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RINGKASAN
Sustainable Livelihood assessment atau kajian penilaian penghidupan berkelanjutan
merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menilai kondisi penghidupan masyarakat di suatu
lokasi dengan karakteristik spesifik seperti bentang alam wilayah, budaya dan lain - lain. Berdasarkan
kamus besar Bahasa Indonesia penghidupan memiliki arti pemeliharaan hidup atau pencaharian.
Secara garis besar kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara holistik kondisi
penghidupan masyarakat, strategi penghidupan yang dilakukan setiap rumah tangga dalam
memanfaatkan aset (sumber daya alam, manusia, sosial, fisik dan finansial) penghidupan yang
tersedia, serta untuk melihat kerentanannya. Penghidupan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai cara
berpikir tentang tujuan, ruang lingkup dan prioritas pembangunan, untuk meningkatkan kemajuan
dalam pengentasan kemiskinan. Kajian ini menggabungkan beberapa survei salah satunya survei
rumah tangga untuk mengetahui aset-aset yang mendorong penghidupan masyarakat di Kabupaten
Tambrauw.
Kajian penilaian penghidupan dilakukan pada bulan November – Desember 2021, kajian ini
merupakan kajian lanjutan yang telah dilakukan oleh Kaoem Telapak pada tahun 2020 untuk
menghasilkan data dasar tentang masyarakat adat/masyarakat lokal, komoditas, produk, institusi,
keluarga, risiko sosial-lingkungan, gender dan informasi demografi relevan serta perspektif inklusi
sosial. Kajian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi layanan/lokasi prioritas kawasan yang
akan didampingi oleh Kaoem Telapak, serta sebagai tahapan dalam pengembangan hubungan dengan
masyarakat secara lebih mendalam di lingkup kampung. Adapun 3 kampung utama yang akan masuk
dalam lokasi kajian ini adalah Kampung Wertam, Kampung Ibe dan Kampung Klabili.
Komunitas yang berada di Distrik Selemkai mayoritas bergerak di kegiatan sosial dan
pariwisata. Kelompok yang bergerak di pariwisata memfokuskan pada kegiatan jasa lingkungan dan
pelestarian budaya Suku Moi dengan rata – rata penggiat yaitu anak muda yang tinggal dan menetap
di kampung. Potensi Kampung Klabili berada pada fokus jasa lingkungan. Komunitas di Distrik
Bikar mayoritas memfokuskan pada komunitas pertanian, potensi distrik pada komunitas pertanian.
Kampung Wertam menjadi kampung yang cukup potensial dalam pengembangan kelompok tani.
Komunitas yang ada di Distrik Fef di dominasi oleh gender wanita yang aktif dalam kegiatan di dalam
Distrik sebab mayoritas penduduk yang tinggal di Kota Sorong khususnya laki – laki. Komunitas
yang berada di Kampung Ibe mayoritas perempuan salah satunya Aka Bomata yang memiliki produk
anyaman dengan dominasi anggota dalam komunitas berjenis kelamin wanita.
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PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG

Livelihood assessment merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menilai kondisi
penghidupan masyarakat di suatu lokasi dengan karakteristik spesifik seperti bentang alam
wilayah, budaya dan lain – lain. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia penghidupan
memiliki arti pemeliharaan hidup atau pencaharian. Penghidupan berkelanjutan sendiri
diartikan menjadi cara berpikir tentang tujuan, ruang lingkup, dan prioritas pembangunan,
untuk meningkatkan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan. Secara garis besar kajian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran secara holistik kondisi penghidupan masyarakat,
strategi penghidupan yang dilakukan setiap rumah tangga dalam memanfaatkan aset (sumber
daya alam, manusia, sosial, fisik dan finansial) penghidupan yang tersedia, serta untuk
melihat kerentanannya. Sehingga dalam kajian ini menggabungkan beberapa survei salah
satunya survei rumah tangga untuk mengetahui aset-aset yang mendorong penghidupan
masyarakat di Kabupaten Tambrauw.
Penghidupan masyarakat dalam kajian yang dibuat menjadi salah satu langkah dalam
menciptakan rekomendasi program untuk peningkatan mata pencarian untuk komunitas,
dalam hal ini komunitas diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di tempat yang
sama atau memiliki kesamaan tertentu, dan mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai
bagian dari populasi umum di desa atau wilayah adat. Dengan demikian, dapat dalam
berbagai bentuk organisasi, yaitu organisasi pemuda, koperasi, kelompok usaha, komunitas
adat, komunitas lokal, organisasi, desa, kelompok perempuan, dan lain - lain. Kajian ini
merupakan kajian lanjutan yang telah dilakukan oleh Kaoem Telapak untuk menghasilkan
data dasar tentang masyarakat adat/masyarakat lokal, komoditas, produk, institusi, keluarga,
risiko sosial-lingkungan, kesetaraan gender dan informasi demografi relevan serta perspektif
inklusi sosial untuk program yang akan dilakukan. Kajian ini dilakukan dalam rangka
mengidentifikasi layanan/lokasi prioritas kawasan yang akan didampingi oleh Kaoem
Telapak, serta sebagai tahapan dalam pengembangan hubungan dengan masyarakat secara
lebih mendalam di lingkup kampung. Adapun 3 kampung utama yang akan masuk dalam
lokasi kajian ini adalah Kampung Wertam, Kampung Ibe, dan Kampung Klabili.
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1.2

TUJUAN

Pengumpulan data dilakukan selain sebagai bentuk pengumpulan data yang akan dikaji juga
sebagai tahap mengembangkan hubungan (developing relation) untuk komunitas yang akan
menerima manfaat program nantinya. Berikut beberapa tujuan yang dicapai dalam kajian ini
di antaranya:
1. Membangun data dasar penghidupan masyarakat di Kampung Wertam, Ibe dan
Klabili
2. Menemukan komunitas yang akan didampingi oleh Kaoem Telapak untuk penguatan
strategi penghidupan berkelanjutan
3. Membangun jejaring dengan komunitas yang akan didampingi
1.3

METODE

Livelihood adalah istilah pembangunan yang menggambarkan kemampuan (capabilities),
kepemilikan sumber daya (termasuk material dan sosial) dan kegiatan-kegiatan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup (DFID 1999). Menurut Chambers, R and G.
Conway (1992), penghidupan akan berkelanjutan jika dapat menghadapi dan pulih dari
tekanan dan guncangan dengan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan sumber
daya pada masa sekarang dan di masa depan tanpa merusak kualitas sumber daya alam yang
tersedia (DFID, 1999). Untuk itu dalam kajian ini terdapat dua pendekatan yang akan
dilakukan yaitu pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Melalui dua pendekatan ini
diharapkan dapat tergambar secara holistik penghidupan masyarakat di tiga kampung baik
dari sisi aset (alam, sosial, manusia, fisik dan finansial), strategi penghidupan yang dilakukan
dengan aset yang dimiliki beserta kerentanannya.
Pengumpulan data untuk keperluan kajian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder.
Dalam pengumpulan data primer beberapa metode dilakukan yaitu metode observasi, Focus
Group Discussion (FGD), In Depth Interview (wawancara mendalam) dan wawancara
dengan menggunakan kuesioner. Tipe metode wawancara yang akan digunakan merupakan
wawancara semi-struktural, sedangkan untuk FGD dengan menggunakan metode PRA
(participatory rural appraisal) dan dilakukan pada tingkatan kampung. Sedangkan data
sekunder akan diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten
Tambrauw, data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) dan menggunakan data dari
hasil studi literatur lainnya.
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Dikarenakan keterbatasan kondisi lapangan, waktu dan tenaga, maka kajian ini menggunakan
sampel yang diambil dari populasi di tiga kampung yang menjadi target lokasi dalam kajian.
Kajian ini akan menggunakan non probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel
dengan metode purposive sampling. Sedangkan tingkat intensitas sampel penelitian dengan
target responden di satu wilayah kampung akan menggunakan Tabel 1 yang bersumber dari
Gordon Storey dan A. Marzuki sebagai berikut:
Table 1. Tingkat Intensitas Sampling
Jumlah rumah tangga

% Sampel

< 50

50-100

51-100

20-25

101-200

10-20

>200

2-10

Sumber: Gordon Storey dan A. Marzuki
Berdasarkan hal-hal di atas maka ruang lingkup data dan metode yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan dan target dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Survei rumah tangga
a. Ekonomi rumah tangga
b. Pembagian peran dalam Rumah Tangga
2. Focus Group Discussion (profil lokasi kajian)
a. Sejarah kampung
b. Sketsa Kampung (tata guna lahan)
c. Perubahan (pola makan, musim, migrasi, dll)
d. Jejaring Sosial dan kelembagaan
e. Pangan
3. Sumber daya alam dan Jasa Ekosistem
a. Peta Potensi Sumber daya Alam
b. Jasa Ekosistem yang tersedia
c. Kerentanan terhadap Bencana Alam
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Program-program

Pemerintah
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PROFIL KAWASAN
KABUPATEN TAMBRAUW
2.1

ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN

Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat
dan secara geografis terletak di wilayah Kepala Burung Papua berbatasan secara langsung
dengan samudera pasifik. Secara administratif Kabupaten Tambrauw merupakan wilayah
pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Pada mulanya Kabupaten
Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas 6 distrik yaitu:
Fef, Miyah, Yembun, Sausapor, Kwoor dan Abun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sorong
tahun 2021, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2010, luas
wilayah Kabupaten Tambrauw dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Tambrauw, yaitu 11.529,182 Km2 dengan memiliki 29 Distrik 216 desa/kampung.

Gambar 1 Peta Administrasi Tambrauw
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Di awal pembentukannya, kabupaten ini membawahi 7 wilayah administrasi yaitu Distrik
Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Syujak, Distrik Miyah dan
Distrik Yembun. Namun, sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 dan Undang-Undang
RI Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.56 Tahun 2008,
maka wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw bertambah menjadi 12 distrik. Lima distrik
lagi yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw adalah Distrik Moraid dari
Kabupaten Sorong, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani dan Distrik Senopi
dari Kabupaten Manokwari. Ibukota Kabupaten Tambrauw adalah Distrik Fef. Pada tahun
2018 terdapat penambahan jumlah kampung di Miyah Selatan, Ireres, Tobouw, Kwesefo,
Senopi, Mpur, Kasi dan Selemkai. Hal tersebut merupakan akibat dari berpindahnya beberapa
kampung dari Distrik Miyah, Abun, Kwoor, Kebar, Kebar Timur, Mawabuan, Amberbaken,
Mubrani, dan Moraid. Kabupaten Tambruw menjadi Kabupaten termuda di Provinsi Papua
Barat dari pemekaran Kabupaten Sorong.
Jumlah penduduk Kabupaten Tambrauw yang tercatat menurut data BPS 2021 sejumlah
28.379 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 14.780 jiwa dan perempuan 13.599 jiwa.
Berdasarkan pendataan generasi di Kabupaten Tambrauw terdapat enam generasi umur di
antaranya preboomer sejumlah 116 jiwa, boomer sejumlah 1.623 jiwa, generasi sejumlah x
5.097 jiwa, milenial sejumlah 9.013 jiwa, generasi z sejumlah 9.068 jiwa, post generasi
sejumlah 3.195 jiwa. Generasi milenial dan generasi z yang lahir pada tahun 1981- 2010
merupakan generasi yang mendominasi di Kabupaten Tambrauw dengan persentase sekitar
63,7% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan indeks desa membangun
yang dikeluarkan oleh Kemendesa pada tahun 2021 yang mengukur ketahanan sosial,
ekonomi dan ekologi/lingkungan, Kabupaten Tambrauw berada pada peringkat 420 termasuk
ke dalam status sangat tertinggal.
2.2

KONDISI GEOGRAFIS

Berdasarkan data BPS tahun 2021, wilayah Tambrauw jika dilihat dari topografinya sangat
bervariasi. Berdasarkan interpretasi dari The Advace Spacebome Thermal Emision and
Reflection Radioeter (ASTER) dan Global Digital Elevation Model (GDEM) terdiri atas
wilayah pegunungan dengan dominasi Pegunungan Tambrauw di bagian tengah ke utara
yang membentang dari utara Kebar hingga Sausapor. Bentang alam Kabupaten Tambrauw
sangat bervariasi dan didominasi oleh topografi bergunung curam (kemiringan 40%-60%)
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dan curam (>60%) dan lebih dari 94% wilayah Tambrauw memiliki ketinggian dengan
rentang 100 hingga >1.000 mdpl. Menurut Romdiati et al 2019, perbedaan topografi
mempengaruhi aksesibilitas wilayah dan sosial seperti pada Kabupaten Tambrauw kondisi
topografinya berpengaruh terhadap ketertinggalan terutama dari aspek konektivitas. Selain itu
juga, kondisi topografi seperti ini menyebabkan kampung-kampung sangat terpencar dengan
jarak antar kampung berjauhan dengan jumlah penduduk sedikit dan kepadatan rendah.
2.3

KONDISI SOSIAL EKONOMI

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tambrauw dalam catatan indeks desa
membangun termasuk dalam kategori kawasan tertinggal di Provinsi Papua Barat dari 1610
desa/kampung dan sejumlah 215 desa/kampung dalam Kabupaten Tambrauw termasuk dalam
kategori sangat tertinggal. Bentuk pengukuran indeks pembangunan desa yang menjadi faktor
di antaranya indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Sosial ekonomi
masyarakat Kabupaten Tambrauw ditemukan sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah
perkampungan di Kabupaten Tambrauw lebih banyak menghabiskan waktunya di kawasankawasan yang memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kawasan yang secara ekonomi
lebih berkembang seperti Kota Sorong.
Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tambrauw hanya sampai tingkat SMP,
sehingga untuk tingkat SMA, anak-anak muda yang berada di kampung pergi ke Kota Sorong
untuk melanjutkan pendidikan. Rata-rata laki-laki usia kerja memilih untuk meninggalkan
kampungnya untuk bekerja di Kota Sorong, sedangkan rata-rata perempuan yang telah
berkeluarga lebih memilih untuk tetap tinggal dan berkegiatan di kampung, sehingga
perempuan sangat berperan dalam membangun kampung. Keragaman produksi masyarakat di
Kabupaten ini cenderung mono produksi (subsistem) di mana produksi masyarakat hanya
menjual hasil tani dan masyarakat mengonsumsi makanan yang dijual oleh penduduk di luar
Kabupaten dan tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi. Akses pusat perdagangan di
Kabupaten Tambrauw berada di Distrik Saousapour, masyarakat kampung yang berada di
Kabupaten Tambrauw lebih banyak menjual di distrik tersebut.
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2.4

DELINEASI KAWASAN KAJIAN

Kabupaten Tambrauw memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam
meningkatkan pola penghidupan masyarakat di antaranya pertanian, laut dan potensi
keanekaragaman hayati yang ada. Kajian dibuat memfokuskan pada 3 kawasan Distrik yang
menjadi ruang lingkup penyusunan kajian pengembangan penghidupan berkelanjutan
meliputi Distrik Bikar, Distrik Selemkai dan Distrik Fef. Delineasi kajian dapat dilihat pada
Gambar 2 yang menunjukkan peta kajian yang dipilih berdasarkan lingkup fokus program
terhadap pertanian, industri dan jasa lingkungan. Lokasi yang dipilih dinilai sebagai distrik
yang mewakili fokus program di Kabupaten Tambrauw.

Gambar 2 Peta Lokasi Kajian Livelihood
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PROFIL LOKASI KAJIAN

3.1

DISTRIK SELEMKAI

Distrik Selemkai yang berada di Kabupaten Tambrauw memiliki lokasi terdekat dari Sorong
sekitar 22,4 km dengan waktu tempuh 41 menit, jika dibandingkan dengan dua distrik yang
menjadi lokasi kajian dalam studi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kampung
Klabili, Distrik Selemkai memiliki jumlah penduduk ± 800 jiwa, bersuku Moi yang mayoritas
bermarga Kalami, Safisa, Kalasuwat, Kalawin, dan Bisulu. Distrik Selemkai secara
administrasi memiliki 5 kampung di antaranya:
1. Kampung Della
2. Kampung Malayauw
3. Kampung Klasbon
4. Kampung Klasei
5. Kampung Klabili
Potensi Pariwisata dan jasa lingkungan dari hutan merupakan salah satu potensi yang dimiliki
oleh Distrik Selemkai, banyak satwa endemik Papua seperti Cenderawasih, Walabi (kangguru
papua), dan burung-burung unik lainnya yang berada di dalam kawasan hutan yang secara
administrasi masuk dalam wilayah Distrik Selemkai. Adapun, beberapa komunitas yang ada
di Distrik Selemkai adalah sebagai berikut:
Table 2. Komunitas Di Kawasan Distrik Selemkai
NO

NAMA KOMUNITAS

JUMLAH
ANGGOTA

FOKUS
PRODUK/KOMODITI
YANG DIHASILKAN

L

P

Total

UMUR
RATARATA

1

Persekutuan Wanita (PW
Kampung Klabili)

Kegiatan Sosial

0

9

9

20 - 40 Tahun

2

Perkumpulan Kaum Bapak
(PKB Kampung Klabili)

Kegiatan Sosial

10

0

10

31 - 40 Tahun

3

Perkumpulan Anggota Muda
(PAM Kampung Klabili)

Kegiatan Sosial

8

9

17

25 - 30 Tahun

4

Klabili Brid Park

Jasa Lingkungan

5

2

7

23 - 31 Tahun

5

Sanggar Alam Semesta
Selemkai (SALSES)

Penampilan budaya lokal,
makan, pelestarian bahasa Moi

12

22

34

17 - 40 Tahun
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Komunitas yang berada di Distrik Selemkai mayoritas bergerak di kegiatan sosial dan
pariwisata. Kelompok yang bergerak di pariwisata memfokuskan pada kegiatan jasa
lingkungan dan pelestarian budaya Suku Moi dengan rata – rata penggiat yaitu anak muda
yang tinggal dan menetap di kampung. Kelompok gereja menjadi kelompok yang sangat aktif
dalam kegiatan sosial dan sering mengadakan pelatihan atau peningkatan kemampuan pada
jemaatnya. Komunitas gereja ini dibentuk dari peran gereja di antaranya kelompok yang
dibentuk berdasarkan status, gender dan umur. Kelompok tersebut di antaranya Persekutuan
Kaum Bapak (PKB) yang mayoritas anggotanya merupakan kaum bapak, Persekutuan
Wanita yang anggotanya merupakan kaum wanita, dan Persekutuan Anggota Muda (PAM)
yang mayoritas anggotanya merupakan kaum muda yang ada di Distrik Selemkai. Setiap
kampung yang berada di Distrik Selemkai memiliki ketiga komunitas ini di setiap gereja
yang ada dalam kampung dan merupakan komunitas yang aktif di bawah dari gereja.
Kaum muda dan kaum wanita menjadi kaum yang sangat aktif dalam kegiatan di dalam
Distrik Selemkai. Kampung pertama di Distrik Selemkai merupakan Kampung Della yang di
mana masyarakat yang berada di 5 Kampung yang ada merupakan masyarakat yang
dahulunya berada di Kampung Della. Namun, saat ini pengembangan dan pusat pemerintah
Distrik Selemkai berada di Kampung Klabili yang dirasa memiliki lokasi yang sangat
strategis dan menjadi pintu masuk di Kawasan Distrik Selemkai. Kampung Klabili yang
menjadi fokus dalam penggalian data penghidupan masyarakat yang secara garis besar peran
gereja dalam penggerakan komunitas untuk bergerak mengembangkan kampung dan jasa
lingkungan menjadi komponen dalam penggerak penghidupan berkelanjutan yang dapat
dikembangkan dalam Kawasan Distrik Selemkai
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KEKAYAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAMPUNG KLABILI, DISTRIK SELEMKAI
Kekayaan alam hayati salah satunya satwa liar, berperan penting untuk masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan. Mereka bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap menjaga nilai
kelestariannya. Salah satu upaya untuk melestarikan ekosistem hutan dengan ekowisata. Cara ini merupakan
pemanfaatan sumber daya hutan dengan berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar hutan dengan mengangkat budaya yang ada. Kampung Klabili, Distrik Selemkai, Kabupaten
Tambrauw, Papua Barat terletak pada geografis berupa lembah dan pesisir, sehingga menjadi habitat berbagai
jenis flora dan fauna.
Terdapat 13 jenis burung dan beberapa jenis merupakan endemik Papua. Jumlah tersebut yang sudah
teridentifikasi, masih perlu dilakukan inventarisasi lebih lanjut. Burung tersebut adalah Cendrawasih besar
(Paradisae apoda), Cendrawasih raja (Cicinnurus regius), Julang papua (Rhyticeros plicatus), Elang alap
kelabu (Accipiter novaehollandiae), Kepudang cokelat (Oriolus szalayi), Cekakak biru-hitam (Halcyon
nigrocyanea), Cekakak pita bidadari (Tanysiptera nympha), Tiong lampu biasa (Eurystomus orientalis),
Pergam zoe (Ducula zoeae), Nuri-raja ambon (Alisterus amboinensis), Burung Madu Sriganti (Nectarinia
jugularis), Kakatua koki (Cacatua galerita). Selain itu ada hewan mamalia yang juga merupakan endemik
Papua yaitu kanguru tanah atau disebut walabi.
Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrauw telah mewadahi masyarakat kampung Klabili untuk membuat
kelompok pemandu wisata untuk pengamatan burung atau disebut dengan aktivitas bird watching dengan
Livelihood
Sustainable
Assessment
| 10
nama “Klabili Bird Park”. Selain itu juga mewadahi aktivitas budaya
melalui
sanggar
budaya dengan
nama
sanggar “Salses”. Beberapa masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebagai pemandu wisata.
Sebelum adanya pandemi Covid-19 telah beberapa kali wisatawan lokal maupun asing berkunjung ke
kampung Klabili untuk bird watching dan mengikuti proses memanen sagu.

3.1.1 KAMPUNG KLABILI
Kampung Klabili berada di Distrik Selemkai merupakan kampung hasil pemekaran pada
tahun 2014 yang di mana Kampung Klabili sebelumnya masuk ke wilayah Kampung Della.
Sebelum pemekaran masyarakat yang tinggal di Kampung Klabili hanya 5 Kepala Keluarga
(KK) yang merupakan masyarakat Kampung Della yang membuka lahan untuk dijadikan
pemukiman. Sejak pemekaran jumlah masyarakat yang berpindah dari Kampung Della ke
Kampung Klabili terus meningkat hingga saat ini terdapat 40 KK yang memiliki rumah di
Kampung Klabili. Namun, hanya sedikit masyarakat yang tinggal dan menetap di Kampung
Klabili, sebagian besar rumah di Kampung Klabili kosong karena masyarakat lebih memilih
tinggal atau beraktivitas di Kota Sorong. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan terbatasnya
alternatif lapangan pekerjaan menjadi sebagian alasan masyarakat yang memilih tinggal di
Kota Sorong.
Kondisi geografis Kampung Klabili merupakan lembah, pesisir dan sebagian kawasan
kampung merupakan kawasan hutan, sehingga beragam flora fauna terdapat di dalamnya
termasuk fauna endemik Papua seperti Walabi (kangguru papua) dan Cendrawasih serta
banyak sekali burung – burung yang kini sudah langka di beberapa wilayah Indonesia, tetapi
masih ditemukan di Kawasan Kampung Klabili seperti Burung Kakak Tua, Burung Raja
Udang dan Burung Enggang. Kekayaan keanekaragaman hayati Kampung Klabili membuat
kampung ini memilki potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan mengembangkan
wisata alam atau wisata minat khusus. Adapun, aksesibilitas menuju Kampung Klabili dan
lokasinya yang tidak jauh dari Kabupaten Sorong merupakan salah satu potensi pariwisata di
Kampung Klabili untuk berkembang dan dapat memberikan pemasukan tambahan bagi
masyarakat Kampung Klabili.
Sumber air masyarakat Kampung Klabili didapatkan dari sungai PAM yang sumber airnya
dari sungai dan sumber dana dari dana desa. Selain itu, dana desa digunakan untuk
pembangunan rumah warga sebesar Rp. 150.000.000,- dan renovasi rumah sebesar
Rp.70.000.000,- – Rp. 75.000.000,- yang menjadi peruntukan masyarakat. Dana Otsus
kampung Klabili digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Setiap anak kampung Klabili
yang kuliah diberikan dana sebesar Rp. 2.000.000,00 – Rp. 2.500.000,00 dalam setahun
diberikan dua kali. Untuk kesehatan akan disalurkan berupa makanan gizi sehat yang
diberikan saat POSYANDU di setiap bulannya. Lalu kader POSYANDU akan digaji setiap
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kegiatan POSYANDU sebesar Rp. 200.000,00 - Rp. 300.000,00. Masyarakat juga
mendapatkan BANSOS berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- per bulannya.
Pada tahun 2017 dan 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrauw dan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kunjungan ke Kampung Klabili untuk melihat
potensi wisata kampung ini dan hasil kunjungan tersebut, beberapa program seperti
pembentukan kelompok wisata, pelatihan pemandu wisata telah dilakukan untuk masyarakat
Kampung Klabili. Akan tetapi, pandemi Covid 19 membuat kegiatan pariwisata terhenti.
Table 3. Perubahan di Kampung Klabili Selama 50 Tahun
Jarak Tahun Perubahan Kampung
Indikator

1970 – 1980

1980 - 1990

Pola
pertanian
berpindahpindah
Makanan
pokok sagu,
keladi, dan
singkong.

Pertanian

1976: beras
sudah mulai
dikonsumsi,
namun hanya
PNS saja
karena
mendapatkan
bantuan dari
pemerintah.

Kesehatan

-

Iklim
Cuaca

-

1990 - 2000

2000 - 2010

2010 - 2020

1990: menanam
sayuran lokal,
seperti bayam,
kacang,
kangkung
cabut.

2010:
kampung
masih di
kampung
Dela.
Mendapatkan
bantuan
berupa bibit
coklat dan
kebun kas
desa dari
Dinas
Pertanian
kabupaten
Sorong.
Namun
bantuan dan
pohon cokelat
tersebut tidak
dikelola lagi.

Hama berupa
siput “bia”
yang
membuat
rusak pada
tanaman
warga di
kebun, hal ini
juga
membuat
masyarakat
malas untuk
berkebun.

-

-

-

-

-

-

-

±1980 : kolera,
pengobatan
menggunakan
kulit pohon
randu
1982:
kemarau,
kebakaran
hutan, dan
kekeringan.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat pola perubahan yang terjadi saat belum terjadi
pemekaran. Sedangkan setelah terjadi pemekaran beberapa perubahan yang terjadi di
Kampung Klabili dimulai pada tahun 2014, pemilihan kepala kampung di Klabili didapatkan
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dari hasil pemungutan suara, hal ini tidak umum karena biasanya Kepala Kampung ditunjuk
secara langsung oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2016, tersedianya fasilitas umum di
Kampung Klabili seperti Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan fasilitas pendidikan seperti
PAUD dan SD mulai dibangun. Pada tahun yang sama telah masuk bantuan saluran air bersih
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dan dibangunnya ruko dari desa sebagai
BUMDES Klabili. Pada tahun 2017, telah dibangun gereja dan menara sinyal, serta
dibentuknya kelompok Klabili Bird Park oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrauw. Tahun
2018, sanggar budaya yaitu Sanggar Salses dibangun. Sanggar merupakan wadah masyarakat
kampung Klabili untuk melestarikan budaya adat kepada generasi muda. Tahun 2019,
wisatawan lokal dan asing mulai masuk ke Kampung Klabili dan dibangunnya kantor Distrik
Selemkai yang berlokasi di Kampung Klabili.
3.1.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Sumber penghasilan rumah tangga masyarakat dapat dibagi ke dalam 2 kategori yaitu usaha
berbasis lahan dan non lahan. Berdasarkan hasil survei ke 14 responden yang tinggal di
Kampung Klabili, 78% responden memiliki lahan berupa kebun dan sebagian besar mata
pencaharian utama responden adalah petani, 36% masyarakat bekerja sebagai pegawai baik
sebagai pegawai honorer, guru, PNS, dan sebanyak 14% merupakan berjualan.

Mata Pencaharian Responden Kampung Klabili
Berjualan
14%

Petani
50%

Pegawai
36%

Sumber: Olahan Data Kuesioner 2021

Rata-rata luas lahan kebun yang dimiliki di Klabili sekitar 1 Ha dengan kepemilikan lahan
tertinggi seluas 2 Ha dan terendah tidak memiliki lahan.

Untuk usaha berbasis lahan

mayoritas masyarakat Klabili merupakan petani sayur, kasbi (singkong), betatas (ubi), gedi,
pisang, cabai dan sagu. Sagu sebagai pangan lokal Provinsi Papua Barat dan Papua, masih
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menjadi makanan pokok masyarakat di Kampung Klabili dan tumbuh secara alami dan sangat
banyak di Kampung Klabili.
Berdasarkan hasil survei ekonomi rumah tangga, yang dilakukan pendapatan tertinggi
masyarakat yang tinggal di Kampung Klabili dimiliki oleh responden dengan usaha berbasis
non lahan yaitu sebesar Rp 91.000.000/ tahun. Sedangkan dari usaha berbasis lahan sebagian
besar masyarakat Kampung Klabili merupakan petani subsistence atau subsistem di mana
sebagian besar hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya
sebagian kecil yang diperjual belikan.
Berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga sebagian besar dikeluarkan untuk memenuhi
kebutuhan utama (konsumsi dan sanitasi) kurang lebih 80% dari total pengeluaran rumah
tangga. Untuk kesehatan masyarakat dapat berobat secara gratis ke fasilitas puskesmas
pembantu, tetapi sebagian besar masyarakat bergantung juga kepada pengetahuan lokal untuk
mengonsumsi tanaman obat yang berasal dari alam. Pengeluaran terbesar lainnya adalah
untuk pendidikan, tetapi dari 14 responden yang diwawancarai hanya satu responden yang
biaya pendidikannya cukup besar hingga sekitar 35% dari total pengeluaran rumah tangga.
Hasil analisis data survei rumah tangga menunjukkan bahwa rentang antara pendapatan dan
pengeluaran rumah tangga di Kampung Klabili masih sangat baik atau lebih besar pendapatan
dibandingkan pengeluaran dengan rata-rata pengeluaran hanya 40% dari total pendapatan,
hanya satu responden yang memiliki jumlah pengeluaran sama dengan pendapatan, hal ini
karena responden tersebut menanggung biaya pendidikan kuliah anaknya.
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SAGU SUMBER KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG
KLABILI, DISTRIK SELEMKAI
Sagu merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Papua,
terutama yang berdomisili di dataran rendah atau di pesisir. Pohon sagu
di Papua tumbuh secara alami tanpa tindakan budi daya dari penduduk
setempat. Sagu sangat peting bagi masyarakat Kampung Klabili, Distrik
Selemkai. Mereka mencari pohon sagu ke dalam hutan dan masuk ke
rawa-rawa demi mendapatkan kualitas sagu terbaik.
Pemanenan sagu masih dilakukan secara sederhana dan tenaga manual,
yaitu kapak, “lemek” alat penokok/ekstraksi sagu, dan “ifuyuk” alat
pemeras “ela” ampas sagu. Mula-mula dilakukan pembersihan untuk
membuat jalan masuk ke rumpun dan pembersihan batang yang akan
dipotong untuk memudahkan penebangan dan pengangkutan hasil
tebangan. Penebangan dilakukan dengan kapak. Setelah pohon tumbang,
pelepahnya dibersihkan dan sebagian ujung batang dibuang.
Gelondongan tersebut kemudian dibawa ke parit-parit atau sumber air
terdekat langsung ditokok (diekstraksi) dengan “lemek”. Lalu ampas
sagu/ela di peras agar dihasilkan pati sagu dengan alat yang disebut
“ifuyuk”.
Pati sagu langsung diolah di tempat penebangan dengan membuat sumur
darurat di sekitar penebangan sebagai sumber air untuk proses ekstraksi.
Masyarakat Kampung Klabili lebih sering mengolah pati sagu sebagai
sagu kering. Hal tersebut dikarenakan daya penyimpanan sagu bisa lebih
lama. Pembuatan sagu kering ini juga masih menggunakan alat yang
masih sederhana, yaitu kompor, oven dan ayakan tepung. Olahan sagu
memiliki banyak khasiat untuk Kesehatan, seperti anti oksidan, sumber
karbohidrat yang sehat bagi pengidap penyakit diabetes, dan baik untuk
pencernaan. Jika dimanfaatkan dengan memperhatikan nilai ekonomi
dan kelestariannya, maka sagu bisa menjadi sumber kesejahteraan
masyarakat Papua dan Indonesia. Sayangnya, berdasarkan Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia, negara eksportir sagu
terbesar adalah Malaysia.
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3.1.1 POLA KONSUMSI MASYARAKAT
Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga
masyarakat Kampung Klabili dalam kategori baik. Jika dilihat secara lebih mendalam salah
satu faktor yang paling berperan dalam berkaitan dengan sedikitnya pengeluaran rumah
tangga masyarakat Klabili salah satunya adalah karena pola konsumsi masyarakat Kampung
Klabili yang sangat tergantung dengan sumber daya alam (hutan dan laut) untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat Kampung Klabili untuk melakukan
kegiatan foraging untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, obat-obatan dan kebutuhan
protein hewani seperti daging dan ikan. Eratnya hubungan antara masyarakat Kampung
Klabili dengan sumber daya alamnya membuat masyarakat Klabili bergantung dengan SDA
di sekitar mereka sehingga jika ada perubahan atau kerusakan hutan dan laut, maka akan
memberikan dampak terhadap penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sagu menjadi
sumber makanan yang melimpah di Kampung Klabili namun sekarang sudah tidak di
konsumsi oleh masyarakat.
Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia, negara eksportir
sagu terbesar adalah Malaysia. Beras mulai di konsumsi oleh masyarakat Kampung Klabili
di tahun 1976, namun yang bisa mengonsumsi beras saat itu hanya ASN yang mendapat
bantuan dari pemerintah. Mayoritas masyarakat Kampung Klabili merupakan petani sayur
berupa kasbi, betatas, gedi, pisang, kangkung, bayam, dan cabai. Tanaman sayuran ini,
mulai mereka tanam di tahun 1990. Benih dan bibit yang didapatkan dari bantuan dinas
Pertanian. Adanya siput yang masyarakat lokal menyebutnya “bia” yang menjadi hama bagi
tanaman dan cepat terjadinya pembusukan, hal ini juga membuat masyarakat malas untuk
bertani. Pohon karet ini menurut masyarakat kampung Klabili, merupakan pohon yang
ditanam oleh penjajah Belanda. Hasil dari pertanian kebun mereka hanya untuk mencukupi
kebutuhan rumah saja, tetapi jika ada lebihnya mereka akan menjualnya di depan rumah. Di
kampung Klabili juga terdapat pohon karet yang cukup luas. Namun, mereka tidak
mengetahui cara mengolah dan memanfaatkan pohon karet tersebut.
3.1.2 GENDER DALAM RUMAH TANGGA DAN JEJARING SOSIAL
Perempuan di Kampung Klabili memegang peranan penting dalam rumah tangga karena
hampir seluruh aktivitas rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Dalam kajian analisis
gender dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan Gender Roles Frame Work
atau The Harvard Analytical Framework yang telah dimodifikasi dengan fokus kepada
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kegiatan rumah tangga (reproductive activities) dan kegiatan bersama komunitas (community

ANALISIS GENDER DALAM RUMAH TANGGA
KAMPUNG KLABILI
120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Laki-laki Dewasa

Perempuan Dewasa

Anak Laki-laki

Anak Perempuan

involvement), berdasarkan hasil survei maka didapatkan hasil sebagai berikut:
Sumber: Olahan Data Kuiseoner 2021

Berdasarkan diagram analisis gender dalam rumah tangga Kampung Klabili dapat dilihat
bahwa 88% rata-rata perempuan dewasa melakukan 19 kegiatan dalam rumah tangga dan
kegiatan bersama komunitas, sedangkan laki-laki dewasa lebih kecil. Berdasarkan grafik juga
dapat terlihat peran anak perempuan dalam keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
peran anak laki-laki dalam rumah tangga dan kegiatan komunitas.
Berkaitan dengan jejaring sosial dalam masyarakat ketika masyarakat menghadapi
permasalahan finansial masyarakat Kampung Klabili umumnya meminta bantuan kepada
keluarga di luar keluarga inti, rekan kerja, kepala kampung, dan 2 dari 14 responden meminta
bantuan kepada pihak gereja. Berkaitan dengan aktivitas di Kampung Klabili tokoh yang
memiliki pengaruh baik di Kampung Klabili adalah Kepala Kampung dan pendeta adalah
tokoh. Berdasarkan hasil pengamatan modal sosial masyarakat Kampung Klabili sangat kuat
dan salah satu faktor utamanya karena besarnya peran perempuan di Kampung Klabili.
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Gambar 3 Sketsa Kampung Klabili
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3.2

DISTRIK BIKAR

Distrik Bikar secara geografis berada cukup dekat dengan jarak 14 Km dengan Kota
Sausapor yang menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Tambrauw. Distrik Bikar dalam data
Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk Distrik Bikar sebanyak
2.372 jiwa dan memiliki 10 kampung di antaranya:
1. Kampung Werur
2. Kampung Werbes
3. Kampung Wertam
4. Kampung Werwaf
5. Kampung Bukit
6. Kampung Bikar
7. Kampung Nombrak
8. Kampung Suyam
9. Kampung Syunai
10. Kampung Wertim
Distrik Bikar terkenal dengan potensi produk-produk hasil pertanian dan potensi pariwisata
Pulau Dua yang memiliki taman laut dan juga dianggap sebagai tempat paling bersejarah di
Kabupaten Tambrauw. Pulau Dua merekam masuknya ajaran kristen yang dianut oleh 90%
masyarakat di Kabupaten Tambrauw, karena di Pulau Dua dahulu memiliki gereja kristen
kuno dengan bangunan klasik yang hancur saat perang dunia kedua, kini setiap bulan agustus
masyarakat mengunjungi Pulau Dua untuk menggelar ibadah akbar masuknya ajaran kristen
injil di Kabupaten Tambrauw (Rosana, 2018). Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dua
selain dapat belajar sejarah, dapat menikmati pasir putih dan keindahan taman laut Pulau Dua
yang juga merupakan lokasi Dugong yang masuk ke dalam spesies yang terancam punah
akibat berkurangnya ekosistem lamun dan karena perburuan dilakukan oleh masyarakat,
menjadi tangkapan by catch dan mati dikarenakan terjerat jaring (ghost net). Adapun,
beberapa komunitas yang ada di Distrik Bikar adalah sebagai berikut:
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Table 4. Komunitas Di Kawasan Distrik Bikar
NAMA
KOMUNITAS

FOKUS
PRODUK/KOMODITI
YANG DIHASILKAN

1

YAFKAYAM

2

NO

JUMLAH
ANGGOTA

UMUR RATARATA

L

P

Total

Bawang Merah, Nanas,
Kelapa, Coklat

10

9

19

20 - 40 Tahun

SOAR

Kacang Hijau, Kacang Tanah

12

5

17

28 - 40 Tahun

3

MURAMUMA

Padi, Kelapa

20

5

25

>30 Tahun

4

WOWEY

Kacang Hijau

25

0

25

>30 Tahun

5

GARUDA

Kacang Ijo

26

0

26

>30 Tahun

6

ORIDEK

Kacang Ijo, Keladi, Petatas

5

5

10

37 - 40 Tahun

7

KUMEP

Pelindung Penyu

9

1

10

34 - 40 Tahun

8

Kelompok Mangrove
Meddebreud

Mangrove

8

2

10

35 - 40 Tahun

9

PW (Persekutuan
Kaum Ibu)

Kegiatan Sosial

0

109

109

25 - 50 Tahun

Komunitas di Distrik Bikar mayoritas memfokuskan pada komunitas pertanian yang di
bentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tambrauw yang membentuk kelompok pertanian di
setiap kampung. Adapun, beberapa kelompok pertanian yang dibuat dengan inisiatif sendiri
yaitu Yafkayam yang memfokuskan komoditas pada perkebunan bawang. Komunitas yang
berada di Distrik Bikar pun, ada komunitas dengan kegiatan pelestarian laut di antara
pelindungan penyu dan mangrove. Dasar dari komunitas di Distrik Bikar memfokuskan
membangun paradigma pemberdayaan pada kegiatan masyarakat pertanian dan masyarakat
nelayan.
3.2.1 KAMPUNG WERTAM
Kampung Wertam yang berada di Distrik Bikar memiliki jumlah penduduk sebanyak 261
orang dengan total 71 KK. Kondisi wilayah kampung memiliki topografi dataran rendah dan
pesisir. Untuk menuju Kampung Wertam melalui darat dari kota Sorong sekitar 141 Km
dengan waktu 4-5 jam dan menggunakan mobil. Sarana jalan yang masih sangat terbatas,
belum diaspal, berbatu, dan berlumpur. Kampung Wertam berbatasan dengan Bandara Werur
di bagian selatan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Kampung Wertam adalah Suku Biak.
Marga yang mendominasi di Kampung Wertam adalah marga Yapen, Mambrasar, Mayor dan
Parebabosarwa. Menurut masyarakat Kampung Wertam beberapa lembaga di luar pemerintah
yang telah masuk melatih dan mendampingi masyarakat di antaranya Kaoem Telapak melalui
Samdhana Institute, AVA, KLHK, AKAUWON, Universitas Negeri Papua. Gereja Immanuel
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Protestan juga pernah memberikan pelatihan kepada kelompok perempuan di Kampung
Wertam, pelatihan yang pernah diberikan di antaranya pelatihan pembuatan keripik pisang,
bolu kasbi, minyak kelapa, brownies pisang, amplang dan bakso ikan.
Table 5. Perubahan di Kampung Wertam Selama 50 Tahun
Jarak Tahun Perubahan Kampung
INDIKATOR

Keadaan Alam

Perkembangan
Kampung

Jumlah
Penduduk

Kesehatan

Pertanian

19970-1980

-

-

-

1980-1990

-

-

-

19902000
-

-

-

2000-2010

2010-2020

2004: gempa
2006: gempa
2009: gempa

-

-

2018
adanya
bantuan
jamban umum
2020
PAMSIMAS

-

2014: 437 org
2015: 442 org
2016: 447 org
2017: 452 org
2018: 457 org
2021: 261-71
KK *)

penyakit yang sering terjangkit adalah batuk beringus, diare, cacar, dan
malaria.
2014: 6
2015: 4
2016: 6
2017: 6
2018: 5*
1969:
makanan
pokok masih
berupa
singkong dan
pisang
1979:
mulai
mengonsumsi
beras

1989:
cokelat yang
menjadi
komoditi
masyarakat
kampung
Wertam
terserang hama.
Mereka tidak
bisa mengatasi
perihal tersebut,
sehingga pohon

-

2000:
mulai
menanam
sayuran
seperti
bayam,
kacang
panjang,
kangkung,
dan buncis
bibit
didapatkan

2021:
mencoba
menanam
bawang
merah yang
dilakukan
oleh
kelompok tani
Yaf Kayam
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coklat dibiarkan
tumbuh begitu
saja, ditebang
atau dibakar,
karena buah
yang dihasilkan
kualitasnya
buruk dan tidak
layak untuk
dikelola maupun
dijual.

dari bantuan
Dinas
Pertanian
Kabupaten
Sorong (dulu
sebelum
terjadinya
pemekaran
kabupaten
Tambrauw)

Berdasarkan data di atas dapat terlihat pola perubahan yang terjadi di Kampung Wertam di
antaranya yang terjadi makanan pokok pada tahun 1969 masih berupa kasbi/singkong, lalu
terjadi perubahan pada tahun 1979 kebiasaan masyarakat mengonsumsi beras sebagai
makanan pokok. Pada tahun 1989 cokelat yang menjadi komoditi masyarakat kampung
Wertam terserang hama. Mereka tidak bisa mengatasi perihal tersebut, sehingga pohon coklat
dibiarkan tumbuh begitu saja, ditebang atau dibakar, karena buah yang dihasilkan kualitasnya
buruk dan tidak layak untuk dikelola maupun dijual. Kangkung yang dimaksud adalah
kangkung cabut yang sengaja ditanam. Budaya kampung, sasi baru saja dilakukan. Sumber
daya alam yang dilakukan sasi adalah dari hasil laut berupa; lobster, teripang, dan batu laga.
Waktu sasi tidak ditentukan. Masyarakat boleh mengambil hasil ini hanya untuk kepentingan
dan kebutuhan gereja. Bencana yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2004 gempa tersebut
terjadi di Provinsi Aceh, namun guncangan gempa tersebut sampai dirasakan sampai ke
Kampung Wertam. Pada 2006 terjadi gempa di Distrik Bikar. Tidak ada korban namun
berdampak kerusakan seperti retak, roboh pada rumah warga dan bangunan fasilitas umum.
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POLA PERTANIAN MASYARAKAT KAMPUNG WERTAM
Pada umumnya kegiatan ekonomi di pedesaan adalah disektor
pertanian. Sama halnya seperti mayoritas masyarakat Kampung
Wertam, Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat yang
bermata pencaharian sebagai petani kebun. Pertanian yang dilakukan
masih secara tradisional, namun sudah dilakukan secara menetap.
Membuka lahan dengan luasan secukupnya atau sesuai kebutuhan dan
secara bergotong-royong. Alat yang digunakan juga masih sederhana,
berupa kapak, parang, dan cangkul. Proses pertama adalah pembukaan
lahan yaitu dengan menebang pohon dan membersihkan dari tumbuhan
liar. Pohon yang telah ditebang akan dimanfaatkan untuk kayu bakar
dan sebagai pagar kebun. Berikutnya adalah membakar pohon dan
tumbuhan liar, namun sebelumnya akan dibiarkan selama seminggu
dengan maksud agar memudahkan proses pembakaran. Sisa dari
pembakaran dibersihkan dengan cara dipungut dan dikumpulkan.
Kemudian lahan siap digunakan untuk menyemai tanaman, apabila
akan menanam keladi atau ubi jalar lahan langsung bisa dipergunakan.
Tanaman yang biasanya mereka tanam berupa sayuran yaitu; kacang
panjang, buncis, kangkung, terong, cabai, kacang hijau, kacang tanah,
keladi, ubi jalar, kelor, katuk, singkong, bawang merah dan bayam.
Mereka juga menanam buah-buahan seperti, pisang, nanas, alpukat,
kedondong, rambutan, mangga, matoa, durian, jambu air, jambu biji,
pinang dan jeruk nipis. Bibit dan benih yang ditanam didapatkan dari
sekitar rumah bekas kebun orang lain, bantuan dari Dinas Pertanian,
membeli di Kota Sorong, maupun dari daerah luar Papua seperti bibit
bawang merah dari Kota Probolinggo.
Masyarakat Kampung Wertam menjual hasil kebun dengan menjajakan
keliling kampung maupun ke pasar Sausapor, Sorong dan Manokwari.
Akses dari Kampung Wertam untuk keluar kampung sangat jauh dan
memerlukan biaya sangat mahal. Jalan yang ditempuh belum diaspal,
berbatu, dan berlumpur, maka masyarakat lebih sering memilih jalur
laut. Permasalahan yang mereka hadapi ialah, ketika ia menjual hasil
kebun dengan cara berkeliling, mereka harus menjual dengan harga
murah dan mendapat keuntungan yang sangat rendah. Keuntungan
tersebut hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jika dijual
ke pasar Sausapor, Sorong, dan Manokwari, maka akan mendapat
keuntungan yang jauh lebih besar.
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3.2.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA
Mayoritas penduduk di Kampung Wertam adalah petani kebun, tetapi beberapa masyarakat
selain berkebun juga berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan sumber daya laut dan
hutan di sekitar Kampung Wertam sangat kaya dan dekatnya Kampung Wertam dengan
Pulau Dua yang merupakan area yang kaya dengan sumber daya ikan. Berdasarkan hasil
survei yang dilakukan ke 21 responden di Kampung Wertam 86% masyarakat berprofesi
sebagai petani, 9% bekerja sebagai pegawai dan 5 % bekerja sebagai tukang atau buruh
harian.

Mata Pencaharian Masyarakat Kampung
Wertam
5%
9%
Tukang
Pegawai
Petani

86%

Sumber: Olahan Data Kuiseoner 2021

Sumber penghasilan rumah tangga masyarakat Kampung Wertam dapat dibagi ke dalam 2
kategori yaitu usaha berbasis lahan dan non lahan. Untuk usaha berbasis lahan, sebagian
besar responden memiliki luas lahan kebun sebesar 1 Ha, tetapi 4 dari 21 responden memiliki
lahan lebih dari 1 Ha. Lahan di Kampung Wertam biasanya ditanami pisang, nanas, kasbi
(singkong), bawang, kacang hijau, keladi, pinang, kelapa, enau (pohon aren) dan sayursayuran. Berbeda dengan Kampung Klabili untuk usaha berbasis lahan di Kampung Wertam
jauh lebih berkembang dengan pola tanam yang lebih teratur, terlihat dari tata guna lahan
pertaniannya dan dalam tahap peralihan dari petani subsistem ke petani komersial.
Menariknya masyarakat Kampung Wertam tidak hanya menjual produk dalam bentuk bahan
mentah, tetapi juga menjual produk pertanian yang telah di olah. Selain itu masyarakat
Kampung Wertam juga membudidayakan tanaman obat-obatan untuk kebutuhan rumah
tangga dan diperjualbelikan. Adapun komoditas pertanian yang ada di Kampung Wertam
berdasarkan hasil yang didapat adalah sebagai berikut:
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Table 6. Komoditas Pertanian Di Kampung Wertam
JENIS KOMODITAS
Kelapa
Pisang
Nanas
Kelor dan katuk
Sirih dan pinang
Kasbi (singkong)
Betatas (ubi jalar)
Keladi
Cokelat

CARA MEMANFAATKAN/MENGOLAH
Minyak kelapa, santan, minuman
Keripik, makanan pokok direbus, digoreng)
Rujak, langsung dimakan dan dijual
Sayur
Konsumsi dan dijual
Makanan pokok, disayur daunnya, dijual
Kue
Keripik, makanan pokok
Sudah tidak dimanfaatkan karena buah yang
dihasilkan buruk
Makanan pokok, dijual
Minuman

Sagu
Aren
Buah (pepaya, sirsak, srikaya,
mangga,
alpukat,
rambutan,
kedondong, lemon, jeruk manis,
jambu biji, jambu bol, belimbing,
nangka, semangka)
Bawang merah
Baru saja uji coba tanam

Pola pertanian masyarakat Kampung Wertam sudah menetap dengan cara membuka hutan
untuk dijadikan lahan garapan mereka. Hutan yang dibuka biasanya seluas 1 Ha. Bibit
maupun benih yang mereka tanam berupa sayuran dan tanaman tahunan (kelapa dan buahbuahan). Bibit dan benih biasanya didapatkan dari bantuan Dinas Pertanian Kabupaten
Tambrauw, tetapi beberapa masyarakat membeli benih sayuran ke Kota Sorong atau Kota
Sausapor dengan harga Rp 25.000-Rp 30.000 per bungkus. Sedangkan bibit tanaman tahunan
diperoleh di sekitar rumah (hutan) dan meminta ke saudara.
Masyarakat Kampung Wertam hampir seluruhnya menanam kelapa dan pisang, sehingga
menjadi tanaman komoditas. Harga jual kelapa per butirnya Rp. 1.300,00 jika dijual ke Kota
Sorong atau keluar dari kampung per butirnya Rp. 2.000,00. Masyarakat juga mengolah
kelapa untuk minyak goreng. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa semua rumah tangga
tidak ada yang membeli minyak goreng dari warung, mereka menggunakan minyak kelapa
yang diolah sendiri. Dari 100 butir kelapa bisa menghasilkan minyak kelapa 10 liter. Minyak
tersebut hanya dikonsumsi pribadi, sangat jarang mereka menjualnya. Namun jika mereka
menjualnya, harga minyak kelapa tersebut Rp. 20.000,00 per liternya.
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Cokelat pernah menjadi komoditas utama masyarakat Kampung Wertam di tahun 1989 di
mana perkembangan coklat cukup melimpah di dalam kampung. Namun, saat pohon cokelat
diserang oleh hama, mereka tidak bisa mengatasi perihal tersebut, sehingga pohon coklat
dibiarkan tumbuh begitu saja, ditebang atau dibakar, karena buah yang dihasilkan kualitasnya
buruk dan tidak layak untuk dikelola maupun dijual. Buah yang menjadi komoditas utamanya
kini adalah, nanas dan pisang. Buah ini sangat melimpah, namun petani langsung menjualnya
saja dengan harga relatif murah. Komoditi ini bisa menjadi sumber penghasilan yang tinggi,
jika diolah dan dijadikan sebuah produk.
Usaha non lahan di Kampung Wertam sebagian besar diperoleh dari sumber daya laut dan
ternak babi dan ayam. Hasil laut selain ikan terdapat udang, teripang dan batu laga, namun
untuk menjaga keberlanjutan SDA laut di Kampung Wertam membentuk sebuah tradisi atau
kegiatan dari gereja bersama masyarakat menginisiasikan sasi laut semenjak agama masuk di
Kampung Wertam, masyarakat boleh mengambil hasil sasi hanya untuk kepentingan dan
kebutuhan gereja. Usaha non lahan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung
Wertam adalah berjualan.
Berdasarkan hasil survei ekonomi rumah tangga, pendapatan tertinggi masyarakat Kampung
Wertam adalah sebesar Rp 144.000.000 / tahun dengan pendapatan dari kebun dan berjualan,
sedangkan yang terendah Rp 2.200.000/ tahun dari usaha berkebun. Sedangkan terkait
pengeluaran rumah tangga kurang lebih 70% untuk kebutuhan sehari-hari (konsumsi dan
sanitasi) dan 30% untuk biaya pendidikan, karena sebagian besar masyarakat Kampung
Wertam mengirimkan uang untuk anak-anaknya yang belajar di luar Papua. Masyarakat
Kampung Wertam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beberapa melakukan pinjaman ke
warung jawa dan dibayarkan setelah mendapatkan hasil panen. Berbeda dengan Kampung
Klabili, nasi sudah menjadi makanan pokok utama, sehingga selain mengandalkan bantuan,
masyarakat juga mengeluarkan uang untuk membeli beras. Pengetahuan terkait manajemen
keuangan dan pertanian menjadi masalah besar di Kampung Wertam sehingga pendampingan
dan pelatihan akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kampung
Wertam.
Hasil survei ekonomi rumah tangga menunjukkan bahwa rentang antara pendapatan dan
pengeluaran rumah tangga di Kampung Wertam, masih cukup baik dengan rata-rata 46% dari
pendapatan yang diperoleh setahun. Akan tetapi, jika dilihat dengan pendapatan bulanan yang
diperoleh masyarakat hampir sebagian masyarakat perlu berusaha keras untuk memenuhi
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pengeluaran bulanannya, sehingga bantuan langsung tunai yang diperoleh masyarakat setiap
bulannya menjadi salah satu cara masyarakat untuk memenuhi pengeluaran bulanan, jika
belum panen. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup dengan
bergantung dari kekayaan sumber daya alam hutan dan laut.
Fasilitas yang terdapat di Kampung Wertam terdapat Kantor Desa dan PAUD. Fasilitas
seperti sekolah dan POSTU didapatkan dari kampung terdekat yaitu Kampung Wertim dan
Kampung Werur. Terdapat PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat), BUMDES dan PKK. Namun, BUMDES dan PKK tidak berjalan
secara efektif. Berdasarkan observasi lapang, masyarakat telah menggunakan air dari sungai
lalu dialirkan melalui pipa dari rumah ke rumah. Aliran tersebut telah mendapatkan bantuan
dari PAMSIMAS sejak tahun 2020. Selain itu juga dibuatkan jamban umum di beberapa titik.
Namun jamban tersebut tidak dirawat dan tidak ada perbaikan, sehingga kondisinya kumuh
dan kotor. Untuk sumber listrik, masyarakat kampung Wertam telah menggunakan listrik
dari PLN. Namun, sarana komunikasi terkait sinyal belum stabil. Tower sinyal belum ada di
Kampung Wertam. Menara sinyal dari kampung lain didapatkan batuan dari BHAKTI
KOMINFO. Masyarakat Kampung Wertam difasilitasi oleh dana kampung dan bantuan
sosial untuk membangun rumah sebesar Rp. 150.000.000,00 dan dana renovasi rumah warga
sebesar Rp. 65.000.000,00 – Rp. 75.000.000,00. Adapun, bantuan sebesar Rp. 600.000,00
diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial.
3.2.3 POLA KONSUMSI MASYARAKAT
Perubahan pola konsumsi atau makanan pokok dari singkong, pisang dan sagu ke beras
memberikan pengaruh besar pada kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat Kampung
Wertam, karena meningkatnya pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari. Keuntungan akan
SDA yang kaya dari hutan dan laut membuat kebutuhan protein harian dapat diperoleh
dengan lebih mudah dengan kegiatan berburu dan memancing. Hasil pertanian yang
dilakukan oleh masyarakat Kampung Wertam sebagian dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari dan sebagian dijual. Tanaman obat di Kampung Wertam sudah mulai
dibudidayakan dan kegiatan Foraging selain berburu sudah berkurang. Sumber protein
berasal adalah ikan dari hasil memancing dan kerang sejenis kima dari hasil “molo”
menyelam dengan alat panah dan kaca mata berenang saja.
Adapun, sistem penjualan dari hasil kebun, dibilang cukup unik. Mereka menjualnya tidak
berdasarkan berat per-kilo, tetapi menjualnya sistem tumpuk dan ikat. Seperti, harga pisang
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tidak tergantung jenisnya, segala macam jenis pisang harganya Rp. 50.000,00/tandang.
Terkadang pisang yang mereka tanam juga digunakan untuk pakan ternak yaitu babi. Selain
kelapa dan pisang, mereka menjual hasil kebun berupa; (i) cabai, Rp. 5000,00 per kantong
keresek, (ii) kangkung Rp. 5000, 00 per ikat, (iii) daun singkong Rp. 10.000, 00, (iv) nanas
Rp. 20.000,00/buah, (v) alpukat Rp. 20.000/tumpuk (isi 3-4 buah), (vi) kedondong Rp.
5000,00 per tumpuk (isi 5-6 buah), (vii) rambutan Rp. 20.000,00/tumpuk, (viii) mangga Rp.
20.000/tumpuk. Harga tersebut digunakan untuk harga jual di kampung, harga berubah atau
dua kali lipatnya jika dijual di tempat lain seperti Sausapor, Sorong, dan Manokwari.
Namun, pengeluaran yang perlu dikeluarkan untuk menjual hasil kebun ke daerah lain
memerlukan biaya seperti; (i) biaya angkut hasil kebun dengan truk untuk menuju pelabuhan
Sausapor yang harus dibayar Rp. 300.000,00, (ii) buruh TKBM (angkut) Rp. 150.000,00 (iii)
biaya transportasi kapal menuju Kota Sorong, kapal Kasuwari Rp. 50.000,00, dan kapal
Sabuk Rp. 10.000, (iv) biaya bagasi Rp. 50.000,00, (v) sesampainya di Kota Sorong
membayar buruh angkut untuk menurunkan barang dari kapal untuk ke mobil sewa dengan
harga Rp. 100.000, (v) kemudian menyewa mobil untuk mengangkut ke pasar dengan harga
sewa Rp. 100.000,00. Keuntungan yang didapatkan setiap penjualan hasil kebun ke pasar
Kota Sorong bisa mencapai Rp. 2.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 (hasil bersih di luar biaya
transportasi dan lainnya).
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SASI LAUT KAMPUNG WERTAM
Sasi adalah bentuk kearifan lokal yang masih terpelihara di Indonesia bagian
timur, khususnya di kepulauan Maluku dan tanah Papua. Budaya Sasi sendiri

adalah cara mengatur panen sumber daya tertentu (hayati laut maupun darat)
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuannya agar sumber daya
dapat tetap lestari, dan tidak diambil secara
berlebihan.
Larangan sasi memberi waktu yang cukup, agar sumber hayati yang ada di
alam dapat memiliki waktu berkembang biak dan memulihkan populasi.
Masyarakat Kampung Wertam, khususnya masyarakat Distrik Bikar, masih
memberlakukan sasi. Lokasi sasi diberlakukan di Pulau Dua untuk
mengambil hasil laut seperti lobster, penyu dan teripang. Aturan sasi ini
dibuat oleh gereja. Sasi akan dibuka setiap untuk kebutuhan gereja. Belum
adanya aturan secara rinci terkait larangan, sanksi, dan waktu pelaksananya.
Sayangnya, masyarakat belum mengetahui banyak jenis fauna maupun hail
laut yang dilindungi. Mereka mengetahui hanya penyu saja yang dilindungi.
Tingkat mencari dan mengonsumsi kima (kerang-kerangan berukuran besar
penghuni perairan laut hangat) masih tinggi. Masyarakat Kampung Wertam
juga mengonsumsi dugong yang habitatnya di sekitar pulau Dua. Bahkan,
adanya masyarakat yang memelihara burung kasuari yang didapatkan dari
hasil berburu di hutan. Penyu, kima, dugong, dan burung kasuari merupakan
fauna yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
Tindakan konservasi sudah dilakukan di pulau Dua, yaitu dilakukan oleh
KTH (Kelompok Tani Hutan)
Midelburgh
yang
didampingi
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Pengelolaan DASHL Remu Ranski. Kegiatan itu berupa penanaman
mangrove Rhizopora pada tahun 2021, dengan luasan 10 Ha.

3.2.4 GENDER DALAM RUMAH TANGGA DAN JEJARING SOSIAL
Kajian gender dilakukan dengan menggunakan pendekatan Gender Roles Frame Work atau
The Harvard Analytical Framework yang telah dimodifikasi dengan fokus kepada kegiatan
rumah tangga (reproductive activities) dan kegiatan bersama komunitas (community
involvement). Berdasarkan hasil survei maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Analisis Gender dalam Rumah Tangga Kampung Wertam
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Laki-Laki Dewasa

Perempuan Dewasa

Laki-laki anak

Perempuan anak

Sumber: Olahan Data Kuiseoner 2021

Hasil survei yang digambarkan oleh grafik di atas di Kampung Wertam sekitar 63%
perempuan dewasa melakukan 19 kegiatan terkait rumah tangga dan komunitas. Namun,
dapat terlihat peran laki-laki dewasa sangat terlihat dalam pengambilan keputusan untuk
sekolah dan pemeliharaan kesehatan keluarga serta berkaitan dengan kegiatan bersama
komunitas. Sedangkan peran anak laki-laki dan anak perempuan cukup seimbang.
Berkaitan dengan jejaring sosial di Kampung Wertam, telah ada 7 kelompok tani di
masyarakat Wertam dengan 4 kelompok fokus di pertanian kacang hijau, 2 kelompok fokus
di pertanian kasbi (singkong) dan 1 kelompok yang baru dibentuk fokus di pertanian bawang
merah. Pemilihan kepala kampung di Kampung Wertam sebelumnya ditunjuk oleh Bupati
dan baru pada tahun 2021 kepala kampung dipilih secara langsung oleh masyarakat melali
kegiatan pilkam (pemilihan kepala kampung).
Hasil survei jejaring sosial yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, saat responden
menghadapi permasalahan finansial sebagian besar responden menjawab akan meminta
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bantuan ke keluarga di luar keluarga inti, tetangga, rekan bisnis dan gereja. Berkaitan dengan
aktivitas di Kampung Wertam tokoh-tokoh yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh
baik di Kampung Wertam adalah Kepala Suku, Kepala Kampung, Tua Marga dan Pendeta.

Gambar 4 Sketsa Kampung Wertam
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3.3

DISTRIK FEF

Distrik Fef merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Distrik Fef memiliki jumlah penduduk dalam data yang tercatat dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tambrauw berjumlah 966 jiwa dan memiliki 10 kampung yang berada di bawah
administrasinya, seperti:
1. Kampung Fef
2. Kampung Wayo
3. Kampung Syubun
4. Kampung Sikor
5. Kampung Ibe
6. Kampung Syunam
7. Kampung Banfot
8. Kampung Iwin
9. Kampung Esyum
10. Kampung Imor
Sebagai pusat pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw, Distrik Fef memiliki lokasi yang
cukup strategis di antara Sorong dan Manokwari, tetapi sangat disayangkan kondisi jalan
dalam keadaan rusak parah terutama pada jalan provinsi di Kabupaten Tambrauw. Hal ini
membuat Distrik Fef terisolasi, berdasarkan Buku yang diterbitkan oleh LIPI berjudul Orang
Asli Papua Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya,
“Distrik Fef masih terisolasi ketika ditetapkan sebagai wilayah ibu kota dan pusat
pemerintahan. Pembangunan fisik sudah dilakukan seperti pembangunan infrastruktur untuk
pusat pemerintahan termasuk pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Salah satu informan
menyebutkan bahwa alih fungsi lahan besar-besaran sudah dilakukan. Pemerintah membeli
lahan Orang Asli Papua (OAP) dengan harga yang cukup rendah. Demikian juga dengan
penduduk lainnya, tidak dapat dihindari akan terjadi kemungkinan untuk menjual atau
menyerahkan tanah ulayat mereka secara sukarela maupun terpaksa.” (Romdiati et al, 2019)
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh LIPI salah satu ancaman atau kerentanan di
Distrik Fef adalah alih fungsi lahan untuk pembangunan dan kerusakan ekosistem hutan di
Distrik Fef, sesuai dengan topografinya Distrik Fef berada di wilayah pegunungan dan
lembah. Adapun, beberapa komunitas yang ada di Distrik Fef sebagai berikut:
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Table 7. Komunitas Di Kawasan Distrik Selemkai
JUMLAH
ANGGOTA

NAMA
KOMUNITAS

FOKUS
PRODUK/KOMODITI
YANG DIHASILKAN

L

P

Total

1

AKAWON

Masyarakat Adat

9

0

9

26 - 30 Tahun

2

Sanggar seni meroh

Sanggar Budaya

4

8

12

-

3

TEKE YAWOR

Pertanian dan Peternkan ikan

0

10

10

34 - 40 Tahun

4

IKRE

Pertanian

3

7

10

34 - 40 Tahun

5

AKA BOMATA

Kriya noken, koba-koba, dll

0

10

10

25 - 53 Tahun

NO

UMUR RATA-RATA

Komunitas yang ada di Distrik Fef di dominasi oleh gender wanita yang aktif dalam kegiatan
di dalam Distrik sebab kebanyakan penduduk yang tinggal di Kota Sorong khususnya laki –
laki. Komunitas yang memiliki di dominasi perempuan yaitu Aka Bomata yaitu komunitas
yang memiliki produk anyaman. Hasil komoditi yang ada dalam komunitas yang temui yaitu
pertanian yang di mana bibit dan kegiatan yang dilakukan komunitas dilakukan di inisiasi
oleh Dinas Pertanian, kondisi komunitas atau kelompok yang fokus pada pertanian terbilang
aktif untuk sebagian orang dan kegiatan pertanian kebanyakan dilakukan oleh individu
walaupun sudah terbentuk kelompok.
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ANCAMAN KERUSAKAN SDA KAMPUNG IBE, DISTRIK FEF
Disahkannya Kabupaten Tambrauw ini pada tahun 2008 dan berpusat di
Distrik Sausapor. Sejak tahun 2020 pusat pemerintahan Kabupaten Tambrauw
dipindahkan ke Distrik Fef. Pemindahan ini mengakibatkan beberapa
kerusakan lingkungan seperti, pembukaan lahan untuk membangun gedunggedung pemerintahan dan akses jalan antar Kabupaten Tambrauw dengan
Kabupaten Manokwari. Menebang pohon untuk bahan bangunan. Mengeruk
tanah bukit untuk bahan dasar bata. Bekas galian tanah di bukit, menimbulkan
seperti hilangnya bukit, hilangnya habitat flora fauna, menurunnya kesuburan
tanah, dan rawan terjadinya longsor. Selain itu juga adanya aktivitas mengeruk
sungai untuk diambil pasir dan kerikilnya. Hal ini dapat menimbulkan,
merusak pinggiran sungai seperti meninggalkan lubang bekas galian. Selain
itu, saat aktivitas penggalian pasir dan pencarian batu berlangsung,
mengakibatkan keruhnya air sungai.
Namun, adanya penambangan batu ini juga memberikan dampak ekonomi
untuk masyarakat Kampung Ibe. Perempuan Kampung Ibe memiliki pekerjaan
tambahan yaitu mengumpulkan batu di sungai dengan berkelompok. Upah
yang didapatkan dari mengumpulkan batu yaitu Rp. 1.500.000,- untuk satu
mobil penuh. Upah tersebut harus dibagikan ke setiap anggota kelompok
pengumpul batu. Selain itu, pembuatan bata juga memberikan peluang kerja
untuk lelaki Kampung Ibe. Harga jual bata tersebut Rp. 1.200,00/balok.
Sebagian masyarakat yang mengerti tentang arti lingkungan merasa kecewa
dan sedih dengan adanya penambangan pasir dan pembukaan lahan di
kampung mereka. Mereka tidak berani membayangkan kampung mereka akan
menjadi seperti apa bila kegiatan penambangan pasir dan pembukaan lahan
makin meluas. Mereka juga kawatir dengan nasib anak cucu mereka kelak
apabila semua lahan dieksploitasi, sehingga menjadi lahan yang tidak produktif
lagi.
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3.3.1 KAMPUNG IBE
Tahun 2020 Kaoem Telapak telah melakukan studi secara khusus dan mendalam terkait
Kampung Ibe dan telah dimuat di dalam laporan “Strategi Pengelolaan Lifescape
Tambrauw”, sehingga pada kajian ini kami menambahkan hasil kajian livelihood assessment
untuk memperkaya hasil studi di Kampung Ibe. Secara geografis, kondisi wilayah Kampung
Ibe, memiliki topografi bukit dan pegunungan, dengan sarana jalan yang masih sangat
terbatas. Untuk mengakses Kampung Ibe dari Kota Sorong sekitar 156 Km dengan memakan
waktu 6-7 jam dengan menggunakan mobil. Sarana untuk menuju Kampung Ibe cukup sudah
memadai, dari Kota Sorong hingga Kampung Makbon, Kabupaten Sorong. Setelah itu harus
di tempuh dengan kondisi jalan yang berbatu dan berlumpur. Kemudian setelah
perkampungan Distrik Selemkai, Kabupaten Tambrauw lalu ditempuh dengan kondisi jalan
yang beraspal. Pada tahun 2019, dibuka dan dibangun akses jalan untuk antar kota, yaitu dari
Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw untuk menuju Kota Manokwari.
Berkaitan dengan marga, masyarakat Kampung Ibe terdiri dari berbagai marga yaitu Bame,
Tafi, Bofra, Hae, Yesnath. Sedangkan pola pertanian yang dilakukan masih berpindah-pindah
dan setiap membuka lahan baru dilakukan upacara adat “Sombo” yang dilakukan untuk
menghormati alam dan arwah yang ada di sekitar. Persembahan yang dilakukan berupa
menyisakan pohon yang berada di tengah lahan dan tidak akan ditebang. Pohon tersebut
diselimuti kain merah, kemudian dibiarkan tidak ditebang sampai lahan siap digarap. Selain
itu juga dilakukan persembahan berupa baca-bacaan mantra “vitok” dengan maksud mendoa
agar lahan yang dibuka memberikan keberkahan dan dijauhkan dari serangan hama. Hasil
kebun biasanya hanya dijual di pasar sekitar Distrik Fef atau hanya di depan rumah saja,
sehingga secara jelas terlihat pola pertanian masyarakat Distrik Fef bersifat subsistem. Mama
-mama atau perempuan dewasa yang melakukan transaksi hasil kebun.
Table 8. Perubahan di Kampung Ibe Selama 50 Tahun
Jarak Tahun Perubahan Kampung
INDIKATOR

KESEHATAN

1970-1980
AKAMATU
(WABAH):
Penyebaran
penyakit
melalui udara,
gejalanya
sesak napas.

1980-1990
Adanya
sarana
kesehatan
dari
misionaris
katolik dari
Belanda

1990-2000

2000-2010

Puskesmas
pembantu
(PUSTU)

20102020
Covid-19

-
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PERKEMBANGA
N KAMPUNG

Pada saat itu
banyak
korban yang
meninggal.
Cara
mengatasi
tersebut,
masyarakat
mengungsi ke
hutan dan
wilayah
rumpun
bambu.
Mengobatinya
dengan cara
Vitoc
(mantramantra) dan
tumbuhan
obat.
Tahun <1949:
GKI masuk
Bandara
Tahun 1971:
pilpres
Soeharto
menggunakan
koin

Perubahan
rumah (seng,
paku, palu)

Pemekaran
kampung:
Tahun 1995
Wayo dan
Ases
Akses semen
masuk

Pada tahun
2003
pemekaran
kampung
Subun dan
Sujak dan
distrik Fef

-

2008
pemekaran
kabupaten
Tambrauw

PERTANIAN

JUMLAH
PENDUDUK

Beras, ternak,
sayuran
seperti kol
buncis dan
sawi sudah
masuk. Ini
dibawa oleh
misionaris
Tahun 1971:
dilakukan
sensus
penduduk
pertama
Pemilihan
presiden

tahun <1990:
masih
membuka
lahan secara
luas,
berkelompok,
dan
berpindahpindah
Tahun 1981:
kebiasaan
masyarakat
keluar
kampung dan
memiliki
banyak anak.
Keluar
kampung

Masuk beras
(raskin)

-

-

-

-

Tahun
2021: data
yang
didapatkan
dari hasil
wawancar
a dengan
Kepala
Kampung

Livelihood Sustainable Assessment | 36

dilakukan,
yaitu dengan
menggunakan
logam sebagai
hak suara lalu
dimasukkan
ke dalam
kotak TPS.
Tahun 1964:
Gempa,
namun tidak
ada korban

tersebut
dilakukan
untuk hal
pendidikan.

Ibe, ada 80
KK.

KEADAAN
ALAM

-

-

-

Tahun
2019:
Dibukanya
jalan antar
kota,
karena
kantor
PEMDA
Kabupaten
Tabrauw
ada di Fef.

IKLIM, CUACA

Tahun 1982:
kemarau
panjang,
maka ada
bukit yang
hingga kini
masih gundul
dan
disebutnya
gunung botak

-

-

-

-

Sensus pada tahun 1971 merupakan sensus yang dilakukan pertama kali di Kampung Ibe.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kampung Ibe. Namun saat dilakukan observasi
di lapangan, banyaknya rumah yang kosong tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan, mayoritas
masyarakat Kampung Ibe memilih untuk beraktivitas dan tinggal di Kota Sorong. Kebisaan
ini sudah mulai terjadi sejak tahun 1981 yang menyebabkan kebiasaan ini terbentuk untuk
Pendidikan di karena pada tahun tersebut belum tersedianya fasilitas sekolah beberapa
jenjang.
Kampung Ibe merupakan kampung yang dibuka oleh masyarakat suku Miah dan Abun.
Mereka membuka kampung ini dengan tujuan adanya akses lebih dekat untuk menuju kota
Sorong. Terjadinya pemekaran kampung pada tahun 1995 yaitu Kampung Wayo dan
Kampung Ases. Pada tahun ini juga masuknya semen dan beberapa bahan bangunan.
Kemudian terjadi lagi pemekaran pada tahun 2003 yaitu Kampung Sujak dan Kampung
Subun. Banyaknya pemekaran kampung ini dengan maksud untuk persyaratan pembentukan
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kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tambrauw. Disahkannya Kabupaten Tambrauw ini pada
tahun 2008 yang sebelumnya kampung-kampung yang ada masuk ke dalam pemerintahan
Kabupaten Sorong. Kabupaten Tambrauw ini berpusat di Distrik Sausapor. Sejak tahun 2020
pusat pemerintahan Kabupaten Tambrauw dipindahkan ke Distrik Fef. Akses untuk menuju
kota Manokwari juga lebih dekat dari Distrik Fef. Kabupaten Tambrauw letaknya strategis
yang akan menjadi kota pertemuan antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sorong dan
Kabupaten Manokwari. Maka dibuka dan dibangun akses jalur antar kota pada tahun 2019.
Pada tahun 1970-an terjangkit akamatu (wabah) penyebaran penyakit melalui udara,
gejalanya sesak napas. Pada saat itu banyak korban yang meninggal. Cara mengatasi tersebut,
masyarakat mengungsi ke hutan dan wilayah rumpun bambu. Mengobatinya dengan cara
vitoc (mantra-mantra) dan tumbuhan obat. Sarana kesehatan di Kampung Ibe didapatkan
sejak tahun 1980an yang diberikan oleh misionaris gereja. Fasilitas kesehatan hingga saat ini
masih berupa PUSTU. Namun sudah tersedianya rumah sakit di Kampung Fef yang baru
diresmikan pada bulan Oktober 2021. Jarak rumah sakit dari Kampung Ibe, tidak begitu jauh
hanya berjarak ± 1 Km. Kampung Ibe ini dikepalai oleh kepala kampung yang didapatkan
dari hasil pemilihan kepala kampung melalui pemungutan suara. Aktivitas pemilu ini
dilakukan pertama pada tahun 1971, saat pemilihan presiden Soeharto. Uniknya, pemungutan
suara ini dilakukan dengan cara memasukkan koin logam ke kotak suara.
3.3.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ke 20 responden yang tinggal di Kampung Ibe,
sebagian besar mata pencaharian responden adalah pegawai yang dalam hal ini merangkap
PNS, guru, pegawai honorer dan lain-lain, sedangkan 30% responden petani dan 7%
responden bekerja sebagai buruh kasar. Akan tetapi, beberapa responden yang memiliki mata
pencaharian sebagai pegawai juga memiliki lahan kebun yang cukup untuk menanam
kebutuhan sehari-hari dan menjual sisa hasil kebunnya.
Salah satu tradisi yang dilakukan oleh perempuan di Kampung Ibe yang masih bertahan dan
menjadi sumber penghasilan adalah menganyam. Bahan baku anyaman yang digunakan
berasal dari alam yaitu, pandan dan serta kayu dari pohon ganemon. Pewarnaan yang
digunakan yakni dari bahan alami dan terinspirasi oleh bentuk-bentuk alam, seperti warna
biru dari buah teram, dan warna merah dari buah arkohun, kasiba, dan daun evies. Motif
anyaman juga memiliki nama tersendiri yaitu raum, semi mata, ikir, kam, dan kou yasi.
Produk hasil anyaman ini berupa noken, koba-koba (payung khas masyarakat Papua), tikar,
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dan peralatan rumah tangga seperti tempat sampah. Aktivitas menganyam ini telah diwadahi
dan dibentuknya kelompok perempuan Kampung Ibe, yaitu “Aka Bomata”. Mereka
berkumpul di sanggar yang mereka bangun dari hasil iuran dan sumbangan kelompok.
Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan menganyam dan membuat kue yang difasilitasi
dan dipelopori oleh Mama Sikor, yaitu perempuan kampung lain yang merupakan juga
anggota kelompok Aka Bomata.

Mata Pencaharian Responden dan Keluarga
Responden Kampung Ibe
buruh kasar
7%
Petani
30%

pegawai
63%

Sumber: Olahan Data Kuiseoner 2021

Berdasarkan hasil survei ekonomi rumah tangga pendapatan tertinggi masyarakat yang
tinggal di Kampung Ibe dimiliki oleh responden yang memiliki mata pencaharian sebagai
petani kebun dan memiliki sampingan menganyam dan hasil kreasi lainnya dengan jumlah
pendapatan sebesar Rp 84.000.000/tahun. Sedangkan pengeluaran, tidak jauh berbeda dengan
dua kampung sebelumnya sekitar 65-75% dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi
dan 65% responden menanggung biaya pendidikan yang memiliki persentase 20-25% dari
total pengeluaran. Rata-rata total pengeluaran responden dalam satu tahun sebesar Rp
16.242.000, sehingga hanya 2 dari 20 responden yang pendapatannya lebih kecil dari
pengeluaran rumah tangga, tetapi dengan adanya bantuan langsung tunai sebesar Rp
600.000,-/bulan, sangat membantu kedua orang responden tersebut untuk memenuhi
kebutuhan setiap bulannya. 90% responden berada dalam kondisi yang sangat baik karena
pendapatan lebih besar dari pengeluaran sehingga terdapat dana cadangan atau tabungan
setiap tahunnya dari selisih pendapatan dan pengeluaran. Sehingga dapat disimpulkan kondisi
ekonomi rumah tangga masyarakat di Distrik Fef berada dalam kondisi cukup baik.
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PENUHI KEBUTUHAN EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG IBE
DARI ANYAMAN
Kerajinan anyaman merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan dan
menjadi sumber penghasilan, serta berfungsi sebagai benda siap pakai seharihari. Perempuan Kampung Ibe, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Papua
Barat hingga saat ini masih melakukan aktivitas menganyam sebagai sumber
kehidupan rumah tangganya. Keahlian menganyam diajarkan secara turunmenurun. Namun sayang kerajinan ini sempat ‘terlupakan’ dan hanya ibu-ibu
paruh baya yang memiliki kemampuan menganyam. Aktivitas menganyam ini
telah diwadahi dan dibentuknya kelompok perempuan Kampung Ibe, yaitu
“Aka Bomata”. Mereka berkumpul di sanggar yang mereka bangun dari hasil
iuran dan sumbangan kelompok. Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan
menganyam dan membuat kue yang difasilitasi dan dipelopori oleh Mama
Sikor, yaitu perempuan Distrik Fef yang merupakan juga anggota kelompok
Aka Bomata.
Bahan baku anyaman yang digunakan berasal dari alam yaitu, pandan dan serta
kayu dari pohon ganemon. Bahan ini mereka dapatkan dari hutan yang tumbuh
secara liar. Pewarnaan yang digunakan yakni dari bahan alami dan terinspirasi
oleh bentuk-bentuk alam , seperti warna biru dari buah teram, dan warna
merah dari buah arkohun, kasiba, dan daun evies. Motif anyaman juga
memiliki nama tersendiri yaitu raum, semi mata, ikir, kam, dan kou yasi.
Produk hasil anyaman ini berupa noken, koba-koba (payung khas masyarakat
papua), tikar, dan peralatan rumah tangga seperti tempat sampah.
Perempuan Kampung Ibe kini sudah memiliki pendapatan lebih selain
berkeringat di ladang dan berjualan. Di waktu senggang mereka dapat
menganyam. Hasil anyaman ini dihargai Rp. 500.000,00 untuk berupa noken,
dan Rp. 300.000, 00 – Rp. 500.000,00 berupa tikar dan koba-koba. Produk ini
dijual di pasar Distrik Fef dan dipasarkan melalui pameran/festival.
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3.3.3 GENDER DALAM RUMAH TANGGA DAN JEJARING SOSIAL
Hasil kajian gender yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Gender Roles Frame
Work atau The Harvard Analytical Framework yang telah dimodifikasi dengan fokus kepada
kegiatan rumah tangga (reproductive activities) dan kegiatan bersama komunitas (community
involvement), menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dari kajian ruang hidup (lifescape)
sebelumnya, bahwa peran perempuan sangat penting di Kampung Ibe, berikut hasil analisis
kajiannya:

Analisis Gender dalam Rumah Tangga di Kampung Ibe
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Laki- Laki Dewasa

Perembuan Dewasa

Anak Laki-Laki

Anak Perempuan

Sumber: Olahan Data Kuiseoner 2021

Jejaring sosial berdasarkan hasil survei yang dilakukan diketahui bahwa modal sosial
masyarakat Kampung Ibe cukup kuat. Dalam hal ekonomi rumah tangga sebagian besar
masyarakat mendapatkan bantuan dari keluarga di luar keluarga inti atau sanak saudara, dan
jika ada kebutuhan finansial sebagian besar memilih untuk meminjam uang ke saudara atau
keluarga di luar keluarga inti, hanya 1 dari 20 responden yang meminta bantuan Kepala
Kampung. Berkaitan dengan aktivitas sosial di Kampung Ibe, tokoh yang memiliki pengaruh
adalah Tua Marga dan Kepala Kampung.
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Gambar 5 Sketsa Kampung Wertam
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ANALISIS SUSTAINABLE LIVELIHOOD
ASSESSMENT (PENILAIAN PENGHIDUPAN)
Kajian penilaian sumber penghidupan (livelihood assessment) merupakan langkah awal untuk
memahami secara mendalam kehidupan masyarakat di suatu lokasi dengan melihat sumbersumber penghidupan masyarakat (livelihood assets) yang kemudian di kelompokan ke dalam
5 aset/modal penghidupan yaitu manusia, alam, keuangan, fisik dan modal sosial. Berkaitan
dengan hal tersebut maka kajian yang dilakukan oleh Kaoem Telapak dalam laporan ini
bertujuan menangkap ke lima aset tersebut untuk kemudian dapat menjadi masukan atau
usulan kajian lanjutan atau intervensi yang akan dilakukan di kemudian hari. Namun,
beberapa keterbatasan baik singkatnya waktu dan batasan lainnya membuat perlunya kajian
lanjutan untuk memperdalam kajian.
Metode yang digunakan dalam penilaian ini menggunakan Sustainable Livelihoods
Framework merujuk pada publikasi DFID terkait Sustainable Livelihoods Guidance Sheet.
Penilaian sumber penghidupan ini berfokus pada livelihood assets dan vulnerability contex,
sehingga dapat disimpulkan dalam kajian ini hanyalah sebagian kecil dari framework besar
kajian penghidupan berkelanjutan seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 6 Sustainable Livelihoods Framework
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4.1

ANALISA KERENTANAN (Vulneralbility Analysis)

Faktor kerentanan dalam kajian yang dilakukan di tiga kampung yaitu Kampung Klabili,
Kampung Ibe dan Kampung Wertam melihat sejauh mana masyarakat di setiap kampung
dapat bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan musim, trends, dan shocks baik yang
berdampak secara langsung maupun tidak langsung, baik dari faktor alam ataupun manusia
(seperti kebijakan pemerintah) akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghidupan
masyarakat di ketiga kampung tersebut. Adapun beberapa faktor kerentanan yang hasil dari
kajian yang dilakukan di antaranya:
1. Natural Capital atau Sumber daya Alam baik di Kampung Klabili, Kampung Ibe, dan
Kampung Wertam merupakan sumber penghidupan yang sangat penting untuk dijaga
keberlanjutannya karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap alam sangat tinggi
di Papua, sehingga beberapa penghormatan terhadap alam dilakukan oleh beberapa
masyarakat adat yang tinggal di 3 Kampung tersebut. Akan tetapi, kerentanan ini sudah
mulai muncul seperti yang terjadi di Kampung Ibe berkaitan dengan penambangan pasir
yang mencemari sungai tempat masyarakat ibe mendapatkan salah satu sumber ikan
terganggu akibat kegiatan tersebut.
2. Berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, alam juga menjadi faktor penting karena
terbatasnya sarana kesehatan di ketiga kampung tersebut bahkan ditingkat Kabupaten
Tambrauw di mana rumah sakit yang ada di Distrik Fef belum berfungsi dengan baik,
maka masyarakat di ketiga kampung menggunakan pengetahuan lokal secara turun
temurun menggunakan obat-obatan yang berasal dari tanaman liar di hutan dan
masyarakat Kampung Wertam sudah mulai menanam tanaman-tanaman obat yang
dibutuhkan ini di sekitar rumahnya.
3. Kerentanan terhadap kekeringan di daerah pegunungan seperti di Kampung Ibe dan
Kampung Klabili jika terjadi kemarau panjang mengakibatkan kesulitan sumber daya air,
dan berdasarkan tabel perubahan kekeringan yang terjadi di kedua kampung tersebut juga
menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang cukup besar yang hingga kini dapat
dirasakan oleh masyarakat di mana menurunnya kesuburan tanah dan gersang hingga
masyarakat Ibe menyebutnya “gunung botak”.
4. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di 3 Kampung tersebut
gempa yang sering terjadi seperti yang terjadi di Kampung Wertam pada tahun 2004,
2006, dan 2009 merusak beberapa rumah dan beberapa fasilitas pemerintah lainnya.
Pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rumah dan
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fasilitas pemerintah lainnya sangat kurang, karena bangunan asli masyarakat di 3
kampung tersebut merupakan rumah panggung yang lebih tahan untuk bencana gempa,
tetapi bangunan yang dibangun oleh program pemerintah adalah bangunan beton yang
rentan terhadap gempa dan dapat menimbulkan korban jiwa, untuk itu penting dalam
program pembangunan menyesuaikan dengan kondisi alam di daerah tersebut.
5. Hilangnya pengetahuan lokal atau pengetahuan masyarakat adat ke generasi yang
jumlahnya paling besar di Kabupaten Tambrauw, hal ini disebabkan banyaknya generasi
muda yang harus berpindah ke kota besar untuk memperoleh pendidikan, sedangkan
sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tambrauw sangat kurang. Hal ini akan
mengakibatkan terputusnya pengetahuan serta ikatan generasi muda terhadap dengan
alam. Namun, adanya sekolah adat membuat kerentanan tersebut akan meredam
kerentanan tersebut.
6. Secara ekonomi masyarakat di tiga kampung lokasi kajian cukup baik dan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi, adanya dana bantuan langsung
tunai yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 600.000 mendorong perilaku konsumtif
di masyarakat dan kurangnya lembaga finansial serta kurangnya pengetahuan dalam
pengelolaan keuangan rumah tangga dan akan memberikan manfaat besar bagi
masyarakat untuk mengelola keuangan secara lebih bijak.
7. Program dan kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor kerentanan yang perlu
dikaji lebih mendalam karena akan berdampak kepada keberlanjutan sumber-sumber
penghidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Distrik Fef saat diumumkan menjadi
ibukota Kabupaten, terjadinya alih fungsi lahan besar-besaran dan pemerintah membeli
tanah masyarakat dengan harga yang cukup rendah dan hal ini juga bertentangan dengan
kebudayaan masyarakat Papua yang sangat menjunjung tinggi tanah dan sumber daya
alam mereka karena tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat adalah “Mama”
yang merupakan sumber - sumber kehidupan yang harus dimanfaatkan secukupnya dan
dijaga keberlanjutannya.
4.2

SUMBERDAYA MANUSIA (Human Capital)

Berdasarkan analisa kerentanan di atas dikaitkan dengan profil lokasi kajian di ketiga
kampung yang menjadi lokasi kajian maka peran perempuan dan partisipasi perempuan
dalam intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kerentanan yang terjadi menjadi faktor
penting karena berdasarkan analisis gender di ketiga kampung kajian peran perempuan sangat
besar dalam keberlanjutan penghidupan di suatu kampung. Namun kajian berkaitan dengan
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gender perlu dilakukan pendalaman kembali karena keterbatasan kajian yang dilakukan saat
ini dan singkatnya waktu kajian membuat pemahaman terkait gender ini belum terlalu
mendalam.
Fasilitas pendidikan merupakan faktor penting untuk lebih diperhatikan di ketiga kampung
ini, hal ini agar generasi muda yang saat ini jumlahnya terbanyak lebih dari setengah jumlah
masyarakat di Kabupaten Tambrauw tidak kehilangan pengetahuan lokal dan kedekatan
dengan alam. Kayanya pengetahuan lokal masyarakat terutama di kelompok perempuan
dapat bermanfaat untuk keberlanjutan sumber-sumber penghidupan di sekitar kampung. Akan
sangat baik jika pengetahuan - pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini dituliskan agar
dapat diakses dikemudian hari atau melalui pengetahuan ini dapat dikembangkan usaha sosial
yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan memastikan bahwa pengetahuan ini tersebar
ke generasi muda di ketiga kampung tersebut.
4.3

MODAL SOSIAL (Social Capital)

Hasil wawancara dan survei menyimpulkan bahwa modal sosial antar responden cukup kuat
di ketiga kampung yang menjadi lokasi kajian, salah satu faktor yang memperkuat adalah
peran perempuan di masing-masing kampung. Akan tetapi, keterbatasan data jumlah
penduduk dan sedikitnya masyarakat yang tinggal di kampung menjadi pertanyaan besar dan
perlu dilakukan studi mendalam terkait sosial demografi penduduk di ketiga kampung
tersebut, karena akan menjadi faktor penentu jika ingin dilakukan intervensi. Perlu dilihat
kembali lingkup intervensi yang akan dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di
setiap kampungnya, atau mengubah lingkup intervensi tidak berdasarkan administrasi
pemerintah melalui pembagian kampung tetapi dapat didekati dengan pendekatan
berdasarkan adat di Kabupaten Tambrauw. Namun, hal itu dapat dijawab jika ada kajian lebih
mendalam lagi terkait sosial demografi masyarakat di ketiga lokasi tersebut.
4.4

ASET FISIK (Physical Assets)

Secara garis besar aset fisik di ketiga kampung ini masih kurang, terutama di kampungkampung di wilayah pegunungan seperti Kampung Klabili yang merupakan kampung yang
baru saja dimekarkan di tahun 2014 dan Kampung Ibe yang terkendala fasilitas jalan. Hal ini
terlihat dari kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih memilih menjual hasil kebun ke
warga sekitar dibandingkan harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjual hasil kebun
mereka. Kampung Wertam disisi lain berbeda karena kedekatan Kampung Wertam dengan
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Sausapor dan kemudahan akses maka secara aset fisik Kampung Wertam jauh lebih unggul
dibandingkan Kampung Klabili dan Kampung Ibe.
4.5

KEUANGAN (Financial Assets)

Terbatasnya akses keuangan di ketiga kampung ini sangat terlihat, tetapi berdasarkan hasil
survei, tingginya jumlah pegawai di Kampung Klabili dan Kampung Ibe memberikan
kemudahan bagi responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai untuk mengakses aset
finansial melalui perbankan umum seperti Bank Papua atau Bank BRI. Sedangkan di
Kampung Wertam yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani kebun dan
mulai berkembangnya tipe pertanian yang sebelumnya subsistem sudah mulai beralih ke
pertanian komersial membuat pentingnya fasilitas keuangan dan kemudahan akses fasilitas
keuangan ini dilakukan. Pendidikan terkait pengelolaan keuangan juga menjadi faktor
penting untuk masyarakat yang tinggal di Kampung Wertam karena berdasarkan profil
Kampung Wertam, jika dilihat gap pendapatan dan pengeluaran setahun, lebih besar
pendapatan dibandingkan pengeluaran. Namun, dalam ekonomi rumah tangga pengeluaran
rumah tangga faktor pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat
penting khususnya dimasyarakat yang berprofesi sebagai petani kebun, perencanaan
keuangan menjadi penting. Ketergantungan akan bantuan yang tidak akan berlaku selamanya
akan berkurang dan masyarakat lebih mandiri, sehingga bantuan-bantuan dapat dikelola
untuk memastikan keberlanjutan finansial masyarakat yang berprofesi sebagai petani kebun
atau nelayan, sehingga masyarakat tidak harus tergantung pada warung atau pinjaman dengan
bunga yang tinggi untuk meminjam kebutuhan sehari-hari.
4.6

SUMBER DAYA ALAM (Natural Capital)

Alam merupakan sumber penghidupan terpenting yang sangat dijaga oleh masyarakat di
ketiga kampung ini. Tingginya ketergantungan masyarakat dari sumber daya alam di ketiga
kampung ini membuat seluruh pembangunan atau aktivitas yang dilakukan perlu dapat
menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat di kampung-kampung tersebut. Hal
ini sangat dipahami secara mendalam oleh masyarakat adat yang tinggal di 3 kampung
tersebut. Intervensi terkait sumber daya alam juga dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti
kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan dan lain - lain. Keuntungan yang didapat dari
Pemerintah Daerah mendorong Kabupaten Tambrauw menjadi Kabupaten Konservasi
sehingga kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Tambrauw dapat terjaga. Namun,
tekanan ekonomi terutama saat indeks BPS yang menyatakan Provinsi Papua Barat dan
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Papua merupakan provinsi termiskin, hal ini akan mendorong program pemerintah terkait
peningkatan ekonomi dilakukan di kedua provinsi tersebut dan tidak menutup kemungkinan
alih fungsi lahan menjadi salah satu program yang akan sangat berdampak pada kelestarian
alam Papua.
Berkaitan dengan hal ini telah terjadi di Kampung Ibe dengan adanya tambang pasir di sungai
yang biasa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-harinya seperti memperoleh ikan dll.
Hal ini memberi pengaruh cukup besar bagi masyarakat Kampung Ibe. Untuk itu perlu
adanya keseimbangan terkait pemulihan ekonomi dengan kelestarian sumber daya alam di
Kabupaten Tambrauw. Seperti yang telah dilakukan di Kampung Wertam dengan adanya
Sasi Laut, walaupun masih perlu dikaji lebih mendalam agar kelestarian alam dan masyarakat
dapat seimbang, tetapi Sasi Laut menjadi solusi untuk mencegah kerusakan sumber daya laut
di Distrik Bikar khususnya Kampung Wertam dan Pulau Dua.
Hal penting lainnya adalah perlunya studi lanjutan terkait keanekaragaman hayati di ketiga
kampung ini khususnya dibidang pangan lokal dan tanaman liar untuk obat-obatan atau
pengetahuan masyarakat adat terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati

secara

berkelanjutan melalui studi ini sumber-sumber penghidupan yang penting dari alam yang
biasa dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dilestarikan beserta didokumentasikan dengan
lebih baik dan mungkin saja ke depannya dapat mendorong minat generasi muda untuk
melakukan inovasi mengembangkan bisnis sosial yang dapat meningkatkan ekonomi
masyarakatnya dengan tetap menjaga kelestarian alamnya.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1

KESIMPULAN

Kabupaten Tambrauw menjadi kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang
cukup melimpah, didorong dari masyarakat yang mayoritas merupakan petani kebun. Potensi
pariwisata dalam pengembangan jasa lingkungan menjadi salah satu potensi pengembangan
yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Tambrauw melihat dari potensi keanekaragaman
hayati yang dimiliki Kabupaten Tambrauw. Terlihat dari penghidupan masyarakat yang
berada di distrik yang tersebar di Kabupaten Tambrauw. Distrik Bikar memiliki potensi
pertanian yang cukup melimpah dengan potensi pariwisata yang berada pada pulau dua
dengan ciri komunitas yang lebih banyak bergerak dalam komoditas pertanian. Distrik Fef
menjadi distrik yang akan menjadi ibukota Kabupaten Tambrauw yang kelak akan menjadi
kawasan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Tambrauw. Kampung Ibe salah satu
Kampung yang akan berdampak dalam persiapan perpindahan pusat pemerintahan,
kerentanan yang terjadi di antaranya tersisihnya masyarakat di kampung sekitar Distrik Fef
sehingga perlu penguatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada seperti
perkebunan dan memanfaatkan kelompok mama dalam menjaga kerajinan yang dibuat
dipertahankan yaitu noken. Distrik Selemkai merupakan distrik memiliki potensi jarak yang
sangat dekat dengan Kota Sorong menjadi salah satu peluang yang dimiliki distrik ini,
keanekaragaman yang menjadi pengembangan jasa lingkungan menjadi keunikan tersendiri
yang dapat terus dikembangkan dengan salah satunya Kampung Klabili yang dipersiapkan
dalam pengembangan pariwisata.
Berdasarkan hasil analisis sustainable livelihood assement didapat beberapa kesimpulan yang
didapat di antaranya kerentanan (vulneralbility analysis) didapat dari ketiga kampung dapat
bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan baik dari faktor alam ataupun manusia
(seperti kebijakan pemerintah) akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghidupan
masyarakat yang ada, sumber daya manusia (human capital) peran perempuan dan partisipasi
perempuan dapat di intervensi karena peran perempuan di nilai sangat besar dalam
keberlanjutan penghidupan di ketiga kampung yang menjadi salah satu modal sosial (social
capital) yang dihasilkan dalam kajian yang dibuat, aset fisik (physical assets) didapat bahwa
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kedekatan Kampung Wertam dengan Distrik Sausapor juga kemudahan akses maka secara
aset fisik kampung wertam jauh lebih unggul dibandingkan Kampung Klabili dan Kampung
Ibe, Keuangan (financial assets) yang ada menujukan keterbatasan akses keuangan di ketiga
kampung

ini

sangat

terlihat

juga

mengakibatkan

kesulitan

masyarakat

dalam

mengembangkan keuangan dalam kampung, dan peruntukan hasil sumber daya alam (natural
capital) dapat disimpulkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat dari sumber daya
alam dari ketiga kampung sehingga membuat seluruh pembangunan atau aktivitas yang
dilakukan perlu dapat menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat dengan
intervensi terkait sumber daya alam dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti kebijakan
pemerintah terkait alih fungsi lahan dan lain – lain.
Proses mengembangkan hubungan menjadi salah satu hasil yang didapat dalam kajian ini.
Ditemukan bahwa dari ketiga distrik yang ada dengan beberapa pertimbangan mengingat
potensial konflik dan penerimaan masyarakat dengan kondisi lapangan yang ada, didapatkan
ketiga distrik memenuhi komponen pendampingan dilihat dari ketersediaan faktor
pengembangan pertanian, industri, dan jasa lingkungan. Masyarakat yang berada di dalam
ketiga kampung membutuhkan pendampingan secara intensif dalam menumbuhkan kapasitas
dan membangun cita-cita untuk membentuk arah tindakan masyarakat dalam memanfaatkan
potensi penghidupan berkelanjutan yang tersedia dalam kampung.
5.2

REKOMENDASI

Penguatan strategi penghidupan berkelanjutan dalam proses yang dapat dilakukan oleh
Kaoem Telapak dapat melihat rekomendasi rencana kerja dalam Table 9 yang dapat
dilakukan sebagai rekomendasi. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan terdapat
beberapa rekomendasi yang telah tercatat dalam analisis yang ada dan hal ini dapat
mempertimbangkan proses dilakukan selanjutnya untuk pengembangan komunitas yang akan
didampingi nantinya secara berkelanjutan, di antaranya yaitu:
1.

Developing relation (Mengembangkan hubungan)

Proses ini merupakan membangun suatu hubungan yang saling percaya di antara kelompok
masyarakat dan masyarakat dengan pihak luar seperti fasilitator, narasumber, pejabat
pemerintah dan lain-lain. Proses ini merupakan proses lanjutan dari kegiatan assesmen yang
telah dilakukan dengan langsung mengembangkan hubungan pada lingkup lokasi dampingan
yang lebih kecil dan terarah.
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2.

Discovering capacities (Menemukan kapasitas)

Proses ini di mana masyarakat mencoba mengenali dan menyadari prestasi mereka di masa
lalu dan juga mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat itu, bagaimana
mereka dapat memecahkannya, serta struktur organisasi apa yang mereka gunakan.
3.

Dreaming of community future (Membangun cita-cita masyarakat)

Proses ini masyarakat didorong untuk menyatakan cita-cita mereka dengan gambaran kreatif
tentang masa depan yang positif. Setelah memiliki apa yang di cita-cita, masyarakat
kemudian mencoba mengembangkannya menjadi visi.
4.

Directions of community actions (Arah tindakan masyarakat)

Proses ini masyarakat menetapkan tujuan yang jelas bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang
akan dilaksanakan.
5.

Designing community actions (Merancang tindakan masyarakat)

Proses pada tahapan ini masyarakat merancang tindakan dengan menerjemahkan visi, tujuan
dan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis.
6.

Delivering Planned Activities (Melaksanakan kegiatan)

Masyarakat melaksanakan rencana yang telah disusun. Proses ini menjadi masukan internal
dan eksternal harus diatur sehingga kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan
sukses. Pengawasan yang ketat penting untuk meyakinkan bahwa kegiatan dilaksanakan dan
perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat.
7. Documenting Outputs, Outcomes and Learning (Mendokumentasikan hasil)
Dalam tahap ini masyarakat melakukan refleksi dalam proses perjalanan dan hasil yang telah
dicapai yang dilakukan oleh kelompok masyarakat beserta pihak luar yang terlibat.
Dokumentasi terdiri dari analisis, berbagi pengalaman, dan merangkum semua pengetahuan
dan pengalaman yang dipelajari dari tahapan-tahapan sebelumnya.
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Table 9. Matrix Rencana Kerja (Rekomendasi)
No

Kegiatan

Perencanaan Pengembangan
Diskusi lanjutan pengembangan penghidupan berkelanjutan di
1
Kabupaten Tambrauw
2 Perancangan dokumen profil kampung
3 Perancangan pengembangan pangan lokal dan tanaman liar
Perancangan dokumen pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman
4
hayati
5 Perancangan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat
6 Perancangan akses pasar dan pemasaran penghidupan berkelanjutan
Peningkatan Kapasitas
1 Pelatihan Kuliner
Pelatihan Produk Wisata Khusus (Selam/ Snorkel/ Kayak/pengamatan
2
burung/ etc.)
3 Pelatihan Pemasaran
4 Pelatihan manajemen penghidupan berkelanjutan
Pengembangan Kelembagaan
Penyusunan pranata kelembagaan dan keuangan lembaga/kelompok
1
masyarakat
2 Pendampingan dan evaluasi berkala pada hasil penyelenggaraan
3 Pengembangan kemitraan

Tahun
2022 2023 2024

Distrik Selemkai

Pelaksana
Distrik Fef

Distrik Bikar

√

√

√

√
-

√
√

√
√

√

-

-

√
√

√
√

√
√

√

-

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
-

√
√
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LAMPIRAN
I. Foto Kegiatan Diskusi dan Pengambilan Data

II. Gambaran Kondisi Kampung Kajian

III. Daftar Nara Sumber Sustainble Livelihood Assement
NO

NAMA INDIVIDU

LEMBAGA/PROFESI

AGE (A)

GENDER (G)

INCOME (I)

LOCATION (L)

ETHENTINC (E)

1

Yustina Membrasar

Kelompok Nelayan

35 Tahun

Famale

Rp 1,500,000

Kampung Wertam

Biak

2

Yolanda Dimara

Ibu Rumah Tangga

32 Tahun

Famale

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

3

Frengky Membrasar

Kelompok Nelayan

40 Tahun

Male

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

4

Yonatan Yapen

Kelompok Nelayan

40 Tahun

Male

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

5

Alexander Yapen

Kelompok Kasbi

4 Tahun

Male

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

6

Paulina Rematobi

Masyarakat

30 Tahun

Famale

Rp. 700.000 - Rp.
800.000

Kampung Wertam

Serui

7

Yakubus Paulus
Padwa

Nelayan

38 Tahun

Male

Rp. 500.000 - Rp.
700.000

Kampung Weram

Biak

8

Nonce Mofu

Masyarakat

50 Tahun

Famale

Rp. 500.000 - Rp.
1.000.000

Kampung Weram

Biak

9

Arens Mayor

Ketua BAMBUSKAM

45 Tahun

Male

-

Kampung Wertam

Biak

10 Leni Marin

Ketua PKK

68 Tahun

Famale

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

11 Eliis Mandowen

Kepala Distrik Bikar

-

Male

-

Saosapor

Biak

12 Ottow Wanma

Ketua Yafkayam

37 Tahan

Male

Rp300.000

Kampung Wertam

Biak

13 Yance Yapen

Petani/Ketua kelompok Yaf
Kayam

50 Tahun

Famale

Rp200.000

Kampung Wertam

Biak

14 Yesaya Padwa

Nelayan

38 Tahun

Male

Rp 1,000,000

Kampung Weram

Biak

15 Obaja Yapen

Ketua Kelompok Tani Kasbi

52 Tahun

Male

Rp 1,000,000

Kampung Weram

Biak

16 Agustinus Kayoi

Petani

36 Tahun

Male

Rp. 700.000 - Rp.
1.000.000

Kampung Wertam

Serui

17 Nataniel Sangkek

Petani

39 Tahun

Male

Rp. 300.000 - Rp.
500.000

Kampung Weram

Ayamaru

18 Obertina Weneubun

Petani

32 Tahun

Famale

Rp. 500.000 - Rp.
700.000

Kampung Wertam

Kei

19 Leberina Sangkek

Kelompok Kasbi

57 Tahun

Famale

Rp. 500.000 - Rp.
700.000

Kampung Wertam

Ayamaru

20 Armina Yapen

Petani/Anggota kelompok kasbi

32 Tahun

Famale

Rp 1,000,000

Kampung Wertam

Biak

21 Anarina Yapen

Petani/Anggota kelompok kasbi

20 Tahun

Famale

Rp. 700.000 - Rp.
1.000.000

Kampung Wetam

Biak

22 Yance Yansenem

Kelompok Kacang Hijau

59 Tahun

Male

Rp 1,500,000

Kampung Wertam

Biak

23 Soter Rado

Pekerja Borong Bangunan

-

Male

-

Kampung Weram

Kei

24 Bruno Weterubun

Pekerja Borong Bangunan

-

Male

-

Kampung Wertam

Kei

25 Ronald Kedan

Pekerja Borong Bangunan

46 Tahun

Male

Rp 3,000,000

Kampung wertam

Flores

26 Yulianus Yapen

Petani

56 Tahun

Male

Rp. 1.000.000 - Rp.
1.500.000

Kampung Wertam

Biak

27 Flora Mambrasa

Masyarakat

56 Tahun

Famale

Rp. 1.000.000 - Rp.
1.500.000

Kampung wertam

Biak

28 Nella Mambrasar

Anggota Oridek

53 Tahun

Famale

Rp 7,000,000

Kampung Wertim

Biak

29 Abner Mambrasar

Ketua Garuda

-

Male

Rp 1,000,000

Kampung Wertim

Biak

30 Mesak Wanma

Ketua Kumbep

36 Tahun

Male

-

Kampung Werur

Biak

31 Willem Yapan

Kepala Kampung

68 Tahun

Male

Rp 1,600,000

Kampung Wertam

Biak

32 Calvin Ponton

Ketua Muramuma

-

Male

-

Kampung Werwaf

Sanger

33 Noak Sosir

Ketua Wowei

-

Male

-

Kampung Werwaf

Biak

34 Ruben Sosir

Anggota WOWEI

-

Male

-

Kampung Werwaf

Biak

35 Laura Sisdifu

Anggota SOAR

-

Famale

-

Kampung Werwaf

Biak

36 Efer Sisdifu

Anggota SOAR

-

Male

-

Kampung Werwaf

Biak

37 Orpa Mambrasar

Ketua Persekutuan Wanita (PW)

-

Famale

-

Kampung Bukit

Biak

38 Demias Mambrasar

Ketua Kelompok Mangrove

-

Male

-

Kampung Werur

Biak

29 Sora A. Sarwa

Anggota Kelompok Mangrove

-

Famale

-

Kampung Werur

Biak

30 Leonra Mambrasar

PNS GURU

56 Tahun

Famale

Rp 6,000,000

Kampung Wertim

BIak

31 Andi Kedan

Tukang Bangunan

45 Tahun

Male

Rp. 3.000.000 - Rp.
5.000.000

Kampung Wertam

Kei

32 Frince Mambrasar

Petani

50 Tahun

Famale

Rp. 1.500.000 - Rp.
3.000.000

Kampung Wertam

Biak

33 Yakobus Bame

Kepala Kampung Ibe

35 Tahun

Male

Rp. 5.000.000

Kampung Ibe

Miyah

34 Kartesius Bofra

AKAWON

25 Tahun

Male

-

Kampung Ibe

Miyah

35 Alexender Nso

SEKDIS FEF

42 Tahun

Male

-

Kampung Ibe

Miyah

36 Paulus Bofra

Staf Distrik

43 Tahun

Male

-

Kampun Fef

Miyah

37 Yosep Bame

Peternak Ayam

47 Tahun

Male

-

Kampung Wayo

Miyah

38 Yakobus Yewen

Petani Nilam

36 Tahun

Male

-

Kampug Syubun

Abun

39 Mikahel Rayar

Masyarakat

23 Tahun

Male

-

Kampung Ibe

Biak

40 Soter Hoe

AKAWON

38 Tahun

Male

RP 1000.0002.500.000

Kampung Ibe

Miyah

41 Naomi Yekwan

Perawat

27 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Abun

42 Dorkas Bame

Aka Bomata

24 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

43 Meli Bame

Honorer Distrik

33 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

44 Rita Fia

Petani

57 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

45 Irene Bame

Petani

56 Tahun

Famale

RP.500.000- 1000.000

Kampung Ibe

Miyah

46 Petronela.R. Bame

Petani

33 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

47 Bety Bame

Aka Bomata

27 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

48 Pakalina Sedik

Petani

52 Tahun

Famale

-

Kampung Wayo

Miyah

49 Sileke Bame

Petani

50 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Mare

50 Adolina Yesnath

Aka Bomata/Petani

40 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

51 Yuli Baru

Petani/Aka Bomata

50 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

52 Aknes Bame

Aka Bomata

33 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

53 Moses Turot

BAPPEDA

53 Tahun

Male

-

Kampung Fef

Aifat

54 Paula Yewen

Penjahit

42 Tahun

Famale

-

Kampung Wayo

Miyah

55 Salomina Bame

Tekie Yawor

33 Tahun

Famale

RP. 300.000/hari

Kampung Iwin

Miyah

56 Markus Pice Hae

Tekie Yawor

56 Tahun

Male

-

Kampung Iwin

Miyah

57 Ema Bafat

Kelompok Tani (IKRE)

34 Tahun

Famale

-

Kampung Fef

Miyah

58 Roy N Yesnath

Honor dinas pendidikan

28 Tahun

Male

-

Kampung Ibe

Miyah

59 Sefnat Yembra

Kepala Kampug Fef

63 Tahun

Male

-

Kampung Fef

Miyah

62 Korneles Baru

PNS KESRA

47 Tahun

Male

-

Kampung Imor

Miyah

63 Bernadus Nso

Dinas Kesehatan

48 Tahun

Male

-

Kampung Esuom

Miyah

66 Paskalina Bame

Aka Bomata

43 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Miyah

67 Orpa Yesnath

Aka Bomata

52 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Syubun

69 Martina Yesnath

Aka Bomata

49 Tahun

Famale

-

Kampung Tingkouw

Syubun

70 Apilena Rosita Way

Aka Bomata

-

Famale

-

Kampung Ibe

Ayamaru

71 Monica Yembra

PNS Kesehatan

36 Tahun

Famale

-

Kampung Fef

Miyah

73 Adriana Baru

Honorer Distrik

25 Tahun

Famale

-

Kampung Ibe

Mare

75 Yosephin Bame

Sanggar Feniamrah

40 Tahun

Famale

-

Kampung
Tabamsere

Miyah

76 Hans Baru

Kepala Distrik Fef

48 Tahun

Male

-

Kampung Sikor

Miyah

77 Rosina Bisulu

Masyarakat/Petani

46 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

78 Alfanisina Ulim

Masyarakat/IRT

40 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

79 Orpha Bisulu

Masyarakat/Petani

57 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

80 Yasintha Nahak

Masyarakat/Petani

60 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Timor (Flores)

81 Efelina Satisa

Masyarakat/Petani

60 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

82 Marina Yembise

Guru

42 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Biak

83 Dorsila Maselin

Guru

37 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Bintuni

84 Yosephina Kacu

Guru

45 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Timilabuan

85 Alex Safisa

Masyarakat/Petani

35 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

85 Welmince.B.Ulinpa

Honorer

30 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

87 Yuliana Malak

Ketua PKK

42 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

87 Carina Ulimpa

Masyarakat/Petani

39 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Moi

88 Yustus Kalami

Masyarakat/Petani/Sekertaris
Jemaat

57 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

89 Ernistina R

Masyarakat/IRT

34 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Biak

90 Sttella Baastian

Masyarakat

35 Tahun

Famale

-

Kampung Klabli

Biak

91 Nikolas Kalami

Tokoh Adat

67 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

92 Naftali Bisulu

Masyarakat/Honorer Distrik

35 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

93 Yoram Kalami

Ketua Klabili Bird Park

25 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

94 Yermia Kalami

Sanggar Salses

16 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

95 Yohanis Kalami

Sanggar Salses

17 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

96 Meki Kalami

Sanggar Salses

21 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

97 Yosias Kalami

Sanggar Salses

18 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

98 Melianus Dho

Sanggar Salses

35 Tahun

Male

-

Kampung Karalik

Moi

99 Fidel Ulimpa

Sanggar Salses

10 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

100 Neles Kalami

Ketua Sanggar Salases

38 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

101 Apnes Dho

Sanggar Salses

24 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

102 Septinus Dho

Bendahara Salses

27 Tahun

Male

-

Kampung Klasouw

Moi

103 Septinus Ulimpa

Sanggar Salses

15 Tahun

Male

-

Kampung Samaga

Moi

104 Aten Gifelem

Sanggar Salses

20 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

105 Jakson Bisulu

Sanggar Salses

21 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

106 Alferedo Dho

Sanggar Salses

18 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

107 Minggus Ulimpa

Sanggar Salses

18 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

108 Riki Bisulu

Sanggar Salses

17 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

109 Oskar Bisulu

Sanggar Salses

21 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

110 Abraham Bisulu

Sanggar Salses

15 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

111 Agus Ulimpa

Sanggar Salses

12 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

112 Faler Ulimpa

Sanggar Salses

22 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

113 Sarles Kalasuat

Sanggar Salses

25 Tahun

Male

-

Kampung Klabli

Moi

114 Saul Gifelem

Sekertaris Salses

36 Tahun

Male

-

Kampung Dela

Moi

115 Poenyaman Mulu

Kepala kampung Klasei
(Tambrauw)

40 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

116 Novelina Mulu

Kepala Kampung Klasei
(Sorong)

39 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

117 Yeremia Mulu

Masyarakat

35 Tahun

Famale

-

Kampung Klasei

Moi

118 Imanuel Mainolo

Masyarakat

38 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

119 Raimon Mulu

Masyarakat

29 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

120 Antonia Yekwam

Toko Perempuan

28 Tahun

Famale

-

Kampung Klasei

Moi

121 Septer Mulu

Masyarakat

30 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

122 Luther Ulimpa

Masyarakat

30 Tahun

Male

-

Kampung Klasei

Moi

