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Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap perikehidupan masyarakat dan keberadaan 
lembaga kemasyarakatan dalam kapasitasnya mendukung usaha peningkatan 
perikehidupan masyarakat. Kajian tersebut dilakukan secara independen, namun 
demikian UNDP turut serta dalam memberikan pengarahan dan masukan kepada 
organisasi baik pada proses awal maupun pada proses persiapan laporan. Adapun data 
yang dikumpulkan, analisa dan isu-isu yang disampaikan tidak sepenuhnya mewakili 
pandangan dari UNDP. 
 

 

 
This report represents the result of an assessment of community livelihoods and civil 
society organisations’ capacity to support improvements in community livelihoods. The 
assessment was carried out independently of the UNDP, however UNDP advisors 
provided initial guidance to the organizations that conducted the assessments and gave 
feedback on the preparation of the report.  As such, the information gathered, analysis 
and issues associated herewith do not necessarily represent the views of UNDP.    
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PERDU – UNDP. Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Organisasi Masyarakat di 

Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Telah dilakukan studi tentang 

kajian kebutuhan pengembangan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Manokwari, Teluk 

Bintuni, Fakfak dan Kaimana.  

Tujuan utama studi adalah: 1) Pada tingkat masyarakat; mengetahui, memahami situasi 

dan kondisi peri-kehidupan, perspektif terhadap keberadaan lembaga masyarakat sipil yang 

melakukan kegiatan pelayanan sosial dasar serta aspirasi kebutuhan pada komunitas; 2)  Pada 

tingkat lembaga masyarakat sipil; mendokumentasikan profil dan peranan-peranan dalam 

pelayanan sosial dasar. 

Ruang lingkup kajian studi meliputi: 1) analisa penghidupan berkelanjutan, meliputi 

aspek sumberdaya alam, sosial budaya, manusia, infrastruktur dan keuangan; serta 2) 

mendokumentasikan profil dan penilaian peranan lembaga masyarakat sipil dalam pelayanan 

sosial dasar. Metodologi pendekatan yang digunakan dalam studi adalah fokus group diskusi 

dan wawancara mendalam. Lokasi studi dilakukan pada Kabupaten Manokwari (Kawasan 

Mokwam dan Kampung Aipiri), Kabupaten Teluk Bintuni (Kampung Yaru dan Kampung Sara), 

Kabupaten Fakfak (Kampung Kaburbur dan Kampung Tanama), serta Kabupa  

Hasil analisa terhadap asset-asset penghidupan berkelanjutan pada tingkat ten Kaimana 

(Kampung Coa). masyarakat menunjukan: 

1. Modal sumberdaya alam; pada dasarnya asset sumberdaya alam relatif masih ada, 

walaupun demikian kondisinya tidak sebaik sebelum masuknya berbagai perusahaan 

ekstraktif dan proses pembangunan yang berlangsung di kampung.  Kondisi ini 

menyebabkan semakin bertambahnya  konflik akibat dari perebutan ruang kelola dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam.  

2. Modal sumberdaya manusia; rata-rata tingkat pendidikan masyarakat adalah sekolah 

rakyat/sekolah dasar. Namun demikian, peranan orang tua untuk memperjuangkan 

pendidikan pada anak-anak merupakan faktor pendorong yang sangat penting. Demikian 

juga pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat turun temurun menjadi modal berharga 

dalam memanfaatkan asset-asset penghidupan lainnya. 
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3. Modal sumberdaya sosial budaya; ikatan kekeluargaan yang terbangun antar sesama 

anggota secara turun temurun mulai renggang. Nilai-nilai, aturan dan sejarah adat mulai 

ditinggalkan dan tergantikan dengan budaya luar. Munculnya kecemburuan sosial, 

kecurigaan, ketidakpercayaan, politik atas nama hingga pada peng-klaim-an wilayah adat 

dalam kelompok masyarakat.  Selain itu tata konsumsi masyarakat mulai bergeser  dari 

kehidupan bersama alam menjadi pemenuhan produk dari luar (Beras, supermi, ikan kaleng 

dll).   

4. Modal sumberdaya infrastruktur; asset-asset infrastruktur ini relatif ada pada masyarakat. 

Walaupun demikian, pada beberapa lokasi studi, ditemui sarana ini tidak berfungsi dengan 

baik bahkan cenderung tidak termanfaatkan. Infrastruktur yang dibangun secara ke-

swadaya-an masyarakat cenderung lebih berdaya guna daripada infrastruktur yang di 

bangun oleh pihak luar. Hal ini dimungkinkan karena munculnya keswadayaan pendanaan 

serta rasa kepemilikan bersama. 

5. Modal sumberdaya keuangan; sumber-sumber asset keuangan yang ada pada masyarakat 

diperoleh melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam (hutan, kebun dan perikanan), 

usaha perekonomian (koperasi dan kios), serta bantuan pihak luar (dana pengembangan 

kampung dan dana otonomi khusus). Akses masyarakat pada dana-dana bantuan pihak luar 

cenderung terbatas dan tidak banyak diketahui jumlah serta penggunaanya oleh anggota 

masyarakat lainnya. Pemanfaatan bank-bank tidak banyak dilakukan masyarakat. Hal ini 

disebabkan selain jauhnya akses ke lembaga keuangan tersebut yang berada di kota, juga 

jumlah setoran yang sedikit serta penggunaanya yang relatif tidak menentu. Selain dari itu 

ada kecenderungan untuk memanfaatkan bantuan dari pihak luar seperti dana OTSUS dan 

Bangdes yang diberikan tanpa pengawasan dan pengelolaan sehingga menciptakan 

ketergantungan masyarakat pada pihak luar, sehingga keswadayaan masyarakat cenderung 

menurun. 

Berdasarkan hasil identifikasi keberadaan dan penilaian terhadap lembaga masyarakat 

sipil, didapat 21 lembaga swadaya masyarakat dan 4 lembaga masyarakat sipil berbasis 

keagamaan yang menyebar di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana.  

Program kerja yang dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil, antara lain: advokasi 

hukum dan kebijakan, pengembangan ekonomi, pendidikan formal, pendidikan politik dan 

hukum, konsevasi lingkungan, dan kebangunan rohani masyarakat. Kendala-kendala yang 
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dihadapi oleh lembaga masyarakat sipil, adalah ketergantungan kepada lembaga donor sangat 

tinggi, menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan cenderung 

bersifat proyek yang mengakibatkan lambatnya proses perubahan yang ingin didorong. Hasil 

penilaian juga menunjukkan bahwa belum ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan 

kegiatan-kegiatan penggalangan dana secara mandiri, namun demikian pada lembaga-lembaga 

masyarakat sipil berbasis keagamaan telah dilakukan penggalangan pendanaan secara 

swadaya. Berkaitan dengan hal ini terlihat mereka rata-rata memiliki kedekatan dengan 

masyarakat kampung. Disamping itu lembaga adat juga ada pada setiap kampung, namun 

lembaga agama cenderung lebih dekat dengan masyarakat. 

Beberapa rekomendasi penting dari hasil studi pengkajian ini, adalah: 

Bagi Masyarakat Lokal (Masyarakat Adat): 

1. Menggali, mendokumentasikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai adat, aturan 

lokal, lembaga adat serta memperjelas batas dan status ulayat masyarakat; 

2. Menghidupkan dan memperkuat kelembagaan lokal yang mengakar pada komunitas 

sebagai basis pertahanan utama masyarakat terhadap pihak luar melalui pelatihan 

manajemen organisasi dan keuangan, pelatihan kepemimpinan, serta studi banding 

antar komunitas sebagai media pembelajaran bersama; 

3. Pengembangan kapasitas kaum perempuan melalui pelatihan pengelolaan pasca panen, 

pelatihan manajemen pembukuan (accounting) sederhana, serta pelatihan keterampilan 

khusus bagi ibu rumah tangga; 

4. Turut serta dalam mendorong dan mendukung program pendidikan dengan 

menyekolahkan anak-anak pada tingkat pendidikan dasar; 

5. Melindungi wilayah kelola masyarakat, baik di darat maupun di laut melalui kearifan 

pemanfaatan kekayaan alam dan peningkatan produktifitas hasil bumi; 

6. Terlibat dalam mekanisme kontrol bersama dalam pelaksanaan terhadap asset-asset 

penghidupan masyarakat yang melibatkan multipihak.  

Bagi Pemerintah Daerah: 

1. Penting untuk mengembalikan dan memperjelas status kepemilikan asset-asset 

penghidupan masyarakat; 

2. Memfasilitasi masyarakat untuk menghidupkan kembali adat (nilai, aturan, batas 

wilayah dan kelembagaan) yang mengakar pada masyarakat; 
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3. Program-program bantuan pengembangan kampung sebaiknya diarahkan pada 

penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 

4. Pendampingan dan petunjuk teknis pada masyarakat secara kontinu/terus menerus  

dalam pengembangan semua program yang dilakukan di masyarakat kampung;  

5. Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal yang didukung oleh adanya sarana 

transportasi yang memadai serta pangsa pasar yang jelas. Kekayaan alam yang 

melimpah baik pertanian, hasil hutan, dan perikanan pada lokasi studi, namun demikian 

tiada dukungan dalam hal transportasi dan jaminan kepastian pasar merupakan kendala 

yang berarti pada peningkatan produktifitas masyarakat; 

6. Menyiapkan, membuat dan mensosialisasikan perangkat kebijakan atau peraturan 

daerah dalam hal melindungi, mengembangkan dan meningkatkan asset-asset 

penghidupan masyarakat; serta 

7. Kepemimpinan dalam membangun dan mendukung mekanisme kontrol bersama 

terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan asset-asset penghidupan 

masyarakat yang melibatkan multipihak di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, 

Fakfak dan Kaimana, mengingat keunikan dan kekayaan sosial budaya serta potensi 

alam yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang tinggi. 

Bagi Lembaga Sosial Kemasyarakatan: 

1. Penguatan kapasitas lembaga non pemerintah menjadi penting untuk dilakukan segera. 

Pengutan kapasitas kelembagaan ini dalam hal manajemen program, analisis 

kecenderungan, pengembagan strategi implementasi program dan manajemen 

sumberdaya dukungan program;  

2. Pendampingan secara kontinu pada masyarakat dalam mengawal proses penggalian, 

pendokumentasikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai adat, aturan lokal, lembaga 

adat serta memperjelas batas dan status ulayat masyarakat; serta 

3. Terlibat dalam mekanisme kontrol bersama dalam perlindungan dan pemanfaatan 

terhadap asset-asset penghidupan masyarakat yang melibatkan multipihak di 

Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana, mengingat keunikan dan 

kekayaan sosial budaya serta potensi alam yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi 

yang tinggi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 

I.1.1. Kondisi Geopolitik Lokal Papua 

Perhelatan akbar pemilu tahun 2004 telah selesai dilakukan, wakil-wakil rakyat telah 

dipilih mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional demikian juga pengurus negara yang ada 

di eksekutif. Semua pengurus negara baik yang ada dieksekutif maupun yang ada di legislatif 

tersebut dipilih langsung oleh rakyat, rakyat sendirilah yang menentukan siapa saja yang 

pantas menjadi wakil mereka. Banyak muka baru yang kemudian terpilih, kampanye anti 

militer tidak juga membendung Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaiki tahta kepresidenan. 

Intinya ada adalah rakyat butuh perubahan dan perubahan itu sudah dilakukan walaupun baru 

sebatas pergantian wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara.  

Hiruk-pikuk dinamika politik di Papua pada tahun 2004 tentu akan mempengaruhi 

perkembangan sosial politik di Papua kedepan. Sampai dengan berakhirnya pemerintahan 

Megawati, nasib Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan solusi politik bagi tuntutan 

kemerdakaan Papua masih belum jelas, pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat masih tetap di 

pertahankan. Dengan terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia maka nasib Papua kedepan 

menjadi semakin tidak jelas, karena tidak satupun solusi politik yang kongrit yang diatawarkan 

oleh pemerintahan yang baru bagi penyelesaian persoalan di Papua. 

Salah satu fokus utama dari pemerintahan baru di Indonesia adalah penyesaian masalah-

masalah yang ada di Papua dan Aceh. Pemekaran provinsi dan implementasi Otsus Papua 

merupakan agenda yang sangat penting bagi Papua selain persoalan-persoalan lainnya seperti 

mendorong keadilan pengelolaan kekayaan alam dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang sampai saat ini masih belum terselesaikan di Papua. Pemerintahan 

Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua terus 

bergulir, DPRD Irjabar sudah terbentuk, situasi ini sudah barang tentu akan semakin susah 

untuk mendudukkan kembali Otonomi Khusus sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

masalah-masalah Papua. Beberapa dampak negatif yang kemungkinan timbul akibat 

pemekaran adalah : 
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a. Menguatnya semangat ke-daerah-an, bahkan antar sesama masyarakat Papua sendiri, 

yang sangat mungkin dipakai untuk memicu konflik. 

b. Semakin tidak terkendalinya eksplotasi dan pengurasan kekayaan alam milik rakyat atas 

nama pembangunan yang sudah tentu juga meningkatkan aktivitas korupsi. 

c. Semakin termarginalkannya masyarakat lokal, karena banyaknya pendatang baru akibat 

dari pengembangan sentra-sentra ekonomi baru yang padat modal. 

d. Penambahan pasukan keamanan atas nama stabilitas nasional dan daerah yang 

berimplikasi pada pelanggaran HAM dan kekerasan.  

e. Kelompok-kelompok masyarakat adat hanya dijadikan alat legitimasi percaturan politik 

yang dimaikan oleh elite-elite politik. 

 

Apabila dirunut lebih jauh, substansi yang ingin didorong dengan pemekaran Provinsi 

Papua adalah bukan untuk mensejahterakan rakyat, namun untuk memecah kekuatan 

nasionalisme Papua (agenda Jakarta) dan untuk pemerataan dana pembangunan untuk di 

korupsi. Sejak pemerintahan pemekaran Irjabar di dorong, ratusan juta dana pemerintah daerah 

Manokwari yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat terpaksa terserap untuk 

kepentingan pembentukan provinsi tersebut, mulai dari urusan mobilisasi massa, membiayai 

tokoh politik hingga mendatangkan artis dari Jakarta ke Manokwari.  

Dengan adanya pemekaran provinsi di Papua, maka nasib Otonomi Khusus juga semakin 

tidak jelas. Sampai dengan akhir tahun 2004, Majelis Rakyat Papua (MRP) belum terbentuk. 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan Undang-Undang nomor 45 tahun 

1999 yang diubah menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 2000 bertentangan dengan konstitusi 

(UUD 1945) dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah. Undang-undang tersebut mengatur 

tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Sorong. Namun pendapat yang 

bertentangan juga dikemukakan oleh MK, yaitu dengan menyatakan bahwa Provinsi Irian Jaya 

Barat secara faktual telah efektif, antara lain dengan terbentuknya pemerintahan, DPRD yang 

dipilih dalam pemilu 2004 beserta kelengkapan administrasinya, sehingga tetap sah (kompas on-

line, 12 Nov 2004). 

Baik, Otonomi Khusus maupun pemekaran provinsi di Papua ternyata tidak juga dapat 

meredam aspirasi ”Merdeka” di Papua. Masyarakat memandang bahwa otsus maupun 
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pemekaran adalah bagian dari perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua, namun urusan 

status Politik Papua tetaplah merupakan bagian yang harus diselesaikan tersendiri. 

Ketidakberhasilan pemerintah dalam meredam issue ”M” dengan pendekatan otsus maupun 

pemekaran sudah pasti akan memunculkan titik balik yang kembali akan melawan pemerintah, 

ketika otsus dan pemekaran tidak berhasil menjalankan misi politiknya dalam ”merebut hati” 

masyarakat Papua. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan meningkatkan eskalasi konflik 

akibat sentimen etnik di Papua. Referensi penting yang dapat digunakan untuk memprediksi 

situasi ini adalah proses pemilihan anggota legislatif dalam pemilu tahun 2004, dimana tokoh-

tokoh politik dengan sangat tidak malu-malu menggunakan topeng adat atau etnik dalam 

memobilisi dukungan dengan gaya preman yang dipakai. Masyarakat juga akan menjadikan 

”track record” pejabat-pejabat putra daerah yang kurang baik selama ini sebagai acuan dalam 

menentukan pilihan mereka. Selain itu dengan berimbangnya jumlah penduduk pendatang dan 

Papua asli, juga memungkinkan diangkatnya sentimen ini. 

 

I.1.2. Intervensi Investasi di Wilayah Kepala Burung Papua 

Otonomi daerah dengan melihat percepatan pemekaran wilayah baik pada tingkat 

kampung, kecamatan hingga provinsi, haruslah dipandang sebagai sebuah percepatan juga 

dalam pengurasan kekayaan alam. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan dalam membiayai kebutuhan 

daerah tersebut dan ini menjadi pembenaran dalam melakukan pengurasan kekayaan alam 

yang berlebihan. 

Rencana-rencana pengurasan kekayaan alam telah terlihat dari banyaknya penawaran 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada berbagai investor, seringnya para kepala 

daerah melakukan perjalanan ke luar daerah dalam kerangka obral kekayaan ini dilakukan 

tanpa melakukan kosultasi dengan rakyat.  

Pada awal tahun 2004 DPR-RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) nomor 1 tahun 2004 yang memungkinkan dibukanya peluang investasi 

pertambangan di kawasan lindung. Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, Sorong, yang berada 

di kawasan kepala burung Pulau Papua merupakan salah satu kawasan yang kemudian 
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dibolehkan untuk di tambang. Terlepas dari proses penetapan kawasan-kawasan lindung yang 

tidak begitu melibatkan masyarakat, pengesahan Perppu ini memperlihatkan betapa kuatnya 

intervensi investasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia 

Rusaknya tata-konsumsi dan tata-produksi rakyat juga memperparah situasi ini, dimana 

masyarakat dengan sukarela menyerahkan hutan dan kekayaan alam lainnya kepada 

pengusaha/investor demi mendapatkan dana tunai. Segala sesuatu sudah dinilai dengan uang. 

Ketergantungan masyarakat terhadap berbagai produk-produk konsumsi dari luar sangat tinggi 

dan ini menjadi sangat mudah untuk dimanfaatkan dalam penundukan dan pelemahan rakyat 

dalam kerangka penguasaan kekayaan alam.  

Pada masyarakat yang sudah memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan investasi, 

akan berusaha untuk merebut kembali kekayaan-kekayaan alam mereka yang sudah dikuasai. 

Penguatan kapasitas dalam kerangka memperkuat hak-hak masyarakat adat akan terus 

dilakukan, namun pada suatu titik ketika masyarakat sudah siap untuk merebut maka belum 

juga tersedia sebuah regulasi atau kebijakan yang mewadahi dalam menyelesaikan konflik-

konflik sumberdaya alam. 

Dalam dua tahun terakhir, kawasan kepala burung Pulau Papua tidak hanya menarik 

perhatian banyak investor, namun juga merupakan tempat yang sangat ”seksi” bagi berbagai 

lembaga-lembaga non-pemerintah yang datang dari luar Papua. Namun sayangnya dari banyak 

analisa yang dilakukan oleh berbagai lembaga di Papua, menjamurnya berbagai lembaga dari 

luar Papua ini lebih banyak menggandeng investasi yang juga dalam kerangkan pengamanan 

investasi. Berbagai pendanaan disetting untuk ”mematikan” perlawanan rakyat dalam jangka 

panjang. Lembaga-lembaga lokal juga tidak kuasa dalam menahan percepatan-percepatan 

agenda perusak lingkungan yang terselubung ini, bahkan banyak yang kemudian ikut terseret 

ke dalamnya. Situasi ini akan semakin melemahkan perlawanan rakyat kedepan. Partisipasi 

rakyat hanya dijadikan justifikasi dalam proyek-proyek yang dijalankan, rasa kasih yang 

merupakan salah satu sikap dasar orang Papua telah dimanfaatkan dalam menanamkan hutang 

budi dalam kerangka pelemahan perlawanan.  

Dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang ”bermain” di Papua dengan 

beragam pendekatan yang dilakukan juga semakin mempersulit posisi lembaga-lembaga lokal 

yang memang berkepentingan dalam penguatan kapasitas rakyat. Persepsi yang kemudian 
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timbul dari rakyat terhadap lembaga-lembaga lokal juga bervariasi, namun berkecenderungan 

berpandangan negatif dan malah membuat kebingungan-kebingan pada tingkat rakyat. 

 

I.2. Tujuan Studi 

 
Hasil yang diharapkan dari studi, adalah: 

1. Pada tingkat komunitas kampung;  

a. Untuk mengetahui dan memahami situasi dan kondisi peri-kehidupan serta aspirasi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

b. Untuk mengetahui perpektif dan pemahaman masyarakat tentang NGO, lembaga adat 

dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang melakukan kegiatan-kegiatan 

pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

2. Pada tingkat distrik/kabupaten; 

a. Untuk mendokumentasikan profil lembaga-lembaga sipil, CSO; lembaga agama, 

lembaga adat, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang melakukan kegiatan-kegiatan 

pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

b. Melakukan assessment terhadap CSO; lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga non-

pemerintah lainnya yang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dasar yang 

meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

 

I.3. Ruang Lingkup Kajian 

 
1. Mengumpul data primer dan data sekunder melalui wawancara serta mencari profil 

kegiatan Pengorganisasian Kelompok Masyarakat (CSO) di setiap distrik; Hal ini berkaitan 

dengan kegiatan LSM, lembaga gereja, lembaga adat serta lembaga lainnya dalam 

membangun/mengadvokasi, mengimplementasikan, mengenai kesehatan, pendidikan, 

pertanian, pengurangan kemiskinan, sumberdaya hukum lingkungan, pelanggaran hukum, 

masalah gender, dan berbagai macam bentuk advokasi lainnya. 

2. Berdiskusi dengan orang yang berpengaruh di Organisasi kelompok Masyarakat (CSO) 

pada kabupaten atau distrik; point ini menitikberatkan pada bagaimana persepsi serta 

partisipasi organisasi kelompok masyarakat dalam pendataan kegiatan pembangunan di 

distrik atau kabupaten, begitu juga kegiatan serta kemampuan apa yang di bangun oleh 
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Organisasian Kelompok Masyarakat (CSO) dalam pembangunan di daerah tersebut. Untuk 

mendapatkan data secara akurat serta pemaparan masalah-masalah strategis di kabupaten 

atau distrik di perlukan Metode FGD (Fokus Group Diskusi). 

3. Penguatan Assessment di tingkat kabupaten; pada tingkat assessment dilakukan melalui 

pengumpulan data, menganalisa kegiatan Organisasian Kelompok Masyarakat (CSO), 

organisasi agama (YPK, YPPK, YPAI, YPAK, YAPIS) yang melakukan kegiatannya dengan 

masyarakat tradisional pada pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, dan 

pertanian.  

4. Di tingkat masyarakat atau biasanya disebut Analisa Keberlanjutan Hidup; point ini lebih 

melihat aspek keterwakilan masyarakat yang miskin atau jangkauan pelayanan masyarakat 

yang sangat jauh dari ibukota kabupaten, kecamatan (distrik), secara langsung bisa 

dilakukan Analisa Keberlanjutan Hidup/Sustainability Livelihoods Analysis. Analisa ini 

terkenal dengan analisa segilima yang terdiri dari 5 asset yang terdiri dari sosial budaya, 

manusia, alam, fisik, financial, biasanya lima asset ini bisa menggambarkan kegiatan sehari-

hari dan pengetahuan masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutan hidup. 

5. Seleksi fungsi, sejarah, penilaian pada  kelompok masyarakat serta lembaga adat; Diskusi 

dengan pemimpin lembaga adat (kepala suku, dll) yang mempunyai pengaruh serta 

mengetahui secara benar sistem dalam adat, fungsi adat, organisasi adat terhadap hukum, 

pendidikan, hubungan dengan pemerintah serta lembaga lainnya. Analisa ini dilakukan 

terhadap kumpulan lembaga adat dalam masyarakat lebih mudah untuk menggunakan 

social capital analysis dengan Analisa Keberlajutan Hidup. 

6. Mengidentifikasi serta mewawancarai orang bijak baik perempuan atau laki-laki, yang 

responsible, memiliki pengetahuan masyarakat; point ini biasanya dilakukan dialog secara 

mendalam dengan orang tertentu yang benar-benar peduli, memahami, pengetahuan/ 

konsep lokal, mempunyai pengalaman dalam pembangunan sosial, mempunyai persepsi 

terhadap masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat, daerah-daerah potensi yang 

bisa di kembangkan untuk pembangunan ke depan. 

7. Mengarahkan secara khusus mengenai masalah gender serta komunitas perempuan; proses 

ini terjadi pada kelompok wanita yang merasa perlu adanya kebebasan dalam berbicara, 

mempunyai banyak pengalaman, dan mempunyai persepsi yang baik sekali.  
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8. Perlu dikumpulkan atau dikutip pengalaman yang baik atau praktek yang baik; banyak 

kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan oleh lembaga lainnya. Sekarang harus diseleksi 

praktek mana yang bisa digunakan pada daerah masing-masing di Papua. 

9. Mengumpul informasi mengenai pengalaman masyarakat dengan pelayanan sosial dasar 

dalam menunjang pemerintah serta non pemerintah yang di khususkan pada kesehatan, 

pendidikan, pertanian, (termasuk perikanan, multistakeholder kehutanan, ketersediaan). 

Diskusi ini bisa dilakukan secara FGD, partisipasi dalam mengembangkan pertanyaan 

bagaimana caranya  pelayanan dasar dapat melayani masyarakat asli Papua . 

10. Analisa dokumen yang penting untuk penguatan assessment; hal ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan ide, pengalaman, visi masyarakat ke depan yang ada kaitan dengan hasil 

yang akan diterapkan setelah assessment dalam mewujudkan Kerangka Program Kerja di 

Papua secara jangka panjang serta berbasis masyarakat Papua. 

 

I.4. Metodologi 

 
Metode Fokus Group Diskusi dilakukan pada beberapa komunitas yang dianggap 

mewakili karakter sebuah wilayah. Metode ini untuk mendapatkan sejumlah informasi umum 

terkait aspek peri-kehidupan masyarakat (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sosial 

budaya, finansial, dan infrastruktur).  

Data dan informasi umum yang tergali saat Fokus Group Diskusi selanjutnya diperdalam 

melalui wawancara (indepth interview). Penggalian informasi melalui wawancara ini, dilakukan 

melalui pendekatan ketokohan (tokoh kunci) maupun dengan mengikuti aktifitas keseharian 

anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempertajam temuan umum saat Fokus Group 

Diskusi, melakukan klarifikasi serta pembenaran terhadap hasil-hasil temuan yang tidak sempat 

tergali saat Fokus Group Diskusi.  

Identifikasi terhadap komunitas dan ketokohan menjadi penting dalam pendekatan ini. 

Keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam diskusi terfokus sangat diperhatikan, untuk 

mendapatkan pandangan yang seimbangan antara laki-laki dan perempuan. 

Hasil identifikasi terhadap wilayah, komunitas dan ketokohan dalam pendekatan 

penggalian informasi ini adalah sebagai berikut: 
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A. Kabupaten Manokwari; 

 Tokoh Kunci; Ketua YPK, Ketua YPPGI, Ketua PESAT, Kantor Klasis. 

 Lokasi studi; Kawasan Mokwam (Suku Hatam dan Moilei) dan Kampung Aipiri 

(Suku Meyakh). 

 Waktu studi lapangan; 10 Januari – 8 Februari. 

B. Kabupaten Teluk Bintuni; 

 Tokoh Kunci; Aparat kampung, tokoh adat, Ketua LMA, Klasis, Paroki, Sekretaris 

Klasis Bintuni, Mitra Pesisir/CRMP, suster. 

 Lokasi studi; Kampung Yaru (Suku Irarutu) dan Kampung Sara (Suku Irarutu). 

 Waktu studi; 11 Januari – 2 Februari 2005. 

C. Kabupaten Fakfak; 

 Aktor Kunci; Ketua BAPPEDA, Wakil Dinas Kesehatan, Dinas P&P, Guru, orang tua 

murid di kampung. 

 Lokasi studi; Kampung Tanama dan Kampung Kaburbur. 

 Waktu studi lapangan; Tanggal 8 – 27 Januari 2005 

D. Kabupaten Kaimana; 

 Aktor Kunci; Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Distrik Kaimana, Aparat 

kampung, Pengurus Pesantren Coa, Paroki, GKI, Guru SMA, tokoh adat, LMA 

Kampung, Yayasan Pengembangan Suku Mairasi. 

 Lokasi studi; Kampung Coa (Suku Irarutu). 

 Waktu studi lapangan; tanggal 9 Januari – 3 Februari 2005. 

 

I.5. Tim Studi 

 
Koordinator : Bustar Maitar 

Support staff in Office : Dwi Rinawati Ningsih 

Researcher in Bintuni : Yolanda, Yonas Yomaki, dan Hengky 

Researcher in Manokwari : Risdianto dan Orgenes Wonggor 

Researcher in Fakfak : Ricky John Sarmpumpwain 

Researcher in Kaimana : Agung Nugraha 
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I.6. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Studi 

 
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan studi di Kabupaten Manokwari, 

Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana diuraikan sebagai berikut: 

1. Jangka waktu studi lapangan relatif singkat, menyebabkan penggalian informasi di 

kampung lebih banyak mengikuti agenda masyarakat dalam aktivitas keseharian. Mobilitas 

masyarakat yang tinggi ke kota menyebabkan diskusi yang ingin di bangun terhambat. 

2. Sulitnya menemui tokoh-tokoh kunci, khususnya tokoh agama dan tokoh adat. Kegiatan 

studi lapangan bertepatan dengan perayaan Pekabaran Injil di Tanah Papua (5 Februari) dan 

Sidang Musyawarah Masyarakat Adat se-Papua di Manokwari (3 Februari) yang banyak 

melibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Dua minggu sebelum berlangsungnya kegiatan 

tersebut, masyarakat dari daerah-daerah (khususnya Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak dan 

Kaimana) telah disibukkan pengurusan keberangkatan, bahkan diantaranya telah berada di 

Kota Manokwari sebagai tempat berlangsungnya perayaan tersebut. 

3. Kesibukan agenda aparatur negara, khususnya aparatur careteker tingkat kabupaten 

pemekaran di Teluk Bintuni dan Kaimana. Kesibukan ini antara lain: persiapan dan 

pelaksanaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan agenda 

kunjungan kerja ke kampung-kampung. Hal ini menyebabkan pelaporan dan perijinan tim 

studi dari kabupaten ke kampung lokasi studi sedikit terhambat. 
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II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

 

II.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 

Teluk Bintuni, Manokwari, Fakfak dan Kaimana merupakan kabupaten yang saling 

berbatasan satu dengan lainnya. Teluk Bintuni merupakan kabupaten baru yang dimekarkan 

dari Kabupaten Manokwari, demikian juga dengan Kabupaten Kaimana yang baru dimekarkan 

dari Kabupaten Fakfak. Pemekaran kedua kabupaten ini dilakukan pada tahun 2002. Kabupaten 

Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana terletak disepanjang pesisir selatan Pulau Papua, sedangkan 

Manokwari terletak tepat di kepala burung Pulau Papua. Manokwari dengan luas wilayah 

14.190,69 km2, terdiri dari 11 distrik. Luas wilayah Teluk Bintuni 18.663,44 km² dengan 10 

distrik. Luas wilayah Fakfak 9.009,75 km2 dengan 4 distrik. Sedangkan Kaimana terdiri dari 4 

distrik dengan luas wilayah 19.040,7 km2. 

Kabupaten Manokwari terdiri dari 11 distrik (Ransiki, Anggi, Sururey, Oransbari, 

Warmare, Prafi, Minyambou, Manokwari, Masni, Kebar, dan Amberbaken), dengan batas 

administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Timur berbatasan 

dengan Teluk Cenderawasih, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Wondama, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong 

Selatan.  

Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 10 distrik (Aranday, Bintuni, Tembuni, Moskona 

Utara, Moskona Selatan, Merdey, Babo, Idoor, Fafurwar, dan Kuri), dengan batas Utara: 

Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari, batas Timur: Kabupaten Nabire, batas 

Selatan: Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana dan batas Barat: Kabupaten Sorong Selatan. 

Kabupaten Fakfak terdiri dari 4 distrik (Fakfak Barat, Fakfak Timur, Fakfak Kota, dan 

Kokas) dengan batas Utara: Teluk Berau – Bintuni, batas Timur: Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Kaimana, batas Selatan: Kabupaten Kaimana, dan batas Barat: Laut Seram.  

Kabupaten Kaimana terdiri dari 4 distrik (Kaimana, Teluk Arguni, Teluk Etna, dan 

Buruway) dengan bats administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni 

dan Kabupaten Teluk Wondama, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nabire dan 

Kabupaten Mimika, Selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah Barat berbatasan dengan 
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Kabupaten Fakfak. Lebih jelasnya luas dan batas administrasi lokasi studi dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Luas, Letak Geografis dan Wilayah Adminstrasi Lokasi Studi 

No. Kabupaten Luas (km2) Jumlah Distrik Batas Administrasi 

1. Manokwari 14.190,69 11 Distrik (Ransiki, 
Anggi, Sururey, 
Oransbari, Warmare, 
Prafi, Minyambou, 
Manokwari, Masni, 
Kebar, Amberbaken) 

 Utara: Samudera Pasifik 
 Timur: Teluk Cenderawasih 
 Selatan: Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Wondama 

 Barat: Kabupaten Sorong dan Kabupaten 
Sorong Selatan 

2. Teluk 
Bintuni 

18.663,44 10 Distrik (Aranday, 
Bintuni, Tembuni, 
Moskona Utara, 
Moskona Selatan, 
Merdey, Babo, Idoor, 
Fafurwar, Kuri) 

 Utara: Kabupaten Teluk Wondama dan 
Kabupaten Manokwari 

 Timur: Kabupaten Nabire 
 Selatan: Kabupaten Fakfak dan 
Kabupaten Kaimana 

 Barat: Kabupaten Sorong Selatan 

3. Fakfak 9.009,75 4 Distrik (Fakfak 
Barat, Fakfak Timur, 
Fakfak Kota, Kokas 

 Utara: Teluk Berau - Bintuni 
 Timur: Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Kaimana 

 Selatan: Kabupaten Kaimana 
 Barat: Laut Seram 

4. Kaimana 19.040,7 4 Distrik (Kaimana, 
Teluk Arguni, Teluk 
Etna, Buruway) 

 Utara: Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama 

 Timur: Kabupaten Nabire dan Kabupaten 
Mimika 

 Selatan: Laut Arafura 
 Barat: Kabupaten Fakfak 

Sumber: Olahan dari 
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2004). Situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: 

http://www.papua.go.id/bps/ 
2. Manokwari dalam Angka (2002). Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari. 

 

II.2. Kependudukan 

Berdasarkan data statistik tahun 2003, penduduk Kabupaten Manokwari sebanyak 153.602 

jiwa (76.832 laki-laki dan 76.770 perempuan) dengan 38.696 KK, Kabupaten Teluk Bintuni 

tercatat 38.398 jiwa (21.463 laki-laki dan 16.935 perempuan) dengan 9.673 KK, Kabupaten Fakfak 

berjumlah 59.958 jiwa (30.104  laki-laki dan 26.854 perempuan) dengan 13.763 KK, dan 

Kabupaten Kaimana berjumlah 31.771 jiwa (17.358 laki-laki dan 14.413 perempuan), dengan 

7.677 KK. Untuk lebih jelasnya, kependudukan di kabupaten pada lokasi studi dapat dilihat 

pada tebel di bawah ini. 
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Tabel 2. Jumlah Pendudukan  Kabupaten Pada Lokasi Studi 

No Kabupaten 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Jumlah Laki-
laki (Jiwa) 

Jumlah 
Perempuan 

(Jiwa) 
Jumlah Kepala 

Keluarga 

1. Manokwari 153.602 76.832 76.770 38.696

 Mokwam (Minyambou) 83 41 42 68

 Aipiri (Manokwari) 706 379 327 172

2. Teluk Bintuni 38.398 21.463 16.935 9.673

 Sara (Babo) 164 92 72 39

 Yaru (Babo) 246 139 107 57

3. Fakfak 56.958 30.104 26.854 13.763

 Kabubur 176 95 81 40

 Tanama 724 - - 108

4. Kaimana 31.771 17.358 14.413 7.677

 Coa (Kaimana) 348 195 153 70

Sumber:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2004). Situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: 
http://www.papua.go.id/bps/  

 

Jumlah penduduk pada kampung-kampung studi di Kabupaten Manokwari, Teluk 

Bintuni, Fakfak dan Kaimana dapat dilihat pada gambaran umum kampung sample studi pada 

bagian II.6.  

II.3. Sarana dan Prasarana 

Untuk menjangkau Kabupaten Manokwari, Kaimana, Fakfak dan Teluk Bintuni dapat 

menggunakan sarana transportasi udara dan laut. Jalan darat antar kabupaten hanya terdapat 

antara Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni. Sebagian besar distrik yang terdapat dalam 

kabupaten-kabupaten tersebut hanya bisa dijangkau dengan sarana transportasi udara. Sarana 

komunikasi khususnya telepon, hanya terdapat di ibukota kabupaten, pada beberapa 

kecamatan terdapat telepon satelit dan sarana komunikasi radio.  

II.4. Kondisi Kesehatan 

Pada setiap kabupaten terdapat satu buah rumah sakit umum yang berada di ibukota 

kabupaten. Puskesmas hanya terdapat di ibukota kecamatan, namun tidak semua kecamatan 
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tersedia puskesmas. Ketersediaan tenaga dokter juga sangat terbatas, dimana satu puskesmas 

hanya terdapat satu orang dokter. Penyakit utama yang sering diderita oleh masyarakat adalah 

diare, malaria, ISPA, cacingan, maag dan reumatik. Jenis-jenis penyakit ini lebih banyak diderita 

oleh anak-anak, ibu-ibu dan para lanjut usia.  
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II.5. Kondisi Pendidikan 

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, 

dan Kaimana adalah sekolah dasar. Sarana pendidikan dasar (Sekolah Dasar, SD) terdapat di 

semua kampung pada lokasi studi yang awalnya didirikan oleh lembaga keagamaan dan 

sebagian kecil yang ditangani oleh pemerintah, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Sekolah Menengah Umum (SMU), hanya terdapat di ibukota kecamatan. Lembaga 

perguruan tinggi (universitas dan sekolah tinggi) hanya terdapat di ibukota kabupaten.  Tenaga 

guru pada setiap sekolah dasar berjumlah 1 – 4 orang, walapun jumlah murid cukup besar, 

namun ada beberapa kecenderungan bahwa orang tua ada sebagian pada lokasi penelitian yang 

kurang mendukung anaknya untuk bersekolah tetapi di kampung lain para orang tua sangat 

memperhatikan kesejahteraan guru dengan maksud guru dapat bertahan lama di kampung.  

Kualitas pengajar yang hanya lulusan SPG juga mempengaruhi kualitas pendidikan di 

kampung.     

Untuk memberikan gambaran persentase lembaga pendidikan pada Kabupaten 

Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana disajikan tabel berikut di bawah ini. 

Tabel 3. Jumlah Lembaga Pendidikan Per Kabupaten 

Jumlah Lembaga Pendidikan No. Kabupaten SD SMP SMU PT 
1. Manokwari 209 34 12 3 
2. Teluk Bintuni 55 6 1 1 
3. Fakfak 87 14 14 5 
4. Kaimana 8 5 2 1 
 TK  : Taman Kanak-kanak 
 SD : Sekolah Dasar 
 SMP : Sekolah Menengah Pertama / yang setara 
 SMU : Sekolah Menengah Umum & Kejuruan / yang setara 
 PT : Perguruan Tinggi (Universitas & Sekolah Tinggi) 

Sumber: Kompilasi data dari 
1. Papua dalam Angka 2004, BPS Provinsi Papua. 
2. Dinas Pengajaran dan Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni (2004) 
3. BPS Kabupaten Fakfak Tahun (2003) 

 

II.6. Gambaran Umum Kampung Studi 
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Uraian singkat kampung-kampung yang ada di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, 

Fakfak dan Kaimana sebagai sample dalam studi analisis perikehidupan berkelanjutan 

masyarakat dapat dilihat dibawah ini. 

 

II.6.1. Kawasan Mokwam 

Secara administratif, Kawasan Mokwam berada di Distrik Minyambou wilayah 

Kabupaten Manokwari, tepatnya berada di kawasan Pegunungan Arfak. Distrik ini memiliki 

103 kampung yang menempati lahan seluas 269.100 hektar. Batas administratif, posisi 

wilayah Distrik Minyambou pada bagian Timur berbatasan dengan Distrik Manokwari, 

bagian Selatan berbatasan dengan Distrik Anggi, bagian Utara berbatasan dengan Distrik 

Warmare dan pada bagian Barat berbatasan dengan Distrik Masni. 

Kawasan ini terdiri dari 8 kampung, antara lain: Kampung Mokwam, Kampung 

Amber, Kampung Syou, Kampung Minggre, Kampung Kwao, Kampung Asarbey, 

Kampung Kipwaou/Bahamyekti dan Kampung Minoubei. Wilayah ini dapat ditempuh 

dengan kendaraan roda empat yaitu Hard Top dengan lama perjalanan 3 jam dengan jarak 

tempuh 66 kilometer dari kota Manokwari. Kampung-kampung yang berada dalam 

kawasan ini berada di dekat Sungai Prafi, Sungai Kipwaou, Sungai Bibtig, Sungai Bum, 

Sungai Syou, Sungai Ku dan Sungai Jeh. 

Jumlah penduduk Kawasan Mokwam pada tahun 2004 sebanyak 739 jiwa dengan 

perincian 358 perempuan dan 372 laki-laki. Dari jumlah tersebut terdapat 313 kepala 

keluarga, dengan dominan Suku Hatam dan Suku Moilei. Berdasarkan agama, mayoritas 

penduduk pada Kawasan Mokwam beragama Kristen Protestan. Lebih jelasnya, jumlah 

pendudukan Kawasan Mokwam disajikan di bawah ini. 

Tabel 4.  Data Penduduk Kampung-kampung di Kawasan Mokwam tahun 2004 

Jumlah Jiwa No. Nama Kampung 
L P 

Jumlah Penduduk 
(Jiwa) Jumlah KK 

1 Kampung Mokwam 41 42 83 68 

2 Kampung Amber 60 60 120 25 

3 Kampung Syou 82 86 168 50 

4 Kampung Minggre 19 16 35 25 

5 Kampung Kwao 30 33 63 25 

6 Kampung Asarbey 30 29 59 42 



PERDU - UNDP. Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Organisasi 
Masyarakat di Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana dan Teluk Bintuni. 

 

 

16

7 Kampung Bahamyenti 86 74 169 57 

8 Kampung Minoubei 24 18 42 21 

  Total 372 358 739 313 
Sumber: Olahan dari Data Kampung Distrik Minyambou tahun 2004 

II.6.2. Kampung Aipiri 

Secara administratif, Kampung Aipiri termasuk ke dalam wilayah Distrik Manokwari, 

Kabupaten Manokwari terletak pada koordinat 00501 - 00511 Lintang Selatan dan 1340061 - 

1340071 Bujur Timur. Batas-batas Kampung Aipiri sebelah Utara dan Timur berbatasan 

dengan Lautan Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih, dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Amban. 

Penduduk Kampung Aipiri tahun 1999 berjumlah 706 jiwa, dengan perincian 379 jiwa 

laki-laki dan 327 jiwa perempuan atau 172 KK, dengan dominan Suku Meyakh. Berdasarkan 

agama, mayoritas penduduk Kampung Aipiri beragama Kristen Protestan. Matapencaharian 

utama masyarakat adalah berkebun (bertani). Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 5. Komposisi Penduduk Kampung Aipiri Tahun 1999 

Jenis Kelamin Kelompok Umur 
Laki-laki Wanita 

Jumlah Jiwa 

0 - 14 132 125 257 
15 - 54 222 189 411 

> 54 25 13 38 
Jumlah 379 327 706 

Sumber: Buku data Induk penduduk Kampung Aipiri tahun 1999 

Jarak Kampung Aipiri dengan ibukota kecamatan sekitar 12 km yang dapat ditempuh 

dengan menggunakan kendaraan bermotor dan roda empat dengan waktu tempuh selama 

kurang lebih 20 menit. 

II.6.3. Kampung Yaru 

Secara administratif, Kampung Yaru terletak pada Distrik Babo wilayah Kabupaten 

Teluk Bintuni. Batas administratif, pada bagian Utara berbatasan dengan Sungai Kasuri dan 

Sungai Kasira, bagian Timur berbatasan dengan Kampung Warganusa, bagian Selatan 

berbatasan dengan Distrik Fafurwar, dan pada bagian Barat berbatasan dengan Kampung 

Aroba. 
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Kampung Yaru ini hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut, longboat atau 

speedboat. Jarak tempuh dari ibukota distrik ± 3 jam perjalanan dengan longboat. 

Jumlah penduduk Kampung Yaru tahun 2003 berjumlah 246 jiwa, dengan 139 jiwa 

laki-laki dan 107 jiwa perempuan, dengan mayoritas Suku Irarutu. Matapencaharian utama 

sebagai nelayan. Berdasarkan agama, mayoritas penduduk Kampung Yaru beragama 

Kristen Katolik. 

II.6.4. Kampung Sara 

Secara administratif, Kampung Sara terletak pada Distrik Babo wilayah Kabupaten 

Teluk Bintuni. Batas administratif, pada bagian Utara berbatasan dengan Kampung 

Tugerama, bagian Timur berbatasan dengan Kampung Wagura, bagian Selatan berbatasan 

dengan Kampung Warganusa, dan pada bagian Barat berbatasan dengan Sungai Kaitero. 

Kampung Sara hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut, longboat atau speedboat. 

Jarak tempuh dari ibukota distrik ± 3 jam perjalanan dengan longboat.  

Jumlah penduduk Kampung Sara tahun 2004, adalah 164 jiwa dengan perincian 92 

jiwa laki-laki dan 72 jiwa perempuan, dengan 39 kepala keluarga, dengan mayoritas Suku 

Irarutu. Matapencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan berkebun. Berdasarkan 

agama, mayoritas penduduk Kampung Sara beragama Kristen Protestan (29 KK) dan Islam 

(10 KK). 

II.6.5. Kampung Kaburbur 

Kampung Kaburbur terletak pada Kabupaten Fakfak. Jumlah penduduk Kampung 

Kaburbur tahun 2004 sebanyak 176 jiwa, terdiri dari 95 laki-laki dan 81 perempuan dengan 

40 kepala keluarga. Berdasarkan agama, mayoritas penduduk Kampung Kaburbur 

beragama Islam, hanya 2 kepala keluarga beragama Kristen Protestan. 

Matapencaharian utama masyarakat Kampung Kaburbur adalah petani, sehingga 

mereka bekerja dalam setahun itu mengikuti musim yang ada. Bila panen pala maka semua 

aktifitas mereka berada di dusun-dusun pala dan bila musim panen pala sudah selesai 

aktifitas mereka berpusat di kebun. Kegiatan nelayan hanya sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan akan konsumsi rumah tangga dan tidak pernah dijual.  
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II.6.6. Kampung Tanama 

Kampung Tanama terletak pada Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Terletak dekat 

dengan ibukota kabupaten sehingga relatif mudah dijangkau oleh sarana transportasi dan 

pembangunan.  

Jumlah penduduk Kampung Tanama tahun 2004 adalah sebesar 724 jiwa dengan 108 

kepala keluarga, dengan penduduk berasal dari Kepulauan Seram, Jawa, Kepulauan Kai, 

dan Bugis - Makassar. Berdasarkan agama, mayoritas penduduk Kampung Tanama 

beragama Islam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa walaupun kampung ini berada di 

pinggiran laut, bukan berarti mata pencaharian utama warga Kampung Tanama adalah 

nelayan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani (46 KK), nelayan (21 KK), 

pedagang (15 KK), dan PNS (14 KK). 

Kepemimpinan pemerintahan Kampung Tanama disebut sebagai Kapitan. Kapitan ini 

juga dianggap masyarakat sebagai kelapa kampung. Jabatan kapitan ini adalah warisan 

turun temurun keluarga. 

II.6.7. Kampung Coa 

Secara administratif, Kampung Coa terletak pada Distrik Kaimana wilayah Kabupaten 

Kaimana. Batas administratif, pada bagian Utara berbatasan dengan Kampung Tanggaromi, 

bagian Timur berbatasan dengan Kampung Trikora, bagian Selatan berbatasan dengan 

Teluk Kamrau dan Laut Arafura, dan pada bagian Barat berbatasan dengan Distrik Teluk 

Arguni. 

Akses dari ibukota distrik dan kabupaten dari dan ke Kampung Coa dapat ditempuh 

dengan jalur darat ± 17 km dan jalur angkutan laut ± 45 menit perjalanan dengan longboat. 

Jalur angkutan darat dan laut digunakan untuk mengakses pasar bagi penjualan hasil-hasil 

bumi masyarakat. Kedua jalur inilah yang membuat Kampung Coa sebagai tempat strategis 

bagi tempat transit masyarakat dari kampung-kampung lain untuk mengakses pasar 

ataupun keperluan lainnya di ibukota distrik dan kabupaten. 

Jumlah Penduduk Kampung Coa tahun 2004 sebesar 348 jiwa, dengan perincian 195 

jiwa laki-laki dan 153 jiwa perempuan dengan 70 kepala keluarga, dengan mayoritas Suku 

Irarutu. Persentase pertumbuhan penduduk selama 2000 - 2004 sebesar 169,77 % atau setara 

dengan persentase pertumbuhan 42,44 % per tahun. Tingginya persentase pertumbuhan 
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penduduk diduga karena Kampung Coa merupakan kampung strategis bagi transit 

masyarakat dari kampung-kampung  

Berdasarkan agama, mayoritas penduduk Kampung Coa beragama Islam, hanya 6 

kepala keluarga beragama Kristen Protestan.  

Untuk memberikan gambaran tersebut, di bawah ini disajikan tabel penduduk di 

Kampung Coa. 
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Tabel 6. Jumlah dan Pertambahan Penduduk Kampung Coa, Kabupaten Kaimana tahun 
2004 

 

Tahun Laki-laki 
(Jiwa) 

Perempuan 
(Jiwa) 

Jumlah 
(Jiwa) Kepala Keluarga 

2000 66 63 129 28

2004 195 153 348 70

Pertambahan 129 90 219 42

Persentase 195,45 142,86 169,77 150,00

Persentase/Tahun 48,86 35,71 42,44 37,50

Sumber: Olahan Data Sekunder dari Monografi Distrik Kaimana dan Kampung Coa, 2004.  
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Lampiran 1.   
Peta Lokasi Studi (Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana) 
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Lampiran 2.  
Peta Kabupaten Manokwari 
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Lampiran 3. 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Kabupaten Manokwari 
 

No. Distrik Luas Wilayah (Km2) Rumah Tangga (KK) Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 

1 Ransiki  
2,400 

                             3,288                    13,286 

2 Anggi  
595.00 

                             1,476                       5,353 

3 Sururey  
812 

                             1,396                       5,736 

4 Oransbari  
424 

                             1,128                       4,475 

5 Warmare  
563 

                             1,655                       6,786 

6 Prafi  
388 

                             2,875                     11,502 

7 Minyambou  
1,050 

                             2,618                     10,040 

8 Manokwari  
2,590 

                           14,080                     64,969 

9 Masni  
1,642 

                             4,241                     15,424 

10 Kebar  
2,703 

                                648                       2,976 

11 Amberbaken  
1,509 

                                522                       2,484 

 Total                     14,676                      33,927              143,031 

Sumber:  BPS Kabupaten Manokwari tahun 2002 

 



 67

Lampiran 4. 
Peta Sketsa Kawasan Mokwam, Distrik Minyambouw, Kabupaten Manokwari 
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Lampiran 5. 
Kalender Musim di Kawasan Mokwam 
 

Kalender Musim Di Kawasan Mokwam 
Bulan 

Kegiatan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Keterangan 

Musim                   
Hujan 

             Hanya 
mendung 

  Mendung 11 dan 12  Pasti 

Musim Kemarau         Panas  Panas  Panas        Juni, Juli,Agustus 
tidak tatap 

Pembersihan  
Lahan  (Rumput ) 

                       

Penebangan  
pohon 

                        

Kebun dibakar               *           

Tanam Bibit               *         Jagung,  Poncis,Sayur- 
Sayuran, Pisang, Labu 
Keladi,  Ubi jalar 
dllnya.   

Musim Tanam 
Besar 

              *           

Musim Tanam 
Kecil 

          *               

Musim Penen 
Hasil Kebun 

* * *                   Hasil Kebun Seperti 
Pisang ,Keladi, 
sinkong, Ubi jalar di 
Penen selama Tiga 
Tahun. 

Musim Penen 
Buah Merah 

* *         * *** * * *  * Tergantung Jenisnya. 

Apokat     * *                   

Markisa                       ***   

Serangan Hama                 *       Tikus, Semut,Ulat dan 
Lainnya.  
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Hasil Kebun 
Dimakan Atau 
dijual 

                         Kebanyakan di 
komsusmsi oleh 
Keluarga. 

Yang Menjual                         Kebanyakan Ibu- ibu 

Gereja   KKR 
untuk Bapak- 
Bapak 

        *     *   *       

KKR Untuk Ibu- 
Ibu 

        *       *   *     

Sekolah Minggu                         2x Seminggu 

Kaum Bapak                         2 x Seminggu 

Kaum Ibu                         1x seminggu 

PAMKA                         2x Seminggu 

Kaum Muda                         1x Seminggu 

Ibadah yatim 
Piatu 

                        1x Seminggu 

Khusus Keluarga                         1x Seinggu 

Sembayang 
Rumah Tangga  

                        4x sebulan  

Sembayang 
Gabungan  

        *     *   *       

Keterangan gambar :             

 
   

= Musim Hujan/minggu         

 
  

= Musim Kemarau/Minggu       

 
 

= Musim Pembabatan kebun        

 
 

= Musim tebang pohon         

 
* 

= Waktu Kegiatan Berlangsung        
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Lampiran 6. 
Sejarah Perjalanan Perubahan Pada Masyarakat Kawasan Mokwam, Kabupaten 
Manokwari 
 

TAHUN KEJADIAN 

…. Orang pertama yang masuk di daerah Mokwam adalah  Andipoi Tuan. Yang berasal dari Slat muara kali 
waseki,  asal sukunya adalah suku sougk.lokasi pertama yang ditempati di daerah Mokwam adalah  
Tumti. kemudian orang kedua, yang  datang kedaerah Mokwam yaitu bapak Kiyew lokasi yang yang 
menempati daerah Sijouw. Karena lokasi pertama yang sangat sempit, maka  Andipoi Kijeuw pindah 
kedaerah Amakti yang lebih luas untuk melakukan aktifitas  sehari – harinya terutama berkebun. Bapak 
Kijeuw ini yang mempunyai keturunan Wonggor, Bikiyuw, Pungguam, Sayori dan saroi.  
Andigpoiy(Bapak) yang ketiga yang datang kedaerah Mokwam adalah Bapak Cutbei (Musa Ullo). Daerah 
yang dibuka pertama di daerah Mokwam adalah  Tinggarati (lokasi lapangan pesawat). Bapak Musa Ullo 
yang mempunyai keturunan marga Ullo yang  berkembang di daerah  Arfak sekarang ini. Dan orang 
keempat yang masuk ke daerah Mokwam adalah Tinam Nei dan Awet lokasi pertama yang dibuka di 
daerah Mokwam adalah Mikamremti. 

Ikatan sosial pada saat itu memang sangat baik antara orang pertama yang masuk dengan yang  lainya.  
…. Yang menyebabkan hubungan sosial yang baik itu retak, dan menyebabkan pindahnya beberapa orang 

tua yang pertama buka daerah Mokwam adalah Adat. yang pertama pindah adalah  Musa Ullo (Cut bei). 
Bermula dari ternak babi milik bapak Musa Ullo, yang  merusak Kebun tetangganya (Kijeuw), sehingga 
timbul perkelahian antara kedua Babak  yang sama-sama  buka daerah  Mokwam ini. Maka bapak Musa 
Ullo dan keluarganya  pilih Pindah ke daerah  baru yaitu daerah Minsimoi di daerah Inda. beliau menetap 
dan buka daerah itu selama beberapa puluh tahun. Dan bapak Musa Ullo menjalin hubungan sosial yang 
sangat baik dengan tetangganya. Namun dengan kasus perzinaan yang dilakukan antara Anak buahnya 
Musa dan tetangga di daerah  Inda, maka  timbul perkelaian antara kedua belah pihak sangsinya adalah 
denda secara adat yang cukup besar, dan untuk menghindari jatuhnya korban suanggi, maka Bapak 
Musa Ullo memilih untuk tinggalkan daerah minsimoi dan pindah ke lokasi baru yaitu Biyeibei.  

1950–1960 terjadi perpindahan penduduk  dari daerah Mokwam ke daerah yang baru (yaitu daerah Warmare I). 
akibat ajakkan dari Bapak Bustir ( Kepala Distrik)  Manokwari yaitu Bapak Yembise dengan alasan adalah 
Membuka lokasi baru di warmare dan juga hasil – hasil kebun mereka bisa dijual ke kota,serta agar anak 
– anak mereka bisa mengenal sekolah. 

1959–1961 Injil Masuk ke daerah Mokwam yang dibawah oleh dua penginjil yaitu Bapak Benyamin Wonggor dan 
Laknan Ullo. Yang dididik oleh para Sending dari Amerika Serikat terutama bagimana  dalam pelayanan 
Firman Tuhan kepada Masyarakat Arfak yang pada fase itu masih penuh dengan kegelapan.mengapa 
kedua  penginjil ini didik karena selain mereka adalah anak asli Mokwam juga dalam pengunaan bahasa 
agar cepat dipahami oleh  masyarakat.                         

sistem yang dipakai dalam melayani adalah penginjilan dari rumah ke rumah. Agar masyarakat dapat 
bersatu maka pilihannya adalah mendirikan tempat Ibadat yang dibangun oleh Bapak  Hendrikus Ullo 
dan Yohanes Ullo. Dengan mengunakan bahan lokal yaitu  Atap dengan Alang- Alang dan dinding 
dengan Gelega.  Pelayanan dalam gereja, ini dibagi dalam dua kelompok yaitu  Bapak Benyamin 
Wonggor dan Bapak Laknan Ullo mempunyai tugas membaca sedangkan  kepada jemaat, Bapak 
Hendrigus dan Yohanes Ullo Mempunyai tugas Menjelaskan  kepada jemaat. karena kedua  gumis ini 
belum bisa membaca. Pada saat itu Mokwam sebagai pusat penginjilan dan teladan yang baik  bagi 
orang Hatam – Moilei. 

1965–1969 Peristiwa Awom  Organisasi Papua Merdeka (OPM) 

Awal masuknya gerakan OPM di daerah Mokwam adalah berawal dari larinya masyarakat Warmare ke 
daerah kampung lama yaitu Mokwam. Karena adanya serang dari OPM terhadap tentara Indonesia 
dimarkas Arfai tahun 1965, maka Untuk menyelamatkan diri mereka masing–masing mengungsi ke 
daerah yang dianggap aman. Namun Awom juga melakukan latihan di daerah Mokwam, maka  mulai 
tercium oleh tentara Indonesia dan pasukan mulai masuk ke daerah Mokwam dengan  membakar rumah 
pertama diderah Mainguam (Kampung Kwao sekarang ini). Akhirnya masyarkat mulai melarikkan diri ke 
hutan guna menyelamatkan diri dan keluarganya ke tempat yang lebih aman selama beberapa tahun. 
Yang menyebabkan masyarakat truma adalah banyak masyarakat tidak berdosa ditembak (tidak terlibat 
dalam OPM), menderita di hutan, kegiatan gereja yang lumpuh total, Banyak rumah yang dibakar 
sehingga hilang harta benda mereka, banyak ternak masyarakat yang ditembak, dan hasil kebun yang 
sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat dan ke rugi harta lainya.  

1968 Bapak Petrus Indou adalah orang yang dipercaya sebagai mediator antara pemerintah Indonesia, 
masyarakat dan pihak OPM. Dan berhasil menarik semua masyarakat dari daerah hutan ke lokasinya 
masing–masing di daerah Mokwam. Jaminannya adalah setiap laki–laki yang sudah dewasa  
menyerahkan satu pucuk senjata otomatis kepada TNI sebagai jaminan bebas. 

1969 Peristiwa OPM memasuki tahap aman dan sebagian masyarakat yang menungsi ke daerah Mokwam 
kembali ke daerah Warmare I. 

1972 Pemberantasan Buta Huruf  mulai diperkenalkan oleh para Misionaris yaitu Bapak Griffis dan Ibu Griffis 
dengan melatih 7 orang bapak. Pada tahun 1972, PBH mulai diperkenalkan oleh para Misionaris, yaitu 
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Bapak Griffis dan Ibu Griffis Melati, Bapak Yohanis Ullo bagaimana cara membaca dan menulis pertama 
kepada masyarakat Arfak, terutama daerah Mokwam. 

1973 Situasi sudah aman maka, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat 
di daerah Mokwam dengan dengan membentuk Desa Mokwam. Kepala kampung pertama adalah Yohan 
Wonggor dan Neles Pungguam. 

1974 Pendidikan formal berupa sekolah dasar mulai masuk di daerah Mokwam yang didirikan oleh Yayasan 
Kristen Misi Tiem ( YPPGI ). 

1975 Bapak Wehelmus Wonggor dipilih untuk menggantikan Bapak Yohan Wonggor dengan wilayah kerja 
sampai di wilayah Mbenti. 

Mulai masuknya Polindes di daerah Mokwam yang bahan bangunannya mengunakan bahan lokal. 
Tenaga medis 3 orang semuanya adalah masyarakat lokal.    

1977 Peristiwa terjadinya Suangi (Mpriyet) antara masyarakat di daerah Mokwam maka mulailah perpecahan 
antara penduduk Mokwam. Masing- masing jemaat mendirikan Pos Penginjilan. Di masing-masing 
kampung; ini adalah awal mula perpecahan yang terjadi di daerah Mokwam hingga terjadi perkelaian 
sampai pada sekarang ini. Maka mulai lumpuh total hubungan sosial di daerah Mokwam. 

1990 Polindes berubah menjadi menjadi rumah sakit pembantu (PUSTU). Dengan gedung semi parmanen dan 
tenaga medisnya bertambah 1 orang, namun kendala tidak tahan dengan kondisi di Mokwam, tenaga 
tersebut tidak melaksanakan tugas lagi.  

Dibangun jembatan gantung diatas Kali Prafi, 

1997 Jalan padat karya masuk di daerah Mokwam. 

2003 Adanya perkembangan di bidang Rohani, yaitu dari gereja semi parmanen ke gereja parmanen yang 
peletakan batu pertama dilakukkan oleh Bapak Bupati Manokwari (Bapak Drs. Dominggus Mandacan) 

2004 Sudah adanya jalan tembus masuk ke daerah Mokwam yang sampai sekarang sudah dimanfaatkan oleh 
masyarakat Mokwam. 

Adanya bantuan Perumahan sosial yang masuk ke kawasan Mokwam. 
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Lampiran 7. 
Sejarah Perjalanan Perubahan Pada Masyarakat Kampung Aipiri, Kabupaten 
Manokwari 
 

TAHUN KEJADIAN 

1972 Kampung Aipiri pada awalnya oleh masyarakat asli pemilik hak Ulayat Suku Meyach di berinama Mega 
Ejmeg (kayu yang miring kelaut) 

 Awalnya Kampung Aipiri merupakan tempat mencari makan, dan pada umumnya masyrakat yang mencari 
makan di sini mereka tidak tinggal menetap  

 Untuk menjaga wilayah tersebut didirikan bangunan berupa gubuk-gubuk mencari sebanyak tiga 3 buah 
dan satu buah gereja GKI dengan pelayan Firman pertama adalah Bapak Hans Sawek dan Yakob Meidodga 

1975 Bapak Yakob Meidodga Meninggal dunia. – Karena masalah adat dan kepecayaan maka penduduk yang 
berada di aipiri mengungsi keluar Aipiri  

 Bapak A. Sawak bapak Silas. Meidoga. Mince, dan Debora bagian dari penduduk kampung yang tidak ikut 
mengungsi dan terus mempertahankan tempat mencari mereka    

 Kondisi Jalan masih setapak 

1992 Masuknya suku serui (srewen kirihio harewan) 

 Perubahan nama desa menjadi Aipiri yang terdiri dari 2 suku kata Ai arti dalam bahasa Meyach artinya 
sangat berat Piri dalam bahasa biak lepas   

 Terjadi pengukuran tanah namun di batalkan oleh Pemilik hak ulayat (konflik tanah) 

1993 Perencanaan kampung pada awalnya 157 kepala keluarga 

 Penduduk yang bertahan 37 kepala keluarga  

1998 Usulan secara lisan kepada camat tentang pemekaran kampung 

1999 Jadi desa defibnitif dengan jumlah penduduk 210 kepala keluarga namun dari jumlah itu berkurang hingga 
tinggal 37 kepala keluarga  

 Pembukaan jalan dengan kondisi jalan di aspal 

 Pembangunan kantor Desa 

 Pembangunan Gereja permanen 

2000 pembangunan gedung sekolah dasar 

 Enam (6) staf pengajar 

2001 Pembangunan perumahan sosial sebanyak 35 unit di kampung Aipiri 

 Realisasi pembangunan 15 unit rumah di kampung Aipiri dan 20 rumah di Susweni 

 Terjadi pemisahan kampung Aipiri dan susweni 

2003 Polindes 

 Satu (1) orang staf medis 

2004 Pembangunan Pustu  

 Satu (1) orang staf Medis 

 Kegiatan sosial  NRM Program 

 Aliansi Program 
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Lampiran 8. 
Peta Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 9. 
Peta Sketsa Kampung Yaru, Distrik Babo – Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 10. 
Bagan Pembagian Kerja Bedasarkan Jenis Kelamin di Kampung Yaru, Distrik Babo 
– Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 11. 
Peta Sketsa Potensi Sumberdaya Alam di Kampung Yaru, Distrik Babo – 
Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 12. 
Peta Transek Kampung Yaru, Distrik Babo – Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 13. 
Bagan Hubungan Kelembagaan di Kampung Yaru, Distrik Babo – Kabupaten Teluk 
Bintuni 
 



 61

Lampiran 14. 
Peta Sketsa Sumberdaya Alam Kampung Sara, Distrik Babo – Kabupaten Teluk 
Bintuni 
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Lampiran 15. 
Transek Kampung Sara, Distrik Babo – Kabupaten Teluk Bintuni 
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Lampiran 16. 
Peta Kabupaten Kaimana 
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Lampiran 17. 
Sejarah Perjalanan Perubahan Pada Masyarakat Kampung Coa 
 

Tahun Kejadian Keterangan 

akhir 1800-
an 

Masuknya Kesultanan Tidore di Kaimana. Terbentuknya kerajaan di 
Namatota yang wilayah kekuasaannya meliputi Kaimana hingga ke 
Teluk Arguni. 

Masih jaman 
moyang dulu 

Awal 1900 Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Coa, dulu oleh 
masyarakat Teluk Arguni dan daerah sekitarnya dijadikan tempat 
transit untuk menghadap Raja di Namatota. Masyarakat tidak bisa 
langsung ke Namatota karena ada Gurita penunggu di tanjung. Pada 
akhirnya, Gurita ini dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Marga 
Fenetiruma. 

 

… Marga Sirfefa ( Mahofe Sirfefa) dari Kampung Coa lama meminta ijin 
kepada Marga Watora di daerah yang sekarang dikenal dengan 
Kampung Coa untuk membuat kebun dan bercocok tanam. Karena 
dirasa bagus sebagai tempat bercocok tanam, oleh Sirfefa dibangun 
pondok mukim untuk bertempat tinggal. 

 

± 1949  Perpindahan penduduk dari Kampung Coa lama ke Kampung 
Coa baru (daerah ini sekarang disebut Kampung Coa). Sekitar 
tahun ini pula terbentuk Kampung Coa. Datangnya Marga 
Puarada dan Natraka untuk bermukim. 

 Kurang lebih pada tahun yang sama; sebagian masyarakat mulai 
mengenal nasi sebagai pangan dengan diperkenalkan beras. 
Awalnya pangan pokok masyarakat lokal adalah sagu. 

Perpindahan 
memperkenalkan 
masyarakat pada 
pengetahuan dari 
luar. 

± 1962 Pecah Peristiwa Tiga Komando Rakyat (Trikora). Kampung Coa 
digunakan sebagai basis pos pertahanan kolonial Belanda. 

 

1989 Masuknya program JDF dengan pengembangan tanaman kakao 
dengan masing-masing kepala keluarga mendapat 1.000 bibit. 

Hama & penyakit 
 masy sedikit yg 

mengusahakan. 
1994 Peresmian Pesantren Hidayatullah di Kampung Coa  

1996 Kampung Coa mendapat penghargaan pada ketegori kebersihan 
kampung tingkat nasional. 

 

± 1998 Masuknya perusahaan Usaha Mina. Lokasi Base Camp operasional 
berjarak ± 100 m dari kampung. 

Perusahaan tdk 
pernah beroperasi 
hingga sekarang 

2001 Masuknya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kampung. 
Telah dikembangkan program ekonomi dngn pembentukan 
kelompok-kelompok usaha & koperasi desa. 
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Lampiran 18. 
Peta Transek Kampung Coa, Distrik Kaimana – Kabupaten Kaimana 
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Lampiran 19.  
Hubungan Kelembagaan pada Kampung Coa, Distrik Kaimana – Kabupaten 
Kaimana 
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Lampiran 20.  
Peta Sketsa Kampung Coa 
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Lampiran 21. 
Daftar Perusahaan Perikanan Beroperasi di Kabupaten Kaimana 
 
 

Perusahaan  TP 
Jenis  

Kegiatan 

Produksi 

(ton) 

Pendapatan 

(Rp.) 

PAP 

(ton) 

Ekspor  

(ton) 
DTE JNU JA 

Istana Samudera, PT 1998 Penangkapan ikan 15.767,2 62.595.784 - 15.767,2 Thailand 593 28

SAC Mutiara, PT 1998 Budidaya 29,378 1.001.165.530 - 29,378 Jepang 43 -

Usaha Mina, PT 1998 Penangkapan ikan 34,663 443.000.000 34,663 - Surabaya 1.120 9

Wingka, PT 1998 Pengumpul - - - - Hongkong - -

Tintin Company, PT 1998 Pengumpul - - - - Hongkong - -

Senja Utama, PT 1998 Pengumpul - - - - Surabaya - -

Kumawa Raya, PT 1998 Pengumpul 21,341 1.001.528.000 21,341 - Surabaya 4 2

Jumlah 15.852,592 2.508.289.000 56,014 15.796,578  1.760 39 

Keterangan: 
TP = Tahun Produksi                                                               JN = Jumlah Nelayan 
DTE = Daerah Tujuan Ekspor                                              PAP = Pengiriman Antar Pulau 
JNU = Jumlah Nelayan Upahan                                               JA = Jumlah Armada 

Sumber: Dinas Perikanan Kecamatan Kaimana, 1999 
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Lampiran 22. 
Identifikasi Organisasi Non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana 
 

N
o Lembaga Berdiri Bentuk Visi Misi Wilayah Layanan Kegiatan Kontak 

Person 

Kabupaten MANOKWARI 

1 ELSHAM Pos 
Kontak 
Manokwari 
(Lembaga Studi 
dan Advokasi 
Hak Asasi 
Manusia) 

2001 Perkumpulan Terwujudnya hak2 
politik, hukum, 
ekonomi, sosial dan 
budaya masyarakat 
asli 

1) Merwujudkan hak2 politik, 
hukum, ekonomi, sosial dan 
budaya masyarakat asli melalui 
upaya menentukan nasib sendiri; 
2) Merwujudkan hak2 politik, 
hukum, ekonomi, sosial dan 
budaya masyarakat asli melalui 
upaya pemberdayaan rakyat; 3) 
Merwujudkan hak2 politik, hukum, 
ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat asli melalui upaya 
demiliterisasi di Papua 

Kampung, 
Kota, 
Nasional 

Training, 
Penelitian, 
Dukungan 
teknis, 
Jaringan 
kerja 

Advokasi, Lobbi, 
Fasilitasi dialog, 
Promosi HAM, 
Demokratisasi 

Kristian 
Torey 
(Koord.) 

2 LP3BH 
(Lembaga 
Penelitian, 
Pengkajian dan 
Pengembangan 
Bantuan 
Hukum) 

1996 Perkumpulan Terciptanya 
masyarakat dan 
kelompok2 yang 
penuh keberdayaan 
untuk 
mengaktualisasi 
pengejawantahan 
prinsip2 dan nilai2 
HAM, demikratisasi, 
dan kesetaraan 
gender yang 
berkesinambungan 
berdasarkan hukum 

1) Meningkatkan usaha pengakuan 
& perlindungan hal sipil atas SDA 
& keanekaragaman hayati secara 
berkelanjutan; 2) Mendukung 
usaha pemberdayaan masyarakat 
yang memiliki kepedulian terhadap 
penghormatan dan perlindungan 
HAM & demokratisasi; 3) 
Mendukung upaya penelitian, 
pengkajian, & pengembangan 
kajian pembangunan yang 
berkelanjutan & berdimendi HAM; 
4) Mendorong kerjasama regional, 
nasional, & internasional dalam 
perlindungan HAM & pemanfaatan 
SDA berbasis masyarakat. 

Manokwari, 
Teluk 
Bintuni, 
Teluk 
Wondama 

Training, 
Publikasi, 
Dukungan 
teknis, 
Jaringan 
kerja 

Pendidikan 
kewarganegaraa
n, Penelitian, 
Pendampingan 
korban, Isu 
gender, Promosi 
pemerintahan 
berwibawa 

Yan Ch. 
Warinussy 
(Direks) 

3 MP2 (Mitra 
Perempuan 
Papua) 

2003 Perkumpulan Terwujudnya 
perempuan Papua 
yang berwawasan, 
mandiri, & 
mempunyai harkat 
dan martabat serta 
hak yg sama scr 

1) Melakukan pendampingan, 
penguatan, pemberdayaan, dan 
advokasi terhadap hak perempuan 
dan anak; 2) Meningkatkan 
kemampuan perempuan dalam 
usaha kecil; 3) meningkatkan 
peran perempuan terhadap 

Kampung, 
Kota  

Training, 
sharing 
informasi, 
penelitian, 
kolaborasi, 
jaringan 
kerja

Pendampingan 
korban, Isu 
gender, Promisi 
HAM, 
demokratisasi, 
Promosi 
pemerintahan 

Annike Th. 
Sabami 
(Dir.) 
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demokratis, 
berprespektif gender 
& anti kekerasan dlm 
hidup sosial budaya 
papua di era 
globalisasi 

pengelolaan sumberdaya alam kerja berwibawa. 

4 PERDU 
(Pengembangan 
Masyarakat dan 
Konservasi 
Sumberdaya 
Alam) 

1999 Perkumpulan Terwujudnya 
masyarakat yang 
penuh keberdayaan 
dalam PSDA secara 
demokratis, adil, 
mandiri dan 
berkelanjutan 

1) Mendorong terciptanya sistem 
PSDA yang berkelanjutan & 
berbasis masyarakat; 2) 
Menciptakan tata ekosistem yang 
seimbang; 3) Meningkatkan taraf 
hidup, harkat & martabat 
masyarakat lokal; 4) Menggalang 
kerjasama 

Kampung, 
Kota 

Training, 
share 
informasi, 
kolaborasi, 
jaringan 
kerja 

Penguatan 
masyarakat lokal 
dalam PSDA, Isu 
gender 

Bustar 
Maitar, 
Mujiyanto, 
Gun Nugros 

5 PS (Peduli 
Sehat) 

2002 Perkumpulan Terwujudnya 
masyarakat yang 
sehat, berkualitas & 
mandiri melalui 
pemanfaatan potensi 
yang dimiliki dengan 
menjunjung tinggi 
nilai budaya & 
kearifan lokal secara 
lestari di Manokwari 

1) Melakukan upaya advokasi 
bidang kesehatan masyarakat; 2) 
Meningkatkan sistem pendidikan 
informasi kesehatan masyarakat; 
3) Mengembangkan sistem 
informasi kesehatan masyarakat; 
4) Meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat 

Kampung, 
Kota 

Share 
informasi, 
Kolaborasi, 
Jaringan 
kerja 

Advokasi, 
Pendampingan 
korban trauma, 
Jaringan kerja 

Matheus 
Marisan 

6 YALHIMO (Wi 
Ma Rawana) 

1999 Perkumpulan Terwujudnya 
masyarakat yang 
berdaya dalam 
pengelolaan 
sumberdaya alam 
secara mandiri, 
demokratis, & 
berkelanjutan di 
Papua 

1) Mengupayakan kesejahteraan 
masyarakat adat dampingan; 2) 
Membangun masyarakat adat yang 
solit melalui pengorganisasian; 3) 
Meningkatkan & menumbuhkan 
kesadaran masyarakat yang tetap 
mempertahankan nilai adat dalam 
PSDA; 4) Melakukan kajian 
tentang LH dan SDA; 5) 
Mengupayakan penggalangan 
sumber dana secara mandiri & tdk 
mengikat; 6) Membangun jaringan 
kerjasama lokal, nasional, 
internasional untuk dukungan 
program 

Kampung, 
Kota 

Pengemban
gan 
organisasi, 
share 
informasi, 
kolaborasi, 
jaringan 
kerja 

Penguatan 
masyarakat sipil, 
penelitian/analisa 
konflik 

Septer 
Manufandu 

7 YAPMI 
(Pengembangan 

- - - - - - - - 
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Masyarakat 
Pribumi) 

          

Kabupaten FAKFAK 

1 ALFA OMEGA 2001 Yayasan Terwujudnya suatu 
tatanan yang 
menjamin pengakuan 
ats hak perempuan 
dan anak dalam 
bidang ekonomi, 
pendidikan, budaya 
secara demokratis, 
saling menghormati, 
berdasar kesetaraan 
& penegakan HAM 

Membangun kesadaran kritis 
bersama melalui keluarga 
masyarakat sebagai upaya 
meningkatkan pengakuan, 
perlindungan, terhadap hak2 
perempuan dan anak yang 
berkeadilan, demokratis 
berdasarkan gender 

Kampung, 
Kota 

Publikasi, 
kolaborasi 
proyek, 
jaringan 
kerja 

Isu gender, 
penguatan 
masyarakat sipil 

Lucy Kabes 
(Direktur) 

2 LIHUPTA 
(Lembaga Bina 
Prakarsa Wira 
Usaha & 
Musyawarah 
Adat) 

2003 Yayasan - - Kampung Lokakarya, 
dukungan 
teknis, 
pelatihan 

Promosi HAM, 
Penguatan 
masyarakat sipil 

Samsul BS 
Sully 

3 MON ININ 
KONO 

2001 Yayasan Menumbuhkembangk
an eksistensi 
keberdayaan potensi 
kearifan masyarakat 
lokal sebagai nilai 
murni yang 
merupakan basis 
strategis masyarakat 
sipil dalam 
mendorong 
tumbuhnya sistem & 
kebijakan pada 
keberlangsungan dan 
keberlanjutan 
pembangunan untuk 
mewujudkan 
kemandirian bersama 
yang lebih 
berkeadilan & 

1) Meningkatkan kesadaran 
kritisdan pemahaman bersama 
akan eksistensi potensi kearifan 
masyarakat lokal; 2) Meningkatkan 
akses jaringan kerjasama dalam 
memperjuangkan eksistensi 
kearifan masyarakat lokal pada 
penguatan komunitas 
kemasyarakatan. 

Kampung, 
Kota 

Lokakarya, 
pengemban
gan 
organisasi, 
jaringan 
kerja 

Penguatan 
masyarakat sipil, 
promosi HAM, 
demokratisasi, 
fasilitasi dialog, 
advokasi, isu 
gender 

Djijin 
Suriadi 
(Direktur) 
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berkesetaraan, 
demokratis dan 
manusiawi, 
berprespektif gender 
dan sensitif terhadap 
lingkungan serta 
menghargai 
keberagaman 

4 YALHI (Yayasan 
Agribisnis dan 
Lingkungan 
Hidup) 

2000 Yayasan Mewujudkan 
kemandirian 
masyarakat 
berdasarkan prinsip 
kemitraan melalui 
peningkatan & 
pengembangan 
sumberdaya lokal 
khususnya bidang 
pertanian dan 
lingkungan hidup 

1) Bersama masyarakat 
menegmbangkan sumberdaya 
alam, manusia, kelembagaan, 
usaha, pemodalan & manajemen; 
2) Mengembangkan kondisi kerja 
masyarakat yang mampu 
melaksanakan program; 3) 
Memperjuangkan kebijakan 
pembangunan yang berpihak 
kepada kepentingan rakyat. 

Kampung, 
Kota 

Lokakarya, 
kolaborasi, 
penelitian 

LH, Agribisnis, 
eonomi 
kerakyatan, 
penguatan 
masyarakat sipil, 
penelitian, 
advokasi 

Agel 
Dumarerun
g (Direktur) 

5 YASOBAT 
(Yayasan Sosial 
Pengembangan 
Kawasan Timur) 

1999 Yayasan Terwujudnya 
keberdayaan 
masyarakat dalam 
memanfaatkan & 
mengembangkan 
potensi sumberdaya 
yang dimiliki guna 
meningkatkan 
kualitas hidupnya 
dalam tatanan sosial 
yang setara 

1) Meningkatkan ekonomi 
masyarakat berbasis potensi lokal; 
2) Mengembangkan pendidikan 
sebagai media transformasi 
pengetahuan & teknologi serta 
penyadaran kritis; 3) 
Menegmbangkan nilai kearifan 
lokal masyarakat terhadap 
tuntunan kemajuan; 4) 
Mengembangkan kerjasama dalam 
mengupayakan terwujudnya 
demokrasi & transparansi dlm 
pembangunan 

Kampung, 
Kota 

Manajeman 
NGO, 
pendanaan, 
Infromasi 
latihan 
yang baik 

Peningkatan 
SDM, Penguatan 
ekonomi 
kerakyatan, 
advokasi 

Irsan 
Sipayung 

6 YBM (Yayasan 
Bina Mandiri) 

1997 Yayasan Penguatan 
masyarakat sipil yang 
demokratis, 
berkeadilan, & 
sejahtera demi 
terwujudnya 
keberdayaan 
masyarakat dalam 
bidang ekonomi, 
kesehatan, hukum, 
HAM, advokasi, 

1) Mengembangkan keberdayaan 
masyarakat dalam bidang 
ekonomi, kesehatan, HAM, 
advokasi, dan kesetaraan gender; 
2) Mengembangkan kerjasama 
dan memperjuangkan koalisi 
sesama LSM; 3) Melaksanakan 
advokasi 

Kampung Lokakarya, 
Jaringan 
kerja 

Advokasi, 
Penguatan 
masyarakat sipil, 
Promosi HAM, 
Isu gender, 
Demokratisasi 

Yance Hara 
(Direktur) 
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kesetaraan gender 
dan sumberdaya 
manusia 

7 Yayasan KASIH 
MULIA 

1999 Yayasan Organisasi nirlaba 
yang memiliki cita-
cita sebagai lembaga 
penguatan 
masyarakat madani 
yang demokratis, 
adil, dan sejahtera. 

1) Memperkuat masyarakat agar 
dapat berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan; 2) Menumbuh-
kembangkan kerjasama, 
kesetaraan, keswadayaan, dan 
kemandirian  masyarakat melalui 
kelompok-kelompok; 3) 
Masyarakat, baik dalam 
pembangunan jasmani dan rohani; 
4)  Menumbuhkembangkan kritis 
masyarakat dalam melakukan 
akses dan kontrol terhadap 
berbagai sumber daya 

Kampung, 
Kota 

- ekonomi, politik, 
kesehatan,  
lingkungan 
hidup, hukum, 
keagamaan, dan 
pendidikan. 

 

Pdt Piethein 
Nauw 

8 YAMIKO - - - - - - - - 

9 eLPERA 
(Lembaga 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Rakyat) 

1999 Yayasan Terwujudnya tatanan 
sosial yang 
demokratis & 
berkeadilan serta 
menghargai nilai 
kearifan lokal dan 
berkelanjutan yang 
berpihak pada 
peningkatan 
keberdayaan ekonomi 
rakyat miskin 

1) Meningkatkan keberdayaan 
rakyat miskin melalui penyadaran 
kritis & penguatan kapasitas 
institusi lokal, terutama institusi 
ekonomi atau keswadayaan lokal; 
2) Meningkatkan pelaksanaan 
advokasi & upaya resolusi konflik 
melalui kerjasama NGO; 3) 
Mengembangkan jaringan 
kerjasama & informasi pemasaran 
komoditas lokal; 4) Meningkatkan 
kapasitas perempuan dalam upaya 
penegakan kesetaraan gender; 5) 
Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan dalam mendukung 
kemandirian & keberlanjutan 
program & organisasi. 

Kampung, 
Kota 

Lokakarya 
& materi 
training, 
share 
informasi, 
kolaborasi, 
jaringan 
kerja, 
penelitian, 
dukungan 
teknis 

Fasilitasi dialog, 
isu gender, 
demokratisasi, 
promosi 
pemerintahan 
yang berwibawa 

Iskandar 
Alam Banau 
(Direktur) 

          

Kabupaten KAIMANA 

1 YPSM (Yayasan 
Pengembangan 

- - - - - - - - 
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Suku Mairasi) 

2 YATON 
(Yayasan Tunas 
Onim) 

- - - - - - - - 

          

Kabupaten TELUK BINTUNI 

1 USC-SATUNAMA 
(Yayasan 
Kesatuan 
Kerjasama) 

1998 Yayasan Perjuangan 
menghapuskan dan 
mewujudkan 
masyarakat Indonesia 
yang mandiri, 
demokratis, 
berkeadilan sosial, 
dan tegaknya HAM 

USC-Satunama berjuang demi 
berkembangnya potensi lokal dan 
nilai-nilai universal melalui 
kemitraan antarrakyat pada tingkat 
lokal, regional, dan internasional 
dengan cara-cara tanpa kekerasan 

Kampung, 
nasional, 
internasio-
nal 

Pelatihan, 
konsultasi, 
pendampi-
ngan, 
bantuan 
teknis 

Promosi HAM, 
demokratisasi, 
penguatan 
masyarakat sipil, 
promosi 
pemerintahan 
yang berwibawa, 
pelatihan resolusi 
konflik untuk 
perdamaian 

FX Purwa 
Harsanto 

2 Mitra Pesisir – 
CRMP (Coral 
Resources 
Management 
Project) 

- - - - - - - - 

3 Perform Project - - - - - - - - 

          

 

 




