperlukan sebuah pendekatan yang kontekstual sesuai
relitas dilapangan.
Berikut gambaran secara rill relitas antara indicator, masalah, solusi dan kegiatan Pemenuhan
hak anak
INDIKATOR
I. Pemenuhan
Hak Anak
a. Pendidikan
terpenuhi

MASALAH

•
•

Banyak anak anak di
jalanan putus sekolah
Masih ada biaya
sekolah yang mahal
terutama sekolah
swasta sehingga
orangtua tidak mampu
membayar sekolah
padahal pendidikan
gratis

SOLUSI

•

•

Anak anak utus sekolah
perlu di data dan
memfungsikan wadah
yang sudah bergerak
menolong anak
Pembebasan biaya

Kegiatan

•
•
•

Sosisalisasi Undanga
undang PKDRT
Penguatan
masyarakat
Penyusunan draft
peraturan daerah
tentang pelarangan
dan pembatasan
pengedaran dan
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•
b. Kesehatan
terpenuhi
•

•

•

•

•

•

c. Perlindungan
sosial

•
•

•

•

Anak kurang
mendapatkan
informasi kesehatan
dan pola hidup sehat,
Tidak ada penyuluhan
tentang kesehatan
pada anak dan bahaya
lem dan narkoba
Banyak penyakit yang
mematikan dan
mengancam karna
pengaruh lem
Anak anak tidak lagi
mengenal kebersihan
karna orang tua tidak
mengajarkan pola
hidupsehat
Perilaku sex bebas dan
ganti pasangan
akibatnya terkena
penyakit berbahaya
(HIV dan AIDS)
Banyak anak anak di
jalanan menderita
paru paru karna lem,
aibon dll
Pertumbuhan anak
tidak teratur bahkan
banyak yang satu
persatu mulai pergi (
meninggal )

•

Putus sekolah dan
perkawinan usia muda
Anak usia 3 tahun
keatas sudah mulai
terpengaruh ngisap
aibon bahkan terlibat
menjual aibon yang
dirasa mendatangkan
uang dan terlibat
dalam criminal.
Kriminalitas dan
kejahatan meningkat
dan mengancam
kehidupan anak
Kurangnya kesadaran
orang tua dan

•

•

•

Dinas kesehatan dan
Narkoba perlu berfungsi
secara maksimal
Diperlukan sosialisasi
informasi kesehatan yang
lebih banyak dengan
melibatkan stake holder
yang ada
Perlu adanya kegiatan
kegiatan bersifat
pencegahan

•

•

•

•

•

•

Penguatan dan dukungan
bagi lembaga lembaga
yang fokus menjalankan
pendidikan
Perlu membangun
kesadaran masyarakat
dan revolusi mental
Wadah untuk
pengembangan kreatifitas
anak perlu di kembangkan
dan menjadi tugas
Pemerintah, Agama, Adat
dan organisasi yang ada di
masyarakat yang memiliki
sumber daya.

•
•
•

penjualan aibon dan
berbagai bahan
sejenis di Kot
Wamenda dan
sekitarnya.
Sosialisasi hasil
pendataan
permasalahan anakanak yang berjuang
hidup di jalanan dan
berbagai
permasalahannya
Sosialisasi dampak
buruk yang dapat
timbul pada anakanak yang hidup di
jalanan dan yang
mengkonsumsi aibon
dan bahan sejenis
kepada masyarakat
adat dan pihak
gereja.
Membantu kelompok
dan aktivis yang
sudah bekerja nyata
dalam penanganan
anak-anak yang
berjuang hidup di
jalanan.
Mendorong peran
pemerintah,
kelembagaan agama
, adat, pebisnis,
perguruan tinggi,
LSM dan organisasi
lain untuk mencegah
anak-anak ke jalanan
dan mengatasi yang
sudah terlanjur ke
jalanan melalui loka
karya, seminar dll.
Penguatan Keluarga
Penguatan lembaga
masyarakat
Kampanye anti
kekerasan dan
perlindungan anak
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•

•

•

•

•

•

•

•

masyarakat dalam
memberikan
perlindungan terhadap
anak
Kurangnya wadah
untuk melatih
kreatifitas anak
sehingga anak anak
cenderung
menghabiskan
waktunya di jalanan
dengan dunia lem
Kurangnya lapangan
kerja jadi banyak anak
anak terutama yang
remaja bingung
mendapatkan uang
terpaksa mereka
melakukan tindakan
kejahatan ( mencuri,
membunuh dll )
Belum ada aturan
kebijakan yang tegas
dari Pemerintah yang
disertai dengan
implementasi yang
tegas .
Masih adanya
pembiaran dari
pemerintah terkait
dagangan aibon
Pihak apotik ikut
menjadi pengedar
aibon
Beberapa Dinas yang
bertugas menjalankan
fungsi sosialnya belum
melihat masalah anak
penting.
Adanya dana desa
membuat masyarakat
menjadi malas kerja
dan berusaha hanya
mengharapkan
bantuan pemerintah
Masyarakat
dimanjakan dengan
uang sehingga lebih
banyak berfoya

•

•

•

•

•

•

Dinas yang tidak berfungsi
perlu didorong peran dan
keberfungsiannya .
Permasalahan anak
cukup komprehenship
maka rerlu membangun
pola kerja yang sinergis
antara semua pihak dalam
merencanakan program
dan
mengimplementasikanny
a sesuai kemampuan
pelibatan setiap lembaga
maupun individu bergerak
secara bersama.
Pemerintah perlu
membantu masyarakat
dalam menemukan
lapangan kerja untuk
mengurangi tindakan
kriminalitas ( perlu ada
affirmative action )
Pemerintah perlu
menindaktegas oknum
yang mendistribusikan
bahan bahan mematikan
yang mengancam masa
depan anak anak.
Program pemberdayaaan
bagi masyarakat yang
dilakukan harus membuat
masyarakat mandiri
bukan bergantung seperti
kondisi rill yang terjadi.
Untuk menangani
masalah anak tidak hanya
menjadi tanggung jawab
Dinas PP & PA tetapi perlu
melibatkan Dinas terkait
lainnya ( Dinas kesehatan,
sosial, perindakop, Dinas
pendidikan dan
kebudayaan, Dinas
olahraga, Kepolisian, BNN,
Pengadilan, Tenaga kerja )
serta stake holder lainnya.

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Kampanye penolakan
stigma terhadap anak
aibon, jalanan dll
Penguatan anak anak
dalam adat/ budaya
melalui penyediaan
wadah wadah (
Tarian, menyanyii,
music dan olah raga )
guna pengembangan
kreatifitas anak
Advokasi Perda
perlindungan anak
Seminar seminar
tentang perlindungan
hak anak
Pengembangan
sekolah luar biasa
Pembinanaan
pembinaan mental,
karakter dan moral
anak melalui
keberfungsian
lembaga agama
Pemberdayaan
Ekonomi
Penguatan nilai nilai
budaya dalam
masyarakat
Pemberdayaan dan
penyiapan tenaga
tenaga terlatihyang
mampu menolong
masyarakat untuk
peduli terhadap anak
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menghabiskan uang
untuk kebutuhan yang
tidak mendatangkan
hasil.
II. Pengasuhan

•

•

•

•

•

III. Kekerasan

•

•

•

IV. Norma

•
•

Kurangnya kesadaran
orangtua dalam
mendidik anak
Beban kerja
perempuan tinggi
sehingga kesulitan
waktu untuk bersama
anak
Kurangnya kesadaran
laki laki dalam
membantu
perempuan mendidik
anak
Banyak laki laki yang
sekarang malas kerja
hanya mengharapkan
bantuan sehingga
beban kerja masih jadi
beban perempuan.
Anak anak dibiarkan,
tidak dinasehati
akhirnya anak anak
kebal dan tidak lagi
mendengar nasehat
orang tua.
Masih ada stigma dari
orang tua dan
masyarakat dengan
menyebut “ anak
aibon “
Perceraian
mengakibatkan anak
kehilangan perhatian
Gereja belum
memandang anak
sebagai jiwa yang
penting sebaliknya
masih ada stigmatisasi.
Anak anak tidak tau
budayanya
Orang tua karna
kesibukannya tidal lagi
mengajarkan anak
anak nilai adat yang

•

•
•

•

•

•

•

Pendidikan gender sesuai
kontekstual perlu di
sosialisasikan
Perlu penguatan bagi
keluarga dan masyarakat
Perlu penguatan bagi
organisasi organisasi yang
dekat dengan masyarakat
untuk selanjutnya
berfungsi .
Perlu pendidikan yang
membangun kesadaran
masyarakat

Penolakan stigma
terhadap anak melalui
program sosialsasi dan
kampanye
Perlu penguatan keluarga
yang dilakukan oleh
agama

Tokoh adat perlu
mengembalikan nilai adat
untuk diterapkan oleh
masyarakat
keberfungsiiannya
(Kembali ke HONAI)
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•

2.2.3.

dilakukan secara terus
menerus
Honai kehilangan
fungsinya

Disain Program Kabupaten Dogiyai

Proses awal sebelum melakukan
kegiatan Tim melakukan pertemuan
dengan DAD sebagai satu bentuk
pendekatan yang dilakukan untuk
menggalang
dukungan
dan
kerjasama Pokja dengan DAD. Dari
hasil pertemuan ini beberapa
masukkan diterima terutama terkait
isu dan sasaran yang akan
dikerjakan. Menurut Tokoh Adat
setempat sebenarnya untuk isu
anak yang lebih urgen dan harus menjadi perhatian adalah kelompok anak dengan kategori
remaja dan dewasa/ pemuda yang perlu dilihat sebagai sasaran karena menurut mereka
generasi yang merupakan generasi tengah sampai hari ini belum ada perhatian serius yang
dilakukan untuk mereka. Untuk itu para tokoh adat ini menyarankan untuk lebih melihat anak
muda sebagai sasaran yang harus dilakukan intervensi program. Realitas ini juga diperkuat
dengan mendengar informasi yang diberikan oleh P3A Kabupaten Dogiyai yang juga melihat
bahwa belum pernah ada kegiatan yang dilakukan pada kelompok anak muda.
Sebagai tindak lanjutnya kemudian pertemuan dilakukan dengan kelompok anak muda guna
mendengar lebih dalam permasalahan, tantangan serta harapan mereka. Hadir dalam
pertemuan tersebut juga beberapa perwakilah dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan
Masyarakat. Awalnya dalam diskusi para peserta tidak begitu terbuka menyampaikan keluhan
mereka namun ketika suasana pertemuan di buat lebih santai, sederhana, penuh canda tawa
dan nasehat akhirnya memancing para peserta untuk lebih terbuka bahkan mereka saling
bersaing menyampaikan pendapat mereka. Para pemuda dari kabupaten dogiyai menceritakan
bahwa kabupaten ini cukup potensial dari semua sisi baik pertanian, perkebunan, perikanan,
pertambangan bahkan dari sisi SDM banyak anak anak muda yang memiliki keahlian dalam
menulis buku, mampu menyelesaikan kuliah hingga tingkat sarjana. Kendatipun daerah ini
potensial namun penduduk asli terutama kelompok muda banyak yang pengangguran dan
akhirnya sebagai pelarian mereka melakukan tindakan kriminal ( miras, judi, togel, narkoba,
aibon, sex bebas, pemalangan, hingga pembunuhan ) serta kekerasan terhadap perempuan.
Mereka mengeluh bahwa sampai saat ini belum ada perhatian yang dilakukan baik dari
Pemerintah, Agama dan Adat dalam memberdayakan kelompok muda.
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Satu harapan yang diinginkan oleh mereka adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak dan para pemuda asli bisa diberdayakan untuk membantu mewujudkan Dogiyai yang
bahagia sesuai dengan motto dari Kabupaten ini. Dari proses ini DAD yang tadinya belum
banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan mereka kemudian mulai menyadari bahwa
pemuda harus dilibatkan dalam organisasi adat dan bahkan beberapa pemuda merasa senang
karena bisa bertemu langsung dengan DAD dan DAP dan berharap bisa menjadi bagian dari
kerja kerja menolong masyarakat adat melalui potensi yang dimiliki.
Pertemuan berikut dilakukan dengan para
penyedia layanan baik dari dinas, adat, agama
maupun LSM. Dinamika yang terjadi dalam
pertemuan ini cukup berbeda dimana hampir
beberapa pihak tidak secara terbuka
menyampaikan informasinya serasa menutupi
sesuatu
terutama pihak dinas yang
pesertanya adalah staf dan bukan pengambil
keputusan sehingga tidak banyak yang
direspon sehingga mempengarui hasil yang
didapatkan dari pertemuan ini belum cukup. Untuk mengatisipasinya maka tim kemudian
melakukan pertemuan secara personal dengan beberapa informan yang bisa memberikan
informasi untuk memperkaya tim dalam melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Hasil
yang didapatkan direncanakan ingin didiskusikan di tingkat Pengambil kebijakan namun
berbagai hambatan dialami sehingga sulit bagi Tim untuk melakukan ausiensi dan kemudian
melalui mekanisme pertemuan secara kekeluargaan dilakukan dengan Sekda.
Atas berbagai desakkan dan dorongan dilapangan akhirnya pada pertemuan multipihak yang
awalnya hanya ditargetkan 50 orang ternyata masyarakat yang hadir melebihi dari 100 orang
hal ini dikarenakan mereka juga ingin menyampaikan pendapat dan bertemu dengan Kepala
Daerah. Moment pertemuan multipihak yang kemudian dihadiri oleh Kepala Daerah yang
adalah anak adat diwarnai dengan kesan tersendiri dimana selain Tim DAP menyampaikan
temuannya di Kabupaten Dogiyai tetapi juga antusias masyarakat yang ingin bertemu dengan
Pemimpinnya. Dari hasil ini menghasilkan respon terhadap gerakan yang dilakukan oleh DAP
dan akan berusaha untuk memberika dukungannya untuk kelanjutan program. Sebagai langkah
terakhir dari proses perencanaan kemudian disepakati untuk melakukan uji coba implementasi
kegiatan sebagai langkah awal melaksanakan kerja bersam dalam merespon sebuah isu.
Kegiatan
Seminar membangun pendidikan
karakter anak muda

Perubahan yang diharapkan
Ada terjadi pergeseran karakter, maka pokja ingin
mengembalikan karakter anak muda Dogiayai yang baik
dengan seminar yg dibuat oleh beberapa dinas-dinas
terkait
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Seminar Meningkatkan kreasi
pemuda Dogiyai dalam mengelola
sumber daya manusia dan SDA

Mengalihkan fokus anak-anak muda dari pergaulan yang
kurang sehat dengan membangun kreatifitas mereka

3. Tahap Implementasi Program Pilihan dan Tata kelola
Dari proses ini telah menghasilkan detail program dan pembentukan kelompok kerja
perempuan dan anak di 7 Kabupaten yang akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk
mendorong proses implmentasi program yang sinergitas dalam upaya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Papua dan Papua Barat.
Terbentuknya kelompok kerja perempuan dan anak di 7 (Tujuh ) Kabupaten ini diharapkan
dapat lebih memperluas kerja kerja sinergitas dengan berbagai pihak didaerah masing masing
dalam rangka mendorong upaya pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan anak yang
tepat sasaran. Untuk hal tersebut maka Dewan Adat Papua merasa penting untuk membuat
sebuah pertemuan yang menghadirkan kelompok kerja yang telah terbentuk bersama dengan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap daerah untuk menyamakan
persepsi dan pandangan untuk melakukan gerakan bersama. Usai dari Penguatan ini
diiharapkan pokja dapat melakukan implementasi program dimasing masing daerah yang
didampingi oleh Dewan Adat Papua.
3.1. Kabupaten Kaimana
Dari proses yang berlangsung peserta kemudian peserta diarahkan untuk menyepakati program
prioritas yang dilaksanakan yang kemudian akan diimplementasikan melalui kerja sinergitas
dengan menggunakan anggaran 100 juta yang ada pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak Kabupaten Kaimana. Dari hasil kesepatakan bersama peserta menyepakati
2 ( dua ) bentuk kegiatan yang disepakati yakni :
1. Penguatan Kelompok Kerja Perempuan pelaku ekonomi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kelompok kerja dengan materi pemahaman dari
sisi Budaya dan sisi sinergitas. Diharapkan dari kegiatan ini kelompok kerja yang akan
mendampingi perempuan pelaku ekonomi memiliki visi dan kesepahaman dalam
bekerjasama baik dengan Dewan Adat Papua, Dewan Adat Daerah maupun Dinas
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kaimana.
2. Setelah Kelompok Kerja di kuatkan kemudian Kelompok Kerja bersama Dewan Adat,
Pemerintah, Tokoh Agama dan Pihak lainnya melakukan kegiatan “ Sosialisasi pada
masyarakat atau kelompok sasaran yakni perempuan pelaku ekonomi . Kegiatan ini lebih
diarahkan pada kelompok pengrajin, pelaku ekonomi dan masyarakat untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan pada kelompok pengrajin dari 8 suku tentang bagaimana
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meningkatkan ekonomi kreatif. Target peserta 70 orang. Terkait dengan pembentukan
kelompok kerja blum disepakati namun diarahkan untuk selanjutnya difasiltasi oleh Dewan
adat Kaimana untuk membentuk kelompok kerja.
3.2. Kabupaten Merauke
Setelah melalui beberapa proses yang dilakukan oleh Tim Kerja Dewan Adat Papua mulai
dari memetakan permasalahan, mengidentifikasi layanan yang tersedia hingga
membawanya dalam Diskusi multipihak maka tahapan terakhir dari proses perencanaan
program ini adalah menentukan apa yang harus dikerjakan sebagai langkap awal dalam
menyusun implementasi program.
Kegiatan pertama dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Perempuan yang
melibatkan Kelompok Perempuan, maupun Adat. Proses ini di lakukan secara terbuka yang
pada akhirnya menentuk beberapa orang untuk menjadi bagian dari Kelompok Kerja Dewan
Adat Papua di Kabupaten Merauke yang akan bersinergi bersama Dewan Adat Papua dan
semua pihak untuk mengawal proses implementasi program di Kabupaten Keerom.
Setelah terbentuknya Kelompok kerja tersebut perserta diarahkan untuk menyepakati
kegiatan awal yang bisa dilakukan untuk memulai program pemberdayaa perempaun di
Merauke ini. Dari hasil iskusi disepakati 2 ( dua ) Kegiatan sinergitas yakni :
1. Kegiatan bersifat Penguatan pada Kelompok Kerja
2. Setelah Kelompok Kerja di kuatkan kemudian Kelompok Kerja bersama Dewan Adat,
Pemerintah, Tokoh Agama dan Pihak lainnya melakukan kegiatan “ Sosialisasi pada
masyarakat atau kelompok sasaran “
Penguatan kelompok kerja dengan Dewan Adat Papua dilakukan di Jayapura Kegiatan
penguatan diakukan dijayapuraa bersama Dewan adat Papua, Pokja DAP, Dinas PP & PA
Kaimana dan Pokja daerah lainnya dengan tujuan adanya kesepakan fungsi, peran dan
tanggung jawab serta koordinasi dan komunikasi.Dampak dari kegiaataan ini adalah adanya
kesepahaman dan sinergitas dari DAP, Pokja DAP, Pokja Daerah dan Dinas untuk
berkordinasi dalam kelanjutan implementasi.
Sosialisasi Forum Animsai ke 100 orang peserta ( perempuan pelaku ekonomi di pasar
wamanggu dan pasar mopah serta pasar kecil dan pedagang kecil lainnya. Materi yang
diberikan adalah pandangan dewan dat tentang perempuan pelaku ekonomi,
Mekanismekredit bagi pengusaha kecil papua yang diberikan secara kelompok serta
pengenalan forum animsai yang telah dibentuk oleh DAP untuk bersinergi bersama P3A di
daerah. Pendataan perempuan pelaku ekonomi di Kabupaten Merauke.

144

3.3.

Kabupaten Manokwari

Dari sepanjang proses yang telah dilakukan oleh Dewan Adat Papua pada Tahun 2017 lalu
maka untuk Kabup aten Manokwari Papua Barat untuk Tahun 2018 hanya melakukan
tahapan perencanaan implementasi program. Dari proses yang dilakukan di manokwari
terutama setelah presentasi hasil Dewan Adat Papua para peserta mengusulkan beberapa
point penegasan yang menjadi harapan mereka. Setelah itu sebelum melakukan
kesepakatan untuk implementasi program para peserta diarahkan untuk terlebih dahulu
membentuk kelompok kerja yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk
melakukan implementasi program. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kelompok kerja dengan dengan Dewan Adat Papua dilakukan di
Jayapura Kegiatan penguatan diakukan dijayapuraa bersama Dewan adat Papua,
Pokja DAP, Dinas PP & PA Kaimana dan Pokja daerah lainnya dengan tujuan adanya
kesepakan fungsi, peran dan tanggung jawab serta koordinasi dan
komunikasi.Dampak dari kegiaataan ini adalah adanya kesepahaman dan sinergitas
dari DAP, Pokja DAP, Pokja Daerah dan Dinas untuk berkordinasi dalam kelanjutan
implementasi.
2. Sosialisasi penyedia layanan usaha bagi pelaku usaha perempuan papua di Kota
Manokwari. Para Narasumber adalah keterwakilan dari Gereja, Pokja DAP, DAW,
Perbankan (Bank Papua), Dinas Perindakop dan UMKM, Dinas Sosial dan P3A.
Materi yang disampaikan terkait peran lembaga agama dalam meningkatkan
pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan anak, memahami tentang
konsep sinergitas, Peran DAW dalam upaya pemberdayaan perempuan, Sumber
pembiayaan dan modal yang disediakan dan diakses oleh usaha kecil dan mikro
bagi perempuan papua pelaku usaha, dan dukungan layanan yang dilakukan dalam
pengembangan usaha kecil dan mikro oleh dinas sosial dan P3A.Peserta yang hadir
sebanyak 56 orang perempuan pelaku ekonomi.
3. FGD pemetaan pelaku usaha perempuan papua yang dihadiri oleh peserta
sebanyak 25 orang.
3.4. Kabupaten Keerom
Setelah melalui beberapa proses yang dilakukan oleh Tim Kerja Dewan Adat Papua mulai
dari memetakan permasalahan, mengidentifikasi layanan yang tersedia hingga
membawanya dalam Diskusi multipihak maka tahapan terakhir dari proses perencanaan
program ini adalah menentukan apa yang harus dikerjakan sebagai langkap awal dalam
menyusun implementasi program. Kegiatan pertama dilakukan dengan membentuk
Kelompok Kerja Perempuan yang melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah, Kelompok
Perempuan, Agama maupun Adat. Proses ini di lakukan secara terbuka yang pada akhirnya
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menentuk beberapa orang untuk menjadi bagian dari Kelompok Kerja Dewan Adat Papua di
Kabupaten Keerom yang akan bersinergi bersama Dewan Adat Papua dan semua pihak
untuk mengawal proses implementasi program di Kabupaten Keerom. Kelompok Kerja ini
disebut dengan DAIMAMA Kegiatan-kegiatan yang disepakati akan dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja rersebut adalah:
1. Penguatan kelompok kerja dengan dengan Dewan Adat Papua dilakukan di
Jayapura Kegiatan penguatan diakukan dijayapuraa bersama Dewan adat Papua,
Pokja DAP, Dinas PP & PA Kaimana dan Pokja daerah lainnya dengan tujuan adanya
kesepakan fungsi, peran dan tanggung jawab serta koordinasi dan
komunikasi.Dampak dari kegiaataan ini adalah adanya kesepahaman dan sinergitas
dari DAP, Pokja DAP, Pokja Daerah dan Dinas untuk berkordinasi dalam kelanjutan
implementasi.
2. Sosialiisasi kelompok kerja daimama dan peningkatan sinergitas bersama kelompok
masyarakat. Narasumber DAP , Forum daimama, P3A dan DAD. Materi yang
disampaikan tentang konsolidasi DAP membangun sinergitas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak bersama multipihak di wilayah keerom, Peran
dinas P3A dalam membangun sinergitas bersama multipihak untuk membangun
perempuan asli keerom dikampung. Konsep sinergitas masyarakat adat keerom
dalam membangun kemandirian perempuan dan anak serta fungsi dan peran
pokja daimama sebagai pilar pembangunan bidang PP & PA di wilayah keerom.
Peserta yang hadir merupakan kelompok perempuan dan masyarakat.

3.5. Kabupaten Jayawijaya
Dari sepanjang proses yang telah dilakukan oleh Dewan Adat Papua pada Tahun 2017 lalu
maka untuk Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2018 hanya melakukan Tahapan
perencanaan implementasi program. Sebelum melakukan kesepakatan untuk implementasi
program para peserta diarahkan untuk terlebih dahulu membentuk kelompok kerja yang
nantinya akan berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melakukan implementasi
program. Kegiatan awal yang disepakati adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kelompok kerja dengan dengan Dewan Adat Papua dilakukan di
Jayapura Kegiatan penguatan diakukan dijayapuraa bersama Dewan adat Papua,
Pokja DAP, Dinas PP & PA Jayawijaya dan Pokja daerah lainnya dengan tujuan
adanya kesepakan fungsi, peran dan tanggung jawab serta koordinasi dan
komunikasi. Dampak dari kegiaataan ini adalah adanya kesepahaman dan sinergitas
dari DAP, Pokja DAP, Pokja Daerah dan Dinas untuk berkordinasi dalam kelanjutan
implementasi.
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2. Sosialiisai yang dilakukan dengan tema membangun pendidikan karakter dilakukan
sebanyak 2 dua kali di RRI yang melibatkat DAP, Dinas Pendidikan, P3A , Pokja
serta WVI . Sosialisasi lainnya dilakukan di dua kampung yakni Kampung Hepuba
dan Kampung Kurulu dengan tema yang sama dan sasarannya lebih kepada
perempuan dan anak di dua kampung tersebut yang melibatkan Pokja/Forum,
Dinas dan Tokoh Agama.
3.6. Kabupaten Biak Numfor
Setelah melalui beberapa proses yang dilak ukan oleh Tim Kerja Dewan Adat Papua mulai
dari memetakan permasalahan, mengidentifikasi layanan yang tersedia hingga
membawanya dalam Diskusi Multipihak maka tahapan terakhir dari proses perencanaan
program ini adalah menentukan apa yang harus dikerjakan sebagai langkap awal dalam
menyusun implementasi program. Dengan terbentuknya Forum Fyadiren sangat
mempermudah pengorganisasian dari pelaksanaan implementasi program yang kemudian
Forum ini akan bersinergi bersama Dinas Pemberdyaan Perempuan Kabupaten Biak Numfor.
Dari Proses diskusi berrsama peserta kemudian disepakati 2 (dua) bentuk kegiatan awal
yakni :
1. Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Anak
Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat Forum dari sisi Perlindungan dalam konteks
budaya, Undang undang perlindungan anak dan menyepakati ruang kerja dari Forum .
Penguatan kelompok kerja dengan dengan Dewan Adat Papua dilakukan di Jayapura
Kegiatan penguatan diakukan dijayapuraa bersama Dewan adat Papua, Pokja DAP,
Dinas PP & PA Kaimana dan Pokja daerah lainnya dengan tujuan adanya kesepakan
fungsi, peran dan tanggung jawab serta koordinasi dan komunikasi.Dampak dari
kegiaataan ini adalah adanya kesepahaman dan sinergitas dari DAP, Pokja DAP, Pokja
Daerah dan Dinas untuk berkordinasi dalam kelanjutan implementasi.
2. Kegiatan bersifat Sosialisasi
Kegiatan ini lebih diarahkan langsung pada kelompok masayarakat atau kelompok
sasaran baik melalui seminar sehari, sosialisasi lewat lembaga agama maupun sosialisasi
lewat Radio / Media lainnya. Sosialisasi tentang membangun pendidikan karakter dalam
memberikan perlidungan bagi anak di Kabupaten Biak Numfor melalui Dialog Interaktif
di RRI yang melibatkan Dewan Adat Papua, Forum Fyadiren dan Dinas P3A Kabupaten
Biak Numfor. Sosialisasi melalui seminar membangun sinergitas dalam upaya
perlindungan anak di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan sejumlah pihak dan
masyarakat adat yang ditargetkan berjumlah 100 orang.
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3.7. Kabupaten Dogiyai
Ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja PA di Kabupaten Dogiyaisetelah
disepakati dibentuk. Dua kegiatan tersebut adalah:
1. Penguatan kelompok kerja dengan Dewan Adat Papua dan P3A untuk membangun
kesepahaman visi dan memperkenalkan pokja masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini
dilakukan di Dogiyai dan melibatkan DAP, DAW serta DAD dan P3A juga kelompok
pemuda dan masyarakat. Kegiatan ini juga diwarnai dengan sosialisasi hak anak pada
kelompok masyarakat. Beberapa media lokal juga dilibatkan dalam kegiatan ini dan
kemudian melanjutkan publikasinya ke beberapa media lokal yang ada di Dogiyai.
2. Sosialisasi ke kelompok masyarakat dan penyedia layanan dengan tema meningkatkan
kreasi pemuda dogiya dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Narasumber yang terlibat merupakan perwakilan dari dinas perindakop, dinas
pariwisata pemuda dan olahraga, dinas pertanian dan perikanan, pokja daerah, DAD
dan Tokoh masyarakat dan P3A Kabupaten Dogiyai. Dampak dari kegiatan ini adalah
adanya kesepakatan untuk membangun sinergitas dan melibatkan pemuda dalam
program kerja dinas terkait.
Secara ringkas, kegiatan-kegiatan awal yang disepakati untuk dilaksanakan dalam waktu tiga
bulan pertama dari tahap implementasi adalah sebagai berikut:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kegiatan Anak
Dialog Interaktif (Pengenalan Forum)
Pesan – pesan Kekerasan Terhadap
anak
Persoalan Anak, Lem aibon dan Miras
Sosialisasi Pengenalan Forum
Penguatan Forum di JPR
Sosialisasi di RRI/ Dialog Interaktif
Sosialisasi Hak anak di Hepuba dan
Kurulu
Penguatan Nilai - nilai Adat
Penguatan Skil kemampuan Pemuda

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kegiatan Perempuan
Sosialisasi Pengenalan Forum
Pengumpulan Data,Pelaku Ekonomi baik
Individu maupun Kelompok (Produk yang di
jual/ Hambatan).
Penguatan Kelompok Kerja
Sosialisasi Dan pendataan mama
Penguatan kelompok kerja (KR)
Forum Daimama dan DAP, Pemerinntah
dan Agama melakukan kegiatan :
• Sosialisasi pada kelompok masyarakat
• adat kelompok sasaran.
Penguatan Kelompok kerja
Sosialisasi Pokja Daerah
Pelatihan untuk mendapatkan Ijin Produksi

Untuk mendukung kelompok kerja di kabupaten agar bisa secepat mungkin berfungsi untuk
melaksanakan agenda-agenda yang telah disepakati, maka DAP melakukan pengembangan
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kapasitas bagi anggota kelompok kerja dan sekaligus sebagau media konsolidasi diantara DAP
dengan Pokja di daerah beserta dengan DAD. Pertemuan ini dilaksanakan dengan tema “
Bersinergi memperkuat jaringan pe rempuan dan anak di Tujuh Wilayah Adat di Papua “. Tujuan
dari pertemuan ini secara khusus adalah untuk
1. Membagun pemahaman bersama antara Dewan Adat Papua, Kelompok Kerja dan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan konsep sinergitas.
2. Melakukan sharing bersama dalam menerapkan prinsip prinsip sinergitas
3. Melakukan penguatan tehknis dalam mengimplementasikan program sinergitas.
Peserta dalam kegiatan ini adalah Kelompok kerja daerah yang telah terbentuk dari tahapan
desain perencanaan program di tujuh wilayah adat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di 6 Kabupaten, Dewan Adat Papua dan Pokja
Perempuan dan Anak Dewan Adat Papua. Kegiatan ini dilaksanakan di Jayapura pada tanggal
29 November – 1 Desember 2018 bertempat di Ruang meeting Grand Abe , Abepura Jayapura.
Sementara itu narasumber yang diundang untuk memberikan pengkayaan tim Pokja adalah
Dewan Adat Papua, Tokoh Agama, Mitra Perempuan ( LSM HAM Perempuan ) dan Pokja
Perempuan dan Anak Dewan Adat Papua.
Pertemuan Penguatan Kelompok Kerja
Perempuan dan Anak yang dilakukan di
Jayapura hanya di hadiri oleh 6 ( enam )
Kabupaten yang masing masing
diwakilkan oleh 6 orang yang terdiri dari
5 orang pokja dan 1 orang perwakilan
dari Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten. 1 (
satu ) Kabupaten yakni Dogiyai tidak dapat terlibat karna belum melakukan pengembangan
desaign program yang salah satu hasilnya yakni pemben tukan pokja perempuan dan anak.
Selain dari Pokja Daerah hadir juga dalam pertemuan ini yakni Dewan Adat Papua dan Kelompok
Kerja Dewan Adat Papua sebagai pelaksana dari kegiatan. Adapun kegiatan ini dilakukan selama
3 ( tiga ) hari terhitung dari Tanggal 29 November hingga 1 Desember 2018.
Pertemuan ini diawali dengan laporan singkat dari pelaksana kegiatan yang di sampaikan oleh
Ketua Pokja Perempuan dan Anak Dewan Adat Papua. Sebelumnya telah disepakati bahwa
pelaksanaan penguatan kelompok kerja perempuan dan anak dilaksanakan di masing masing
daerah namun mengingat adanya keterbatasan waktu juga sumber daya sehingga telah
disepakati untuk kegiatan penguatan dilakukan di Jayapura dengan sumber pembiayaan melalui
kontribusi dari Dewan Adat Papua dan dari masing masing Kabupaten. Usai dari penyampaian
laporan singkat kemudian di lanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Dewan Adat Papua
sekaligus membuka acara secara resmi.
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Dalam sambutannya ditegaskan bahwa “ Pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kelompok Kerja
merupakan pekerjaan yang mulia dalam rangka menyelamatkan manusia papua. Untuk itu
perlu bergandengan tangan sali ng membantu dan bekerjasama dalam memainkan perannya
masing masing. Lebih jauh ditegaskan juga bahwa pekerjaan untuk menolong perempuan dan
anak ini merupakan ruang untuk belajar mengoreksi diri dan harus didasari dengan hati yang
tulus iklas dalam melaksanakannya. Pokja bekerja bukan untuk diri sendiri / Dewan Adat Papua/
Kementrian tetapi pekerjaan ini merupakan pekerjaan Tuhan yang mulia untuk melayani
masyarakat . “ Setelah pembukaan kemudian peserta diarahkan untuk melakukan perkenalan
singkat mengingat bahwa pokja ini baru terbentuk dan semua anggota pokja belum mengetahui
dan mengenal satu dengan lainnya. Hal positif yang dirasakan dari sesi ini yakni adanya sharing
dan interaksi yang baik serta saling berbagi untuk memperkuat jaringan yang telah terbentuk di
7 Kabupaten tersebut. Usai dari sesi perkenalan kemudian dilanjutkan dengan sesi penyajian
materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber yakni ( 1) Bapak Yarangga dan Bpk
Weynand Watory terkait dengan visi misi Dewan Adat Papua, (2) Ibu Fientje Yarangga terkait
HAM Perempuan Papua, (3) Peran Gereja/lembaga agama dalam pemberdayaan perempuan
yang disampiakan oleh Ibu Hermin Rumbrar Direktur P3W Papua serta Peran dan Tanggung
Jawab Pokja Perempuan dan Anak Dewan Adat Papua yang di sampaikan oleh Ibu Eirene
Waromi. Proses ini di bantu oleh Moderator Ibu Imelda Baransano dan Ibu Yenny Rumbiak.
Beberapa catatan yang mengarisbawahi dari setiap materi yang disampaikan yakni:
1. Orang Papua terlalu sedikit, Sumber daya alam terlalu kaya dan orang Papua terlalu bodoh,
hal ini menyebabkan masyarakat Papua terus mengalami penindasan dan ketidakadilan
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

diatas negrinya sendiri. Untuk itu kita perlu melakukan sebuah gerakan untuk memastikan
Tanah, Hutan dan sumber daya alam Papua.
Hari ini perempuan dan anak mengalami banyak ketidakadilan padahal dahulu adat sangat
menjunjung tinggi kaum perempuan terbukti perempuan menerima pembayaran
maskawin, tetapi juga bisa terjadi perang hanya karena perempuan dan tanah.sedangkan
anak adalah penerus marga bagi orang Papua tetapi anak hari ini tidak mendapatkan waktu
yang cukup dari orang tua untuk berkomunikasi. Salah satu tantangan orang papua adalah
bagaimana mempertahankan nilai budaya dan mewariskannya. Majelis Rakyat sebagai
lembaga culture namun dinilai belum berfungsi dengan baik
Pertumbuhan orang asli papua saat ini angka kematian lebih besar dari kelahiran
Laju penguasaan tanah di didaerah perkotaan dan kampung meningkat pesat dengan
pertumbuhan migran 5,5 % pertahun Migran yang datang lebih banyak, hal ini tentu saja
menjadi peluang bagi adanya penyerobotan lahan. Salah satu yang menjadi kelemahan
adalah masyarakat tidak mampu mempertahankan tanah hak miliknya dan mudah
terpengaruh.
Penderitaan perempuan di atas tanah papua terus berlangsung dan belum terselesaikan
dengan baik hal ini tentu saja ikut menambah jumlah daftar pelanggaran HAM terhadap
perempuan dan anak. Kelemahan kita di Papua adalah masing masing lembaga masih
berjalan sendiri sendiri untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan
perlindungan anak serta belum ditemukannya model yang tepat dalam menjawab
kebutuhan perempuan dan anak. Untuk itu perlu ada sinergitas yang dibangun dan perlu
ada leading sector yang dapat menjembatani kerja bersama.
Dalam misi penyelamatan menurut ajaran agama Kristen Allah melibatkan perempuan
(Kisah Musa dan Bangsa Israel & kelahiran Kristus). Ini berarti perempuan sangat dihargai
oleh Allah sehingga diberi karunia untuk melahirkan, memelihara, merawat suatu
kehidupan umat manusia. Tugas ini sangat penting dan mulia maka peran perempuan perlu
dilihat sebagai satu bentuk kekuatan dan potensi yang harus dikembangkan dan dikuatkan
agar mampu merawat kehidupan dengan baik.
Permasalahan perempuan dan anak sebagai warga jemaat baik di perkotaan maupun
pedesaan tentu saja memiliki kompleksitas yang cukup dan memprihatinkan. Baik dilihat
dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kekerasan yang di alami oleh
perempuan dan anak. Umumnya perubahan social begitu cepat terjadi di masyarakat dan
berdampak pada perilaku buruk yang dialami oleh anak anak. Anak anak dengan muda saja
terkena miras, narkoba, HIV, dan lainnya yang sesungguhnya menjadi ancaman bagi masa
depan anak. Hal serius yang menimpa di kalangan anak dan remaja saat ini hanya dianggap
sebagai hal yang biasa biasa saja. Salah satu factor yang menjadi penyebab adalah peran
orang tua dalam menguatkan anak dari sisi mental, spiritual dan adat hal ini karna budaya
juga ikut mengalami pergeseran bahkan tidak lagi melekat dalam diri orang papua sebagai
orang yang beragama dan berbudaya.
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8. Dari sisi ekonomi kondisi saat ini banyak mengalami permasalahan karna tidak ada
pendampingan yang dilakukan terus menerus hingga seseorang mengalami peningkatan
dan kemandirian, sebaliknya program yang dilakukan hanya bersifat project semata.
Keterlibatan kelompok kerja perempuan dan anak di Dewan adat Papua merupakan sebuah
peluang untuk memperkuat dan memperluas focus kerja untuk menjangkau perempuan
dan anak. Berdasarkan pengalaman yang dirasakan di beberapa daerah partisipasi
perempuan sangat kurang untuk memperjuangkan hak haknya. Tentu saja akan sangat
berpengaruh pada bagaimana akses, control dan manfaat yang diterima oleh perempuan.
Untuk itu peran yang sedang dimainkan oleh Dewan adat Papua adalah sebuah peran yang
berupaya mendekatkan perempuan pada permasalahannya serta mendorong perempuan
untuk bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kemandiriannya. Perlu untuk
melakukan penguatan pada adat untuk mengembalikan dan menurunkan nilai nilai budaya
yang perlu untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak karna kondisi hari
ini telah terjadi perubahan perilaku yang sesungguhnya telah menghilangkan nilai nilai
budaya yang positif yang diyakini sebenarnya mampu melindungi perempuan dan anak.
Pertemuan di hari ketiga lebih banyak
diarahkan pada diskusi menyepakati visi
misi,
tugas
fungsi,
mekanisme
komunikasi/koordinasi
serta
tehnik
pelaksanaan implementasi dan laporan
pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan
proses diskusi yang terbangun telah
diidentifikasi bahwa dalam melakukan
upaya pemberdayaan bagi perempuan dan
perlindungan bagi anak maka jaringan yang
telah terbentuk ini perlu untuk terus
dikuatkan melalui pertemuan pertemuan. Adapun para actor yang terlibat dalam proses ini
yakni Dewan Adat Papua, Dewan Adat Daerah, Pokja Perempuan di tingkat propinsi , pokja
daerah ditingkat kabupaten serta Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
tingkat Kabupaten. Diharapkan dalam kerja sinergitas perlu ada kemitraan yang lebih luas lagi
sebagai jejaring untuk menjangkau para parempuan dan anak dengan visi, misi, konsep dan
strategi yang sejalan.
Dalam pertemuan ini juga telah disepakati untuk di tingkat daerah tidak lagi menggunakan
nama Pokja melainkan Forum yang disesuaikan dengan masing masing daerah. Kesepakatan ini
dibuat agar dalam berjejaring dapat melibatkan semua pihak. Sementara terkait dengan SK para
peserta menyarankan untuk menggunakan SK dari Kepala Daerah / Bupati dengan tujuan dapat
mempermudah Forum dengan mudah melakukan akses dan membangun kerjasama dengan
berbagai pihak baik Pemerintah maupun swasta yang memiliki legalitas yang cukup kuat.
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Untuk memperkuat dan menata pola kerja sinergitas yang terarah dengan baik maka telah
disepakati juga tugas, fungsi dan peran dari Forum yakni :
1.

2.
3.
4.

5.

Nama kelompok kerja hanya di pakai ditingkat propinsi yang bertanggung jawab
merancang, mendesaign dan memfasilitasi proses perencanaan program hingga
melakukan pendampingan pada implementasi program di tingkat Kabupaten. Dalam
melaksanakan tugas ini didampiingi oleh Dewan Adat Papua dan Dewan Adat Daerah.
Pokja bersama Forum perlu membangun Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di
Tingkat daerah kabupaten, Propinsi, Pusat dan Internasional
Pokja bersama Forum melakukan Lobby dan Advokasi di Tingkat Propinsi, Pusat dan
Internasional
Pokja bersama Forum melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
implementasi program. Dalam melakukan monitoring dapat juga melibatkan pihak
pihak terkait lainnya.
Pokja bersama Forum merencanakan dan melaksanakan implementasi program di
daerah.

Selain dari peran dan tugas diatas dari hasil ini juga telah disepakati beberapa hal yang dirasa
perlu untuk ditindak lanjuti diantaranya :
•

•
•
•

Forum bisa mempeluas jaringannnya sampai tingkat distrik untuk mempermudah
mendapatkan informasi dari tingkat kampung dan mempermudah untuk menjangkau
perempuan dan anak di tingkat kampung
Perlu adanya pemetaan bagi perempuan dan anak sebagai data terpilah yang dimiliki
untuk menyusun strategi perencanaan dalam menjangkau masyarakat.
Melakukan pendampingan secara terus menerus hingga mencapai target yang
diharapkan
Perlu menyusun dan melegkapi struktur serta profil dari masing masing Forum.

Setelah sesi diskusi ini dilakukkan kemudian di lanjutkan dengan melakukan revisi kembali
terkait penjadwalan pelaksanaan implementasi program yang dilakukan oleh Forum di daerah
yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten
sehingga dapat mempermudah Dewan Adat Papua terliibat dalam implementasi yang
sasarannya adalah Masyarakat dan Kelompok sasaran. Secara tehniks dalam pertemuan ini juga
dijelaskan terkaiit dengan format laporan Narasi dan laporan keuangan yang harus dibuat oleh
Forum di Daerah bersama DP3AKB setelah selesai pelaksanaan implementasi program di
masing masing Daerah.
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MEMAKNAI PERUBAHAN
Mengukur perubahan yang dirasakan oleh para pihak dalam
Inisiasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Tanah Papua
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Pengantar
Memaknai perubahan yang terjadi pada masyarakat adat dilakukan berdasarkan pada setiap
kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi
di setiap daerah. Setiap proses memiliki pengalaman dan pembelajaran tersendiri baik bagi
pelaksana maupun kelompok yang menjadi target sasaran serta pihak pihak yang dilibatkan
dalam setiap proses. Setiap daerah memiliki capaian yang berbeda beda berdasarkan
mekanisme, tata kelola, factor eksternal hingga situasional yang terjadi di lapangan. Menjadi
pertanyaan yang perlu digambarkan bahwa mengapa pelaksanaan model pengembangan
program menghasilkan capaian yang berbeda di wilayah yang berbeda. Untuk merespon
pertanyaan ini berikut cerita yang didapatkan dari setiap daerah yang menjadi focus
dilaksnakannya kegiatan.

1. Mengelola kegiatan
Implementasi kegiatan yang dilakukan merupakan hasil dari sebuah perencanaan program di
masing masing daerah. Beberapa daerah memiliki kesamaan dan juga perbedaan dalam
menyepakati jenis kegiatan yang dilakukan. Ditahap awal hampir semua daerah memiliki
kesepakatan yang sama untuk mengawali sebuah kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan
penguatan bagi kelompok kerja yang telah tebentuk di masing masing daerah terutama dalam
penyamaan persepsi dan visi yang sama bersama Dewan Adat Papua. Awalnya kegiatan ini
disepakati untuk dilakukan di masing masing daarah namun secara tehnik mengalami
perubahan dan dilaksanakan disatu daerah kecuali Kabupaten Dogiyai karna saat itu belum
dilaksanakan proses perencanaan program. Dampak yang dirasakan dari penguatan ini menjadi
spirit bersama untuk terus mengembangankan kerja bersinergi. Sharing dan diskusi yang
dilakukan selama penguatan ikut memperkaya keanggotaan pokja untuk saling belajar
memahami permasalahan dan situasi yang dialami dimasing masing daerah. Hal ini tentu saja
memberikan dampak yang positif dalam memperkuat kerja kerja berjejaring. Tantangan yang
dialami adalah hampir beberapa daerah tidak secara lengkap berpartisipasi dalam kegiatan ini
sehingga perlu bagi Pokja Papua untuk terus melakukan monitoring terhadap kelangsungan
kegiatan implementasi berikutnya.
Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan ada perubahan yang dirasakan sehingga setiap
kelompok sasaran merasakan manfaat yang diterima baik untuk pengembangan diri maupun
kelembagaan atau organisasi. Adanya koordinasi dan keterbukaan antara Pokja Papua, Pokja
daerah dan Dinas P3A mengakibatkan terlaksananya kegiatan penguatan dalam rangka
membangun kesepahaman visi bersama Dewan Adat Papua. Keberhasilan yang dilakukan
diKaimana disebabkan karena adanya keterbukaan antara Dinas dan Pokja di daerah serta
komunikasi yang terus dilakukan oleh pokja papua untuk memonitoring proses pelaksanaan
kegiatan di daerah. Pendekatan kekeluargaan yang dilakukan juga ikut mempengarui sehingga
respon dari kelompok sasaran yakni perempuan pelaku ekonomi menjadi lebih terbuka dan
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termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan dan merasakan dampak serta manfaat dari setiap
kegiatan yang dilakukan. Sedikit berbeda dengan yang dialami di Merauke, Keerom dan
Manokwari kegiatan belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan koordinasi yang kurang
baik antara forum dengan SKPD terkait, belum adanya keterbukaan terkait anggaran,
pendanaan yang terlambat dari Dinas P3A, perbedaan pendapat serta keterbukaan diinternal
pokja, komunikasi yang belum berjalan baik dengan DAD, anggaran otsus yang belum tersedia
yang digunakan untuk mendukung kegiatan, komposisi keanggotaan pokja yang lebih
didominasi oleh dinas , partisipasi dan pemahaman dari kelompok sasaran akan proses yang
dilakukan serta desaign kegiatan implementasi yang tidak sesuai dengan konteks sasaran
sehingga tidak adanya proses penerimaan serta perubahan bagi kelompok sasaran. Sekalipun
hal tersebut diatas menjadi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk sebuah implementasi
namun kegiatan dapat tetap terlaksana hanya belum memberikan capaian perubahan bagi
kelompok sasaran. Bagian terpenting dari proses ini adalah sebuah pembelajaran akan sebuah
perubahan ketika melakukan pengembangan program yang direplikasikan kedaerah lainnya.
Hal yang tidak berbeda jauh yang dialami untuk pelaksanaan implementasi program untuk isu
anak yakni dari sisi partisipasi anak didogiyai hanya sebagai objek, mereka berharap para
pengelola bisa memperkuat kerja mereka yang menolong anak anak muda, adanya respon dari
SKPD lain/LSM mendukung kerja pemuda menuju perubahan. Di Jayawijaya yang awalnya fokus
sasaran lebih melihat isu anak jalanan namun dalam perencanaan penguatan bagi kelompok
sasaran dari sisi pendidikan karakter akhinya diterima oleh masyarakat dan berharap bisa terus
dilakukan untuk memberikan penyadaran bagi semua pihak dan kalangan.
Sebuah langkah yang diambil oleh Pemimpin kepala daerah dan OPD yang relevan dalam
memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan disatu sisi akan sangat mempengarui proses
penerimaan dan hasil terutama memberikan manfaat pada kelompok sasaran. Kendatipun
demikian belum adanya regulasi lokal yang bisa dijadikan acuan untuk bergerak dan menjadi
penjamin yang dapat memberikan perlindungan dari sisi hukum oleh negara akan sangat
mempengarui proses advokasi yang dilakukan untuk merespon permasalahan perempuan dan
anak Papua.

2. Cerita Perubahan
2.1. Membangun Sinergitas Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kaimana
Dalam kerangka melakukan intervensi untuk menolong ekonomi perempuan kaimana Tim
Dewan Adat Papua kemudian melakukan langkah langkah intervensi yang dimulai dari
menemukan permasalahan, membuat perencanaan program, implementasi hingga monitoring
dan evaluasi. Salah satu isu yang dikembangan adalah melakukan intervensi pada
pengembangan perempuan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kaimana.
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Berbagai pendekatan dilakukan mulai dari membangun pemahaman dan visi bersama dengan
DAD, P3A, pendekatan dengan kelompok perempuan, Diskusi dan membangun kesepahaman
dan kesadaran dengan para penyedia layanan, melakukan pendekatan dengan pemangku
kebijakkan hingga mendoronng dan memfasilitasi semua pihak baik Adat, Agama, Pemerintah,
kelompok perempuan, stakeholder lainnya untuk terlibat dalam sebuah proses perencanaan
daan implementasi yang bersifat sinergis berbasis pada pendekatan budaya.
Proses awal diskusi pemetaan permasalahan dengan kelompok perempuan dirasakan cukup
sulit dalam menggali informasi karena kurang adanya keterbukaan perempuan. Faktor internal
antara peserta FGD juga menjadi satu hambatan keterbukaan dalam diskusi. Adanya
ketidakpercayaan dari isu di masa lalu membuat peserta dari Mairasi yang hadir saat itu tidak
ingin terbuka dalam menyampaikan pendapat mereka. Sehingga, tim menyepakati untuk
melakukan indepth interview pada hari berikutnya. Dari hasil interview tersebut, tim
mendapati bahwa hal ketidakpercayaan juga menjadi salah satu hambatan dan potensi konflik
dalam upaya pengembangan perempuan pelaku ekonomi kreatif. Kendatipun demikian Tim
terus melakukan berbagai pendekatan untuk menggali informasi dan meyakinkan para
perempuan akan sebuah kerja bersama.
Ketika melakukan diskusi dengan para
penyedia layanan peserta yang hadir
dalam tahap ini kebanyakan adalah staff
OPD. Situasi ini membuat ada keraguan
terkait dengan keputusan- keputusan yang
akan diambil karena staff mengakui bahwa
mereka tidak mempunyai kapasitas dan
kewenangan
dalam
pengambilan
kebijakan. Walaupun
demikian Tim
berupaya
meyakinkan para peserta
sehingga mereka cukup respon dan terbuka dalam menyampaikan pendapat hingga ada sebuah
ruang pembelajaran terutama bagi dinas dinas terkait yang dengan yakin berpendapat bahwa
permasalahan perempuan cukup kompleks dan untuk menjawab kebutuhan mereka perlu
membangun pola kerjasama yang sinergis dengan melibatkan berbagai pihak dalam melakukan
pemberdayaan ekonomi perempuan. setiap OPD pun bisa mendengar dan melihat bahwa ada
program- program yang sama yang mereka lakukan di tiap- tiap OPD. Sehingga ini bisa menjadi
bahan pertimbangan bagi mereka sendiri untuk melakukan sinergitas dalam melakukan
program untuk menghindari adanya tumpang tindih program.
Dukungan yang diberikan oleh Dewan Adat Daerahpun ikut memperkuat harapan perempuan
asli kaimana dari delapan suku untuk maju dan bersaing dalam ekonomi serta keinginan para
penyedia layanan untuk bekerja sinergis dalam memberikan perhatian dan dukungan bagi
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perempuan kaimana. Dukungan dan harapan ini sesunggunya menjadi kekuatan bagi DAD
untuk menggalang perhatian dan respon Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan maupun
dukungan secara operasional dalam mendorong kemajuan bagi perempuan kaimana.
Audiensi yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah yang sebelumnya disepakati sebelum
workshop multipihak
namun tidak
terlaksana namun setelah melalui upaya
koordinasi yang dilakukan oleh berbagai
pihak
terlaksana
sesuai
harapan.
Kesempatan ini juga menjadi ruang bagi
DAP untuk berdikusi dan memperjuangkan
hak hak perempuan yang perlu
mendapatkan perhatian dan dukungan
Audiensi yang dilakukan Tim DAP,DAD,KPPPA dalam
dari Pemerintah Daerah. Dari program
memperjuangkan hak hak perempuan pelaku ekonomi di
Kaimana Tahun 2018
yang
dilakukan
dalam
upaya
pemberdayaan
perempuan
pelaku
ekonomi kreatif di Kaimana secara nyata mulai mendapat respon positif dalam dukungan yang
relevan bagi pelaksanaan program. Salah satu dukungan nyata yang diberikan oleh pemerintah
daerah adalah dengan memberikan sertifikat bagi peserta pelatihan ekonomi kreatif serta
merespon usulan upaya pemberdayaan perempuan pelaku ekonomi dalam program
pemerintah daerah sebagai kelanjutan dari pengembangan program pemberdayaan
perempuan pelaku ekonomi kreatif delapan suku berbasis pendekatan budaya.Kelompok
perempuan pelaku ekonomi kreatif merasakan adanya manfaat yang diterima dan sesuai
dengan apa yang menjadi keluhan mereka selama ini telah terjawab dengan mendapatkan
sertifikat terkait standarisasi makanan yang ikut mempengaruhi tingkat pemasaran produk
mereka yang tidak hanya di Kaimana tetapi juga keluar Kaimana. Para perempuan pelaku
ekonomi kreatif yang sebelumnya telah memiliki skil dan ketrampilan dapat lebih mudah dan
percaya diri untuk mengembangkan usaha mereka serta memasarkan produk hasil karya
mereka.
Perubahanpun dirasakan oleh Dewan Adat Daerah karena masyarakat adat yakni perempuan
dapat tertolong melalui kegiatan sinergitas yang diinisiasi oleh DAP dan KPPPA. Demikian halnya
dengan Dinas P3A, yang sebelumnya tidak mendapat dukungan namun setelah adanya
kegiatan maka Dinas terkait lainnya bahkan pengambil kebijakan mulai membuka diri untuk
mendengarkan masukkan dari Dinas P3A terkait kebutuhan perempuan. Semua proses yang
dilakukan di Kaimana dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan harapan karena
factor kontekstual yang mendukung berjalannya proses- proses tersebut seperti dukungan dari
para pihak, keterbukaan masyarakat hingga dukungan kepala daerah. Faktor pendukung lainnya
yang ikut mempengarui berlangsungnya proses penerimaan dan kelayakan ini yakni pola relasi
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kehidupan masyarakat kaimana yang terkenal dengan sikap toleransi dalam menghormati dan
menghargai dari sisi agama.Dengan adanya kegiatan yang dilakukan DAP dan KPPPA, para
pemangku dan DAD merasakan ada perubahan dan perempuan dapat tertolong. karena mereka
dapat lebih muda memproduksi dan menjual hasil produksi mereka. Baik dari Bupati, OPD
terkait, DAD, Lembaga- Lembaga terkait, dan kelompok- kelompok perempuan pelaku
ekonomi.
Kendatipun ada kekhawatiran karena Pilkada Kaimana Tahun 2020 akan mempengaruhi
dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program. Tetapi ada keyakinan dari
Dinas P3A bahwa Dengan adanya Pokja , Dinas P3A merasa perempuan Kaimana mampu
bersaing dalam usaha ekonomi kreatif. Keyakinan yang sama juga di sampaikan oleh kelompok
perempuan karena mereka sudah merasakan adanya manfaat yang membawa perubahan
positif dalam usaha mereka. Dari semua proses yang berjalan di Kabupaten Kaimana dalam
upaya pemberdayan perempuan pelaku ekonomi kreatif dapat disimpulkan bahwa, factor 4 K
yaitu keterbukaan, komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik antara DAP, DAD, OPD dan
juga Lembaga- Lembaga terkait serta POKJA daerah membuat seluruh rencana kegiatan dapat
dilaksanakan dengan baik. Dan indahnya kerjasama ini pun memberikan dampak positif kepada
semua pihak, seperti senja di Kaimana yang mewarnai langit dan memberikan keindahan
kepada setiap orang.
2.2. Kebijakan yang memihak Upaya Perlindungan Anak Berbasis Budaya
Kisah perjuangan DP3AKB dan
Dewa Adat Byak (DAB) dalam
pertarungan
menolong
masyarakat
yang
pernah
terkenal dengan jiwa pelaut dan
petarung hebat di negeri
cendrawasih, hari ini menjadi
sebuah kenangan manis terukir
dalam
sejarah
Papua.
Masyarakat Byak itulah sebutan
yang dikenal hampir semua
manusia yang pernah berjumpa
dengan mereka. Jiwa pelaut dan petarung hebat terkikis oleh kemajuan zaman. Putus asa,
hubungan seks tanpa ikatan, tidak melanjutkan sekolah, menggunakan alkohol dan narkoba
bukan seuatu yang sulit untuk ditemuai pada kalangan anak muda di Biak. Itulah cerita-cerita
yang lebh dominan didengar dari pada kehebatan anak-aak Byak saat ini. Tidak dapat
menyembunyikan rasa kaget bercampur sedih mendengar semua kisah itu, satu hal yang pasti
kami ingin menolong anak –anak kami di kabupaten Biak Numfor. Seperti kami orang tua
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mereka yang sadar akan kondisi anak mereka, mereka tidak putus asa dengan perjuang yang
penuh pengorbanan. Di Bosnik kami menyaksikan bagaimana perempuan –perempuan ini
bertutur tentang pegumulan mereka dengan masa depan anak –anak mereka dan cucu yang
dititipkan kepada mereka.
Kami mengawali tahap desain
program dengan acuan yang telah
diberikan untuk kami laksanakan
yakni datang dan melaporkan diri
pada DP3AKB Biak numfor dan
meminta kesediaan mereka untuk
terlibat bersama POKJA DAP dan
dewat adat kabupaten Byak. Dalam
tahap desain program ini ada
bebarapa hal yang kami kerjakan yakni melakukan FGD, melaksanakan indeepth interview,
melaksanakan kegiatan penyedia layanan, Audiensi dan melaksanakan workshop multi pihak
dan perencanaan program. Dibantu Ibu selvi Wompere (DP3AKB Biak Numfor ) kami
melaksanakan FGD di kampung inggiri, hari itu anak –anak terlihat senang bisa berkumpul
dengan kami saat kami ada bersama dalam percakapan anak –anak terlihat diam dan malu
mengungkapkan apa yang mereka pikir dan rasakan, sebagai fasilitator kami tak kehabisan akal
untuk memancing mereka untuk bercerita, tanpa disadari dari pertannyaan sederhana ‘ apakah
cita –cita kalian sebagai anak Byak? Spontan seorang anak berteriak ingin menjadi guru, dari
cerita tentang cita –cita kemudian mereka menceritakan semua yang mereka alami bahwa
bagaimana sulitnya mereka menempuh pendidikan, sampai pada perhatian orang tua dan
pengaruh teman sebaya.
Salah seorang anak bercerita ‘ ibu bapaknya sibuk dengan pekerjaan di supiori akhirnya dia
ditinggalkan di Biak sejak kelas satu SD perhatian yang minim membuatnya harus berkelahi
dengan teman-teman di sekolah dan dikeluarkan dari sekolah’. Lalu spontan seorang anak yang
terlihat sejak awal duduk terdiam tiba –tiba berceloteh ‘saya punya cerita tapi saya takut mau
cerita karena ada Bapak’. Kami tersadarkan bahwa anak –anak ini memiliki privasi yang juga
harus kami jaga supaya mereka dapat bebas berbicara maka dengan segera kami memberikan
ruang bagi anak –anak itu supaya bebas bercerita dan cerita kamipun berlanjut dengan kisah
anak –anak kampung inggiri.
Setelah tahap FGD ada indepth interview yang kami laksanakan mendalami cerita anak di
kabupaten Biak Numfor banyak hal yang kami dapati. Satu malam di sudut kota Biak kami
berjumpa dengan sejumlah perempuan muda usia remaja sedang duduk di halte dengan baju
tidur dan sandal jepit seperti menantikan sesuatu dalam gelisa yang tak sabar menanti,
berselang beberapa saat kemudian kami melihat sebuah mobil Avansa berwarna hitam merapat
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dan sang remaja itupun masuk ke dalam mobil tersebut, di depan kami juga ada pemandang
yang sama yang kami jumpai. Informasi yang kami dapati tempat itu adalah tempat bagi remaja
malam yang menunggu jemputan ‘om –om nakal’.
Di Biak utara kami dikagetkan dengan penuturan seorang tokoh agama yang bercerita tentang
kesedihannya menyaksikan peristiwa anak kandung yang kawin dengan orang tuannya sendiri,
di Biak Timur ada kisah anak tiri yang menghamili ibu tiri. Cerita itu membuat kami terpaku diam
sesungguhnya apa yang hilang dari generasi ini? Pertannyaan ini muncul karena bagi kami
masyarakat Byak dari dahulu terkenal sebagai sang petarung hebat yang menghasilkan generasi
petarung yang telah membangun Papua. Semua yang kami temui dari hasil penelitian kami akan
kami laporkan kepada peyedia layanan sehari sebelumnya kami mencoba untuk Audiensi
dengan Bupati Biak Numfor, sosok muda yang tegas dan rendah hati membuka ruang bagi kami
berjumpa dengannya, dalam suasana yang penuh keakraban kami menceritakan semua yang
kami temui. Sebagai pemimpin daerah beliau memberikan perhatian yang besar bagi anak dan
perempuan di kabupaten Biak Numfor terbukti dengan segera mungkin dalam hitungan waktu
yang sangat cepat beliau langsung menggunakan kebijakannya untuk menghubungi semua OPD
dan memastikan semua untuk hadir dalam pertemuan penyedia layanan.
Ketika kegiatan penyedia layanan berlangsung kami sangat terkesan karena Bupati Biak Numfor
terus memantau proses berlangsungnya kegiatan penyedia layanan lewat kepala DP3AKB Biak
Numfor. Kebijakan yang dikeluarkan beliau untuk mewajibkan semua penyedia layanan
mengikuti proses yang kami langsungkan di Biak Numfor ternyata memiliki pengaruh yang
sangat positif, karena kehadiran pimpinan – pimpinan OPD turut membuka ruang bagi kami
untuk benar –benar mengarahkan pada sebuah proses kerja sinergitas. Kegiatan yang
berlangsung juga menjadi sorotan media local baik cetak maupun elektronik.
Lewat tahap penyedia layanan kami
memaparkan apa yang telah kami temukan
fakta tentang generasi sang petarung yang
mulai kelabu ditelan modernitas. Temuan
kami membakar emosi penyedia layanan dan
membangun komitmen untuk bersatu
menolong perempuan dan anak di kabupaten
Biak Numfor. Di balik cerita kami ada cahaya
yang memberikan harapan dari kampung inggiri ada seorang anak yang putus sekolah minta
untuk ikut dalam kegiatan penyedia layanan, yang tadinya seorang yang pemalu dan sulit
mengungkapkan perasaannya, pada moment penyedia layanan ia bercerita tanpa terlihat
beban, kisah pahitnya yang penuh harapan supaya anak –anak seperti dia mendapatkan
perhatian orang tua, guru dan pemerintah daerah, juga Gereja.
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Perhatian kepala daerah sebagai stimulus, mendorong berbagai pihak untuk berkumpul dalam
pertemuan workshop multi pihak. Diantara undagan yang hadir ada dua guru Paud dari distrik
Biak Utara yang jarak tempuhnya dari kota Biak Kurang lebih 2 jam merekapun datang untuk
mengikuti kegiatan tersebut, karena informasi yang mereka peroleh lewat siaran RRI mengugah
hati mereka untuk harus menghadiri kegiatan workshop, sekalipun mereka tidak menerima
undangan tetapi mereka merasakan persoalan anak di kabupaten Biak Numfor sangat penting
untuk dibicarakan dan mendapatkan solusi menangani persoalan anak di kabupaten Biak
Numfor. Dampak perhatian kepala daerah turut memberikan komitmen yang kuat ditampakkan
pemerintah daerah untuk bekerja bersama lembaga agama, dan adat untuk menolong anak dan
perempuan di kabupaten Byak Numfor. Dan forum kyadiren yang telah terbentuk turut menjadi
perhatian pemerintah sebagai wadah untuk bekerja bersama menolong perempuan dan anak
di Kabupaten Biak numfor.
Setelah mengenali ancaman terbesar yang sedang dihadapi anak –anak di kabupaten Biak
numfor forum yang terbentuk mendapatkan penguatan forum untuk terus bekerja bagi
perempuan dan anak-anak. Ada juga sebuah seminar penyadaran bersama untuk keberadaan
forum kyadiren Selanjutnya dilakukan dialog di RRI Biak Numfor untuk mengangkat isu- isu anak
yang terjadi di kabupaten Byak dan menjelaskan tentang hak –hak anak juga memperkenalkan
forum kepada seluruh masayarakt Byak sebagai forum bersama semua lapisan masyarakat
untuk bekerja bersama menolong perempuan dan anak.
Implementasi kegiatan kemudian dilaksanakan
yang dimulai dengan melakukan penguatan bagi
forum yang terbentuk kemudian dianjutkan
dengan sosialisasi ke kekelompok sasaran
melalui dialog di RRI dan Seminar sehari
membahas tentang membangun pendidikan
karakter bagi anak berbasis budaya masyarakat
adat Biak. Dari hasil yang dilakukan Dinas P3A
merasakan adanya perubahan karena tidak lagi
bekerja sendiri
tetapi keterlibatan Forum
sebagai perpanjangan tangan akan asangat membntu dalam proses dan program kerja dinas.
Dewan Adat Daerah juga merasakan adanya kekuatan yang bisa membantu untuk
mengembalikan budaya masyarakat adat Biak. Forum merasakanyang cukup karena bisa lebih
muda mendapat akses dan jaringan untuk bekerja pada isu anak. Sementara berbeda dengan
anak belum merasakan manfaat apa apa karena belum ada kegiatan yang langsung dilakukan
untuk menolong anak anak. Dampak dari kegiatan ini juga Bupati kepala daerah juga
menerapkan kebijakan melalui jam sweeping malam yang dilakukan untuk meminimalisir
tingkat kriminal.
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Informasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi memberikan sepenggal harapan ada rasa dan
peduli untuk bekerja bersama menolong perempuan dan anak, pihak pemerintah, gereja, dan
adat sama –sama telah melaksanakan tugas masing –masing untuk menyiapkan generasi
petarung yang akan meneruskan estafet perjuangan masyarakat Byak yang selalu tampil
sebagai orang –orang berpengaruh di papua dan di mana saja. Kebijakan pimpinan daerah yang
sejak awal ditampakan memberikan angina segar yang sangat bermanfaat bagi semua lapisan,
Giat pemerintah dengan patroli waktu malam untuk anak –anak yang berkeliaran di luar rumah
pada malam hari, dan perhatian masyarakat kampung untuk memberikan hasil kebun dan laut
bagi ibu hamil di kampung – kampung, juga gereja dengan program kegiatan nikah masal, dan
pembuatan akta kelahiran serta adat dengan upaya terus mempercakapkan pentingnya
komunikasi dengan bahasa Byak dan pentingnya menjelaskan adat istiadat kepada generasi
Byak menjadi bagian yang telah dikerjakan dalam upaya untuk menolong generasi petarung.
Semua yang dikerjakan mungkin terlihat kecil namun inilah langkah awal menuju kelahiran baru
sang petarung hebat yang sejak dahulu terkenal dalam masyarakat Byak.
2.3. Berharap Terjadi Perubahan Kualitas Hidup Perempuan Kampung Arso Kota
Kabupaten Keerom secara geografis
berbatasan langsung dan berada
memanjang di daerah perbatasan
Republik Indonesia dengan negara
Papua New Guinea (PNG ). Kabupaten
yang terdiri dari 11 Distrik dan 91 Desa
dengan luas wilayah 8.390.00 km dan
jumlah penduduk 59.406 Jiwa (Data
Tahun 2017) juga merupakan daerah
pengembangan pusat pertanian.
Dengan luas wilayah yang cukup besar ini tidak hanya didiami oleh penduduk asli Keerom (suku
Bate, Skanto, Walsa, Permanggeng, Awi, Paula, Find Jurop dan Emen ) tetapi juga hampir semua
suku besar di Indonesia bisa dijumpai di daerah ini. Daerah ini juga merupakan kawasan
kekuasaan dari Militer karena berdekatan langsung dengan perbatasan. Tidak hanya itu
kawasan ini juga merupakan daerah pengembangan industri baik industri minyak yakni kelapa
sawit dan industri kehutanan yang dimiliki oleh perusahaan dari luar Papua yang pemiliknya
bukan orang asli keerom.
Daerah kawasan yang cukup potensial ini terdengar begitu menarik dan menjanjikan serasa
membawa pemikiran sesorang untuk bangga memiliki daerah yang begitu kaya dan subur.
Kendatipun ditengah kekayaan masyarakat asli yang begitu banyak ternyata menyimpan
misteri yang sulit diungkapkan dari fakta yang ditemukan melalui kajian yang dilakukan oleh Tim
DAP menggambarkan kondisi sesungguhnya yang berbeda. Berbagai kesenjangan dialami oleh
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masyarakat adat, hampir semua sektor baik industri, perdagangan, ekonomi, keamanan
bahkan pemerintahan dikuasai oleh masyarakat yang bermigran kedaerah ini baik Non Papua
dan Papua. Hal ini menyebabkan marginalisasi dan Diskriminasi terhadap masyarakat asli hingga
menyebabkan masyarakat tersisi diatas kekayaannya sendiri. Kondisi serius inipun juga
dirasakan oleh perempuan asli keerom yang berjuang untuk kelangsungan hidup bagi
keluarganya. Sulitnya akses ekonomi karena adanya kesenjangan dalam persaingan, rendahnya
kualitas SDM karena mininmnya pendidikan, minimnya keterwakilan perempuan asli dalam
politik hingga kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sulit sekali bagi Tim untuk menemukan
perempuan perempuan asli keerom yang berkualitas , berpendidikan tinggi dan bekerja baik di
pemerintahan maupun swasta untuk membuat sebuah perubahaan bagi masyarakatnya.
Salah satu keluhan juga dirasakan oleh mama
mama asli yang merasa tidak setuju karena
ASN yang dianggap orang yang memiliki uang
dan penghasilan yan didapatkan dari bekerja
sebagai ASN Keerom bukan berbelanja di
Kabupaten Keerom tetapi di bawah keluar
untuk dibelanjakan di kota Jayapura dan
kabupaten Jayapura. Hal ini terjadi karena
mereka
bukan
penduduk
dominan
berdomisili di kabupaten Keerom sebaliknya
berdomisisli di Kota dan Kabupaten Jayapura
yang datang pagi melakukan aktifitas
kantornya dan sore hari kembali lagi ke
Jayapura dengan menngunakan kendaraaan.
Bagi mama – mama papua kondisi ini cukup
mempengaruhi kesejahteraan mereka sebagai
penjual hasil kebun dan pengrajin noken. Disisi
yang lain juga banyak petani dan pedagang
non papua yang mengembangkan pertanian di
Keerom tidak membeli hasil kebun dari
masyarakat lokal tetapi dari lahan para migran
yang bertani di daerah ini sementara
Mama mama asli keerom menjual hasil
masyarakat lokal minim dan tidak mampu
kebunnya di pasar lokal dan siapa yang
bersaing dalam membangun tata niaga. Bagi
mau beli karena banyak yang turun
mama – mama Keerom mereka tidak sekedar
membeli di Kota Jayapua
mengharapkan bantuan –bantuan pemerintah
dalam bentuk keterlibatan mereka dalam pelatihan –pelatihan, penerimaan bantuan usaha,
melibatkan dalam event –event tertentu. Tapi yang mereka inginkan adalah pemerintah, adat,
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agama jika memberikan sesuatu kepada mama –mama harusnya disertai dengan
pendampingan yang terus menerus sampai mereka memperoleh kemandirian dan
kesejahteraan
Kondisi ini menjadi input bagi Tim untuk berupaya melakukan intervensi dalam pengembangan
program dan memilih tema membangun pendidikan karakter bagi perempuan untuk
peningkatan kualitas hidup disemua sektor. Beberapa langkah dilakukan dimulai dengan
mengidentifikasi permasalahan, membuat perencanaan, implementasi , monitoring dan
evaluasi. Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan dengan berbagai pihak baik
kelompok perempuan secara terpisah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Anak anak dan Pemuda,
Dinas terkait, hingga Pemangku Kebijakan. Selama proses perencanaan ketika berdiskusi
dengan kelompok perempuan secara terpisah bahkan saat melakukan observasi dilapangan hal
menarik yang dirasakan yakni keterbukaan dari perempuan asli dalam mengungkapkan
permasalahan, kesedihan serta harapan. Kesan yang dialami dalam perencanaan pada awalnya
hanya beberapa orang saja yang terlibat namun ketika melewati beberapa proses mereka
semakin banyak yang berpartisipasi tidak hanya sekedar hadir tetapi mereka juga
menyampaikan apa pikirkan mereka.
Pada tahap penyedia layanan mama –mama kampung Arso Kota terus menyampaikan
keinginan mereka untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak bahwa mereka mau maju,
mereka mau sukses dalam usaha untuk kesejahteraan mereka. Mereka juga sempat
menunjukan rasa tidak setuju terhadap rencana pencalonan orang –orang yang akan terlibat
dalam forum yang dibentuk.
Ada beberapa hal yang kami pahami berubah
dari mama – mama ini yang awalnya hanya
diam tetapi ketika terus mengikuti beberapa
tahapan mereka sudah memiliki percaya diri
dan berani untuk menyampaikan apa yang
mereka pikir dan alami selama ini. kedua
mereka nampak memiliki kesepahaman
tentang upaya menolong diri mereka sendiri.
Bahkan mereka turut mengungkapan rasa
tidak setuju mereka terhadap para ASN di
keerom yang sebagian besar adalah penduduk
kota Jayapura dan kabupaten Jayapura.

Antusias mama mama keerom dalam diskusi
sambil membawa hasil kerajinanan mereka

Setiap proses perencanaan diikuti dengan baik, berbeda halnya dengan ketika berdiskusi
dengan para penyedia layanan berbagai tantangan dialami baik dalam menarik perhatian dan
keseriusan
terutama dukungan kehadiran dinas, maupun menyatukan pandangan dan
persepsi bersama karena masih adanya ego sektoral serta kepentingan lainnya. Adanya
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perhatian dari Pemangku Kebijakan yakni Bupati melalui proses audiensi yang dilakukan
kemudian mempermudah akses untuk menghadirkan berbagai pihak dalam perencanaan.
Proses perencaaanpun terlaksana sesuai tahapan dan ada ruang belajar yang tercipta terutama
bagi perempuan dalam memperjuangkan haknya. Disisi yang berbeda ketika pelaksanaan
implementasi kegiatan dilakukan dalam penatakelolan kegiatan belum berjalan sesuai harapan
karena belum ada kerjasama dan keterbukaan di internal pokja dan P3A, Kordinasi yang kurang
terbangun dengan baik antara Pokja daerah, Pokja Papua dan P3A menyebabkan kegiatan yang
dilaksanakan walaupun melibatkan banyak pihak namun perempuan dan DAD sebagai target
sasaran belum mengalami perubahan hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan bersifat
formal penuh kekakuan serta materi dan penataan agenda kegiatan belum sesuai dengan
pendekatan sistim pendidikan berbasis budaya masyarakat lokal.
Sebaliknya perubahan hanya terjadi di lingkungan Dinas karena adanya ruang untuk
memperjuangkan hak hak perempuan dengan adanya pokja. Adanya kekuatiran bahwa
masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari penyedia layanan merupakan refleksi bersama.
Dalam memaknai cerita perubahan diatas disatu sisi masyarakat masih belum merupakan
subjek dari sebuah pembangunan sebaliknya proses pembangunan SDM masih menjadikan
masyarakat sebagai objek sementara kepentingan ditingkat penyedia layanan masih menjadi
target perencanaan pembangunan yang menyebabkan masyarakat belum menerima manfaat.
Kondisi ini mengakibatkan harapan yang diinginkan oleh perempuan asli keerom dalam
meningkatkan kualitas hidup belum mengalami perubahan yang significant sebaliknya
perubahan kearah yang lebih baik dapat dirasakan oleh masyarakat apabila menggunkan
pendekatan yang sederhana, penuh keakraban dan kekeluargaan serta kontektual baik dalam
menggali informasi maupun dalam menerapkan berbagai kegiatan. Proses ini dilakukan untuk
mempermudah penerimaan kelayakan bagi masyarakat untuk mengalamai perubahan dari
pelaksanaan sebuah kegiatan.
2.4. Mengupayakan perubahan posisi ekonomi perempuan asli Papua
Kabupaten Manokwari terletak di
Papua Barat dan merupakan daerah
yang termasuk dalam wilayah adat
Doberai. Daerah ini juga menjadi
pusat Pemerintahan, Perdagangan ,
Ekonomi, dan Pendidikan. Kabupaten
Manokwari merupakan salah satu
daerah awal yang disepakati sebagai
lokasi observasi dalam menyusun
grand
desaign
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Papua.
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Dari hasil identifkasi masalah yang ditemukan dilapangan menunjukkan beragam permasalahan
yang dialami perempuan terutama perempuan asli suku Arfak yang mewakili suku suku asli dan
perempuan asal papua yang merupakan migran dari daerah lain. Berbagai masalah ditemukan
dari berbagai aspek baik sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik maupun situasi
kekerasan dialami oleh perempuan papua. Kurangnya keterbukaan dan partisipasi perempuan
asli, kesenjangan ekonomi, minimnya pendidikan, kurangnya perwakilan perempuan terutama
perempuan asli dalam poltik serta minimnya layanan yang tersedia bagi korban kekerasan
terhadap perempuan mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan papua terutama perempuan
asli. Permasalahan kesejangan ekonomi perempuan menjadi masalah utama yang banyak
dialami oleh perempuan di Kabupateen Manokwari sehingga untuk menjawab kebutuhan
tersebut Tim bersepakat untuk melihat isu ini sebagai isu prioritas yang dikembangkan dalam
pengembangan desaign program.
Diskusi awal dilakukan dengan Dinas
P3A Kabupaten Manokwari sebagai
bentuk
pendekatan
untuk
membangun sinergitas yang kemudian
menghasilkan informasi sebagai data
awal dalam melakukan pemberdayaan
perempuan papua pelaku ekonomi.
Masalah kesenjangan
ekonomi
merupakan
kebutuhan
utama
Mama mama papua lebih senang duduk di tanah
perempuan namun selama ini belum
dan tidak layak
ada intervensi melalui program yang
dilakukan secara berkelanjutan untuk menata ekonomi perempuan papua di pasar Sanggeng.
Pemerintah hanya baru menyediakan fasilitas namun hingga sekarang belum digunakan
sebaliknya para pedagang papua lebih memilih berjualan di emperan pasar. Untuk memastikan
informasi tersebut tim kemudian melakukan observasi kelapangan baik di pasar sanggeng
maupun dibeberapa pasar lokal lainnya. Sejumlah permasalahan ditemukan dipasar
diantaranya adanya persaingan dan konflik laten antara pedagang papua dan non papua
menyebabkan pedagang papua tersingkir, pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah hanya
digunakan seminggu lalu tidak ditempati lagi karena losnya sangat kecil dan satu los harus
ditempati dua penjual serta lokasinya di dalam sehingga pembeli lebih banyak membeli di
pedagang non papua yang lokasinya di depan jalan, situasi dan kondisi pasar tidak kondusif dan
sering dijadikan sebagai daerah zona merah terjadinya konflik sehingga tidak aman untuk
mama mama papua, banyak konflik kejahatan diarea pasar, tempat jualan yang strategis bagi
mama papua tidak layak yakni didepan emperan toko, dilorong pasar yang tidak ada atap
permanen, serta tidak adanya tempat penyimpanan hasil kebun jika jualan mereka tidak laku.
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Kondisi
ini
menyebabkan
marginalisasi terhadap pedagang
Papua terutama pedagang asli. Dari
keseluruhan data yang didapatkan
kemudian tim melakukan analisis
untuk mengetahui area perubahan
yang
perlu
disikapi
dan
mendiskusikannya dengan sejumlah
Kondisi bangunan pasar yang tidak ditempati
organ untuk lebih mendapatkan
informasi terrkait permasalahan
yang dialami oleh perempuan papua pelaku ekonomi. Beberapa usulan kemudian muncul
sebagai rekomendasi untuk melakukan intervensi pada area perubahan dimana perlu adanya
pengaturan pasar, akses permodalan, kecakapan dalam berwirausaha, pengaturan dalam rantai
tata niaga serta pengaturan ekonomi keluarga. Bagian ini menjadi unsur yang perlu dilakukan
intervensi melalui berbagai kegiatan untuk mengatur keberpihakan pada ekonomi perempuan
di pasar.
Upaya tim untuk memperjuangkan keberpihakan ekonomi bagi perempuan asli tidak hanya
dilakukan dalam mendalami data tetapi juga berupaya mendiskusikan ditingkat pemangku
kebijakan. Pertemuan dengan Kepala Daerah namu belum terlaksana sehingga pertemuan
audiensi hanya dilakukan dengan beberapa Anggota DPR yang kemudian akan berupaya untuk
mendorongnya melalui regulasi. Pada Pertemuan lokakarya Multipihak yang direncanakan bisa
melibatkan semua pihak namun dengan kondisi waktu yang tidak memungkinkan sehingga
proses belum menghasilkan komitmen bersama karena banyak pihak yang tidak hadir dalam
pertemuan tersebut. Setahun kemudian perencaan implementasi program dilakukan dan
menghadirkan sejumlah pihak baik tokoh masyarakat, perempuan papua pelaku ekonomi,
Dinas P3A Kabupaten dan Propinsi, Akademisi yang kemudian menyepakati beberapa
kegiatansebagai uji coba sinergitas. Dan untuk mempermudah proses maka dibentuklah
kelompok kerja perempuan pelaku ekonomi yang akan membantu dinas sebagai perpanjangan
tangan dalam menolong perempuan pelaku ekonomi di Manokwari.
Kegiatan implementasi dilakukan dimulai dengan penguatan kelompok kerja dalam
menyamakan visi bersama DAP. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait layanan yang
tersedia bagi perempuan pelaku ekonomi. Sebelumnya pada tahap perencanaan belum
mendapat dukungan bagi perempuan namun ketika kegiatan implementasi dilakukan
mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai pihak baik DAW, P3A, Agama, Dinas
perindakop, perbankan serta kelompok perempuan hal ini menandakan mulai adanya
kesadaran dari para pihak tentang peran dan pentingnya membangun sinergitas dalam
menolong perempua papua. Kelompok perempuan sedikit saja merasakan dampak karena
membutuhkan penyesuaian untuk memahami pendekatan yang dilakukan. Target awal untuk
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melakukan intervensi dilingkungan pasar belum dapat terlaksana karena faktor dukungan yang
belum optimal diberikan tetapi juga kerengganan waktu antara perencanaan dan implementasi
program. Kendatipun demikian langkah yang diambil sebagai data awal adalah adanya
pendataan bagi perempuan papua pelaku ekonomi di pasar pasar lokal yang kemudian akan
sangat membantu untuk kelanjutan program pemberdayaan perempuan pelaku ekonomi yang
terdaftar di sejumlah pasar lokal. Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa dalam
memahami proses perubahan untuk menolong perempuan pelaku ekonomi diperlukan strategi
dan pendataan yang cukup sebelum melakukan intervensi. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir konflik internal antara pedagang OAP dan merancang pola pendekatan yang
tepat tanpa diskriminasi tetapi lebih mengutamakan unsur keseimbangan.
2.5. Perjuangan bagi perempuan asli suku Marind di Kabupaten Merauke
Kabupaten Meruke merupakan salah satu
daerah yang menjadi fokus pengembangan
program
pemberdayaan
perempuan.
Kabupaten ini berada di wilayah selatan
paling timur Indonesia dan termasuk dalam
wilayah
adat
Anim’Ha.
Metode
pengembangan program yang dilakukan
hampir sama dengan daerah lainnya yakni
melalui proses assesmen, pengembangan
desaign
perencanaan,
implementasi,
monitoring dan evaluasi. Dalam berbagai
proses yang dilakukan di daerah ini
berbagai faktor internal dan faktor eksternal
Perempuan asli suku marind dengan kondisi
ikut mempengaruhi setiap perubahan yang
tempat jualan yang sederhana di pasar lokal
dihasilkan.
Proses pertama diawali dengan melakukan
kajian situasi perempuan dan anak di Kabupaten ini. Merauke yang dikenal dengan sebutan
kota rusa sering dikatakan juga sebagai miniatur dari Indonesia karena didaerah ini beragam
suku bangsa yang bermigram ketempat ini. Tujuan awal dari penggalian informasi sasarannya
dipusatkan pada kelompok Marind yang merupakan suku asli. Pertemuan pertama dilakukan
dengan Dinas P3A Merauke selain sebagai satu bentuk pendekatan yang dilakukan untuk
membangun sinergitas tetapi juga diharapkan dari pertemuan awal ini sebagai petunjuk awal
menuju ke target sasaran. Beberapa informasi kemudian didapatkan terkait dengan keberadaan
suku Marind dibeberapa tempat yang biasa terdapat perempuan Marind yaitu Pasar
Wamanggu, Kampung Wasur, Kampung Imbuti dan Pasar Mopah.
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Pada pertemuan awal ini Tim merasakan adanya sambutan yang sangat baik untuk membangun
sinergitas. Proses identifikasi permasalahan kemudian dilakukan di pasar wamanggu namun
tidak ditemukan perempuan pelaku ekonomi dari suku marind sebaliknya yang ditemukan
adalah perempuan pelaku ekonomi dari suku lain yakni Mapih, Asmat, Muyu, Mandobo dan
Kimam. Beberapa informasi didapatkan yakni persaingan penjual antara perempuan pelaku
ekonomi Papua dengan Non Papua, tidak adanya tempat untuk menampung sisa jualan,
persaingan harga barang tidak normal, dan pendapatan yang rendah. Tim kemudian berupaya
melakukan penggalian informasi ke Kampung Wasur dan menemukan informan dari suku
Marind. Beberapa informasi didapatkan yakni tentang Kehidupan perempuan Marind yang
mengalami perubahan jauh dari budaya-budaya yang selama ini mereka anut atau percaya,
generasi mudah yang sudah putus sekolah dan hasil buruan yang susah di dapat dengan adanya
taman Wasur yang di lindungi oleh pemerintah.
Hal ini membuat masyarakat harus
berburu dengan jarak yang sangat jauh.
Lalu Tim melakukan penggalian
informasi lagi ke kampung Buti pantai
dan menemuka informasi dari tokoh
adat terkait dengan perempuan Marind
yaitu
kaitan
dengan
hubungan
perkawinan dan adat istiadat suku
marid.
Menurutnya
kehidupan
perkawinan perempuan suku marid di
zaman sekarang sudah mengalami
perubahan dan jauh dari budaya yang
sebenarnya melekat pada orang marid
sehingga banyak kehidupan perempuan telah rusak. Penggalian informasi terakhir yang
dilakukan oleh Tim di Pasar Mopah dimana berbagai permasalahan dialami oleh masyarakat
marind yakni kurangnya perhatian pemerintah dalam melihat pasar Mopah, tempat berjualan
yang kurang memadahi, persaingan harga barang, penghasilan rendah dan beban kerja
perempuan yang begitu berat.
Selama proses penggalian informasi dari masyarakat asli Tim mengalami kesulitan menjangkau
masyarakat asli suku marind dikarenakan perempuan marind lebih tertutup dalam melakukan
kommunikasi dengan pihak luar, hal ini sangat mempengarui proses yang dilakukan oleh Tim
untuk menolong perempuan asli. Berangkat dari dinamika ini serta mempertimbangkan
informasi yang di dapat tim Pokja DAP mengenai jumlah perempuan Marind pelaku ekonomi
sangat kurang dan terbatas sehingga Tim memutuskan untuk pengembangan desaign
perencanaan program pemberdayaan ekonomi diarahkan tidak hanya pada suku marind tetapi
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juga suku suku asli lainnya dengan mengambil Pasar Mopah sebagai lokasi intervensi dalam
pengembangan perencanaan karena di pasar ini terdapat banyak pedagang papua dan belum
mendapat perhatian dari pemerintah.
Proses awal diskusi dengan kelompok perempuan di lakukan di Pasar Mopah namun peserta
yang hadir adalah perempuan yang berasal dari pasar wamanggu hal ini dikarenakan kontak
person yang membantu proses merupakan koordinator dari perempuan dipasar wamanggu
sementara target Tim adalah perempuan pasar Mopah. Dalam dinamika diskusi Tim
menanyakan tentang apa saja yang perempuan pelaku ekonomi lakukan di pasar, apakah
mendapatkan persetujuan dari suami dan anak-anak untuk berjualan di pasar, apa yang di
harapakan dari pemerintah, dan apakah perempuan juga menginginkan perubahan. Namun
karena pengaruh faktor internal menjadi penghambat atau tantangan bagi peserta untuk
memberikan pendapatnya dengan melihat situasi ini tim kemudian ber inisiatif untuk
membagikan kertas serta bolpen kepada peserta pelaku ekonomi untuk menulis masalahmasalah yang mereka alami dalam pasar, dan ini mempermudah mereka dalam mengikuti
setiap proses FGD dengan baik. Inisiatif ini kemudian direspon oleh peserta yang kemudian
menuliskan berbagai masalah yang dialami di kertas dan menempelkannya didinding yakni
mereka menginginkan ada perda yang mengatur khusus untuk mereka perempuan papua
pelaku ekonomi, perda untuk hasil bumi hanya dijual oleh perempuan asli papua, control harga,
penyediaan tempat untuk sisa hasil jualan, control tempat jualan yang merata dan pengaturan
waktu jualan yang merata dari pemerintah.
Upaya berikut yang dilakukan adalah dengan
menggali informasi dari penyedia layanan yang
telah banyak melakukan kegiatan untuk
pemberdayaan bagi perempuan pelaku
ekonomi. Pertemuan yang dharapkan bisa
menghadirkan para penyedia layanan yang
kompeten namun kendala yang dihadapi
adalah hampir setiap peserta terutama yang
dari dinas yang hadir adalah staf yang tidak
memiliki kewenangan tetapi kemudian mereka
bisa menjelaskan berbagai program yang
dilakukan di masing masing lembaga untuk
dijadikan sebagai informasi bagi tim dalam melakukan analisis salah satu informasinya yakni
hampir banyak perempuan pelaku ekonomi belum memahami managemen keuangan. Proses
berikutnya yang dilakukan oleh tim adalah mendiskusikan permasalahan yang ditemukan
dengan pengambil kebijakan yang pada saat itu Tim bertemu dengan Wakil Bupati Merauke.
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Dari hasil pertemuan ini mendapat respon dan dukungan untuk setiap program yang di lakukan
oleh DAP dan KPPPA.
Sebagai langkah kongkritnya dalam pertemuan
Multipihak yang dilakukan pada keesokkan harinya
dihadiri oleh sejumlah pihak baik Tokoh Adat,
Tokoh Perempuan, Pemangku kebijakan, dinas,
tokoh pemuda serta masyarakat lainnya. Dalam
pertemuan ini presentase hasil temuan DAP
dipaparkan dan konsep membangun pola kerja
sinergitas untuk menyelesaikan permasalahan
perempuan perlu dibangun karena permasalahan
perempuan yang cukup kompleks. Dinamika ini mendapat respon dari sejumlah pihak untuk
bisa berkomitmen melakukan kerja bersama. Menyikapi bagian ini menjadi penting untuk
menginisiasi uji coba kegiatan sinergitas yang berfokus pada pemberdayaan bagi perempuan
pelaku ekonomi dan untuk mempermudah proses implementasi maka dibentuklah kelompok
kerja. Pada saat pembentukan kelompok kerja memang menuai banyak pertanyaan karena
beberapa pengalaman sebelumnya banyak pokja atau forum yang dibentuk tetapi tidak pernah
berjalan sesuai harapan sehingga bagian ini juga masih menjadi kekhawatiran bahwa forum
yang dibentuk hanya bersifat sementara maka perlu merencanakan forum yang mampu bekerja
bersinergi untuk menolong perempuan terutama memperjuangkan hak hak perempuan asli.
Kegiatan implementasipun dilakukan dan sebagai langkah awal adalah melakukan pemnguatan
bagi forum untuk menyamakan persepsi serta visi bersama DAP. Proses ini berlangsung dengan
baik namun hampir beberapa daerah kehadiran anggota tidak secara lengkap dan untuk
mengantisipasinya diharapkan keterwakilan peserta yang hadir dapat meneruskan informasi ke
anggota lainnya. Proses implementasi berikutnya yang dilakukan di merauke adalah melakukan
pertemuan dengan perempuan pelaku ekonomi yang kemudian beberapa materi disajikan
yakni materi dari sisi adat, perbankan, P3A dan sinergitas dari pokja.
Berdasarkan apa yang dilakukan ini kemudian ketika proses evaluasi dilakukan perempuan
pelaku ekonomi sendiri belum merasakan manfaat dari kegatan ini karena kegiatan ini hanya
masih pada tatanan sosialisasi dan untuk menjawab kebutuhan mereka masih perlu kegiatan
pendampingan yang dilakukan secara kontinyu dengan pendekatan yang sederhana sesuai
dengan dinamika kehidupan mereka. Selain itu faktor kepercayaan masyarakat terhadap orang
luar juga menjadi penting untuk pertimbangan dalam melakukan pola pemberdayaan namun
demikian para perempuan pelaku ekonomi ini percaya bahwa adanya pokja akan sangat
membantu mereka terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat asli karena pokja yang dbentuk
merupakan orang asli. Forumpun merasa bahwa program ini sangat bermanfaat bagi mereka
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karena membuka ruang untuk bisa bekerjasama dengan pihak lain. Dinas P3A merasakan bahwa
dengan adanya kegiatan pemberdayaan perempuan ini memberikan manfaat bagi DInas.
karena dengan terbentuknya POKJA di daerah, ini menjadi perpanjangan tangan dari dinas yang
selama ini bekerja sendiri.
Walaupun ada kekhawatiran bahwa pergantian kepala daerah mempengaruhi dukungan
terhadap keberlanjutan program. namun, ada juga keyakinan- keyakinan dari berbagai pihak
bahwa kegiatan ini akan memberikan dampat positif bagi perempuan pelaku ekonomi di
Merauke. Jika, ada komunikasi yang baik antara OPD dan dukungan penuh dari OPD terkait. Dari
beberapa proses yang berlangsung, ada proses atau tahapan yang kurang. ini disebabkan factor
kontekstual yaitu adanya ego sectoral yang masih mendominasi dan ikut mempengaruhi
perhatian terhadap sinergitas. Faktor berikut yaitu ketidakpercayaan dan transparansi forum
dan dinas P3A terkait pengelolaan anggaran implementasi menyebabkan saling ada kecurigaan
dan ketidakpercayaan forum terhadap dinas juga internal POKJA . Perempuan pelaku ekonomi
sebenarnya memiliki potensi dan kemauan yang besar untuk bisa maju. Tetapi lingkungan
sekitar belum bisa mendukung mereka untuk tinggal nyaman di negeri mereka sendiri.
2.6. Bersinergi dengan Penyedia Layanan di Kabupaten Jayawijaya
Jayawijaya merupakan salah satu daerah awal yang disepakati sebagai lokasi observasi dalam
menyusun grand desaign pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua. Disatu
sisi daerah ini memiliki tantangan tersendiri bersama Tokoh Adat dalam menyatukan visi
bersama namun disisi lain Tim bersepakat bahwa daerah ini cukup strategis dipilih sebagai
representative dari kelompok masarakat yang berada di wilayah pegunungan. Pertemuan awal
menggali permasalahan tentang perempuan dan anak dilakukan disalah satu lembaga YTHP
yang sering digunakan untuk diskusi oleh LSM maupun organisasi masyarakat lainnya.

Saat perjumpaan awal dengan berbagai perwakilan baik Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan,
Tokoh agama, aktifis, pemuda, kelompok perempuan, kelompok anak yang hadir secara
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terpisah sangat merespon dan memberikan pikiran yang mereka rasakan. Saat berdiskusi
banyak hal yang terungkap terkait isu perempuan diantaranya masalah KDRT, Kesenjangan
ekonomi misalnya kapasitas perempuan yang kurang dalam mengelola hasil ekonomi,
kurangnya perempuan terlibat dalam politik hingga permasalahan anak yang kompleks seperti
anak terlantar, exploitasi anak serta masalah kriminal lainnya.
Hal menarik yang ditemui saat diskusi adalah pernyataan dari salah satu Tokoh masyarakat
yang cukup senior berpendapat bahwa dizaman sekarang ini sesuatu telah berubah di
kehidupan, salah satunya adalah tradisi budaya yang sudah dilupakan dan orang papua
kehilangan rumahnya sendiri. Perempuan sudah tidak lagi menghormati laki laki begitu juga
sebaliknya laki laki terhadap perempuan dan keduanya terhadap anak anak dan sebaliknya
anak anak terhadap orang tua. Papua telah kehilangan surga kecil yang diidamkan. Hal
berbeda yang dirasakan oleh anak anak yang tergabung dalam forum peduli anak di wamena
yang mengungkapkan kekesalannya terhadap orang tua mereka yang tidak lagi memenuhi
kebutuhan mereka tetapi lebih banyak dominan
mengurus kepentingannya, lebih
mengutamakan pembayaran denda pada urusan adat sehingga kebutuhan pendidikan anak
diabaikan, berbagai cara juga dilakukan oleh anak anak untuk mencari uang dan memenuhi
kebutuhan mereka sementara para orang tua lebih memperdulikan aktifitasnya yang cukup
tinggi dan tidak lagi memberikan waktu berdiskusi dengan anak anak. Hal ini menyebabkan
banyak anak anak kemudian memilih dunianya tersendiri dan terjerumus kedalam berbagai
masalah sosial seperti miras, narkoba, aibon, seks bebas dan kriminal lainnya yang mengancam
masa depan mereka.
Hal yang sama pula dirasakan oleh anak anak di Distrik Hepuba yang memiliki cita cita dan
kerinduan untuk menjadi Pilot, Dokter, Polisi , Tentara dan lainnya tetapi harapan itu masih
menjadi keraguan karna banyak dari mereka yang putus sekolah karna tidak ada biaya
pendidikan dan untuk menghibur hati mereka kemudian memilih menentukan dunia pergaulan
mereka tanpa berfikir apakah lingkungan tersebut baik atau mengancam masa depan mereka.
Dari sejumlah pertemuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah melalui tahapan
assesmen memiliki kesimpulan dan rekomendasi untuk sebuah harapan yakni mengembalikan
fungsi Honai sebagai media untuk membangun dan menguatkan karakter manusia sesuai nilai
budaya orang Baliem.
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Kesan pertama yang dirasakan ketika
bertemu berbagai pihak dalam
mengidentifikasi
masalah
berlangsung dengan baik hingga Tim
menyepakati
memilih isu anak
terkait anak jalanan sebagai isu
prioritas
yang
dikembangkan
kedalam pengembangan desaign
program.

Berdiskusi dengan anak anak di Kampung Hepuba ,
diskusi dengan menggunakan gaya mereka untuk
menggali informasi.

Sebelum melakukan Fokus Group
Diskusi pertemuan pertama Tim yang
terdiri dari DAP, KPPPA, Pokja diawali
dengan bertemu Dinas PP dan PA
Kabupaten Jayawijaya.

Tanggapan dan keterbukaan yang dirasakan awal pertemuan hingga Dinas juga merasakan
adanya spirit dan kekuatan untuk bekerja bersama menangani isu anak terutama anak qjalanan
namun Dinas mengakui terbatas dalam sumber daya maupun operasional pembiayaan. Usai
pertemuan awal keesokan harinya diruang yag terpisah diskusi dilakukan dengan sejumlah
perwakilan peserta namun peserta tidak dapat memberikan informasi yang jelas karna hampir
sebagian besar peserta yang hadir bukan mereka yang selama ini bekerja pada isu anak jalanan
mengingat isu ini memiliki komunitasnya masing masing.
Untuk meyakinkan informasi yang didapatkan Tim kemudian melakukan observasi kelapangan
untuk memastikan dan berdialog dengan anak anak jalanan yang menjadi binaan dari beberapa
komunitas diataranya anak jalanan binaan dari salah satu gereja yang selalu bekerjasama
dengan pengusaha dalam pembinaan, serta observasi langsung aktifitas anak jalanan dititik
tertentu seperti pasar baru, pasar woma, jalan irian dan pusat kota ketika malam hari.
Informasi awal yang diterima ini menjadi dasar untuk membangun komunikasi dengan sejumlah
lembaga dan komunitas untuk bertemu dalam pertemuan bersama para penyedia layanan.
Awal dari pertemuan Tim dengan perwakilan sejumlah komunitas pekerja anak jalanan
mendapat respon yang cukup berfariasi ada komunitas yang menilai baik bahwa kegiatan ini
merupakan pertemuan pertama mengumpulkan para pekerja anak jalanan yang selama ini
berjalan sendiri sendiri, tetapi ada juga ketidakpercayaan dari komunitas terhadap program
pemerintah karna dinilai anak anak hanya dijadikan sebagai object. Ada juga berpendapat
bahwa komunitas anak jalanan harus mempunyai visi bersama dan tidak saling menyalahkan.
Walaupun berbeda pandangan dan pendapat Tim tetap berusaha meyakinkan semua kelompok
dan kemudian disepakati untuk membentuk satu forum peduli anak wilayah lapago.
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Pembentukan forum ini tidak dihadiri oleh dinas karna saat itu sedang mengerjakan pekerjaan
internal. Komunikasi berjalan dengan baik hingga beberapa waktu kemudian saat sebelum Tim
melakukan Audiensi dengan Pemerintah Daerah beberapa tantangan dihadapi diantaranya :
penolakan dari beberapa komunitas atas program yang dijalankan juga Dewan Adat harus
dtuntut menyesuaikan birokasi dalam mengagendakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah.
Kendatipun demikian tidak membuat semangat Tim untuk tetap membangun komunikasi dan
meyakinkan setiap pihak berjuang untuk anak anak yang hidup berjuang dijalanan hingga
akhirnya dilakukan pertemuan Audiensi dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh
Assisten I. Diakhir dari pertemuan ini Assisten I Kabupaten Jayawijaya merespon baik usaha
yang dilakukan oleh DAP dan KPPPA dan meyakini juga bahwa perlu ada pembinaan yang
dilakukan tidak hanya pada anak jalanan namun juga pada tingkatan lembaga yang menangani
anak jalanan. Pada keesokkan harinya Pemerintah Daerah melalui Assisten I hadir dalam
pertemuan Multipihak yang dilakukan di Aula Kantor Bupati yang dihadiri oleh sejumlah Pihak
diantaranya Dewan Adat Papua, KPPPA melalui Deputi bidang Partisipasi Masyarakat, Tokoh
Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, LSM, Komunitas anak jalanan serta masyarakat.
Ketika pertemuan berlangsung ada semacam bentuk protes yang dilakukan oleh Dewan Adat
Daerah terhadap program yang dilakukan oleh KPPPA dan DAP hal ini kemudian menjadi
tantangan tersendiri untuk meyakinkan Dewan Adat Daerah sebagai mitra strategis yang akan
bekerja didaerah untuk mendorong dan mendampingi kelanjutan program di daerah.
Kendatipun demikian tidak mengurangi semangat Tim untuk berhenti bekerja dan tetap
membangun komunikasi dan pendekatan dengan semua pihak. Setahun kemudian Tim
melakukan perencanaan program dengan melibatkan sejumlah pihak terutama para pekerja
anak jalanan namun ketika melakukan pertemuan perencanaan program peserta yang hadir
sebagaian besar adalah lembaga yang bekerja untuk isu anak baik lembaga swasta maupun
lembaga gereja dan Pemerintah , sementara komunitas pekerja anak jalanan tidak terlibat
karna komunikasi yang tidak harmonis dan permasalahan internal komunitas.
Sebagai dampaknya perencanaan implementasi program kemudian tidak terfokus hanya pada
anak jalanan namun lebih mengangkat pendidikan karakter sebagai area intervensi yang harus
dilakukan untuk menjawab masalah anak anak dari berbagai latar belakang masalah dan tidak
hanya fokus pada anak jalanan. Hal ini kemudian direspon secara baik oleh berbagai pihak dan
membentuk kelompok kerja baru untuk bersinergi bersama dalam implementasi program serta
menyepakati kegiatan implementasi berupa : (1 ) Dialog Interaktif di RRI dengan tema
membangun pendidikan karakter bagi anak di Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan oleh Pokja,
Dewan Adat Papua, Dinas Pendidikan dan Tokoh agama, (2 ) Sosialisasi hak anak di Kampung
Hepuba dan Kurulu yang dilakukan oleh Dinas PP & PA, dan Pokja Daerah.
Proses ini kemudian disatu sisi dapat diterima dan memberikan hasil yang baik pada
masyarakat dan para penyedia layanan yang memiliki visi bersama bekerja untuk mencapai
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target sasaran. Disisi lain masih meninggalkan ke tidak harmonisan antara para penyedia
layanan yang belum memiliki visi bersama dalam bekerja sehingga berdampak pada belum
tercapainya sasaran sesuai dengan perencanaan awal yakni pada anak anak jalanan sebagai
target awal namun mengalami perubahan sasaran yakni anak anak papua pada umumnya
di Kabupaten Jayawijaya. Tugas melakukan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung
jawab Pemerintah, Agama, Adat tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang dimulai
dari keluarga. Penguatan melalui pendidikan karakter berbasis budaya ditingkat keluarga
merupakan fondasi utama mengurangi kriminal. Hal ini kemudian dapat diterima untuk
kelanjutan proses dan strategi ini kemudian digunakan sebagai upaya untuk mengurangi
meningkatnya anak anak yang berjuang hidup dijalanan. Dari proses yang telah dilakukan di
Kabupaten Jayawijaya memberi gambaran pada kita bahwa sebuah program yang
direncanakan untuk mencapai sasaran tidak mudah berjalan sesuai harapan namun ada banyak
faktor yang ikut mempengarui dan menghambat selama proses berlangsung baik ditingkatan
mekanisme, maupun faktor kontekstual.
Tantangan lain yang dirasakan yakni bagaimana meyakinkan para penyedia layanan terutama
dinas dinas terkait dilingkungan Pemerintahan seperti Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan,
Dinas Perindakop, Pemuda dan Olahraga, Dinas Keagamaan, Penegak Hukum yang sebenarnya
memiliki tanggung jawab namun belum memberikan perhatian serius serta pengawasan dalam
memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sinergitas merupakan solusi untuk mencapai
sebuah perubahan namun dalam memaknai sebuah perubahan merupakan tantangan
tersendiri untuk menyatukan berbagai pihak dalam bekerja sama terutama menyatukan
pikiran, pendapat serta visi bersama untuk sasaran yang sama. Kendatipun demikian diperlukan
strategi dan pendekatan yang tepat mengatasi berbagai tantangan agar pelaksanaan program
menyentuh sasaran , menyelesaikan masalah serta menjawab kebutuhan anak anak terutama
memberikan perlindungan yang tepat pada anak anak sebagai generasi penerus bangsa.
2.7. Mendorong Pemuda Terlibat dalam Pembangunan Di Kabupaten Dogiyai
Kabupaten
Dogiyai
merupakan salah satu
Kabupaten
pemekaran
dari Kabupaten Nabire
dan merupakan daerah
yang berada di wilayah
adat Meepago. Sebagai
salah satu daerah yang
merupakan daerah baru
karena
adanya
pemekaran tentu saja membutuhkan perhatian dalam pembangunan baik dari sisi fasilitas dan
infrastruktur lainnya maupun pembangunan SDMnya. Sekalipun darah baru namun penduduk
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yang tinggal berdomisili didaerah ini tidak hanya penduduk asli tetapi juga para migran Papua (
Serui, Biak, Wamena ,) dan Non Papua ( Makasar, Toraja, Jawa ) yang mendiami daerah ini. Para
migran non papua yang tinggal didaerah ini kemudian banyak menguasai sektor bisnis dan
perdagangan. Dalam kerangka melihat realitas hidup yang dialami oleh anak anak serta
bagaimana perlindungan yang diberikan pada anak maka daerah ini juga dipilih untuk
dilakukannya pengembangan program perlindungan bagi anak. Proses yang dilakukan didaerah
ini tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya yakni melalui proses assesmen, pengembangan
desaign perencanaan program, implementasi serta monitoring dan evaluasi.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan didapati beragam permasalahan yang dialami oleh
anak anak mulai dari miras, narkoba, sex bebas, ngelem hingga kriminal lainnya yang tentu saja
berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan generasi penerus. Faktor utama yang
dirasakan adalah karena adanya pergeseran budaya serta kurangnya perhatian orang tua (
keluarga ) terhadap anak anak. Melihat kondisi ini tim kemudian memutuskan untuk melakukan
pengembangan desaign program dengan memusatkan perhatian intervensi pada keluarga
sebagai sasaran yang harus dikuatkan dalam pengembangan desaign perencanaan program
Adanya kesepakatan untuk melakukan implementasi bersama kemudian dilakukan yang diawali
dengan penguatan pada kelompok kerja dan pengenalan kelompok kerja ke penyedia layanan
dan masyarakat. Proses ini melibatkan tidak hanya DAD tetapi juga Dewan Adat Wilayah, Dewan
Adat Papua, P3A serta Pokja yang terbentuk. Yang menarik dari proses ini adalah mereka saling
terbuka bersama masyarakat dan dalam setiap sesi percakapan dalam dinamika acara dengan
menggunakan bahasa daerah yang kemudian bisa dimengerti oelh masyarakat asli yang juga
turut hadir. Berbagai masukan dan pembelajaran dilakukan bagi semua pihak dengan harapan
bahwa perlu ada kerja sama yang sinergis dan melibatkan semua pihak baik Adat, Agama,
Pemerintah dalam memberdayakan pemuda sebagai tulang punggung dari sebuah bangsa.
Pertemuan ini kemudian menjadi spirit bagi semua pihak untuk mulai melakukan perubahan
terutama dalam mempertahankan nilai nilai budaya yang telah bergeser dari kehidupan
masyarakat.
Pertemuan ini juga menjadi spirit bagi kaum laki laki untuk memikirkan permasalahan yang
dialami oleh perempuan bahwa para kaum laki laki harus melindungi para perempuan
sementara para perempuan terutama perempuan muda harus bisa menjaga dan merawat
dirinya. Hadir juga beberapa anak anak muda yang bekerja di media lokal dan menjadi penulis
. Mereka kemudian mulai melihat permasalahan perempuan dan anak sebagai satu isu yang
harus ditulis dan dipublikasikan ke media. Implementasi kegiatan lainnya yang dilakukan
adalah sosialiisasi meningkatkan kreasi pemuda dogiya dalam mengelola sumber daya manusia
dan sumber daya alam. Yang melibatkan berbagai dinas dan kemudian direspon dengan baik
sehingga beberapa dinas mulai berfikir untuk mengoptimalkan pemuda dalam implementasi
program mereka baik di pertanian, perkebunan, maupun dinas lainnya.
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Hasil yang dirasakan dari kegiatan ini yakni bagi Dinas P3A merakan manfaat dan menjadi lebih
kuat untuk bisa melaksanakan program karena ada dukungan DAD, Pokja dan anak muda dalam
kegiatan. Forum merasa ada pembelajaran dan terus membutuhkan pendampingan untuk
kelanjutan sementara anak anak muda mulai membangun kekuatan dan berusaha menolak
berbagai pengaruh buruk yang masuk di daerah ini untuk menghancurkan kehidupan
masyarakat asli. Kelompok kerja dan Dewan Adat juga mulai membuka diri dan membangun
komunikasi dengan Tokoh agama dan pihak lainnya. Secara khusus DAD merasakan manfaat
karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh DAP dan KPPPA memberikan dorongan
bagi Toko adat di daerah ini untuk mulai berfikit melakukan penataan dalam kelembagaan adat
yang akan dibantuoleh generasi muda. Tantangan yang masih menjadi upaya adalah terus
mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kelanjutan dari kegiatan.

3. Persepsi perubahan

Perubahan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan dari sebuah proses yang dilakukan.
Dengan kata lain perubahan merupakan kondisi dimana kita merasakan suatu dampak dari apa
yang telah dilakukan dan menjadi refleksi untuk melakukan replikasi pada daerah baru yang
akan menjadi target sebuah program dilakukan. Meski demikian seberapa besar perubahan
telah terjadi atau tidak bersfat subjektif dari orang yang melihatnya.Oleh karena itu dalam
bagianini akan disajikan variasi tentang persepsi perubahan yang diltunjukkan oleh berbagai
pihak. Salah satu catatan penting yang dilakukan oleh DAP pada dasarnya membangun
kesadaran bersama para pihak untuk memberikan perhatian pada aspek budaya dan adat
dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan. Satu hal yang ingin diwujudkan
adalah bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan adalah aksi strategis yang
harus dilakukan oleh masyarakat adat untuk selamatkan manusia Papua, selain alam dan
sumber daya alam. Oleh karena bekerja pada tataran kesadaran, maka tidak mudah untuk
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melihat perubahan-perubahan secara fisik apa yang telah dilakukan oleh DAP selama 3 tahun
terakhir. Berikut ini akan disajikan beberapa aspek persepsi perubahan yang ditunjukkan oleh
berbagai pihak.
Persepsi tentang Hasil Kegiatan
Berdasarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan melalui program ini menjadi sebuah
pembelajaran untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dilakukan . Terkait isu permpuan
Di Kabupaten Keerom belum ada perubahan sama sekali karna belum adanya kegiatan yang
dilakukan pada kelompok sasaran yakni perempuan asli keerom hal ini dinilai bahwa kegiatan
yang dilakukan belum maksimal. Di Merauke sedikit saja mengalami perubahan namun perlu
ada pendampingan yang terus dilakukan terutama penataan dan mekanisme kerja.
Dimanokwari dari hasil yang dilakukan belum maksimal karna perempuan asli arfak belum
merasakan dampak dari kegiatan yang dilakukan karna kurangnya keterlibatan mereka dalam
setiap kegiatan yang dilakukan, terutama pada advokasi yang dilakukan bagi perempuan
pedagang asal Papua di Pasar sanggeng. Berbeda dengan hasil yang didapatkan di Kaimana
menglami peningkatan yang cukup significant dari kegiatan yang dilakukan yakni para pelaku
ekonomi dengan mudah memperoduksi dan menjual produk mereka dan ada perhatian yang
terus dilakukan oleh pihak lain terhadap pelaku ekonomi. Hal ini tentu saja mnjadi pembelajaran
agar kegiatan tersebut harus tetap mendapat dukungan, perhatian dan pendampingan untuk
peningkatan yang berkelanjutan.

Terkait isu anak yang dikerjakan dari setiap proses kegiatan yang di lakukan di Jayawijaya, Dinas
merasa penting untuk memperjuangkan DPA Khusus anak yang sebelumnya belum ada.
Sementara kelompok yang terkena manfaat dari kegiatan merasakan sedikit manfaat dan perlu
terus dilakukan kegiatan kegiatan penyadaran dalam membangun pendidikan karakter
sehingga masyarakat secara perlahan mengalami perubahan. Secara khusus anak anak jalanan
180

memang belum mengalami perubahan dari kegiatan yang dilakukan dan menjadi tanggung
jawab untuk terus mengawal dalam penataan kelembagaan. DiBiak dari kegiatan yang
dilakukan ada dampak yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan Kepala Daerah
untuk melakukan sweeping malam di seputar kota untuk mengurangi kriminal namun perlu juga
dikelola dengan baik mekanisme dalam penanganan bagi anaka anak yang bermasalah agar
terhindar dari jerat hukum. DiKabupaten Dogiyai ada desakan utuk bangkit dan menuju
perubahan yang positif sehingga perlu adanya kesepahaman yang dibangun bahwa
penyelesaian masalah anak cukup kompleks dan membutuhkan sinergitas dan kerjasama
dengan semua pihak setiap isu yang ada di Kabupaten Dogiyai harus direspon secara bersama
dan Dinas perlu menjadi liding sektor untuk merangkul setiap pihak dalam pelaksanaan
program. Disisi lain dengan adanya program ini semua pihak termasuk pemuda harus melihat
segala potensi yang ada baik SDM maupun SDA nya untuk dikelola dengan baik hingga
menghasilkan sesuatu yang memberi dampak bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Persepsi tentang Kerjasama
Dari aspek kerjasama perubahan juga dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam setiap
kegiatan. Di Kabupaten Dogiyai setelah pelaksanaan kegiatan lebih ada keterbukaan dari setiap
pihak untuk turun ke Disktrik dan Kampung. Dewan Adat Daerah dan Dewan Adat Wilayah
menyadari bahwa perlu ada pelibatan masyarakat adat secara formal dalam menangani isu
anak. Pemuda yang lebih ekslusif kekeret sudah dapat berbaur dengan keret lain dan
melaksanakan kerja bersama menolong perempuan dan anak. Selain itu adanya dukungan dari
Dewan Adat Papua dengan mengirimkan Pokja perempuan dan anak DAP dapat menyadarkan
dan memberikan semangat untuk membentuk Forum di Daerah ini. Disisi lain dampak dari
kegiatan ini adalah sudah adaa kerjasama dengan Forum tetapi juga pemuda, OPD,LSM dan
Gereja dan Forum yang terbentuk secara aktif mengkomunikasikan kondisi pemuda dohiyai
kepada DAW, Dinas P3A dan juga kepada Pokja DAP.
Hal yang sama juga dirasakan di Kaimana dimana adanya kegiatan ini memberikan dampak
positif pada perempuan Kaimana agar mampu bersaing dalam usaha ekonomi kreatif. Dengan
adanya kegiatan yang dilakukan Dewan Adat Papua , Kementrian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI, Dinas PP & PA Kabupaten Kaimana, Dewan Adat Daerah serta Pokja
Perempuan Kaimana dirasakan memberikan dampak positif oleh Perempuan Pelaku ekonomi
kreatif di Kaimana terutama perempuan asli karna mereka dapat lebih muda memproduksi dan
menjual hasil produksi mereka. Sebelumnya Dinas P3A tidak mendapat dukungan namun
setelah adanya kegiatan maka Dinas terkait lainnya bahkan pengambil kebijakan mulai
membuka diri untuk mendengarkan masukkan dari Dinnas P3A . Dewan Adat Daerah
merasakan dari kerjsama ini ada perubahan dan perempuan dapat tertolong. `

181

Di Kabupaten Merauke Dinas P3A dan dinas terkait lainnya merasakan ada dampak positif
terkait sinergitas walaupun belum significant, sementara Forum belum merasakan perubahan
dari kerjasama karna ketidakharmonisan yang terjadi diinternal Forum maupun bersama Dinas
P3A. Sisi positifnya adalah dengan adanya kerjasama ini ada ruang belajar yang terbangun
untuk bekerjasama dengan pihak lain.
Di Kabupaten Keerom perempuan belum merasakan dampak dan perubahan karna belum ada
kegiatan yang dilakukan dari forum Daimama bagi perempuan asli keerom, Salah satu dinas
yang pernah terlibat yakni Dinas Sosial merasakan belum ada sinergitas dan keterbukaan dari
forum daimama sementara Dewan adat keerom merasakan belum ada kegiatan yang nampak
bagi perempuan karna belum ada kerjasama sinergis yang terbangun dari setiap OPD, Forum
dan Dewan Adat sehingga kegiatan dinilai belum maksimal.
Keyakinan terhadap perubahan yang terjadi di masa depan
Aspek lain juga yang perlu dilihat sebagai suatu harapan akan sebuah perubahan yakni aspek
keyakinan akan terwujudnya sebuah harapan di masa yang akan datang dimana Dengan adanya
kerjasama antara pokja, Dinas P3A maka ada keyakinan bahwa upaya untuk mendorong
perempuan asli papua mempu bersaing dalam usaha ekonomi kreatif bisa diwujudkan. Selain
itu ada keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak
positifkepada sasaran jika didukung oleh dinas terkait dan Dewan Adat serta LSM. Dengan
adanya kegiatan kegiatan sinergitas yang dilakukan ada keyakinan bahwa ruang untuk
bekerjasama dengan pihak lain akan semakin terbuka dan kegiatan akan terus berlanjut hingga
menjcapai sebuah perubahan sesuai dengan tujuan dan harapan yakni kepastian kesejahteraan
bagi masyarakat papua secara khusus dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
Papua.
Kekhawatiran terhadap perubahan yang akan terjadi
Selain keyakinan ada juga sejumlah kekhawatiran yang perlu diantisipasi dan menjadi perhatian
terhadap sebuah perubahan yang terjadi yakni: 1) Pilkada Kaimana Tahun 2020 akan
mempengarui dukungan pemerintah daerah terhahadap keberlanjutan program, 2) Pergantian
Kepala Daerah mempengarui dukungan terhadap keberlanjutan program kegiatan, 3) Adanya
konflik interest baik diinternal forum maupun, Dewan Adat dan Dinas akan ikut mempengarui
perubahan yang akan terjadi dan 4) Keengganan dinas dan dewan adat untuk memainkan
perannya dengan baik. Kondisi diatas jika diantisipasi dengan baik akan sangat membantu
dalam mengurangi kekhawatiran akan sebuah perubahan untuk menolong perempuan dan
anak.
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Persepsi tentang faktor kontekstual
Sebuah perubahan dapat dirasakan manfaatnya atau tidak juga dipengarui oleh adanya faktor
kontekstual yang ikut mempengarui terjadinya sebuah perubahan. Beberapa faktor kontekstual
yang dilihat bisa mempengaruhi hasil program ini adalah 1) Adanya ketidakpercayaan dan
transparansi antar anggota forum dan pokja, 2) Ego sektorla termasuk ego personal masih
mendominasi dan ikut mempengarui perhatian terhadap sinergitas, 3) Belum adanya regulasi
keberpihakan terhadap perempuan Papua pelaku ekonomi mengakibatkan kurang
meningkatnya ekonomi perempuan, 4) Tidak adanya anggaran Otsus yang bisa digunakan untuk
pemberdayaan oleh perempuan asli Papua, 5) Masih minimnya respon Dewan Adat dalam
memberikan dukungan terhadap semua proses sehingga dukungan untuk melakukan penataan
dalam kelmbagaan adat perlu menjadi perhatian, 6) Peserta belum sesuai dengan yang
diharapkan sehingga tidak mampu mendukung kegiatan berikutnya dan 7) Keterlibatan dinas
seringkali hanya diwakili oleh staf yang tidak mampu membuat keputusan. Belajar dari proses
yang telah dilakukan maka point point diatas dinilai sangat meempengarui setiap perubahan
yang dilakukan.
Sementara itu, faktor kontekstual yang mempenaruhi dalam arti yang positif adalah 1)
Dukungan Pimpinan Dearah mampu mengarahkan sektor sektor lain untuk mendukung
kegiatan, 2)Target group percaya dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pokja , 3)
Adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran di pokja serta 4) Dukungan penuh dari Dewan
Adat atau Lembaga masyarakat adat karna sangat dihormati di wilayah tersebut. Dukungan
yang diberikan dalam setiap proses sesungguhnyamemberikan ruang untuk terciptanya hasil
yang maksimal dan perubahan yang terjadi dalam setiap proses kegiatan.
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BELAJAR UNTUK MASA DEPAN
Mempertimbangkan pengalaman bekerja para pihak untuk
keberlanjutan dan perluasan program di wilayah lain
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Dewan Adat Papua merupakan lembaga representasi masyarakat adat bertujuan
memperjuangkan hak hak dasar masyarakat adat Papua sebagaimana tertuang dalam
manifesto hak hak dasar yang ditetapkan dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua I
yang dilaksanakan pada 25-28 Februari 2002 di Asrama Haji Kotaraja Jayapura. Dalam kerangka
tujuan tersebut diatas, maka pada Konferensi Masyarakat Adat Papua ke III yang dilaksanakan
pada 02-04 November 2015 ditetapkanlah Deklarasi Biak “ Selamatkan Manusia, Tanah dan
Sumber Daya Alam Papua. “ . Deklarasi in merupakan hasil kesimpulan dari perenungan dan
pergumulan atas nasib hidupnya dimana manusia Papua mengalami depopulasi, sumber daya
alamnya dikuras, tanahnya dicalok atau dirampok tetapi dia masih miskin, menderita dan
sengsara diatas negrinya sendiri.

Tema diatas saling memiliki keterkaitan dalam menggambarkan keterpurukan dari kondisi
Papua. Disatu sisi adanya marginalisasi, diskriminasi, pelanggaran HAM yang tinggi bagi
masyarakat adat , perampasan hak wilayah dan Tanah adat , eksploitasi SDA Papua yang
menyebabkan jatuhnya korban masyarakat adat, hingga pergeseran nilai nilai budaya yang
dimiliki oleh masyarakat adat papua. Disisi lain operasi militer digunakan sebagai alat yang
menyebabkan depopulasi bagi masyarakat adat Papua, hilangnya hak masyarakat adat atas
tanah, hilangngya akses masyarakat adat terhadap sumber sumber penghidupan tradisional
serta terhadap pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh kebijakan negara yang
memberi ruang yang cukup besar bagi pelaku pembangunan disektor bisnis dan aparat
keamanan berkolaborasi untuk melakukan expliotasi dan penindasan terhadap rakyat. Untuk
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itu dalam kerangka memberikan perlindungan kepada Manusia, Tanah, dan sumber daya alam
papua maka tema ini merupakan komitmen bersama sejumlah Tokoh tokoh adat untuk
melakukan terobosan dalam membangun gerakan penyelamatan terhadap Manusia, Tanah da
SDA Papua. Sebagai respon terhadap situasi ini sejumlah program dilakukan diberbagai aspek.
Salah satunya dengan menginisiasinya kedalam kerangka program Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis masyarakat adat Papua yang
merupakan bagian dari tujuan penyelamatan manusia Papua.
Dalam terjemahan dari kerangka Nasional yang melihat bahwa IPM dan IPG di Papua sangat
rendah maka sebuah gagasan melalui terobosan yang dilakukan oleh Ibu Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. DR. Yohana Yembise melalui
inisiatifnya membangun sinergitas antara Pemerintah dengan Masyarakat adat dirasa penting
untuk melakukan perubahan dan penguatan ditingkat kelembagaan dan masyarakat adat.
Situasi ini dinilai karena adanya faktor bahwa belum berubahnya perempuan dan anak di Papua
salah satunya disebabkan oleh keterikatan nilai nilai adat papua. Untuk memastikan asumsi ini
maka pengembangan perencanaan desaign program PP & PA dilakukan dengan mengunakan
pendekatan berbasis budaya masyarakat adat Papua. Dewan Adat Papua terbentuk atas dasar
kebutuhan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Dalam struktur DAP tingkatan paling bawah
adalah Dewan Adat Suku ( DAS ), dari tingkatan ini terbentuklah Dewan Adat Daerah (DAD) dan
selanjutnya membentuk Dewan Adat Wilayah (DAW) dan dalam kesatuannya adalah Dewan
Adat Papua (DAP). Dengan memahami ini maka menyelesaikan masalah perempuan dalam
tatanan masyarakat adat harus melalui kerjasama yang sinergis diantara para pihak. Forum/
Pokja yang terbentuk di bawah dewan adat papua diharapkan dapat memainkan perannya
secara teknis dalam bersinergi dan dapat mengimplementasikan rencana kerja penyelamatan.

Masalah masalah yang dialami perempuan dan anak di Papua hari ini sangatlah kompleks maka
berangkat dari masalah masalah tersebut yang ditemukan berdasarkan representatif
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beberapa daerah di Papua hari ini maka intervensi program PP & PA dilakukan melalui sejumlah
tahapan diantaranya 1) Dengar Pendapat masyarakat Adat Papua tentang isu perempuan dan
anak, 2) scooping,3) Grand desaign, 4) Assesmen, 5) Implementasi program serta , 6)
Monitoring dan Evaluasi. Ketika bercerita tentang sebuah proses tentu saja berbagai
pengalaman yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran terutama oleh para pengelola dan
kelompok sasaran serta harapan harapan untuk sebuah masa depan. Berikut beberapa
testimoni dari beberapa informan yang disajikan untuk memperkuat informasi yang
digambarkan didalam buku ini .
Program ini dilaksanakan sebagai suatu wujud pengakuan pemerintah terhadap eksistensi
masyarakat adat, melalui terobosan yang dilakukan oleh seorang ibu yohana sebagai anak adat
binsyowi perempuan papua , diharapkan pola seperti ini tidak berhenti pada era ini hanya
karena sosok adanya orang papua di lingkungan Kementrian namun lebiih dari itu dengan
pendekatan yang dilakukan akan menjadi satu pendekatan yang komprehenship dan
manusiawi serta menghormati dan menghargai hak hak masyarakat adat papua. Untuk itu
ketika Pa Jokowi akan mempercayakan sebuah kepemimpinan yang baru kiranya pendekatan
ini bisa dipakai dalam kepemimpinan selanjutnya tidak hanya di KPPPA tetapi juga di
Kementrian atau lembaga lainnya karena dengan cara seperti ini rakyat papua bisa mendapa
tempat yang layak untuk suara mereka didengar dan semua pihak bisa terlibat menjadikan
masyarakat sebagai fokus target pembangunan. (Leonard Imbiri / Sekum DAP)
Proses yang dilakukan ini diyakini memang belum sempurna dan masih perlu ada pembenahan
namun bagian ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun revolusi mental, maka perlu
di evaluasi dan kembangkan sesuai dengan pembelajaran yang dialami dari pengalaman yang
sudah dilakukan. Disadari juga bahwa dengan adanya proses ini menjadi dasar untuk menata
kembali mekanisme dan pola kerja yang sistimatis baik di tingkat penataan kelembagaan adat
maupun pokja sebagai pelaksana. Pada prinsipnya perlu ada evaluasi total serta komunikasi
yang harus dibangun secara berkelanjutan. Dukungan dari Pemerintah Daerah menjadi penting
dalam pencapaian hasil. Disisi lain gagasan yang telah dilakukan oleh Ibu Menteri PP & PA ini
merupakan sebuah ide yang sangat luar biasa dalam menterjemahkan revolusi mental melalui
penguatan pada tingkatan SDM sebagai sebuah terobosan bagi kemandirian suatu bangsa.
(Weynand Watori / Ketua I DAP)
Bekerja untuk Papua adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa dan dalam mengerjakan
pekerjaan untuk Papua hal utama adalah menyerahkan pekerjaan pada Tuhan sehingga
hasilnya pasti akan baik dan bisa diterima. Masuk ke Papua dan bekerja bersama dewan adat
adalah pengalaman pertama dan penuh tantangan namun bisa dilakukan karena adanya saling
percaya. Dalam pengamatan hampir dinamika yang dialami dalam bekerja dengan berbagai
pihak adalah adanya ego , persaingan dan saling menyalahkan namun Isu perempuan dan anak
merupakan isu yang bisa menjadi perekat yang dapat menyatukan semua pihak untuk
187

melakukan perubahan. Awal mengerjakan program ini ada rasa pisimis namun melihat proses
yang dilakukan yang diwarnai dengan kesabaran, lebih merendah,saling menghormati,
berenpati, berusaha menjadi lebih baik serta jujur terhadap diri sendiri, serta sadar bahwa
semua memiliki potensi dengan tidak melihat masa lalu namun berfikir untuk berkarya untuk
perubahan di masa depan menjadikan Tim KPPPA lebih optimis dapat menjangkau Papua.
Untuk itu Perubahan yang dirasakan selama proses diharapkan bisa juga terjadi pada Dinas P3A
di Papua dan Papua Barat ( Agustina Erni)
Walaupun baru sedikit mengalami proses bersama Dewan Adat Papua namun banyak
pelajaran berharga dirasakan. Masalah papua yang begitu kompleks namun Dewan adat
memiliki potensi dan kemampuan yang besar dalam melakukan penyelamatan manusia. Proses
yang dilalui banyak tantangan namun bisa memberikan masukkan untuk pembelajaran bagi
sebuah perencanaan. Proses yang dilakukan tidak hanya bersifat teori namun diikuti dengan
praktek yang didalamnya setiap kegiatan yang dilakukan memiliki capaian dan perubahan yang
bisa dijadikan pembelajaran untuk memahami permasalahan dan mencari solusi bagi
pembagunan masyarakat di Papua. (Indra Gunawan)
Hampir diseluruh tanah Papua Dewan Adat Papua masih dilihat oleh pemerintah identik
dengan gerakan separatis sehingga ikut mempengarui struktur dalam dewan adat untuk
bekerja, adaya kerjasama ini sedikit telah membuka pemahaman pemerintah akan sebuah
mekanisme kerja bersama yang harus di lakukan untuk sebuah perubahan terutama dalam
pelibatan tokoh adat. (Yakob Kasimat)
Dipapua orang baik itu banyak tetapi untuk menemukan orang jujur sulit. Dan hampir banyak
orang di Pemerintah, Adat, Agama atau lembaga mana saja sulit temukan orang jujur.
Pembangunan dipapua bisa mengalami perubahan kalau orang bekerja dengan jujur.
(Ferdinand okoseray)
Sebagai perempuan Papua yang bekerja untuk menyuarakan hak hak bagi masyarakat melalui
kelembagaan adat yang bersinergi dengan beerbagai pihak tidak mudah seperti yang kita
bayangkan, hal pertama dimulai dengan sikap hati dan motivasi yang tulus dan kesederhanaan.
Perlu bagi kita memahami apa yang dikerjakan, dengan siapa kita bekerja dan untuk siapa kita
bekerja, apa tujuan kita, hal ini sangat membantu komitmen kita untuk bekerja. Ketika bekerja
untuk masyarakat perlu bagi kita lebih bersikap enpati dan merasakan apa yang dirasakan oleh
masyarakat sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Disisi lain dalam
bekerjasama pastinya ada banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan revolusi mental
di tingkat Adat, pemerintah, agama pihak swasta maupun kelompok masyarakat terutama
dalam menyatukan berbagai pihak yang masing masing memiliki kekuatannya , maka perlu
bagi kita untuk menjaga komunikasi, saling menghormati, fokus pada pekerjaan, belajar dari
kegagalan untuk memperbaikinya serta terus berusaha berbuat baik. Hal yang dilakukan ini
memang belum sempurna namun diyakini bahwa Perempuan memiliki kekuatan untuk
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membawa perubahan sehingga menjadi penting bagi perempuan untuk memiliki nilai
kesabaran, hati sebagai hamba dan kesederhanaan untuk menolong orang disekitarnya. Disisi
lain dari proses dan pengalaman yang dilakukan ada keyakinan bahwa proses ini bisa diterima
dan layak untuk dikembangkan karena proses ini sangat ilmiah dan lahir dari kebutuhan
masyarakat serta solusinya menyesuaikan dengan perubahan yang dialami di lapangan.
Dukungan dari semua pihak untuk membangun kerjasama tentu akan membawa perubahan
bagi masyarakat adat Papua ( Eirene Waromi/ Ketua Pokja Perempuan & Anak DAP )
Kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Dewan Adat Papua untuk perempuan bisa duduk
bersama berdiskusi mencari solusi bagi permasalahan perempuan ini merupakan sebuah
kehormatan bagi perempuan, mengingat di daerah jarang sekali perempuan bisa duduk
bersama dengan Tokoh adat untuk berdiskusi mencari solusi bagi permasalahan perempuan
dan anak. ketika bekerja dengan pemerintah kita harus menyesuaikan dengan birokrasi di
pemerintahan bahkan seringkali direndahkan tetapi kami tetap berusaha bekerja. Memahami
visi misi dewan adat penting untuk bekerja dalam kelembagaan Dewan Adat ataupun dimana
saja kita bekerja. ( Imelda Baransano/Sekertaris Pokja )
Perempuan meiliki kekutan untuk sebuah perubahan sehingga harus tetap berdampingan
dengan Dewan Adat terutama dalam menjaga otoritas dari nilai nilai budaya orang asli Papua.
( Jacline Hamadi / Ketua SPP )
Sebagai perempuan papua kita harus terlibat memperjuangkan hak hak kita terutama memiliki
kehidupan rohani yang baik dalam memberikan pemahanan yang baik bagi orang lain. (Pdt
Fani Karubaba )
Pemuda sebenarnya memiliki kerinduan untuk melakukan perubahan dalam pembangunan
namun selama ini belum dilibatkan terutama partisipasi mereka untuk diperkenalkan dalam
kelembagaan adat maupun bagaimana mempertahankan budaya dan nilai nilai leluhur. ( Austin
Yakarmilena )
Sebagai seorang perempuan muda sebenarnya membangun kerjasama dengan siapa saja bisa
dilakukan asal kita bisa membangun komunikasi yang baik sehingga tujuan kita dapat tercapai.
(Fani Izaac )
Secara pribadi sebagai seorang perempuan muda yang harus bekerja dan bertemu dengan
orang yang lebih dewasa terutama pemerintah daerah respon yang diterima adalah belum
percaya dengan tim karena dinas terutama melihat tim yang datang adalah anak anak muda
tetapi setelah proses kegiatan dilakukan barulah ada kepercayaan dan keyakinan bagi
perempuan muda. ( Dyssa Peday )
Sebagai seorang perempuan muda hal yang paling dirasakan sulit adalah ketika bertemu
dengan orang yang lebih tua dan kerja bekerja ada perasaan keraguan apakah pendapat saya
189

sebagai perempuan muda bisa didenga, namun demikian kita mesti belajar mendengar dan
berusaha meyakinkan bahwa pendapat kami sebagai anak muda bisa diterima . Dengan
harapan proses ini jangan berhenti namun perlu terus dikawal dan didampingi sampai para
pihak siap untuk menerapkannya sendiri. (Aditia Iwanggin )
Berdasarkan pada penjelasan pengalaman diatas maka secara spesific tercapainya sebuah
harapan perlu melihat sejumlah pertimbangan diantaranya :
1.

Perspektif adat dalam melihat permasalahan perempuan dan anak Papua hari ini harus
dilakukan melalui sinergitas dengan semua pihak

2.

Memulai penyelamatan manusia dan isu terkait masalah perempuan dan anak harus
dimulai dari bawah sesuai tingkatan struktur dalam kelembagaan adat. (Misalnya Keret
kemudian DAS selanjutnya DAD, lalu DAW hingga tingkatan DAP)

3.

Dinas P3A harus mulai proaktif dalam membangun kerja sinergitas guna menyelesaikan
permasalahan perempuan dan anak

4.

Peemerintah daerah turut memberikan kebijakan kebijakan
penyelamatan terhadap perempuan dan anak juga Tanah dan SDA

5.

Adanya perhatian serius bahwa Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari tujuan penyelamatan manusia Papua

6.

Paham bahwa perempuan adalah harta atau kekayaaan yang dimiliki sedangkan anak
adalah masa depan maka perempuan dan anak adalah kekayaan dan masa depan suatu
bangsa untuk yang perlu diperhatikan adalah bentuk nyata dari revolusi mental yang harus
ditingkatkan.

7.

Terobosan ini masih merupakan awal , namun sudah dapat mengingatkan semua pihak
(Adat, Agama, dan Pemerintah ) untuk dapat melakukan kerja sinergitas dalam melihat
permasalahan yang begitu kompleks di Papua.

guna menopang
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Kesimpulan
Upaya perubahan yang digagas oleh KPPPA RI bersama dengan Dewan Adat Papua diarahkan
pada perubahan pendekatan yang menempatkan masyarakat adat sebagai inisiator upaya
melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat adat, gereja dan organisasi masyarakat
sipil untuk bersinergi dalam memecahkan permasalahan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di masing-masing wilayah adat yang memiliki karakteristik yang berbedabeda. Diharapkan pendekatan ini dapat lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi sosial dan
budaya di masing-masing wilayah adat di Tanah Papua.
Secara metodologis, pengembangan program ini dilakukan melalui proses sistematik yang
didasarkan atas pemahaman konseptual dan bukti-bukti empirik yang digunakan untuk
mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Tanah Papua.
Pendekatan ini bukan merupakan sebuah model yang baru dalam pengembangan program
tetapi lebih bersifat instrumen yang memudahkan perencanaan program yang menggunakan
basis bukti empirik dan konseptual khususnya dalam memetakan kesenjangan program dan
merekomendasikan program yang mampu laksana dan mampu hasil untuk mengurangi
kesenjangan tersebut. Pengembangan program ini mencakup beberapa tahap dimana tahap
tersebut akan saling berkaitan dan tidak bersifat linier tetapi bersifat iteratif (berulang/bolakbalik) yang mencakup: (1) Memahami permasalahan dan situasi perempuan dan anak; (2)
Mengembangkan Disain Program Pengembangan; (3) Implementasi Program yang telah
dikembangkan; dan (4) Melalukan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi program sebagai
dasar untuk mengembangkan rekomendasi.
Tahap pertama merupakan tahapan memetakan program untuk memperoleh pemahaman
tentang situasi dan konteks permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
di Papua berdasarkan pengalaman program dan penelitian yang telah dilakukan di Tanah Papua
selama ini. Hasil dari tahapan ini adalah adanya rekomendasi atas ruang atau wilayah yang bisa
dijadikan target perubahan melalui program yang akan dikembangkan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan program yang dianalisis, kebanyakan hasilnya
menunjukkan bahwa masalah kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi isu
sentral yang banyak dilakukan pada penelitian tentang anak di Papua. Status gizi anak di Papua
yang sepertiganya masih dianggap kurang, pola asuh kesehatan dan pengetahuan ibu tentang
asi masih dianggap kurang, tingkat kejadian malaria yang tinggi. Negara Kesatuan Republik
Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya.
Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.
Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang
diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang
anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang
192

hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan yang dituangkan
dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Target kondisi ideal yang ingin dicapai dalam MDGs
dan WFFC tersebut antara lain menurunkan sepertiga angka kematian bayi (AKB) dan balita
(AKBa) sebelum tahun 2010 atau dua pertiga dari AKB dan AKBa tahun 1990 pada tahun 2015.
Banyaknya penelitian yang ditemukan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dan
penanganan infeksi penyakit (malaria, sindroma metabolik, obesitas) mendukung pemenuhan
PUHA sehingga memiliki nilai strategis dan dianggap sudah dapat mewakili pengetahuan yang
dibutuhkan dari hasil penelitian.
Sementara itu jika melihat realita saat ini (dikutip dari Konsep dan Pengertian PUHA,
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), ternyata masih
banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan
cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Secara umum di semua lapisan
masyarakat juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orangtua akibat kurang
dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata. Berdasarkan
hasil temuan penelitian yang dianalisis, hanya sedikit penelitian yang mengambil tema situasi
dan penanganan kekerasan, sehingga memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan pada
tema tersebut.
Sementara itu jika di lihat dari permasalahan perempuan, beberapa kesenjangan yang bisa
dilihat berdasarkan penelitian dan pengembangan program serta kajian lapangan adalah
sebagai berikut: Pertama, posisi sosial budaya perempuan menjadi fokus yang dibahas dari
dokumen hasil penelitian yang dikaji. Fokus ini menjadi penting karena masih kuatnya sistem
budaya patriarkhi yang menjadi akar penyebab kondisi sosial-budya perempuan yang rendah
dalam masyarakat. Kondisi ini ditunjukan dengan lemahnya akses dan kontrol perempuan
dalam rumah tangga, keluarga, dan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya daya
tawar perempuan terkait dengan tubuh, hubungan dan kesehatan hubungan seksual,
kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Seksualitas adalah dominasi laki-laki
yang terbentuk oleh mitos atau nilai dalam masyarakat.
Kedua, dari fokus kesehatan nampak isu yang dikemukakan relatif bervariatif dan sebagian
besar pada persoalan kesehatan reproduksi seperti hamil dan melahirkan, menyusui, kesehatan
reproduksi, pengaturan kelahiran (KB), kematian ibu melahirkan dan anak baru lahit, resiko
persalinan yang ditangani oleh bukan tenaga kebidanan & keperawatan. Juga yang mendapat
perhatian adalah HIV-Aids dan penularannya melalui suami sehingga ibu RT menjadi rentan
dengan penularan ini.
Ketiga, dari fokus kondisi kekerasan ada pengetahuan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik,
pembunuhan, kekerasan seksual, HIV-Aids, dan kekerasan akibat konflik bersenjata oleh mileter
(negara). Kekerasan yang terjadi berkaitan dengan budaya seperti kebiasaan minum minuman
keras, dan beristeri lebih dari satu.
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Keempat, akses pendidikan bagi perempuan. Kalaupun ada penelitian dan kajian yang dilakukan
tentang pendidikan perempuan di Papua hanya tentang isu ‘buta huruf’. Padahal isu pendidikan
perempuan sangatlah beragam, diantaranya yang penting untuk diketahui dan diungkap adalah
angka drop out di kalangan anak perempuan, khususnya pada tingkat usia sekolah dasar dan
sekolah menengah. Selain itu, isu khusus tentang akses pendidikan perempuan juga belum ada
yang melakukan penelitian. Padahal isu ini sangat penting diketahui mengingat wilayah di Papua
sangat bervariasi dari kondisi alam dan sarana prasarana serta tingkat kemiskinan.
Kelima, representasi politik perempuan. Hanya ada penelitian tentang partisipasi perempuan
dalam Musrenbang. Selain itu juga ada penelitian tentang motivasi perempuan Papua. Dalam
hal ini terlihat bahwa gambaran tentang partisipasi politik perempuan belum terllihat dengan
jelas, khususnya berkaitan dengan wilayah per Kabupaten dan Kota. Tidak ada data jumlah
anggota DPRD, demikian pula tidak ada data tentang partisipasi perempuan Papua dalam
pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
Beberapa perubahan yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dari intervensi adalah:
(a) pemberdayaan perempuan harus melibatkan laki-laki; (b) intervensi yang dilakukan harus
mengikutsertakan secara sinergi kepala kampung, tokoh agama (gereja, pesantren) dan tokoh
adat; (c) pendekatan program harus tetap menjunjung tinggi budaya lokal, karena pendekatan
di daerah yang berbeda tidak dapat secara otomatis dipergunakan di Papua. Area perubahan
yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan disain program pemberdayaan perempuan
dan anak adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Program yang berkesinambungan.
Program yang berfokus pada isu ekonomi dan akses pendidikan perempuan.
Penguatan data sebagai dasar pengembangan program.
Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah
Tujuh wilayah adat merupakan dasar utama penentuan disain program pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Papua.
Revitalisasi budaya untuk menekan diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di Papua,
melalui revitalisasi kelembagaan, aturan, nilai pranata yang ada dalam masyarakat.
Pengembangan disain program yang mempertimbangkan pola relasi masyarakat
melalui partisipasi organisasi local yang dekat dengan perempuan dan anak dalam
masyarakat.
Pemetaan pihak-pihak yang selama ini dekat dengan permasalahan perempuan dan
anak.
Kemitraan strategis Dinas PPPA dengan semua komponen.
Peningkatan kapasitas perempuan berdasarkan konteks budaya masing-masing di
tujuh wilayah adat dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi.
Pelibatan laki-laki yang lebih besar.
Intervensi yang dilakukan harus mengikutsertakan secara sinergi kepala kampung,
tokoh agama (gereja, pesantren) dan tokoh adat.
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13. Pendekatan program harus tetap menjunjung tinggi budaya lokal karena pendekatan di
daerah yang berbeda tidak dapat secara otomatis dipergunakan di wilayah lain di
Papua.
Beranjak dari permasalahan dan prinsip yang harus diipertimbangkan dalam pengembangan
program di Tanah Papua, maka DAP Bersama dengan didukung oleh Tim Scoping Study dari
KPPPA RI menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk mengembangkan Grand Design
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Masyarakat Adat Papua. Permasalahan
strategis yang diperoleh melalui kajian-kajian tersebut kemudian ditinjau berdasarkan visi DAP
yaitu “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua”. Dengan menggunakan
perspektif yang demikian maka, rancangan yang dikembangkan bisa mendukung perwujduan
visi tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bisa diterapkan dalam praktek
keseharian.
Proses iteratif dalam menghasilkan kerangka kerja dilakukanuntuk memastikan bahwa visi
penyelamatan manusia, dalam hal ini adalah perempuan dan anak, benar-benar bisa tercermin
di dalam rancangan program yang akan dikembangkan. Proses pengembangan kerangka kerja
ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis sebaga pendekatan untuk menurunkan
visi dan misi DAP ke dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Keluaran dari proses
ini pada dasarnya adalah tersusunnya sebuah rencana strategis bagi DAP untuk mendorong
berbagai pihak baik pemerintah, gereja, masyarakat adat dan swasta serta organisasi
masyarakat sipil untuk menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak di Tanah Papua
sesuai dengan kebutuhan nyata dari mereka dan sekaligus mempertimbangkan adat sebagai
konteks dari pelayanan yang diberikan.
Dalam proses menerapkan kerangka program di atas menjadi rancangan kerja jangka
menengah dan pendek, maka visi DAP dijadikan arahan untuk mengidentifikasi dampak yang
diharapkan dari kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini
dampak yang disepakati sebagai perwujudan dari visi DAP adalah (1) Perempuan Papua yang
berkualitas, berkarakter budaya dan responsive terhadap lingkungan. (2) Anak Papua yang
sejati dan kreatif, berbudaya serta ramah lingkungan. Masing-masing dampak yang diharapkan
untuk perempuan dan anak kemudian diturunkan menjadi hasil-hasil program yang diharapkan
dari program dan kegiatan yang dikembangkan. Masing-masing dampak berhasil identifikasi
tiga hasil yang diharapkan dimana dalam perencanaan diubah menjadi tujuan-tujuan spesifik
dari untuk masing-masing program. Berdasarkan tujuan spesifik tersebut kemudian
diidentifikasi berbagai kegatan pokok dan rincian kegiatannya untuk mencapai tujuan atau hasil
yang diharapkan tersebut. Pada tahap berikutnya, diskusi dalam lokakarya ini diarahkan untuk
menentukan pengaturan organisasi DAP agar mampu mendukung pelaksanaan program dan
kegiatannya tersebut. Pengaturan organisasi ini mencakup tatakelola dan manajemen,
pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia, informasi strategis dan perlengkapan serta
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strategi untuk memobilisasi atau menggerakkan masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan
program.
Dalam upaya mewujudkan harapan baru bagi perempuan dan anak di Tujuh Wilayah Adat
seperti telah disepakati di dalam Grand Design Program PP&PA, selama hampir dua ( dua )
Tahun sejak Tahun awal 2016 hingga 2019 Tim PA DAP telah melakukan langkah langkah
intervensi yang dimulai dari menggali permasalahan, membuat
perencanaan,
pendokumentasian, implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Pada awalnya 2 ( dua )
daerah yakni Manokwari dan Jayawijaya dipilih sebagai representatif dalam penyusunan
perencanaan program. Akan tetapi mengingat bahwa setiap daerah memiliki kharakteristiknya
masing masing dan ikut mempengarui pendekatan yang dilakukan maka pengambangan
program juga dilakukan di lima Kabupaten lain sebagai daerah percontohan dari lima wilayah
adat lainnya yakni Biak (Saireri), Kaimana (Bomberay), Merauke (Anim Ha), Keerom (Mamta)
dan Dogiyai ( Mee Pago ). Pemilihan daerah percontohan ini juga disertai dengan penentuan
fokus program yang ditawarkan di masing-masing kabupaten yaitu pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
Secara metodologis setiap daerah didekati dengan metode yang sama untuk menginisiasi
pengembangan program tersebut, dimulai dari penilaian situasi sebagai tahap pertama, disusul
dengan pengembangan disain program berdasarkan hasil penilaian situasi yang pada dasarnya
merupakan dialog yang intensif antara DAP dengan masyarakat local dan pemangku
kepentingannya. Tahap kegiatan ketiga adalah implementasi kegiatan-awal dari program ini
yang pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui penerimaan atau kelayakan dari model
pengembangan program seperti ini. Kegiatan ini tidak seluruhnya dilakukan secara bersamaan,
untuk daerah Jayawijaya dan Manokwari sudah terlebh dahulu dilakukan penilaian situasi,
sementara lima daerah yang lain menyusul. Daerah tambahan menggunakan metode penilaian
situasi yang sudah dipakai di Jayawijaya dan Manokwari yang terbukti cukup komprehensif
menangkap isu-isu yang menjadi prioritas dari masing-masing pemangku kepentingan. . Setiap
kegiatan yang dilakukan untuk masing-masing dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari
anggota Pokja PA DAP yang didampingi oleh pimpinan DAP, termasuk dalam proses penilaian
situasi. Ini dimaksudkan agar proses pengembangan program bisa seoptimal mungkin
melibatkan masyarakat adat agar asipirasinya bisa tertangkap dalam proses penegmbangan
program.
Penilaian situasi yang dilakukan di tujuh kabupaten menunjukkan bahwa pemberdayaan
ekonomi perempuan Papua menghadapi tiga pokok permasalahan untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi mereka. Ketiga hal ini adalah sebagai berikut:
1. Mekanisme produksi yang tidak berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakt
lokal
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2. Kapasitas SDM OAP yang terbatas dan tidak tersedianya mekanisme untuk memperkuat
kapasitas tersbeut
3. Regulasi yang bersifat formalistik dan tidak berorientasi pada kebutuhan ekonomi pasar
perempuan Papua
Sementara itu, permasalahan pokok yang dihadapi dalam perlindungan anak termasuk
pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus adalah:
1. Penelantaran Anak yang diakibatkan tidak tersedia sarana pemenuhan hak anak yang
layak oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah
2. Penggunaan narkoba dan perilaku seks yang tidak aman dan layak yang diakibatkan
oleh pergaulan sosial dan teknologi informasi
3. Pemahaman budaya dan adat yang lemah karena tidak tersedianya pendidikan budaya
dan adat di keluarga, sekolah dan masyarakat bagi anak-anak.
Keseluruhan permasalahan yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam penilaian situasi
dijadikan bahan untuk melakukan dialog terntang permasalahan dan sekaligus secara bersamasama memikirkan solusi untuk menyikapi permasalahan dan sekaligus membangun komitmen
dari berbagai pihak termasuk dari kelompok sasaran. Pengkajian, perdebatan dan kesepakatan
yang berlangsung secara ntensif ini membawa hasil tersusunya rangkaian rencana kerja pokok
yang disepakai oleh berbagai pihak di masing-masing kabupaten untuk dilaksanakan di masa
depan secara koordinatif dan sinergis. Berikut ini adalah berbagai perencanaan program yang
telah dikembangkan di masing-masing kabupaten sesuai dengan prioritas kelompok
sasarannya. Masalah-masalah tersebut dikategorisasi kedalam peta area perubahan. Sebagai
bagian akhir tahapan proses yang telah dilalui guna mendesain program, area perubahan yang
merupakan hasil rumusan FGD, dibahas lebih jauh dalam Lokakarya Partisipatif. Peserta
Lokakarya yang merupakan representasi dari unsur pelaku ekonomi Perempuan Papua,
Pemerintah Daerah, Akademisi, LSM, Dewan Adat, DPRP, Majelis Rakyat Papua, Perbankan dan
Gereja, telah membahas dalam kelompok diskusi, terkait bentuk-bentuk intervensi, proses dan
unsur yang terlibat setiap area perubahan.
Dari proses ini telah menghasilkan detail program dan pembentukan kelompok kerja
perempuan dan anak di 7 Kabupaten yang akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk
mendorong proses implementasi program yang sinergitas dalam upaya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Papua dan Papua Barat. Terbentuknya kelompok kerja
perempuan dan anak di 7 (Tujuh ) Kabupaten ini diharapkan dapat lebih memperluas kerja kerja
sinergitas dengan berbagai pihak didaerah masing masing dalam rangka mendorong upaya
pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan anak yang tepat sasaran. Untuk hal tersebut
maka Dewan Adat Papua merasa penting untuk membuat sebuah pertemuan yang
menghadirkan kelompok kerja yang telah terbentuk bersama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak setiap daerah untuk menyamakan persepsi dan pandangan
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untuk melakukan gerakan bersama. Usai dari Penguatan ini diiharapkan pokja dapat melakukan
implementasi program dimasing masing daerah yang didampingi oleh Dewan Adat Papua.
Untuk mendukung kelompok kerja di kabupaten agar bisa secepat mungkin berfungsi untuk
melaksanakan agenda-agenda yang telah disepakati, maka DAP melakukan pengembangan
kapasitas bagi anggota kelompok kerja dan sekaligus sebagau media konsolidasi diantara DAP
dengan Pokja di daerah beserta dengan DAD. Pertemuan ini dilaksanakan dengan tema “
Bersinergi memperkuat jaringan pe rempuan dan anak di Tujuh Wilayah Adat di Papua “. Tujuan
dari pertemuan ini secara khusus adalah untuk
4. Membagun pemahaman bersama antara Dewan Adat Papua, Kelompok Kerja dan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan konsep sinergitas.
5. Melakukan sharing bersama dalam menerapkan prinsip prinsip sinergitas
6. Melakukan penguatan tehknis dalam mengimplementasikan program sinergitas.
Tahap terakhir dari imlementasi program adalah melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan di
masing-masing kabupaten. Tujuan evaluasi ini pada dasarnya berfokus pada dua hal yaitu: (a)
perubahan-perubahan apa yang dirasakan oleh para pihak dengan adanya rangkaian kegiatan
implementasi program yang ada di masing-masing wilayah. (b) melihat seberapa jauh kelayakan
dan penerimaan para pihak terhadap model pengembangan program yang dilaksanakan oleh
DAP di masing-masing daerah. Pertimbangan dasar dalam melakukan evaluasi ini tidak
diutamakan untuk melihat capaian dari masing-masing kegiatan yang dilakukan karena kegiatan
yang dilakukan relatif dalam waktu yang relatif singkat sehingga sulit untuk mengukur hasil
kegiatan tersebut secara langsung. Alih-alih evaluasi ini lebih menekankan bagaimana persepsi
perubahan terhadap penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
daerah terpilih.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan melalui program ini menjadi sebuah pembelajaran untuk
menilai sejauh mana keberhasilan yang dilakukan . Terkait isu permpuan Di Kabupaten Keerom
belum ada perubahan sama sekali karna belum adanya kegiatan yang dilakukan pada kelompok
sasaran yakni perempuan asli keerom hal ini dinilai bahwa kegiatan yang dilakukan belum
maksimal. Di Merauke sedikit saja mengalami perubahan namun perlu ada pendampingan yang
terus dilakukan terutama penataan dan mekanisme kerja. Di Manokwari dari hasil yang
dilakukan belum maksimal karna perempuan asli arfak belum merasakan dampak dari kegiatan
yang dilakukan karna kurangnya keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan,
terutama pada advokasi yang dilakukan bagi perempuan pedagang asal Papua di Pasar
sanggeng. Berbeda dengan hasil yang didapatkan di Kaimana menglami peningkatan yang
cukup significant dari kegiatan yang dilakukan yakni para pelaku ekonomi dengan mudah
memperoduksi dan menjual produk mereka dan ada perhatian yang terus dilakukan oleh pihak
lain terhadap pelaku ekonomi. Hal ini tentu saja mnjadi pembelajaran agar kegiatan tersebut
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harus tetap mendapat dukungan, perhatian dan pendampingan untuk peningkatan yang
berkelanjutan.
Terkait isu anak yang dikerjakan dari setiap proses kegiatan yang di lakukan di Jayawijaya, Dinas
merasa penting untuk memperjuangkan DPA Khusus anak yang sebelumnya belum ada.
Sementara kelompok yang terkena manfaat dari kegiatan merasakan sedikit manfaat dan perlu
terus dilakukan kegiatan kegiatan penyadaran dalam membangun pendidikan karakter
sehingga masyarakat secara perlahan mengalami perubahan. Secara khusus anak anak jalanan
memang belum mengalami perubahan dari kegiatan yang dilakukan dan menjadi tanggung
jawab untuk terus mengawal dalam penataan kelembagaan. DiBiak dari kegiatan yang
dilakukan ada dampak yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan Kepala Daerah
untuk melakukan sweeping malam di seputar kota untuk mengurangi kriminal namun perlu juga
dikelola dengan baik mekanisme dalam penanganan bagi anaka anak yang bermasalah agar
terhindar dari jerat hukum. Di Kabupaten Dogiyai ada desakan utuk bangkit dan menuju
perubahan yang positif sehingga perlu adanya kesepahaman yang dibangun bahwa
penyelesaian masalah anak cukup kompleks dan membutuhkan sinergitas dan kerjasama
dengan semua pihak setiap isu yang ada di Kabupaten Dogiyai harus direspon secara bersama
dan Dinas perlu menjadi leading sector untuk merangkul setiap pihak dalam pelaksanaan
program. Disisi lain dengan adanya program ini semua pihak termasuk pemuda harus melihat
segala potensi yang ada baik SDM maupun SDA nya untuk dikelola dengan baik hingga
menghasilkan sesuatu yang memberi dampak bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Dari aspek kerjasama perubahan juga dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam setiap
kegiatan. Di Kabupaten Dogiyai setelah pelaksanaan kegiatan lebih ada keterbukaan dari setiap
pihak untuk turun ke Disktrik dan Kampung. Dewan Adat Daerah dan Dewan Adat Wilayah
menyadari bahwa perlu ada pelibatan masyarakat adat secara formal dalam menangani isu
anak. Pemuda yang lebih ekslusif kekeret sudah dapat berbaur dengan keret lain dan
melaksanakan kerja bersama menolong perempuan dan anak. Hal yang sama juga dirasakan di
Kaimana dimana adanya kegiatan ini memberikan dampak positif pada perempuan Kaimana
agar mampu bersaing dalam usaha ekonomi kreatif. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan
Dewan Adat Papua , Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Dinas
PP & PA Kabupaten Kaimana, Dewan Adat Daerah serta Pokja Perempuan Kaimana dirasakan
memberikan dampak positif oleh Perempuan Pelaku ekonomi kreatif di Kaimana terutama
perempuan asli karna mereka dapat lebih muda memproduksi dan menjual hasil produksi
mereka. Di Kabupaten Merauke Dinas P3A dan dinas terkait lainnya merasakan ada dampak
positif terkait sinergitas walaupun belum significant, sementara Forum belum merasakan
perubahan dari kerjasama karna ketidakharmonisan yang terjadi diinternal Forum maupun
bersama Dinas P3A. Sisi positifnya adalah dengan adanya kerjasama ini ada ruang belajar yang
terbangun untuk bekerjasama dengan pihak lain. Di Kabupaten Keerom perempuan belum
merasakan dampak dan perubahan karna belum ada kegiatan yang dilakukan dari forum
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Daimama bagi perempuan asli keerom, Salah satu dinas yang pernah terlibat yakni Dinas Sosial
merasakan belum ada sinergitas dan keterbukaan dari forum daimama sementara Dewan adat
keerom merasakan belum ada kegiatan yang nampak bagi perempuan karna belum ada
kerjasama sinergis yang terbangun dari setiap OPD, Forum dan Dewan Adat sehingga kegiatan
dinilai belum maksimal.

Rekomendasi
Proses yang telah berjalan lebih dar tiga tahun ini telah memberikan pemahaman bahwa maka
menyelesaikan masalah perempuan dalam tatanan masyarakat adat harus melalui kerjasama
yang sinergis diantara para pihak. Forum/ Pokja yang terbentuk di bawah dewan adat papua
diharapkan dapat memainkan perannya secara teknis dalam bersinergi dan dapat
mengimplementasikan rencana kerja penyelamatan.
Berdasarkan pada penjelasan
pengalaman diatas maka secara spesific tercapainya sebuah harapan perlu melihat sejumlah
pertimbangan diantaranya :
1. Perspektif adat dalam melihat permasalahan perempuan dan anak Papua hari ini harus
dilakukan melalui sinergitas dengan semua pihak
2.

Memulai penyelamatan manusia dan isu terkait masalah perempuan dan anak harus
dimulai dari bawah sesuai tingkatan struktur dalam kelembagaan adat. (Misalnya Keret
kemudian DAS selanjutnya DAD, lalu DAW hingga tingkatan DAP)

3.

Dinas P3A harus mulai proaktif dalam membangun kerja sinergitas guna menyelesaikan
permasalahan perempuan dan anak

4.

Peemerintah daerah turut memberikan kebijakan kebijakan
penyelamatan terhadap perempuan dan anak juga Tanah dan SDA

5.

Adanya perhatian serius bahwa Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari tujuan penyelamatan manusia Papua

6.

Paham bahwa perempuan adalah harta atau kekayaaan yang dimiliki sedangkan anak
adalah masa depan maka perempuan dan anak adalah kekayaan dan masa depan suatu
bangsa untuk yang perlu diperhatikan adalah bentuk nyata dari revolusi mental yang harus
ditingkatkan.

7.

Terobosan ini masih merupakan awal , namun sudah dapat mengingatkan semua pihak
(Adat, Agama, dan Pemerintah ) untuk dapat melakukan kerja sinergitas dalam melihat
permasalahan yang begitu kompleks di Papua.

guna menopang
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