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Pengantar 
_____________________________________________________________________ 
 
Sudah banyak perlawanan orang Awyu dan Wiyagar terhadap aktivitas 
bisnis Gaharu. Gaharu yang mestinya mendatangkan keuntungan namun 
ternyata membawa bencana kehancuran tatanan hidup bermasyarakat. 
Untuk keluar dari bencana maka masyarakat melakukan aksi perlawanan 
dalam pelbagai bentuk baik pernyataan sikap, seminar budaya, dan aksi 
demo damai. Aksi tersebut dilakukan  sebagai usaha mempertahankan 
martabat pribadi dan nilai-nilai budaya yang digerogoti oleh gaya hidup 
baru yang telah menghantar sebagian besar masyarakat pada sikap 
konsumerisme, materialisme, serta pelegalan praktek: prostitusi, judi, miras, 
ecstasy bahkan menelanjangi sendi-sendi kehidupan masyarakat asali yang 
cinta damai,  persaudaraan, persahabatan antar marga dan antar 
kampung setempat.  
 
Bersamaan dengan praktek negatif tersebut telah menimbulkan keresahan 
warga setempat baik anak-anak, ibu-ibu, dimana sendi-sendi kehidupan 
keluarga semakin tercabik-cabik oleh karena terjadi kekerasan dalam rumah 
tangga sebagai konsekuensi logis dari praktek penyimpangan. Yang lebih 
parah lagi penyakit asing yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat, 
kini penyakit Hiv/Aids semakin mengancam kelangsungan hidup masyarakat 
setempat. Penyebaran penyakit yang mematikan tersebut konon hingga ke 
kampung-kampung bahkan ke dusun-dusun, hutan dan dusun sagu. 
Siapakah yang dapat mengontrol penyakit sosial yang mematikan tersebut? 
Siapakah yang dapat menghentikan arus negatif yang menimpah 
masyarakat? Pelbagai eleman masyarakat baik LMA, Dewan Gereja dan 
Kaum Perempuan bahkan Pemerintahan Distrik sudah bersuara, berteriak 
bahkan berdemo. Namun nampaknya tangisan masyarakat belum berakhir 
oleh karena di mata mereka nampak adanya pembiaran dari oknum-oknum 
aparat TNI/Polri yang mestinya menegakkan hukum dan HAM. Apa jadinya 
jika oknum-oknum aparat masuk dalam lingkaran bisnis gaharu yang 
melegalkan apa yang tidak legal? 
 
Laporan Seri Sosial Ekonomi: “Bisnis Gaharu dan Dampaknya terhadap 
kehidupan orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, kab. Mappi di Papua 
Selatan” merupakan upaya mengungkap secara keseluruhan latar belakang 
munculnya gaharu dan dampaknya serta bentuk-bentuk perlawanan 
masyarakat. Data dan fakta dalam Seri laporan sosial ekonomi ini 
merupakan kumpulan hasil pernyataan sikap, laporan masyarakat 
perorangan/kelompok, pengungkapan masalah dalam pelatihan Hukum 
dan HAM yang diselenggarakan SKP KAM serta investigasi lapangan yang 
dilakukan oleh Staf SKP KAM. Laporan ini dimaksudkan agar bagi siapa saja 
yang berkepentingan dan berkeprihatinan melihat gejolak masyarakat 
dapat memikirkan dan mengambil langkah-langkah terbaik demi 
penegakkan martabat manusia serta demi pengelolahan kayu gaharu 
secara bijaksana tanpa banyak menimbulkan ekses-ekses negatif, serta tidak 
terhanyut dengan esek-esek nikmatnya gaharu yang membawa racun bagi 
tatanan hidup masyarakat.   

Merauke, 1 November 2004 
Staf SKP KAM 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

 
 

Daftar Isi 
 

P e n g a n t a r __ i 

D a f t a r   I s i __ ii 

 
_____________________________________________ 

 
Bab SATU :   

Pendahuluan ___1 
Bab DUA :   

Distrik Assue Selayang Pandang ___ 3 
Bab TIGA :  

Latar Belakang Distrik Assue dalam konteks perdagangan 
Kayu Gaharu ___ 5 

 
_____________________________________________ 

 
Bab EMPAT :  

Gambaran Umum Distrik Assue sebelum ditemukan  
kayu Gaharu ___ 9 
 

1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. Sistem Mata Pencaharian dan perekonomian 
4. Transportasi 
5. Sarana Komunikasi dan Listrik 
6. Agama dan kepercayaan 
 

Bab LIMA :   
Pengaruh Gaharu terhadap orang Awyu dan Wiyagar ___ 

17 
 

1. Peredaran Minuman Keras, Perjudian, Ecstasy dan 
masuknya Pekerja Seks Komersial (PSK) 
1.1. Minuman Keras 
1.2. Pekerja Seks Komersial 
1.3. Perjudian 
1.4. Ecstasy 

2. Masalah hukum 
3. Masalah Pendidikan 
4. Masalah Ekonomi 
5. Masalah Kesehatan / Hiv/Aids 
6. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

7. Masalah Transportasi sungai 
8. Sarana Komunikasi dan pelistrikan 
9. Agama dan kepercayaan 
 

BAB ENAM :   
Pola, Bentuk dan Pelaku Bisnis Gaharu ___ 35 

 
BAB TUJUH :   

Dampak nyata Bisnis Gaharu___ 42 
 

BAB DELAPAN :   
Aksi dan Bentuk Perlawanan masyarakat setempat ___ 48 
 

BAB SEMBILAN :   
Situasi Terakhir di Ecy : Meski ada perlawanan – Praktek 
Prostitusi, Perjudian dan Miras semakin marak ___ 55 
 

BAB SEPULUH :   
Analisis – Proses Pembiaran: Negara gagal melindung  
warganya? ___ 59 

 
BAB SEBELAS  : 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ___ 62 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

 
BAB SATU  

_____________________________________________PENDAHULUAN  
 
Distrik Assue terletak di tepian Kali Assue menyimpan sejumlah potensi. 
Potensi sumber daya alam yang sangat melimpah menjadikannya 
incaran banyak investor dari luar daerah. Hutan yang masih 
menyimpan sejumlah jenis pohon, didalam kali dan sungainya 
terdapat pelbagai jenis ikan dan udang serta biota lainnya, tanahnya 
yang mengandung sumber daya alam mineral yang kaya. Apalagi 
penduduk asli di Distrik Assue ketika itu masih jauh dari simbol-simbol 
modernisme berikut gaya hidupnya. Akan tetapi, begitu gubal gaharu 
yang sangat mahal harganya ditemukan di hampir seluruh wilayah 
Distrik Assue, maka simbol berikut gaya hidup modern yang dibawa 
pendatang diikuti penduduk asli. Pengaruh langsung dan nyata 
adalah kerakusan dan ketamakan serta egoisme manusia yang selalu 
berusaha menumpuk kekayaan pribadi. Penduduk asli dengan situasi 
itu berusaha mengejar kekayaan dan menumpuknya dalam bentuk 
uang dan barang yang seringkali tidak menghiraukan sikap-sikap sosial 
lagi.  
 
Persaingan merebut gubal gaharu itu telah memicu konflik sosial 
diantara individu yang satu dengan individu yang lain, antara 
kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara suku yang 
satu dengan suku yang lain, antara penduduk asli dengan pendatang, 
dan seterusnya. Persaingan dan perebutan yang tidak sehat itu terjadi, 
karena semua berusaha mengejar dan memikirkan kepentingan diri 
sendiri untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sikap-
sikap sosial yang baik yang diwariskan dalam adat istiadat dan 
kebudayaan penduduk asli Awyu dan Wiyagar seakan sirna tak 
berpengaruh. Begitupun dengan pendidikan dan agama yang 
dibawa missionaris dan telah menjadi dasar dan pedoman hidup bagi 
penduduk asli seolah-olah tidak laku lagi. Bagi penduduk asli, gubal 
gaharu seakan menjadi penyelamat yang pertama dan terutama 
dalam menyongsong hidup yang lebih baik dimasa depan. Hidup 
mereka seluruhnya terfokus  kepada ekonomi gubal gaharu. Eksploitasi 
hutan dalam skala yang luas untuk memperoleh uang sebagai satu-
satunya alat tukar yang sah dalam ekonomi pasar dewasa ini secara 
tidak sadar pula telah mengantar mereka memasuki suatu proses 
eksploitasi yang ujung-ujungnya membuahkan kekerasan, pelecehan 
dan penindasan. Semuanya dapat terjadi karena aparat penegak 
hukum dan aparat pemerintah setempat terasa semakin jauh dari 
mereka. Keadilan adalah barang mahal yang hanya dapat diperoleh 
mereka yang punya uang dan kuasa, slogan-slogan tentang 
demokrasi dan hak asasi manusia hanyalah hiasan manis politik 
belaka.   
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Dalam konteks seperti tersebut di atas, laporan ini dibuat dengan 
tujuan [1] agar kita dapat  memperoleh gambaran yang sedikit 
lengkap tentang situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di 
Distrik Assue, [2] agar seluruh permasalahan ini mendapat perhatian 
dan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih operasional 
dan tepat sasaran oleh Pemerintah Kabupaten Mappi, [3] mendorong 
dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
penyelenggaraan  pembangunan, khususnya di Kabupaten Mappi.   
 
Lebih dari itu laporan ini merupakan suara hati orang Awyu dan 
Wiyagar yang hampir tidak didengar oleh aparat pemerintah bahkan 
cenderung membungkam keluh kesah, protes dan aspirasi  serta 
keberatan mereka terhadap situasi dan kondisi yang mereka alami 
selama beberapa tahun belakangan ini.  
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BAB  DUA 
___________________________DISTRIK ASSUE SELAYANG  PANDANG  
 
Sebelum tahun 2002, Distrik Assue yang terdiri dari 33 kampung saat itu 
masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Merauke. 
Setelah pemekaran Kabupaten Merauke menjadi tiga kabupaten 
yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten 
Mappi pada tahun 
2002 lalu, Distrik Assue 
menjadi wilayah 
administrasi 
pemerintahan 
Kabupaten Mappi. 
Namun beberapa 
waktu sebelum 
dimekarkan menjadi 
tiga kabupaten, 
Distrik Assue telah 
lebih dulu dibagi 
menjadi dua distrik, 
yakni Distrik Haju 
yang beribu kota di 
Yaghatsu dan Distrik 
Assue beribu kota di 
Eci. Distrik Assue 
terdiri dari 15 
kampung yang didiam
Wiyagar. Kedua suku 
Assue. Suku Awyu mend
Eci, [5] Jufo Kecil, [6] J
[10] Keru, [11] Kiki d
mendiami kampung [1
kampung-kampung te
Purme yang merupakan
 
Distrik Assue berbatasa
antara lain: Senggo, Su
secara administrasi pem
sosial yang telah terja
moyang mereka hingga
ikatan persaudaraan. 
Pastor Meuwese, MSC 
wilayah ini pada tahun
 

i oleh 2 suku besar yakni suku Awyu dan 
tersebut  merupakan penduduk asli di Distrik 
iami kampung [1] Kopi, [2] Aboge, [3] Isage, [4] 

ufo Besar, [7] Khabu, [8] Homang, [9] Assaren, 
an [12] Khanemi. Sedangkan suku Wiyagar 
3] Yame, [14] Kaitok, dan [15] Sigare. Semua 
rsebut terletak di tepian Kali Assue dan Kali 
 anak kali Assue.  

n secara langsung dengan beberapa distrik 
ator, Obaa, Pantai Kasuari dan Atsy. Walaupun 
erintahan terpisah tetapi hubungan-hubungan 
lin dalam kehidupan bersama sejak nenek 
 kini tetap mempersatukan mereka dalam satu 
Hubungan dengan dunia luar terjadi ketika 
menginjakkan kakinya untuk pertama kali di 
 1948. Beberapa tahun kemudian missi katolik 
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membuka sekolah di sana dan mengutus beberapa orang guru 
katekis asal Kei, Muyu, dan Yaghai untuk bertugas di situ.1
 
Setelah kedatangan Pastor Meuwese, MSC diketahui pula antara 
tahun 1963 hingga 1965, Pemerintah Indonesia yang saat itu berjuang 
merebut Irian Barat (sekarang Papua) dari Pemerintah Belanda, waktu 
itu menempatkan beberapa orang guru TRIKORA (Tri Komando 
Rakyat) di Distrik Assue. Kemudian antara tahun 1970 hingga 1979 
datang pula orang-orang Makassar dan Toraja yang kebanyakan 
bekerja sebagai penggergaji kayu, pemburu buaya dan burung 
cenderawasih.    
 
Pada akhir tahun 1984 atau awal tahun 1985, Linus Petrus Mote, BA, 
Camat Assue saat itu, memindahkan pusat pemerintahan Distrik Assue 
dari Haju ke Eci. Sejak itu, Eci mulai memasuki suatu tahapan 
pembangunan yang membawanya berkembang menjadi suatu 
daerah terbuka yang sedikit demi sedikit bergerak menuju perubahan.  
 
Distrik Assue yang didiami oleh 9.745  jiwa2 memiliki wilayah seluas 1.936 
Km2 dan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 3,17 Km23.  
 
 
 
 

                                                 
1 Lihat laporan Fr. Pius Manu, Pr dalam “Potret Realitas Sosial Masyarakat Sebagai Suatu Jeritan 
Pendambaan Perhatian Di Distrik Assue”, Merauke, 2003, hal. 3  
2 Laporan Kependudukan Kabupaten Mappi, Distrik Assue, Bulan Mei 2004 B1 Warga Negara 
Indonesia  
3 Lihat “DATA POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke, Agustus 2002 
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BAB  TIGA 
_________________________________________LATAR BELAKANG:  

Distrik Assue Dalam  Konteks Perdagangan Gaharu 
 
 
Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, sejak ditemukannya kayu gaharu 
sekitar tahun 1995 telah menghantar daerah ini menjadi perhatian 
sejumlah kalangan, secara khusus para pengusaha kayu gaharu. 
Kedatangan para pengusaha gaharu ke Distrik Assue telah membawa 
kemakmuran bagi penduduknya. Namun, ternyata kemakmuran itu 
hanya dialami oleh sekelompok orang yang punya modal besar. 
Sedangkan penduduk asli Awyu dan Wiyagar menjadi pengguna atau 
konsumen aktif. Persoalannya semakin rumit karena dalam ekonomi 
modern sekarang ini banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan 
kayu gaharu. Jejaring dalam bisnis gaharu itu yang coba kami jelaskan 
dalam bagian ini. 
 

  
Photo. 1. Pohon Gaharu Muda 

♦ Kayu gaharu komoditi bernilai jual tinggi 
Gaharu (sering juga disebut aloeswood, eaglewood, agarwood) 
adalah sejenis kayu tertentu yang terdapat dalam hutan. Gubal 
gaharu digunakan sebagai bahan 
baku kosmetika, parfum, obat-
obatan (sakit perut, kanker, diare, 
ginjal, tumor, dll) dan untuk 
keperluan ritual keagamaan. 
Konon berabad-abad yang lalu 
gaharu digunakan oleh 
masyarakat di Timur Tengah, Tibet 
dan Asia Timur sebagai obat. 
Penggunaan gaharu sebagai obat 
atau wewangian itu berlangsung 
hingga kini. Pada abad XIII gubal 
gaharu mulai dikenal dalam dunia 
perdagangan internasional. 
Dewasa ini harga gubal gaharu 
kualitas super bisa mencapai Rp. 5 
juta. Bahkan menurut laporan The 
Traffic Network4, suatu lembaga 
monitoring perdagangan 
margasatwa, gubal gaharu 
kualitas super (top grade) dapat mencapai US $ 10,000 per 
kilogram ditingkat pembeli atau pengguna akhir. 
 
 

                                                 
4 Lihat “Sudah Gaharu Super Pula, Budidaya Gaharu dan Masalahnya”, penulis K. Atmojo Susilo, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 
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Menurut hasil monitoring gaharu 
yang dilakukan oleh WWF Indonesia 
- Kantor Merauke pada Oktober 
2001, harga gaharu super berkisar 
Rp. 500,000 – 1,000,000,- per ons, 
Gaharu kacang-kacang Rp. 250,000 
– 500,000 per kg dan Kemedangan 
sekitar Rp. 200,000 per karung. 
Sekarang harga gubal gaharu 
(super) di Eci dan Khanemi berkisar 
Rp. 3,000,000,- – Rp. 10,000,000,- per 
ons.5 Gaharu yang dibeli para 
pengusaha di Assue dari jenis super 
(gubal), AB 1, AB 2, Teri, Sabah, 
Kemedangan Kelas dan 
Kemedangan Gabah. Standar 
harga gaharu per jenisnya di Distrik 
Assue tidak diketahui pasti. Menurut 
Frans Mansai dan Barnabas F. Sedik, 
bahwa gaharu tidak mempunyai 
harga yang tetap.  
 
Harganya selalu berubah-berubah. Sebaga
ekspor yang sangat diminati harga gaharu s
fluktuasi dolar.        
                                                       

♦ Sarana transportasi kapal yang lancar 
Harumnya bau gubal gaharu telah menyeba
Indonesia bahkan ke luar negeri. Informasi 
kayu gaharu di Assue selain diketahui dar
disebarkan oleh para pedagang melalui 
hand phone satelit. Sebagai contoh para 
berada di tengah hutan belantara bisa b
‘bos’ mereka di Merauke atau di Makassar a
menggunakan hand phone satelit.  Informa
mengantarkan orang, barang dan jasa ke E
semakin terbukanya ekonomi Distrik Assue. 
memperlancar tidak hanya arus investa
perpindahan penduduk. Masuknya pendudu
kebanyakan menggunakan sarana transp
(empat) buah kapal besi milik pedagang ya
di Eci: KM Patirosompe, KM Bimas Jaya, KM
Pratiwi, KM Wulandari (langsung dari Surabay

                                                 
5 Wawancara dengan Frans Sade di Merauke, 27 Juni 2004. Frans Sad
Khanemi selama 18 tahun. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa K
 
Photo 2. Potongan Kayu Gaharu- 

Primadona Pendapatan 
i salah satu komoditi 
angat ditentukan oleh 

r ke seluruh daerah di 
tentang berlimpahnya 
i mulut ke mulut juga 
peralatan komunikasi 
pencari gaharu yang 
erkomunikasi dengan 
tau di Jakarta dengan 
si itu kemudian telah 

ci yang menyebabkan 
Keterbukaan itu telah 
si tetapi juga arus 
k baru di Distrik Assue 
ortasi kapal. Ada 4 

ng sering masuk keluar 
 Bimas Raya dan KM 
a). Setiap dua minggu 

e menjadi aparat kampung Desa 
hnaemi selama 3 tahun.   
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sekali kapal-kapal tersebut masuk di pelabuhan Eci. Kapal-kapal 
tersebut melayari rute yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:  
 
 
 

Tabel 1. Jaringan trayek kapal perintis yang singgah di Eci 
 

No Pangkala
n 

Nama kapal Jaringan trayek dan jarak mil Lama 
pelayaran 

01. Merauke KM Pratiwi Merauke-Kimaam-Bayun-Atsy-Sogoni–Eci–
Kanami–Jinak–Binam – Senggo PP 

16 hari 

02. Merauke KM Bimas Raya Merauke-Wanam-Bayun-Atsy-Eci-Agats-
Akat-Yamas-Sawaerma PP 

15 hari 

03. Merauke KM Bimas Jaya Merauke-Wanam-Bayun-Atsy-Eci-Jinak-
Binam-Senggo PP 

14 hari 

04.  KM Patiro 
Sompe 

Tidak punya rute tetap. Tramper artinya 
ada muatan /cargo bisa saja berlayar ke 
pelabuhan tujuan. Yang penting ada 
Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan 
Syahbandar setempat  

 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Angkutan 
Laut Perintis Tahun Anggaran 2004, Nomor: AL.59/1/2-03 tanggal 16 Oktober 2003 (diolah) 

Disamping itu pula terdapat kapal-kapal kayu (photo2) milik pedagang 
asal Buton yang masuk keluar di pelabuhan Eci. Dari hasil investigasi 
kami diketahui bahwa kapal-kapal Buton itu seringkali dari Surabaya 
langsung ke Khanemi baru 
kemudian ke Eci. Atau sebaliknya 
dari Eci  ke Khanemi. Setelah dari 
kampung-kampung tersebut 
kapal-kapal itu ke kampung lain 
membawa barang dagangan. 
Hanya sedikit orang yang 
menggunakan pesawat terbang.  

 
Bagi masyarakat yang akan 
pergi ke Eci atau sebaliknya 
dengan menggunakan pesawat 
terbang biasanya melalui 
Senggo, Kepi (ibu kota 
Kabupaten) dan Ewer di Kabup
lapangan terbang. Lama 
penerbangan kurang lebih satu 
jam. Untuk itu masyarakat harus 
mengeluarkan biaya tiket 
pesawat udara Merauke – 
Senggo sebesar Rp. 886.000,-. 
Kemudian dari Senggo masih 
harus menggunakan 
speed/long boat ke Eci.  
Ongkosnya sebesar Rp. 600.000,- 
 
Photo 3. Kapal-kapal Buton Pembawa 
Barang 
aten Asmat. Di Eci belum ada 
 
Photo 4. Perahu sebagai sarana transportasi 

sungai 

 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

per orang. Jadi, kalau ikut pesawat total keseluruhan biaya yang 
harus dikeluarkan sebesar Rp. 1.386.000,- . Lama perjalanan dari 
Merauke ke Eci menggunakan transportasi kapal laut 3 hari dan 
untuk itu  hanya mengeluarkan ongkos sebesar RP. 65.000,- untuk 
sekali jalan.  
 
Selain melalui Merauke, ada beberapa kota di Papua dan Maluku 
yang biasanya dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para 
pengusaha kayu gaharu sebelum mereka datang ke Eci.  Kota-kota 
itu adalah Merauke, Timika, dan Dobo. Dari ke tiga kota itu dengan 
kapal mereka membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan 
sebagai pencari gaharu ke Distrik Assue.   
 

♦ Peningkatan  jumlah penduduk 
Seiring dengan arus masuknya penduduk yang semakin banyak 
akibat ditemukannya kayu gaharu di Assue. Arus masuk penduduk 
yang semakin cepat itu dikarenakan sarana transportasi yang juga 
semakin tinggi frekuensinya ke  Eci atau ke kampung-kampung lain. 
Menurut keterangan seorang staf Distrik Assue, bahwa setiap dua 
minggu sekali kapal-kapal milik pedagang keluar - masuk 
pelabuhan Eci. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas kapal 
telah berdampak pada kenaikan jumlah penduduk. Peningkatan 
jumlah penduduk yang sangat menonjol telah terjadi dibeberapa 
kampung. Misalnya pada bulan Mei 2004 arus masuk penduduk 
baru cukup tinggi di Kampung Eci dan Khanami. Pertambahan 
penduduk baru di ke dua kampung itu bukanlah penduduk yang 
permanen.6 Pertambahan penduduk baru itu disebabkan oleh 
adanya sebagian besar orang didatangkan oleh pengusaha dari 
kampung-kampung lain di Distrik Assue atau dari daerah lain di luar 
Distrik Assue, bahkan di luar Papua sebagai tenaga kerja untuk 
mencari gaharu di hutan-hutan. Atau sanak-keluarga pedagang 
yang dibawa oleh saudara mereka yang telah lebih dulu 
berdagang di Eci untuk sekedar melihat peluang bisnis yang ada 
disitu. Untuk data pertambahan penduduk dipersilahkan melihat 
pada tabel 2 dibawah ini.  

 
Tabel 2. Data Kependudukan Distrik Assue per Bulan Mei 2004 

 
No. Kampun

g 
Jml KK Penduduk  awal 

Mei 
Pendatang bulan 
Mei 

Penduduk akhir Mei 

   Laki-laki Peremp Laki-
laki 

Peremp Laki-laki Peremp 

01. Sigare 113 231 191 5 - 236 191 
02. Jufo 

Besar 
110 219 175 - - 219 175 

                                                 
6 Penduduk tidak permanen maksudnya adalah penduduk yang masuk ke Distrik Assue, tetapi tidak 
tinggal dan menetap disitu. Sewaktu-waktu mereka dapat meninggalkan Distrik Assue apabila sesuatu 
yang ingin dicari telah diperoleh mereka dapat pergi meninggalkan Distrik Assue.   
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03. Eci 1.211 1.095 1.074 25 35 1.123 1.110 
04. Aboge 522 629 537 3 3 633 541 
05. Khanami 245 617 593 15 30 632 623 
06. Yame 130 330 304 - - 330 304 
07. Kopi 150 248 228 - - 248 228 
08. Isage 155 239 228 - - 239 228 
09. Kiki 107 121 112 - - 121 112 
10. Kaitok 120 220 211 - - 120 220 
11. Homang 100 180 151 - - 180 151 
12. Jufo 

Kecil 
80 190 173 - - 190 173 

13. Khabu 95 210 215 - - 210 215 
14. Assaren 130 295 283 6 3 301 286 
15. Keru 95 210 217 - - 210 217 
 Jumlah 2.363 5.034 4.464 54 71 4.981 4.764 
Sumber: data ini diolah kembali dari Format 1 Warga Negara Indonesia, Laporan.      
Kependudukan Distrik Assue, Kabupaten Mappi per Bulan Mei 2004 

 
Dari data tersebut diatas menunjukkan, bahwa selama bulan Mei 
2004 telah terjadi pertambahan penduduk baru di Distrik Assue yang 
cukup tinggi. Pertambahan penduduk baru itu sangat menonjol di 
Eci dan Khanami. Dalam konteks bisnis gaharu, kedua kampung 
tersebut dewasa ini merupakan daerah tujuan bagi para 
pengusaha dan pencari gaharu. Selanjutnya disusul kampung 
Assaren dan terakhir kampung Aboge. Pada umumnya penduduk 
baru yang datang ke Assue tidak tinggal menetap di situ. Setelah 
beberapa bulan atau tahun disitu mereka berpindah ke tempat 
lain. Bisa saja ke Distrik lain atau Kabupaten lain di Papua atau 
keluar dari Papua. Diperoleh kesan arus masuk – keluar manusia di 
Distrik Assue seolah-olah sudah tidak dapat  terkontrol lagi. Proses 
masuknya penduduk baru itu, termasuk barang seakan-akan 
semakin jauh saja dari perhatian aparat terkait. Kebanyakan dari 
penduduk baru itu masuk ke Distrik Assue menggunakan sarana 
transportasi kapal. Eci sebagai ibu kota Distrik Assue biasanya 
menjadi tujuan mereka. Namun demikian, menurut laporan 
masyarakat, bahwa adakalanya kapal-kapal Buton itu masuk di 
kampung-kampung langsung dari tempat asalnya dan tidak melalui 
Eci. Tidak diketahui mereka punya surat ijin berlayar atau tidak.  
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BAB EMPAT 
__________________________GAMBARAN UMUM DISTRIK ASSUE:  

Sebelum ditemukan gaharu 
 

Dalam bagian ini kami mencoba menggambarkan situasi dan kondisi 
Distrik Assue sejak gaharu mulai menarik perhatian orang. Daya tarik 
gaharu itu telah pula mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan 
lainnya. Guna mendapat gambaran menyeluruh tentang Distrik Assue 
kami mencatat sejumlah aspek seperti pendidikan, kesehatan, 
transportasi, perekonomi dan sistem mata pencaharian, komunikasi 
dan perlistrikan sebagai berikut: 
   
1.   Pendidikan 

Pendidikan formal pertama kali diperkenalkan oleh missi katolik dan 
protestan pada jaman pemerintahan Belanda. Pada saat itu pihak 
missi katolik mendirikan sekolah dasar di beberapa kampung di 
wilayah Distrik Assue. Di sekolah-sekolah itu ditempatkan guru-guru 
yang saat itu kebanyakan berasal dari Kei dan Tanimbar. Waktu itu 
para guru tidak hanya bertugas mengajar di sekolah tetapi 
sekaligus juga berfungsi sebagai katekis yang mengajar agama 
katolik dalam rangka perambatan missi gereja katolik. Sarana 
transportasi darat dan air masih sangat terbatas. Kalaupun ada 
radio itu hanya milik guru atau Pastor. Guru dan pastor adalah 
orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap seluruh aktivitas 
masyarakat saat itu. Bila ada konflik di kampung, maka Guru dan 
Pastor seringkali bertindak sebagai hakim untuk memutus perkara. 
Lain kali lagi menjadi dokter yang memberi obat kepada orang 
yang menderita sakit. Kalau ada ibu yang mau melahirkan Guru 
(bersama istrinya) atau Pastor dipanggil untuk membantu 
persalinan. Interaksi dan komunikasi yang intens serta keteladanan 
hidup dari Guru dan Pastor telah membawa pengaruh yang luas 
ditengah masyarakat. Pengaruh Guru dan Pastor telah 
menempatkan posisi mereka didalam kampung sebagai seseorang 
yang “didengar”. Oleh karena di”dengar”, maka dengan mudah 
mereka dapat menggerakkan masyarakat untuk mencapai suatu 
tujuan. Seperti contohnya dalam pembangunan dunia pendidikan. 
Banyak dari antara anak didik mereka sekarang ini telah menjadi 
pejabat di instansi pemerintahan maupun bekerja di instansi swasta. 
Dan bila berbicara dengan orang-orang ini nampak sekali mereka 
sangat membanggakan sistem pendidikan pada jaman mereka 
bersekolah 40 – 50 tahun lalu. Keberhasilan pendidikan pada jaman 
itu tidak terlepas dari sistem pengawasan yang berjalan sangat 
ketat dan baik. Pengawas sekolah pada jaman itu School 
Beheerder sangat rajin mengunjungi para guru untuk melihat dari 
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dekat aktivitas belajar mengajar dan kehidupan mereka di 
kampung. 7
 

2.   Kesehatan 
Masyarakat di Distrik Assue pada umumnya menderita penyakit 
TBC, ispa, kulit, diare, malaria, frambusia, dan disentri. Namun yang 
paling sering diderita penduduk adalah Ispa dan malaria. Pernah di 
wilayah Assue masyarakat banyak yang menderita penyakit 
frambusia. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Gereja Katolik 
di Aboge dan para Pendeta Tim di Myaru cukup memegang 
peranan penting dalam pelayanan kesehatan pada tahun 1980-
an. Walaupun demikian kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal 
yang magis masih kuat ketika itu. Sehingga peranan para dukun 
kampung dalam penyembuhan penyakit masih cukup mendapat 
tempat di tengah masyarakat.   
 

3.   Sistem mata pencaharian dan perekonomian 
Kebanyakan warga masyarakat Awyu dan Wiyagar hidup dan 
tinggal di daerah pesisir sungai. Sehingga mata pencaharian 
mereka sehari-hari adalah sebagai nelayan yang menangkap ikan 
di sungai atau kali, berburu binatang di hutan seperti babi, dan 
kasuari; memangkur sagu, mencari ulat dan ujung sagu di dusun-
dusun mereka di dalam hutan. Makanan pokok mereka adalah 
sagu. Penduduk asli di Distrik Assue hampir tidak terlihat berkebun 
dipekarangan mereka. Kebun bagi orang Awyu dan Wiyagar lebih 
dimengerti sebagai kebun sagu. Mereka masuk ke dusun-dusun 
mereka di dalam hutan dan membuat bevak. Disitu mereka 
menebang pohon sagu untuk dijadikan sebagai bahan makanan. 
Tidak hanya pohon sagu yang ditebang tetapi juga pohon-pohon 
yang terdapat disekitar bevak itu juga ditebang. Maksudnya agar 
daun dan kayu-kayu itu nanti kemudian membusuk dan menjadi 
pupuk bagi tanaman sagu yang akan tumbuh. Setelah beberapa 
bulan disitu mereka lalu pindah lagi ke tempat lain. Disitu mereka 
membuat bevak lagi dan menebang pohon sagu. Setelah 
beberapa bulan pindah lagi. Begitu seterusnya hingga suatu waktu 
mereka kembali lagi ke lokasi semula.  Untuk pergi ke dusun-dusun 
mereka biasanya berjalan kaki atau menggunakan perahu 
dayung.  
 
Sejak masa emas gaharu banyak diantara mereka yang 
menyewakan atau mengontrak dusun mereka kepada para 
pengusaha gaharu. Dari hasil itu kini ada diantara mereka yang 
telah memiliki dan sekaligus menjadi operator chain saw. Dengan 

                                                 
7 Wawancara dengan Bapak Urbanus Tadubun di Merauke, 3 September 2004. Bapak Urbanus 
Tadubun pernah bertugas sebagai Guru SD YPPK di wilayah Assue Gondu (As-Gon) dari tahun 1974 
s/d 1992  
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chain saw mereka dapat memotong pohon dan menggergajinya 
menjadi papan atau balok yang dapat dijual.  

 
Tanaman jangka panjang yang ditanami penduduk asli di Distrik 
Assue adalah nangka, mangga, karet, kopi, coklat (tidak terlalu 
banyak), Jambu mete dan Kelapa. Sedangkan tanaman jangka 
pendek terdiri dari pisang, ubi-ubian, jagung, kacang tanah, sayur-
sayuran.  
 
Jauh sebelum pohon gaharu ditemukan, perekonomian orang 
Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue sangat bergantung dari 
penjualan kayu log yang dijual kepada perusahaan perusahaan 
kayu yang beroperasi di wilayah mereka. Perdagangan ketika itu 
kebanyakan masih menggunakan sistem barter. Kampak, parang, 
tembakau, garam ditukar dengan kulit buaya, burung kuning, telur 
kasuari, burung urip.  
 
Para pedagang ketika itu diketahui berjumlah 6 (enam) orang. 
Mereka adalah Siming, Madjid, Taruh, Amir Beta, Yohanis Bise, 
Herman Curong.8 Barang dagangan yang dibawa biasanya dijual 
dari kampung ke kampung menggunakan perahu dayung atau 
motor tempel. Bila disuatu kampung ada kegiatan penebangan 
pohon, maka mereka biasanya dapat tinggal disitu selama kurang 
lebih empat bulan. Lalu berpindah lagi ke kampung lain. Kalau 
barang dagangannya sudah habis mereka biasa pergi ke Atsy 
atau Agats untuk membeli barang-barang dan lalu kembali lagi ke 
Assue.      
 

4.   Transportasi 
4.1. Transportasi sungai / kali 

Transportasi kali satu-satunya yang paling diandalkan adalah 
perahu dayung. Perahu dayung adalah sarana transportasi bagi 
penduduk asli untuk pergi ke kebun, menghadiri rapat dan 
acara adat, saling mengunjungi antar keluarga. Seluruh aktivitas 
penduduk asli saat itu sangat tergantung dari sarana transportasi 
tersebut. Dengan perahu dayung penduduk asli bisa 
menghabiskan waktu beberapa hari diperjalanan untuk pergi ke 
kampung yang letaknya jauh dari kampung mereka. Tidak ada 
penduduk asli yang memiliki motor tempel. Saat itu hanya pastor 
paroki dan pihak kecamatan saja yang memiliki motor tempel. 

 
     4.2. Transportasi udara 

Eci, sebagai ibu kota Distrik tidak terdapat lapangan terbang. 
Akan tetapi, hampir setiap minggu ada 3 atau 4 kali 

                                                 
8 Dari antara enam orang pedagang itu hanya lima orang yang menikah dengan perempuan asli Assue 
dan menetap di Assue hingga sekarang.   
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penerbangan ke Eci yang dilayani oleh pesawat air jenis Cessna 
milik Mission Aviation Fellowship (MAF) yang mendarat di 
permukaan sungai atau kali. Pesawat jenis ini hanya bisa 
mengangkut 2 – 3 orang penumpang. Jadwal penerbangan 
tetap tidak ada. Sejauh diketahui penerbangan pesawat MAF 
ke Eci biasanya merupakan penerbangan carteran oleh para 
pengusaha atau oleh pejabat pemerintah. Namun ada juga 
masyarakat biasa yang mencarter pesawat MAF untuk 
mengangkut barang-barang keperluan mereka. Untuk biaya 
tiketnya Merauke – Eci, MAF punya hitungan sendiri. Untuk 
penerbangan carteran biayanya sebesar Rp. 1,130,000,- (data 
bulan November 2003); sedangkan harga tiket per orang 
sebesar Rp. 565,000,-   

 
Di kampung Aboge (sekitar 1 jam dengan long boat dari Eci) 
terdapat sebuah lapangan terbang yang biasa didarati 
pesawat jenis twin-otter milik Merpati dan Cessna milik AMA 
Katolik. Menurut masyarakat, sekitar pertengahan tahun 1977 
pesawat twin otter untuk terakhir kalinya terlihat mendarat di 
lapangan terbang Aboge. Menurut Herman Sige, ketika itu roda 
pesawat twin otter yang membawa surat suara pemilu tertanam 
ke dalam lumpur di lapangan terbang itu. Setelah ditarik keluar 
oleh masyarakat akhirnya pesawat twin otter itu dapat kembali 
mengudara. Pada tahun 1987, sepuluh tahun kemudian pihak 
AMA Katolik pun menghentikan penerbangan pesawat jenis 
Cessna ke Aboge.  

 
Ada beberapa alasan penghentian penerbangan pesawat ke 
Aboge. Informasi yang berhasil diperoleh dari masyarakat di 
Aboge antara lain: [1] karena ukuran (panjang dan lebar) 
lapangan tidak memenuhi standar ukuran yang ditetapkan oleh 
Departemen Perhubungan; [2] Warga masyarakat pemilik tanah 
adat masih mempertanyakan pembayaran tanah bandara 
yang telah mereka serahkan itu; dan [3] belum adanya 
kejelasan penyerahan lapangan dari pihak Keuskupan Agung 
Merauke kepada Pemerintah Daerah Merauke (sebelum 
pemekaran kabupaten). Dalam pembicaraan kami dengan 
Pejabat Sementara Kepala Bandara Mopah – Merauke, Laurens9 
di ruang kerjanya mengatakan, bahwa kemungkinan lain 
adalah soal faktor teknis. Seperti struktur tanah, kecepatan 
angin, ukuran (panjang dan lebar) lapangan.  

 
4.2.1. Mengenai lapangan terbang di Aboge 

                                                 
9 Yang bersangkutan pada tahun 1992 dipindahkan dari Bandara Ambon ke Bandara Merauke. Dan 
pada bulan Agustus 2004 yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pjs. Ka Bandara Mopah Merauke 
menggantikan pejabat lama yang memasuki masa pensiun. Yang bersangkutan sendiri tidak 
mengetahui dengan pasti alasannya sehingga pesawat twin otter Merpati tidak lagi terbang ke Aboge.   



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

         [a]  Penyerahan tanah oleh marga Kaibu 
Sekitar akhir 1960-an atau awal 1970-an Marga Kaibu di 
Aboge menyerahkan tanah mereka kepada pihak 
Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke. Tanah 
tersebut akan dipergunakan Gereja Katolik sebagai 
lapangan terbang. Sejak itu, Pastor Paroki Aboge ketika 
itu, Pastor Arie Vriens, MSC mulai merintis suatu lapangan 
terbang di Aboge. Setelah kurang lebih 15 tahun didarati 
pesawat jenis Cessna milik AMA, pada tahun 1987 
lapangan tersebut tidak dipergunakan lagi. Berkembang 
isu ditengah masyarakat bahwa tanah lapangan 
terbang tersebut akan diserahkan pihak keuskupan 
kepada pemerintah. Akibatnya, marga Kaibu pemilik 
tanah ulayat mulai mempersoalkannya kembali. Untuk 
membicarakan masalah tanah lapangan terbang itu 
pada tahun 1999 diadakan sebuah pertemuan antara 
marga Kaibu di Aboge.  
 
 
Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh marga Kaibu 
pemilik hak ulayat tanah lapangan terbang itu telah 
terjadi pro  dan kontra. Kubu yang pro  menghendaki 
agar tanah yang telah diserahkan oleh orang tua 
mereka kepada pihak Gereja Katolik sudah selesai. Tidak 
usah diungkit lagi. Namun, pihak kontra menghendaki 
suatu ganti rugi yang seimbang, jika tanah tersebut ingin 
diserahkan pihak keuskupan kepada pemerintah.10  

   
        [b]  Upaya Pihak Kecamatan Assue                   

Tahun 1998, Edoardus Anoyeng, Sekretaris Kecamatan 
(SEKCAM) Assue saat itu, menanyakan kepada Pejabat 
Pastor Paroki Aboge, Nato Tikuk mengenai keinginan 
Pemerintah Distrik Assue untuk memanfaatkan lagi 
lapangan terbang milik missi katolik di Aboge. 
Berdasarkan hal itu, Nato Tikuk11 menulis surat kepada 
Uskup. Dalam suratnya Nato menyampaikan keinginan 
Pemerintah Kecamatan Assue untuk memanfaatkan 
kembali lapangan terbang tersebut. Dalam jawabannya 
Uskup Jacobus Duivenvoorde, MSC menyampaikan 
bahwa lapangan tersebut sudah tidak didarati oleh 
pesawat Cessna lagi. Jadi, pemerintah bisa mendekati 
masyarakat pemilik tanah. Tidak usah lagi berurusan 
dengan pihak keuskupan. Berdasarkan itu, Nato 
kemudian menyampaikan sikap Uskup kepada Edoardus 

                                                 
10 Wawancara dengan Gerardus Kaibu di Merauke, 9 September 2004 
11 Wawancara dengan Nato Tikuk di Merauke, 17 September 2004 
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Anoyeng. Namun hingga hari ini perkembangan tentang 
keinginan pemerintah untuk memanfaatkan kembali lagi 
lapangan tersebut tidak terdengar.   

 
Pada tahun 1992, ketika Jos Ayowembun, BA menjabat 
sebagai Camat di Asgon, bersama masyarakat telah 
merintis dan mempersiapkan sebuah lapangan terbang 
di Eci. Sejumlah pohon kelapa milik masyarakat yang 
berada dalam areal lapangan itu ditebang. Namun 
sampai saat ini upaya perintisan lapangan terbang itu 
tinggal kenangan. Sejumlah bangkai pohon kelapa 
menjadi saksi bisu dari gagalnya sebuah keinginan 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik 
dan cepat di bidang transportasi udara.   
 
Selain di Aboge, terdapat pula sebuah lapangan 
terbang di kampung Myaru. Lapangan terbang ini 
sampai sekarang masih dapat didarati oleh pesawat 
jenis Cessna milik MAF. 

 
 
 

    4.3.  Transportasi darat 
Sepeda motor merupakan satu-satunya sarana transportasi 
darat yang diandalkan di dalam kampung Eci. Jarak transportasi 
darat dalam kampung Eci kurang lebih 3 kilometer. Di perkirakan 
jumlah sepeda motor di Eci sebanyak 150-an buah yang setiap 
hari lalu-lalang didalam kampung mengangkut penumpang 
maupun barang-barang belanjaan ataupun barang jualan 
warga masyarakat dari pasar ke rumah-rumah mereka atau 
sebaliknya. Jalan darat yang menghubungkan kampung yang 
satu dengan yang lainnya hanya terdapat di kampung Eci - 
Yame; Yame – Kaitok, dan Kopi – Isage. Selain itu terdapat jalan 
darat yang menghubungkan Distrik Assue dengan Distrik 
sekitarnya. Seperti jalan darat yang terdapat di kampung Kaitok 
– Kerke (Distrik Obaa), Sigare – Haju/Yagatsu (Distrik Haju), 
Aboge – Busiri (Distrik Senggo). Jalan darat ini adalah jalan 
setapak yang sejak dulu dipergunakan penduduk asli untuk 
saling mengunjungi antar mereka saja. Menurut cerita penduduk 
asli dulu ketika jembatan masih baik mereka dapat 
menggunakan sepeda dari Eci ke Yame. Pada umumnya 
transportasi di Distrik Assue melalui sungai atau kali.   
 

5. Sarana komunikasi dan listrik 
 5.1. Sarana komunikasi 

Sarana komunikasi seperti Single Side Band (SSB) ketika itu hanya 
milik beberapa instansi saja. Diketahui SSB saat itu hanya milik 
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Gereja Katolik, pihak Kecamatan, Polsek dan Koramil.  Warung 
telekomunikasi (Wartel) tidak ada. Komunikasi penduduk asli 
dengan pihak luar biasanya dilakukan dengan menggunakan 
SSB milik instansi tersebut di atas.  
  

 5.2. Sarana listrik 
Penerangan listrik saat itu belum ada. Generator listrik belum 
dikenal masyarakat. Kebanyakan penduduk asli saat itu masih 
menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan 
dalam rumah. Lampu petromaks masih dapat dihitung dengan 
jari tangan. Biasanya lampu petromaks digunakan oleh Pastor 
dan Guru, serta Camat. Bahkan penduduk asli saat itu masih 
menggunakan kayu api sebagai sarana penerangan dalam 
rumah. 
 

6. Agama dan kepercayaan 
Sekitar 98% penduduk asli di Distrik Assue menganut agama Kristen 
katolik. Dan 2% lainnya menganut Kristen protestan.12 Sebagian dari 
mereka memahami nilai-nilai iman kristiani secara mistik yang berbau 
tahyul. Oleh sebab itu, maka masyarakat daerah ini mudah sekali 
dipengaruhi oleh gerakan-gerakan mesianistik atau “Cargo Cult” 
yang sering disebut juga “sigo-sigo”, yaitu suatu gerakan di mana 
pemimpinnya menyatakan diri sebagai “Penyelamat” (Mesias) yang 
akan menyelamatkan masyarakat dari gejolak ekonomi. Pernah 
terjadi gerakan yang pemimpin, Felix Kaibu13 beserta anak buahnya 
meminta sumbangan dana dari para simpatisan sebesar Rp. 
100,000,- hingga Rp. 500,000,-; bahkan ada yang rela menyumbang 
Rp. 1,000,000,-. Ia memberikan harapan kepada para simpatisan 
bahwa uang yang mereka sumbangkan itu, akan dikembalikan 
dengan bunga 10 kali lipat. Semuanya akan terjadi setelah sang 
pemimpin mengadakan relasi khusus dengan Tuhan, dengan 
perantaraan Bunda Maria atau dengan merenungkan ayat-ayat 
kitab suci. Gerakan-gerakan seperti itu masih hidup ditengah 
penduduk asli hingga saat ini walaupun sekarang aktivitasnya hampir 
tidak nampak lagi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Data ini diperoleh dari Pastor Paroki Aboge, Fr. Pius Manu. Selama 3 tahun Fr. Pius Manu menjabat 
sebagai Pastor Paroki Eci.    
13 Lihat “Pelaku “Uang Beranak” Akui Tipu Masyarakat”, Harian Cenderawasih Pos, 9 Januari 1996 
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BAB LIMA 
_______________________________________PENGARUH GAHARU  

Terhadap Orang Awyu dan Wiyagar 
 

Ditemukannya pohon gaharu yang bernilai ekonomis tinggi itu telah 
membawa sejumlah perubahan. Baik yang positif maupun yang 
negatif. Berikut ditampilkan kondisi dan situasi faktual yang dewasa ini 
sangat mempengaruhi kehidupan orang Awyu dan Wiyagar di Distrik 
Assue pasca ditemukannya pohon gaharu. Situasi dan kondisi sosial 
yang telah mempengaruhi dan dirasa sangat mengganggu betul 
suasana hidup bersama di wilayah Distrik Assue dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
 
1. Peredaran Minuman keras, Perjudian, Ecstasy dan masuknya 

Pekerja Seks Komersial (PSK)  
    1.1.  Minuman keras 

Menurut pengakuan masyarakat, bahwa sejak tahun 1997 
minuman keras pabrik jenis robinson, bir hitam, pala (alkohol 70 
%) dan minuman keras produk lokal jenis sopi diketemukan 
masyarakat diperjualbelikan secara bebas tanpa ada rasa takut 
di tangkap aparat kepolisian. Minuman keras pabrik yang 
beredar di Distrik Assue diketahui didatangkan dari Surabaya 
melalui kapal-kapal kayu milik orang Buton. Minuman keras, baik 
yang pabrik maupun yang jenis lokal dapat diperoleh di kios-kios 
yang ada di Eci. Bahkan, penyebarannya sudah meluas sampai 
ke kampung-kampung. Pengedarnya biasa anak-anak 
kampung setempat yang mendapat perlindungan oknum 
aparat TNI/Polri. Lokasi-lokasi tempat pencarian kayu gaharu 
biasanya menjadi sasaran pengedaran minuman keras. 
Peristiwa pembunuhan terhadap Xaverius Yamcuo Cinofu yang 
terjadi di kampung Isage tahun 2003 lalu, menurut masyarakat 
lebih disebabkan oleh minuman keras yang dijual oleh Bapak 
Danu, seorang pejual asal Buton. Disinyalir pula bahwa di Eci 
telah beredar pil ecstasy berikut jaringan pengedar narkoba. 
Penduduk asli yang mengkonsumsi miras dan kedapatan mabuk 
oleh aparat keamanan dipukul hingga babak belur yang 
kadang-kadang sudah diluar batas-batas kewajaran. 
Sementara para penjualnya tidak pernah ditindak.  

 
Dapat diberikan contoh sebagai berikut: pada tanggal 30 
Desember 2002 pihak Distrik bersama anggota polsek dan Tokoh 
masayarakat mengadakan operasi mendadak penyitaan miras 
di Eci. Pada kesempatan itu disita 2000 botol minuman keras 
yang terdiri dari 42 karton bir hitam, 66 karton robinson, serta 
beberapa botol bir bintang. Operasi penyitaan untuk kedua 
kalinya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2003. Kali ini operasi 
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penyitaan miras itu ditangani langsung oleh Polsek Assue. 
Hasilnya penyitaannya cukup mengejutkan: 34 botol bir hitam, 5 
botol robinson, 2 botol bir bintang, dan 2 kaleng bir putih. Saat 
itu staf Distrik, Dan Pos Ramil, Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat diundang untuk menyaksikan penyitaan miras itu.  
Namun anehnya, hingga saat ini tidak ada satupun penjual 
miras yang berhasil ditangkap dalam operasi penyitaan itu 
diproses secara hukum. Padahal para pembelinya yang 
mengkonsumsi secara berlebihan hingga mabuk telah 
ditangkap dan diproses secara hukum. Apakah mereka kebal 
hukum? Ataukah penyelesaiaannya cukup saja melalui amplop 
uang pelicin?. Semuanya masih menjadi tanda tanya besar 
bagi warga masyarakat di Eci.    

  
 Kasus-kasus akibat miras 
 [a] Pengeroyokan terhadap Beni Sohu 

Kampung Assaren. Tanggal 27 Mei 2004, pukul 10.00 wit Beni 
Sohu dikeroyok oleh Leo Kumudah dan 30 orang temannya. 
Kejadian itu telah dilaporkan Kepala Kampung Assaren 
kepada pihak Polsek Assue namun hingga saat ini belum ada 
penyelesaiannya.  
 

 [b] Ancaman terhadap Jacobus Jufu 
Kampung Eci. Tanggal 20 Mei 2004, pukul 12.30 wit Jacobus 
Jufu mendapat ancaman dari Kristoforus Nabiri yang sedang 
dalam keadaan mabuk. Kejadian itu telah dilaporkan 
Jacobus Jufu kepada pihak Polsek Assue di Eci, namun 
hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya. 
 

[c] Pemukulan terhadap Vinsen Siso 
Kampung Eci. Tanggal 27 Juni 2004, sekitar pukul 19.00 wit 
Vinsen Siso yang dalam keadaan mabuk menodong pemilik 
kios dengan kampak dan mengambil televisi miliknya. Akibat 
perbuatannya Vinsen Siso akhirnya dipukul hingga berdarah 
oleh anggota TNI – AD Koramil Assue bernama Rukun. 
 

 [d]  Pemukulan terhadap Jacobus Jufu 
Kampung Eci. Wilibrodus Be yang dalam keadaan mabuk 
meminta uang sebesar   1 juta rupiah dari Jacobus Jufu. 
Karena tidak diberikan Wilibrodus memukul Jacobus Jufu 
menggunakan kampak. Ibu Agnes Jufu dan Petrus T. Hinsama 
menyaksikan ketika peristiwa pemukulan itu terjadi.    
 

            [e] Seorang warga kena peluru nyasar 
Tahun 2003, anggota Polsek Assue bernama Sudirman, minum 
minuman keras bersama beberapa pemuda suku Bugis di 
Kompleks pelabuhan. Saat itu terjadi adu mulut antara 
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Sudirman dengan pemuda-pemuda tersebut. Beberapa saat 
kemudian Sudirman yang membawa senjata lalu 
mengarahkan senjatanya kepada seorang pemuda dan 
menembaknya. Peluruhnya nyasar dibagian paha pemuda 
itu. Tidak diketahui tindakan Sudirman saat itu hanya main-
main saja atau sengaja. 
   

Dari hasil investigasi kami di Eci kami menemukan nama-nama 
para pengedar minuman keras itu sebagai berikut : 

  
Tabel 3. Nama pengedar Miras dan asal sukunya 

   
No. Nama Suku 
01  Jafar Buton 
02 La Muna Buton 
03 Salamun Buton 
04 Muin Buton 
05 Jumadi Buton 
06 Dannu Buton 
07 Jiam Buton 
08 Pauwa Iwan Buton 
09 Uddin Buton 
10 Fendi  Buton 
11 Mbak Wati Jawa 
12 Darno Jawa 
13 Josso Jawa 
14 Lukman Jawa 
15 Haji Basso Bugis 
16 Kasman Bugis 

Sumber : LMA Awyu Kabupaten Mappi, Distrik Assue, Oktober 2004 
 
 

   1.2.   Pekerja Seks Komersial (PSK) 
Kegiatan Pekerja Seks Komersial (PSK) mulai ditemukan di Eci 
pada tahun 1998. Kebanyakan PSK itu didatangkan dari 
Merauke, Timika, dan Surabaya.  Agats merupakan salah satu 
pintu masuk PSK dari Timika ke Eci. Bahkan akhir-akhir ini telah 
ada pula PSK lokal (perempuan peranakan papua). 
Kebanyakan PSK itu dibawa oleh orang non-papua (germo?). 
Walaupun demikian ada pula yang datang sendirian, tidak 
dibawa oleh siapa-siapa dan semata-mata karena kemauan 
sendiri. Kegiatan PSK tidak hanya terdapat di Eci, tetapi telah 
menyebar sampai ke kampung-kampung, bahkan di dalam 
hutan, di lokasi pencarian kayu gaharu. Khanemi, Eci, Kendu – 
Homang adalah kampung-kampung dimana kegiatan PSK itu 
hingga sekarang masih berlangsung. Warga penduduk asli 
mensinyalir, bahwa sebagian PSK itu bisa masuk dan berada di 
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kampung-kampung, karena mendapat perlindungan dari 
oknum anggota TNI/Polri yang bertugas di Distrik Assue. Apabila 
aparat kampung atau warga masyarakat setempat 
mempertanyakan kehadiran perempuan-perempuan yang 
dibawa para pencari kayu gaharu itu, maka alasan yang selalu 
dikemukakan adalah sebagai tukang masak atau tukang cuci 
atau tukang pijat.14 Bahkan jauh sebelum HKCW Jasrito di tutup 
pemerintah, di rumah tersebut sering terlihat anggota TNI/Polisi. 
Entah sebagai pengunjung atau sebagai tenaga pengamanan. 
Keduannya tidak jelas.  

  
PSK di Eci itu berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi (Makassar dan 
Manado), dan ada pula PSK Lokal (Penduduk asli). PSK yang 
berasal dari luar Papua pada umumnya berangkat dari 
Surabaya atau Makassar dengan kapal penumpang milik PT 
PELNI ke Papua. Biasanya kota yang dituju adalah Timika. 
Setelah bekerja di Timika beberapa bulan mereka lalu di kirim ke 
Merauke atau langsung ke Agats. Dari Merauke dan Agats ini 
para PSK ini dibawa ke Eci oleh pedagang atau pengusaha 
gaharu. “Ah….. Ini istri saya”, jawab para pedagang atau 
pengusaha gaharu ketika ditanya oleh masyarakat. Atau lain 
kali mereka menjawab bahwa,”ini tukang masak sekaligus 
tukang pijit”. Menurut mantan Kepala Distrik Assue, John Jitmau, 
S.Sos bahwa lokasi penyebaran PSK terdapat di kampung 
Khanemi, Eci, Assaren, dan Keru.  
Data yang diperoleh dari Tim Kegiatan Penyuluhan Hiv/Aids 
Distrik Assue jumlah PSK di Distrik Assue, 61 orang. Status ke 61 
PSK, tersebut, yakni 5 Bujang, 2 status kawin,  1 layang, 53 janda. 
Umur antara dari 61 PSK tersebut: 21-40 tahun.  
Upaya Pemerintah Distrik Assue untuk mengatasi masalah PSK ini 
sudah pernah dilakukan. Menurut keterangan Kepala Distrik 
Assue, Johanis Sumbung, BSw pada bulan Januari 2003 telah 
dipulangkan sejumlah PSK dari Eci ke Pulau Jawa menggunakan 
kapal. Tetapi ternyata upaya itu tidak membuahkan hasil 
maksimal. Sebagian dari PSK itu lalu kembali lagi ke Assue. 
Sepertinya upaya Pemerintah Distrik terbentur dengan adanya 
indikasi keterlibatan sejumlah oknum tertentu yang melindungi 
bisnis prostitusi di Assue. “Ada oknum-oknum tertentu di balik 
bisnis ilegal ini semua.” Beberapa kali Kepala Distrik diancam 
oleh oknum anggota Polsek Assue. “Nanti, koe punya kaki saya 
kasih pincang”. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Distrik Assue 
dalam pertemuan di Kantor SKP KAM di Merauke, 3 November 
2004.  Pernyataan ini diakui juga oleh Bupati Kabupaten Mappi, 
Johanis Rumlus, S.Sos, dan sejumlah Tokoh Masyarakat Awyu 
Darat ketika mengunjungi kantor SKP KAM di Merauke. 
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Untuk memperoleh gambaran mengenai pola dan cara 
bagaimana oknum anggota Polsek biasanya memperoleh uang 
dari bisnis-bisnis illegal tersebut, berikut diceriterakan satu kasus 
sebagaimana diceriterakan Pastor Decky Ogi, MSC. Sekedar 
untuk memperoleh uang tambahan, seorang anggota Polsek 
Assue, THM memulai usahanya dengan membeli sebuah rumah 
dari seorang asal suku Buton. Rumah itu kemudian dikontrakkan 
kepada seseorang bernama MBI. MBI selanjutnya mengubah 
rumah yang disewakan itu menjadi tempat hiburan. Rumah 
hiburan itu mempunyai beberapa buah kamar. Beberapa orang 
perempuan didatangkan dari Surabaya oleh MBI untuk 
menempati kamar-kamar itu dengan harga sewa per bulan 
berkisar Rp. 200.000,- s/d Rp. 400.000,-. Dari usaha rumah hiburan 
itu MBI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- per malam 
kepada oknum anggota Polsek itu sebagai uang keamanan. 
Dalam lampiran suratnya LMA Distrik Assue15 menyebut 11 
(sebelas) orang yang selama ini bertindak sebagai germo dan 
menjalankan bisnis tempat karaoke di Eci. Mereka adalah [1] 
Romanus Samtaim (orang Haju), [2] Mbak Wati, [3] Darno, [4] 
Josso, [5] Rahing, [6] La Uru, [7] Iwan Karaoke, [8] Answar, [9] 
Lukman, [10] Solikin (anggota Polsek Haju), dan [11] Thamrin 
(anggota Polsek Assue).   

  
    1.3.  Perjudian 

Perjudian mulai dikenal penduduk asli di Distrik Assue, khususnya 
di Eci sekitar tahun 1998 seiring dengan berdatangannya para 
pencari dan pengusaha kayu gaharu. Perjudian jenis dadu, 
kupon putih dan sabung ayam sangat populer dikalangan 
masyarakat peminatnya, termasuk penduduk asli di Eci. Praktek 
perjudian, khususnya jenis dadu sudah merambah masuk 
sampai ke lokasi-lokasi pencarian kayu gaharu di tengah hutan. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh selama investigasi, ada 
indikasi keterlibatan oknum anggota Pos Ramil dan Polsek Assue 
bisnis perjudian di Eci. Sebab, mereka selalu terlihat berada di 
lokasi perjudian tersebut walaupun berpakaian preman.  

 
Pada bulan Desember 2002, Dewan Gereja Paroki Aboge dan 
Tokoh adat, tokoh masyarakat serta para pastores dekanat 
mappi menyampaikan aspirasi kepada Bupati Merauke 
menyikapi kondisi dan situasi kemasyarakatan yang sangat 
melumpuhkan mental dan moral umat dan masyarakat. 
Sebagai tanggapan atas sikap umat katolik di Paroki Aboge, 
maka pada bulan April 2003 Wakil Bupati Kabupaten Merauke 
menutup secara resmi semua aktivitas PSK, perjudian, dan miras 

                                                 
15 Lihat Surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mappi, Distrik Assue tertanggal 2 Oktober 2004 
bernomor: 37/LMA-AS/2004 perihal: [1] Penertiban PNS dan Aparat Penegak Hukum, [2] Bukti-bukti 
kasus terlampir.  
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di Eci. Secara simbolik penutupan itu dilakukan dengan 
penyegelan HKCW Jasrito milik Susanto. Tetapi ternyata 
penutupan itu tidak berlangsung lama. 
  
Pada tanggal 19 Mei 2003 aktivitas perjudian kembali aktif lagi. 
Dua orang aparat keamanan disebut-sebut masyarakat sebagai 
pelindungnya yakni, Bapak Rukun (anggota TNI-AD, Pos Ramil 
Eci) dan Sudirman, Asrun dan Stef Bunara (Ketiganya adalah 
Anggota Polsek Assue). Seorang bandar kupon putih yang 
disebut-sebut namanya oleh masyarakat adalah Abeng Cina. 
Sedangkan Bandar judi dadu berjumlah 13 orang. Mereka 
adalah Kasman, Mansur, Azizs, Darno, H. Basso, Dannu, Amir 
Dadu, Basri, Sakir, Rahing, Hubertus dan Abdul Bapak Basri. 
Contoh lain yang dapat diberikan adalah setoran atau uang 
pelicin yang diberikan oleh pengelola tempat perjudian 
bernama Amir kepada Dan Pos Ramil Eci. Menurut kesaksian 
Finsen, John dan Jack bahwa pada tanggal 15 Mei 2004 sekitar 
pukul 19.00 wit uang pelicin itu diberikan Amir kepada Dan Pos 
Ramil Eci melalui seorang anggota Pos Ramil bernama Waropka.  

  
    1.4.  Ecstasy 

Dari temuan kami selama berada di Eci diperoleh informasi, 
bahwa ecstasy juga pernah diperjualbelikan di HKCW milik 
Susanto. Bahkan Susanto merupakan salah satu pengedarnya. 
Dalam suatu pertemuan Susanto pernah menawarkan uang 
sebesar Rp. 1,000,000,-  kepada mantan Distrik John Jitmau agar 
dapat mengijinkannya berbisnis ecstasy di Eci. Uang itu 
dimaksudkan sebagai ongkos tutup mulut agar Distrik tidak 
menghalanginya untuk mengedarkan dan memperdagangkan 
ecstasy di Eci. Diketahui satu buah pil ecstasy di Eci dijual 
dengan harga Rp. 1,000,000,-. Karena harganya yang mahal, 
maka sering sekali para pemakai membelinya secara patungan 
empat orang. Kemudian satu pil ecstasy itu dibagi menjadi 
empat potong kecil. Masing-masing orang mendapat satu 
potong kecil. Warga keturunan Cina merupakan salah satu 
pemakai pil tersebut. Transaksinya tidak dilakukan di tempat 
umum, melainkan di dalam WC HKCW Jasrito.  

 
2.   Masalah hukum 

Pada bulan Desember 2002, Kepala Distrik Drs. John Jitmau,  
melakukan operasi mendadak (sidak) di kios-kios yang menjual 
minuman keras. Ketika sidak dilakukan John Jitmau bersitegang 
dengan Marsianus Laba (Kapolsek Assue saat itu). Kapolsek 
menghendaki agar sidak dilakukan oleh pihak Polsek  saja. Akan 
tetapi John Jitmau tidak mau. Pasalnya John Jitmau tidak percaya 
lagi kepada Kapolsek dan beberapa anggotanya. Karena mereka 
disinyalir telah terlibat dalam bisnis miras itu sebagai pelindung. Dari 
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jasanya itu oknum-oknum anggota polsek Assue ketika itu 
memperoleh uang sebesar Rp. 250,000,- per karton dari pedagang 
yang mendatangkan minuman keras. John Jitmau memberi contoh 
yang lain lagi. Sebagai petugas pengamanan pada HKCW Jasrito 
milik Susanto itu oknum anggota polisi biasanya mendapat uang 
jasa keamanan sebesar Rp. 150,000,-. Karena sikap tegas John 
Jitmau itu dia hampir saja ditembak oleh seorang anggota Polisi 
Assue bernama Sudirman. Kejadiannya sekitar bulan Mei atau Juni 
2003. Malam hari sekitar pukul 19.00, di Eci, Bripda Pol. Sudirman, 
anggota polisi Assue mendatangi John Jitmau di rumah 
jabatannya. Malam itu Bripda Pol. Sudirman menenteng senjata 
laras panjang tidak menemui John Jitmau di rumahnya. Sudirman 
hanya menemui adik kandung John Jitmau. Kepada adiknya 
Sudirman menyampaikan agar John Jitmau tidak usah mengusik 
bisnis miras dan perjudian di Eci. Sebab itu merupakan wewenang 
pihak Polsek Assue.  

 
Demikian pula dengan aparat Distrik Assue. Beberapa oknum di 
Kantor Distrik Assue di Eci sudah tak dapat dipungkiri lagi telah 
menjadi bagian dari bisnis illegal itu. Oknum-oknum itu diketahui 
hampir setiap minggu memperoleh amplop (uang pelicin?) dari 
para bandar perjudian.16 Amplop itu beriisi uang yang besarnya 
berkisar Rp. 50,000,- s/d 100,000,- per orang.  
 

3.   Masalah pendidikan 17

Permintaan pasar yang tinggi terhadap kayu gaharu di Distrik Assue 
telah berdampak  dan menggerogoti pula dunia pendidikan. 
Paparan dibawah ini dapat memberi gambaran tentang situasi 
pendidikan setelah ditemukannya gaharu di Distrik Assue. 
 
Dari 15 kampung di Distrik Assue, Sekolah Dasar (SD) terdapat di 12 
kampung saja. Dari ke-12 SD itu, 6 SD Inpres dikelola pemerintah 
terdapat di kampung Kaitok, Eci (semi permanen), Sigare, Homang, 
Asaren, dan Kiki (menggunakan Balai Desa) dan 6 SD yang dikelola 
Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) yang 
terdapat di kampung Kopi, Aboge, Isage, Yame, Emoghon, dan 
Khanemi. Di Keru dan Jufo Kecil terdapat anak usia sekolah yang 
cukup banyak tetapi tidak ada gedung sekolah. Jumlah guru di 
setiap sekolah rata-rata 2 orang yang bisa dibilang aktif. Kecuali di 
SD Inpres Eci ada 8 orang guru dan di Aboge berjumlah 5 orang 
guru. Karena kekurangan guru, maka di kampung Aboge, Kiki, dan 
Yame dimanfaatkan tenaga dari anak-anak setempat yang telah 
tamat SLTA sebagai tutor di SD. Untuk mempermudah urusan ke ibu 

                                                 
16 Wawancara dengan sumber di Merauke, 9 Oktober 2004. Nama sumber informasi tidak kami tulis 
dalam laporan ini atas permintaannya.    
17 Pada bagian ini kami mewawancarai Herman Sige (Kepala SD YPPK Kopi) di Eci, 26 Mei 2004 
dan Gerardus Kaibu (Kepala SD YPPK Isage) di Merauke, 9 September 2004 . 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

kota distrik maupun kabupaten, pemerintah daerah telah 
memberikan 4 (empat) buah motor tempel 15 PK untuk ke-12 
sekolah tersebut. Menurut informasi yang kami peroleh dari 
masyarakat bahwa sebuah motor tempel pemberian Pemda Kab. 
Merauke itu telah dijual oleh seorang kepala SD sebelum yang 
bersangkutan pindah tugas ke Kab. Mimika.  
 
Pada fase ini sangat nampak animo anak untuk pergi ke sekolah 
menurun sangat drastis. Anak-anak sekolah atau yang usia sekolah 
lebih suka pergi ke hutan mencari kayu gaharu daripada pergi ke 
sekolah. Pulang dari hutan membawa kayu gaharu dan dijual 
kepada pengusaha yang menunggu mereka di kampung jauh 
lebih menjanjikan uang yang banyak ketimbang pergi ke sekolah 
yang nantinya pulang ke rumah siang hari dalam keadaan perut 
keroncongan. Pandangan seperti itu sangat mempengaruhi cara 
pikir orang tua anak di hampir seluruh Distrik Assue. Orang tua 
hampir tidak mampu lagi memotivasi anak untuk pergi ke sekolah. 
Jika orang tua pergi ke hutan mencari kayu gaharu, maka anak-
anak disuruh menjaga adiknya di rumah. Atau orang tua yang 
sangat sibuk dengan urusannya sehingga tidak lagi memperhatikan 
anaknya yang seharian tidak pergi ke sekolah. Selain itu muncul 
mentalitas “meminta”. Jika tidak diberi uang jajan, maka pasti anak 
tidak akan pergi ke sekolah. Menurut Pastor Paroki Eci, Pastor Decky 
Ogi, MSC18 bahwa di hampir semua kampung pada hari minggu 
tidak ada sekolah minggu di gereja katolik. Karena anak-anak 
seringkali diminta orang tua mereka untuk menjaga adiknya atau 
ikut bersama orang tuanya ke dalam hutan mencari gaharu.  
Sebagai langkah awal untuk memperbaiki mutu sumber daya 
manusia di distrik Assue, sejak setahun terakhir seorang biarawati 
katolik, Sr. Mikhaela Sige, PBHK sekarang ini sedang membina dan 
mendidik sekitar 20-an anak-anak usia dini di Taman Kanak-Kanak 
Paroki Eci. Anak-anak asli Awyu dan Wiyagar yang dibina di TK itu 
menempati sebuah gedung yang sangat sederhana berlantai 
tanah, berdinding gaba-gaba dan beratap rumbia. “Sebagai anak 
asli Awyu saya bercita-cita  untuk meningkatkan mutu pendidikan 
adik-adik saya. Sekarang gedungnya seperti ini. Tetapi saya 
berharap ada pihak-pihak yang berkehendak baik membantu saya 
menjadikan tempat ini sebuah tempat yang layak bagi pesemaian 
bibit-bibit unggul manusia Assue di masa depan” tutur Sr. Mikhaela 
Sige, PBHK. 

 
Dalam situasi dan kondisi seperti itu, perhatian pihak Tripika dan 
instansi teknis (Kakandep, Penilik, PSW dan PSD YPPK, Kepala Dinas P 
& K, dll) kurang nampak. Terlihat dari kunjungan mereka ke 
kampung-kampung yang bisa dibilang hanya satu kali setahun 

                                                 
18 Wawancara dengan Pastor Decky Ogi, MSC di Merauke, 21 Oktober 2004 
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kalau tidak mau dikatakan tidak sama sekali. Kalau mengambil gaji 
di ibu kota Distrik mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 
100,000,- hingga Rp. 300,000,- dari gaji mereka untuk ongkos 
transport. Disamping itu rusaknya gedung-gedung sekolah, 
kurangnya buku-buku pelajaran, sarana transportasi milik sekolah 
bantuan pemerintah yang disalahgunakan telah menambah parah 
rusaknya dunia pendidikan di Distrik Assue. Apalagi bicara tentang 
tenaga pengajar. Fakta di setiap kampung kalau dirata-rata hanya 
ada dua orang guru yang dengan setia tetap tinggal dan 
mengajar di SD yang ada. Guru-guru yang lain hanya ada nama. 
Tetapi mereka tidak menjalankan tugasnya. Sebagian dari mereka 
ada di kampung lain atau di ibukota distrik atau di ibukota 
kabupaten berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lain kali guru 
meninggalkan sekolah berbulan-bulan dan bersama dengan 
masyarakat masuk ke dalam hutan mencari kayu gaharu. Dan itu 
artinya sekolah tidak bisa berjalan baik. Lebih jauh lagi, bahwa 
seringkali anggota keluarga guru diganggu oleh masyarakat 
setempat. Atau malah sebaliknya gurulah yang mengganggu 
keluarga orang lain. Kondisi seperti itu membuat guru tidak merasa 
aman dan betah tinggal di kampung. Lain kali guru yang gajinya 
tidak sebanding dengan tingginya harga barang di kampung 
membuatnya harus mencari tambahan dengan jalan berbisnis. 
Seperti membuka kios, menjadi pembeli gaharu, menjadi driver 
long boat. Bahkan ada pula guru yang ikut bersama masyarakat 
masuk ke dalam hutan mencari gaharu. Semua itu dilakukan guru 
untuk sekedar menambah penghasilannya agar dapat bertahan 
hidup di kampung selama melaksanakan tugasnya sebagai 
seorang pendidik.  

 
 

Tabel 4. Data Pendidikan Sekolah Dasar Di Distrik Assue 
   

Jumlah Guru No. Nama 
Kampung Nama Sekolah Jumlah 

Murid SK Tutor 
Keadaan 
Gedung 

Ruang 
Kelas 

01. Jufo Kecil - 89 - - - - 
02. Keru - 132 - - - - 
03. Eci SD Inpres Eci 218 8 - Baik 6 
04. Kaitok SD Inpres Kaitok 93 3 1 Rusak 3 
05. Sigare SD Inpres Sigare 105 3 1 Rusak 6 
06. Homang SD Inpres Homang 80 - 1 Rusak 3 
07. Kiki SD YPPK Kiki 96 - 1 - - 
08. Kopi SD YPPK Kopi 96 3 - Baik 3 
09. Assaren SD YPPK Assaren 90 1 - Baik 3 
10. Yame SD YPPK Yame 96 - 1 Rusak 3 
11. Khanami SD YPPK Khanami 227 2 1 Baik 3 
12. Aboge SD YPPK Aboge 320 4 1 Rusak  5 
13. Isage SD YPPK Isage 150 1 2 Rusak 3 
14. Emoghon SD YPPK Emoghon 131 1 1 Rusak 3 
Keterangan *Di Keru dan Jufo Kecil semua sarana blm ada. Data jmlh murid 
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itu adalah data anak usia sekolah 
*Di Kiki anak belajar di Balai  Kampung. 

Sumber: data pendidikan ini diperoleh dari hasil investigasi SKP-KAM di Eci, 
Mei 2004 
  
4.   Masalah ekonomi 

Dalam bidang ekonomi, masih berlangsungnya cara pembayaran 
dengan sistem barter dalam pengelolaan dusun-dusun masyarakat 
antara pemilik dusun dengan pengusaha. Pola yang seringkali 
dijalani adalah pemilik dusun mengambil sejumlah barang yang 
menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari pengusaha atau 
pedagang. Setelah barang-barang kebutuhan itu diambil, pemilik 
dusun lalu menyerahkan hak pengelolaan dusun kepada 
pengusaha. Seringkali barang-barang kebutuhan yang diambil 
oleh pemilik dusun dari pengusaha itu tidak sebanding harganya 
dengan hasil gaharu yang diperolehnya dari hak pengelolaan 
(eksploitasi?) dusun. Lebih jauh dari itu, harga kayu gaharu di 
kampung tidak stabil dan selalu berubah. Perubahan harga 
cenderung mengikuti kemauan pengusaha. Akhirnya, masyarakat 
menjual kayu gaharu mereka dengan harga yang rendah. Tidak 
ada informasi harga yang pasti dari pihak Distrik atau Pemda 
setempat tentang komoditas kayu gaharu. Mengenai harga 
gaharu tidak ada yang stabil.  

 
Dilain pihak harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang di 
jual di kios-kios tidak seragam. Di Eci, menurut masyarakat harga 
barang antara kios yang satu dengan yang lainnya tidak sama. 
Sudah tentu harga di kampung jauh berbeda dengan di Eci. 
Apalagi barang-barang yang dijual itu sudah ada yang 
kadaluwarsa. Sering sekali alasan yang dikemukakan oleh 
pedagang / pemilik kios, bahwa harga barang menjadi mahal 
dikarenakan jasa transportasi yang juga mahal. Salah satu 
penyebab tingkat kemahalan harga barang di kampung adalah 
ongkos transportasi semua arus lalu lintas barang dan manusia 
menggunakan perahu dayung atau long boat. Apalagi tariff long 
boat tidak sesuai dengan jarak tempat tujuan. Pemilik long boat 
seringkali menentukan secara sepihak tariffnya.  
 
Dalam tabel 5 di bawah ini disajikan data mengenai tarif long boat 
per orang atau carter berikut lama perjalanan. 

   
   Tabel 5. Tarif  long boat dan lamanya perjalanan di Distrik 

Assue 
 

Harga Lama 
perjalanan 

No Dari Tujuan 

Per orang Carter  

Keterangan 

01. Eci Khanemi 100,000,- 300,000,- 120 menit *Seluruh 
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02. Eci Isage 50,000,- 300,000,- 60 menit 
03. Eci Aboge 50,000,- 300,000,- 60 menit 
04. Eci Kopi 50,000,- 300,000,- 60 menit 
05. Eci Jufo Besar 70,000,- 400,000,- 45 menit 
06. Eci Kiki 50,000,- 100,000,- 15 menit 
07. Eci Homang 80,000,- 300,000,- 80 menit 
08. Eci Yame 75,000,- 400,000,- 90 menit 
09. Eci Kaitok 80,000,- 500,000,- 120 menit 
10. Eci Sigare 50,000,- 300,000,- 60 menit 
11. Eci Assaren 100,000,- 1,000,000,- 90 menit 
12. Eci Keru 100,000,- 1,000,000,- 90 menit 
13. Eci Khabu 50,000,- 400,000,- 60 menit 
14. Eci Jufo Kecil 20,000,- 300,000,- 10 menit 
15. Eci Kepi 1,000,000,- 3,500,000,- 8 jam 
16.  Eci  Haju 200,000,- 1,500,000,- 270 menit 

perjalanan 
dilakukan 
menggunakan 
long boat 
*Lama 
perjalanan 
dihitung jika 
menggunakan 
motor tempel 
berkekuatan 
40 PK   

Sumber: Hasil investigasi SKP-KAM di Eci, Mei 2004 
 

Dalam kondisi seperti itu, barang jualan penduduk asli yang dibawa 
dari kampung-kampung dengan menggunakan long boat atau 
perahu dayung untuk di jual di pasar Eci seringkali tidak laku. 
Karena, barang jualan yang sama telah dibawa masyarakat 
pendatang dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk.  
Tabel 2 memperlihatkan daftar harga barang kebutuhan pokok di 
Eci, ibu kota Distrik Assue.  

 
 

 Tabel 6. Daftar harga barang kebutuhan pokok di Distrik 
Assue 

 
No. Nama barang Jumlah Harga satuan 
1. Minyak Bensin 1 liter 5.000,- 
2. Minyak tanah 1 liter 3.000,- 
3. Minyak Solar 1 liter 4.000,- 
4.  Minyak kelapa 1 liter 10,000,- 
 Minyak kelapa 5 liter 145,000,- 
 Minyak kelapa 250 mililiter 3,000,- 
5. Gula pasir 5 ons 5.000,- 
  1 kg 10.000,- 
  1 plastik sedang 2 15.000,- 
  1 plastik besar 20.000,- 
6. Beras Bulog 5 kg 20.000,- 
 Beras Bulog 20 Kg 80,000,- 
 Beras punel 25 Kg 160,000,- 
7. Super mie 1 bungkus 2.500,-  
8. Garam 1 bungkus 1,000,- 
9. Rokok Gudang Garam  1 bungkus (kecil)  7,000,- 
 Rokok Gudang Garam 1 bungkus (besar) 8,000,- 
10. Tembakau lampion 1 bungkus 3,000,- 
11. Tembakau lempeng 1 lempeng 1,500,- 
12. Sabun mandi 1 buah 3,000,- 
13. Rinso 1 bungkus (kecil) 1,000,- 
 Rinso 250 gram 10,000,- 
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 Rinso 500 gram 20,000,- 
13. Kopi 35 gram 3,000,- 
 Kopi 50 gram 5,000,- 
14. Teh celup 1 bungkus 4,000,- 
15. Dendeng rusa 1 kg 30,000,- 
16. Ikan es  1 kg 15,000,- 
17. Bawang merah/putih 1 kg 20,000,- 

     Sumber: Daftar harga barang disusun berdasarkan hasil investigasi  
    SKP-KAM bulan Mei 2004 

 
Harga barang sebagaimana yang terdapat pada tabel 6 di atas 
bukanlah harga standar. Sewaktu-waktu harga itu dapat berubah-
ubah, tidak stabil. Pengalaman Gerardus Kaibu mungkin dapat 
memberikan gambaran tentang hal itu.  
 
“Pada bulan Juni 2004 saya berangkat ke Kepi untuk membawa 
hasil EBTANAS SD YPPK Isage. Saat itu saya meminjam long boat 
dan Johnson milik masyarakat kampung Isage yang diperoleh dari 
bantuan PPK. Karena tidak ada bahan bakar minyak tanah, maka 
saya harus pergi ke Eci guna membeli bahan bakar tersebut. 
Ternyata di Eci juga minyak tanah habis. Kebetulan saat itu ada 
kapal pedagang dari Merauke yang membawa minyak tanah baru 
saja berlabuh di pelabuhan Eci. Saya akhirnya ikut bersama 
masyarakat yang lain antri untuk membeli minyak tanah di kapal 
itu. Ternyata harga minyak tanah Rp. 20.000,- per liter. Apa boleh 
buat; walaupun harganya sangat mahal saya akhirnya terpaksa 
harus membelinya agar hasil ujian anak-anak SD dapat diantar ke 
Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi”, tukas Gerardus Kaibu. Menurut 
Gerardus Kaibu kalau minyak tanah di kios-kios ada banyak maka 
pasti harganya turun. Akan tetapi kalau persediaannya berkurang, 
maka pasti harga melonjak tajam. “Pola dagang dengan gaya 
spekulasi seperti ini hanya menguntungkan mereka yang punya 
modal besar. Dan mereka ini yang bisa bernafas dalam situasi 
seperti itu”, kata Gerardus Kaibu lagi.  

 
Disamping itu, sering hasil bumi penduduk asli seperti rica, pisang, 
ubi kayu, nangka dibeli oleh pedagang Buton, Bugis, Makassar, 
Jawa dengan harga yang rendah. Hasil bumi yang telah dibeli itu 
lalu dijual lagi di pasar Eci dengan harga yang sedikit lebih tinggi 
dari harga pembelian. Yang memprihatinkan kalau warga 
penduduk asli hendak membeli barang-barang kebutuhan mereka 
di kios-kios milik pedagang Bugis, Buton, Makassar dan Jawa 
harganya cukup tinggi sehingga kadang tidak dapat terjangkau 
oleh mereka. Sistem tawar-menawar hanya berlaku bagi para 
pendatang Non-Papua saja.  
 
Uang hasil gaharu yang diperoleh penduduk asli itu akhirnya 
kembali lagi ke dalam pundi-pundi pedagang dan pengusaha 
gaharu dengan pola seperti itu. Penduduk asli yang sadar akan 
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situasi dan kondisi itu mengajukan pertanyaan yang menggelitik 
kepada kami sebagai berikut: “apakah semua proses itu sudah adil 
dan seimbangkah dengan pengorbanan yang kami berikan?”.      

 
Sebenarnya dengan sistem ini perekonomian orang Awyu dan 
Wiyagar dapat ditingkatkan. Akan tetapi sejak kayu gaharu 
menjadi primadona di Distrik Assue kebanyakan warga penduduk 
asli sangat menggantungkan kehidupan ekonomi rumah tangga 
mereka dari keuntungan penjualan kayu gaharu. Sehingga 
kebiasaan berkebun atau menangkap ikan di sungai hampir tidak 
lagi dilakukan. Kebanyakan dari penduduk asli saat ini membeli lagi 
sagu, ulat sagu, ikan, daging dari penjual yang datang dari 
kampung-kampung lain atau dari para pedagang warga Non-
Papua. Di Eci misalnya. penduduk asli yang hendak pergi ke kebun 
mengambil hasil dan membawanya ke rumah atau ke pasar 
biasanya menyewa sepeda motor ojek. Ongkos sewa sepeda 
motor ojek sekali jalan sebesar Rp. 10.000,- . 
 
Di Eci terdapat sebuah kantor Kas PPKD yang dikelola oleh PT Bank 
Papua Cabang Merauke. Uang masyarakat dapat disimpan pada 
Kantor Kas PPKD ini. Dalam pengamatan kami warga Non-Papua 
terlihat lebih sering memanfaatkan pelayanan Kantor Kas ini bila 
dibanding dengan penduduk asli. Lembaga keuangan lain seperti 
koperasi simpan pinjam, pegadaian dan asuransi belum ada.     
 

5.  Masalah Kesehatan (Hiv/Aids) 
Gejala yang paling menonjol di Distrik Assue adalah penyakit 
HIV/AIDS. Dari Puskesmas Eci, diperoleh data bahwa pada tahun 
2002 diketemukan 8 orang pengidap HIV/AIDS. Satu setengah 
tahun kemudian pengidap penyakit itu telah bertambah. Pada 
bulan Mei 2004 tercatat 3519 orang pengidap HIV/AIDS di Distrik 
Assue. Ke 35 orang itu terdiri dari para Pekerja Seks Komersial (PSK) 
dan warga masyarakat biasa termasuk penduduk asli. Menurut 
pengakuan aparat kampung, bahwa penyakit HIV/AIDS itu diduga 
kuat telah tersebar ke hampir seluruh kampung di Distrik Assue. Hal 
itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah PSK di hutan-hutan lokasi 
pencarian kayu gaharu. Pemeriksaan kesehatan terhadap para 
PSK pun tidak sering. Bagi PSK yang berpraktek di Eci hampir selalu 
mendapat pemeriksaan rutin dari pihak PUSKESMAS Eci. Sedangkan 
yang berada di dusun-dusun pihak kesehatan mengalami kesulitan 
karena keterbatasan dana dan tenaga. Menurut Kepala 
PUSKESMAS Eci, dr. Praptono, bahwa sebenarnya ada penduduk 
asli yang meninggal di kampung-kampung dengan gejala-gejala 
HIV/AIDS. Kondisi itu semakin bertambah buruk dengan adanya 

                                                 
19 Keterangan Kepala Puskesmas Eci, dr. Prabtono yang disampaikannya dihadapan para peserta 
pelatihan “membangun budaya adil & damai” yang diselenggarakan Sekretariat Keadilan & 
Perdamaian Keuskupan Agung Merauke di Eci dari tanggal 24 s/d 26 Mei 2004.  
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oknum-oknum tertentu yang mendatangkan perempuan-
perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial 
(PSK) untuk melayani para pencari kayu gaharu yang berminggu-
minggu bahkan berbulan-bulan lamanya berada ditengah hutan. 
Biasanya setelah PSK itu tiba di Eci mereka diantar oleh oknum-
oknum tersebut langsung ke lokasi-lokasi tempat pencaharian kayu 
gaharu di tengah hutan. Dan di situ mereka dapat berpraktek. 
Praktek PSK yang jauh dari pengawasan instansi kesehatan seperti 
ini sangat rawan dan berpotensi sekali bagi penularan penyakit 
kelamin dan HIV/AIDS yang semakin hari semakin bertambah 
pengidapnya di wilayah Kabupaten Mappi; khususnya di Distrik 
Assue. Setelah selesai berpraktek di sana mereka lalu kembali lagi 
ke Eci. 

 
Lebih dari itu, pelayanan oleh petugas kesehatan belum merata di 
kampung-kampung dikarenakan biaya operasional dan tenaga 
serta fasilitas yang terbatas pula. Sehingga memungkinkan oknum20 
tertentu memanfaatkan situasi tersebut untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kampung-kampung 
dengan menarik bayaran yang cukup mahal.  Untuk ongkos sekali 
suntik berkisar antara Rp. 50.000,-  hingga Rp. 100.000,- 
 
Untuk melayani warga masyarakat yang menderita sakit di 
kampung-kampung, maka mereka dapat ke Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PUSKESMAS) di Eci. Pemerintah Daerah Kab. Mappi 
telah menugaskan seorang dokter umum di PUSKESMAS Eci. Selain 
dokter Umum, telah ditempatkan pula 22 orang tenaga paramedis 
untuk memberi pelayanan kesehatan masyarakat dari 15 kampung 
di Distrik Assue. Masyarakat yang di kampung-kampung yang 
menderita sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat 
pergi ke PUSKESMAS Pembantu (PUSTU). Di PUSTU selain dilakukan 
penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya kesehatan juga dilakukan kegiatan-
kegiatan yang bersifat penyembuhan, terutama penyembuhan 
penyakit-penyakit ringan. Bila ada masyarakat menderita penyakit 
yang berat, maka biasanya diberikan rujukan kepada mereka 
untuk melanjutkan pengobatan di PUSKESMAS  Eci. PUSKESMAS 
dibuka setiap hari kerja dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 wit. Di 
kampung Eci, Aboge, Khanemi,   Homang, Khabu,  Sigare dan 
Kaitok (baru saja selesai dibangun) telah dibangun Puskesmas 
Pembantu (PUSTU) dan di situ telah ditempatkan seorang tenaga 
paramedis. Disamping itu, telah ditempatkan Bidan Desa (Bides) di 
kampung-kampung. Namun, karena kesulitan biaya transportasi 
untuk pulang ke tempat tugas di kampung. Kesulitan lain yang 

                                                 
20 Menurut dr. Prabtono kepada SKP-KAM, bahwa yang bersangkutan telah ditegur secara resmi oleh 
PUSKESMAS Eci. Diketahui yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu apotek di Merauke dan 
mengerti sedikit tentang pengobatan bahkan menyuntik pasien.   
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dialami yakni kurang ada dukungannya masyarakat terhadap 
Bides. Seperti perumahan, air bersih, komunikasi dan interaksi yang 
rendah, masyarakat yang selalu pergi ke hutan. Situasi ini membuat 
mereka hingga saat ini masih berada di Eci. Dokter Umum bertugas 
di PUSKESMAS Eci itu juga membuka prakteknya setiap hari dari sore 
hingga malam hari. Bagi masyarakat umum yang punya uang lebih 
bisa ke dokter praktek.  

 
Untuk mengobati penyakit pada umumnya penduduk asli yang 
tinggal di kampung-kampung lebih suka pergi ke Pustu yang 
terdekat dengan kampung mereka. Ada juga yang lebih suka 
langsung ke PUSKESMAS di Eci. Akan tetapi untuk pergi ke 
PUSKESMAS di Eci masyarakat harus mengeluarkan uang untuk 
membayar ongkos long boat yang cukup mahal. Namun demikian, 
ada penduduk asli yang masih tetap saja percaya kepada 
kemampuan para dukun kampung untuk mengobati penyakit 
mereka.  
 
Kasus HIV/AIDS di Eci Mei 2003: Refleksi dr. Prabtono 
“Laki-laki usia 25 tahun tergolek lemah di bed  PUSKEMAS. Dengan 
kondisi badan kurus (35 kg), mulut penuh sariawan dan diare sudah 
4 bulan. Keluarga bingung sekali penyakit apakah itu…….? Lelaki itu 
dirawat sekitar 3 hari lalu menghembuskan nafas terakhir. Dari pihak 
PUSKESMAS curiga kalo lelaki tersebut mengidap HIV/AIDS. Tapi 
belum sempat darah diambil untuk diperiksa sudah meninggal. Lalu 
petugas PUSKESMAS mengambil darah istri penderita (tapi 
sebelumnya dikonseling dulu) yang saat itu kondisinya sehat. 
Beberapa minggu kemudian hasil tes darah HIV/AIDS ada dan 
ternyata POSITIF. Setelah dikonseling si ibu itu diberitahu tentang 
hasil pemeriksaan darahnya. Dari keterangan si ibu suaminya 
selama hidupnya adalah seorang “suami baik-baik”. Jadi, dia tidak 
tahu dari mana penyakit itu datang…..?” 
 

6.   Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di Eci 
dan juga di kampung-kampung lain dalam Distrik Assue. 
Pemukulan, penganiayaan dan penyiksaan adalah tiga bentuk 
kekerasan yang sering dialami perempuan dan anak. Penyebab 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh 
laki-laki. Empat kasus dibawah ini dapat memperjelas kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
 
5.1. Kasus 1 

Pada tanggal 6 September 2004, jam 17.00 wit, di Eci John Siri 
yang ketagihan bermain judi dadu merampas uang sebesar 2 
juta rupiah dari tangan istrinya yang sedang istirahat bersama 
anak mereka di rumah. John lalu meninggalkan istri dan 
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anaknya di rumah menuju ke tempat judi untuk bermain dadu. 
Setelah bermain dadu di situ John bukannya menang tetapi 
mengalami kekalahan beruntun sehingga uang yang dirampas 
dari tangan istrinya habis. Dalam keadaan sedih karena kalah 
bermain judi dadu John pulang ke rumah dan menangis 
dihadapan istri dan anaknya.  

       
5.2. Kasus 2 

Di Eci, tanggal 10 September 2004, sekitar jam 20.00 wit Elias Kepi 
pulang ke rumahnya. Kepada istrinya Elias Kepi meminta uang 
untuk main judi dadu. Namun, istrinya tidak mau memberikan 
uang kepadanya. Karena marah tidak diberikan uang oleh 
istrinya Elias Kepi memukul istrinya hingga hidungnya berdarah. 
Aloysius Igimu yang melihat kejadian itu lalu membawa istri Elias 
Kepi ke rumah sakit. Di situ istri Elias Kepi di infus selama dua hari.    
 

    5.3. Kasus 321

Seorang ibu muda usia sekitar 20-an, datang dengan luka-luka 
akibat pukulan dengan sebuah balok. Luka terdapat pada 
pelipis dengan kulit sobek dengan ukuran 1 cm x 5 cm x 0,5 cm. 
Darah mengucur deras sehingga sulit dihentikan. Setelah dijahit 
baru darah berhenti. Kondisi ibu tersebut sangat lemah. Setelah 
luka selesai ditangani, si ibu cerita bahwa ia mendapat luka-luka 
itu dari paituanya yang kala itu lagi mabuk berat, tapi hal ini 
memang sering terjadi. Si ibu pingin sekali suaminya sadar……., 
tapi sampai sekarang masih saja. ‘Ntah siapa yang bisa 
membantunya. Tapi dia pikir penyebab semua itu adalah 
“minuman setan” itu. Kapan semua ini akan berakhir……? 
 

     5.4. Kasus 422

Anak perempuan usia 6 th datang dengan luka menganga di 
batok kepala akibat sabetan kampak dari bapaknya…. 
Sebetulnya sabetan kampak itu diarahkan untuk istrinya, tapi 
kala itu si anak sedang didekap ibunya. Jadi yang terkena 
anaknya. Luka berukuran 1 cm x 5 cm x 1 cm, dengan organ 
otak tampak. Keadaan anak lemah dan tak sadar diri. Anak 
dirawat di PUSKESMAS selama 6 hari, lalu diterbangkan ke RSUD 
Merauke untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan anak 
akhirnya dapat diselamatkan dan sehat setelah dirawat selama 
beberapa minggu di RSUD Merauke. Dari keterangan keluarga 
kejadian itu berawal dari ketika bapak anak itu pulang ke rumah 
dan mabuk. Lalu perang mulut dengan istrinya, lalu terjadilah 
peristiwa itu  

     

                                                 
21 Lembaran Refleksi dr. Prabtono, Kepala PUSKESMAS Eci.  
22 Dr. Praptono, Op. Cit 
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     5.5. Kasus 5 
Kampung Aboge. Hari Sabtu, 7 Agustus 2004, sekitar pkl. 22.00 wit 
malam, seorang ibu bernama Mariana datang menemui Pastor 
Decky Ogi, MSC di pastoran. Mariana mengaku sangat 
ketakutan karena sedang dicari oleh suaminya, Kayetanus yang 
adalah seorang aparat kampung Aboge. Kepada Pastor Decky,  
Mariana mengaku telah menyembunyikan beberapa botol 
minuman keras jenis robinson milik Kayetanus, suaminya. Sekitar 
pkl. 01.00 wit dini hari, Kayetanus yang dalam keadaan mabuk 
sambil berteriak-teriak merusak dinding dan jendela rumahnya 
yang letaknya berseberangan jalan dengan pastoran. Keesokan 
harinya, Mariana datang ke pastoran sambil menangis 
mengadu kelakuan suaminya kepada Pastor Decky. Kayetanus 
yang masih berbau alkohol memegang sepotong kayu sambil 
marah-marah datang ke pastoran hendak memukul istrinya 
Mariana. Ketika itu Pastor Decky yang sedang merekam 
tangisan Mariana turut pula diancam dan hendak dipukul oleh 
Kayetanus. Tapi niatnya dicegat oleh beberapa orang yang 
berdiri didekatnya.   Kayetanus. menurut Mariana sering 
membeli dan menengak minuman keras di Eci. Kalau sudah 
begitu sesampainya di rumah pasti saja ribut dan membongkar 
rumah.     
   

7.  Masalah Transportasi sungai 
Perjalanan dari kampung ke kampung seringkali menghabiskan 
beberapa hari. Untuk menjangkau 15 kampung yang berada 
dalam Distrik Assue dan letaknya berjauhan antara satu dengan 
yang lainnya, sarana transportasi air yang biasa digunakan adalah 
perahu dayung dan long boat atau speed-boat. Sekarang 
kebanyakan masyarakat di kampung-kampung di Distrik Assue 
menggunakan long boat atau speed boat apabila ingin pergi ke 
Eci atau ke tempat lain untuk mencari gaharu. Pencari dan 
pengusaha kayu gaharu biasanya menggunakan long boat atau 
speed boat sebagai sarana transportasi air. Disamping itu ada 
penduduk asli dan warga masyarakat pendatang yang 
mengusahakan jasa angkutan air. Dengan menggunakan long 
boat atau speed boat mereka mengangkut barang dagangan 
dan hasil bumi masyarakat serta penumpang dari kampung-
kampung ke Eci atau sebaliknya. Atau dari kampung yang satu ke 
kampung yang lain. Dari kampung ke dusun-dusun. Biaya 
transportasi tergantung jarak yang akan ditempuh. Tidak ada harga 
yang pasti dan tetap. Tergantung kesepakatan antara pengguna 
dengan pemilik long boat atau speed boat. Tetapi lebih sering 
harganya ditentukan oleh pemilik long boat dengan alasan di Eci 
harga bahan bakar mahal.  
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Dari penjualan kayu gaharu, penduduk asli telah dapat membeli 
motor tempel. Diperkirakan 5 – 10 orang di setiap kampung yang 
telah mempunyai motor 
tempel. Motor tempel ini 
dipergunakan untuk 
mengantar orang ke 
kampung atau ke dusun 
untuk mencari gaharu atau 
ke ibu kota Distrik.   Dengan 
cara seperti itu penduduk 
asli bisa memperoleh uang.  
 
Untuk memudahkan kapal-
kapal yang keluar masuk di 
Eci kini Pemerintah Daerah 
Kab. Mappi sementara 
membangun sebuah 
dermaga permanent 
berkonstruksi besi disekitar 
lokasi pelabuhan. Sekitar 3 h
dibebaskan untuk dijadikan
mantan Kepala Distrik John
pasar di kompleks pelabu
pendatang Non-papua de
membersihkan lokasi tersebu
khusus untuk kawasan pelab
yang akan dipindahkan it
pelabuhan mudah dijangka
letaknya jauh dari pusat 
pelabuhan. 
 
                                 
 

8. Sarana komunikasi dan perlist
 

7.1. Sarana komunikasi 
Dewasa ini sarana komu
sudah banyak terdapat d
Koramil, Pastor Paroki Ec
Selain SSB terdapat pula 
(Wartel): 1 wartel milik te
masyarakat non-Papua. D
warung telekomunikasi 
Phone Satelit. Satu milik se
bertugas sebagai guru S
anggota Polsek Atsy be
kampung lain tidak diketa
  

Photo 5. Speed boat sebagai sarana transportasi 
sungai 
ektar tanah milik penduduk asli telah 
 lokasi pelabuhan Eci. Namun, ketika 
 Jitmau hendak memindahkan lokasi 
han  terjadi konflik antara warga 

ngan pihak Distrik. Pihak Distrik ingin 
t karena akan dijadikan suatu kawasan 
uhan. Akan tetapi warga Non-papua 

u keberatan karena lokasi lama di 
u oleh pembeli. Apalagi lokasi baru 
keramaian di Eci, yakni disekitar 

rikan 

nikasi seperti Single Side Band (SSB) 
i Eci. Diantaranya milik Distrik, Polsek, 

i, dan pengusaha gaharu (5 buah). 
12 (dua belas) warung telekomunikasi 
lkom sedang 11 lainnya milik warga 
i kampung Khanemi terdapat 2 (dua) 
(wartel) yang menggunakan Hand 
orang non-papua yang sehari-harinya 
D Inpres Khanemi dan satu lagi milik 
rnama Seke. Sedangkan kampung-
hui apakah mereka juga mempunyai 
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sarana komunikasi seperti yang berada di Khanemi. Di Eci, 
begitu pula di Khanemi biaya pembicaraan telepon interlokal 
per menit sebesar Rp. 5.000,-.   

 
Pada tahun 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke telah 
memberikan bantuan berupa genset merk “Honda”, TV, antena 
parabola, dan receiver masing-masing 1 buah untuk 9 
kampung: Kopi, Kiki, Jufo Besar, Khabu, Assaren, Keru, Jufo Kecil, 
Sigare, dan Yame.  
   

    7.2. Sarana perlistrikan/penerangan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum terdapat di Eci. Untuk 
memperoleh listrik warga masyarakat mengusahakannya sendiri. 
Pada tahun 2002 seorang Warga masyarakat Non-Papua 
bernama Alimin mengusahakan sebuah generator pembangkit 
tenaga listrik yang disewakan kepada warga masyarakat. Ketika 
itu arealnya masih sangat terbatas. Hanya sekitar kompleks 
pelabuhan yang banyak dihuni oleh para pedagang Non-
Papua. Dari jasanya itu Alimin menarik biaya dari setiap rumah 
jumlahnya sangat ditentukan dengan penggunaan fasilitas 
rumah tangga. Kalau hanya menggunakan lampu saja 
dikenakan biaya sebesar Rp. 100,000,-. Alimin juga memberikan 
ongkos tambahan apabila ada pengguna jasa listrik yang ingin 
menambah fasilitas dalam rumah seperti televisi dan kulkas. Bagi 
yang menggunakan kulkas dikenakan biaya tambahan sebesar 
Rp. 100,000,-; sedangkan televisi dikenakan ongkos tambahan 
sebesar Rp. 50,000,-. 
 
Kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat di Eci, maka 
pada bulan Mei 2004, seorang warga keturunan Cina bernama 
King Kong (tinggal di Jalan Garuda, Eci) mulai mengoperasikan 
sebuah generator pembangkit tenaga listrik berkekuatan 50.000 
KWH. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan listrik dapat 
mendaftar kepada King Kong dengan uang pendaftaran 
sebesar Rp. 200,000,-. Kemudian biaya listrik per bulan sebesar 
Rp. 150,000,-. Kalau menggunakan televisi dikenakan biaya 
tambahan sebesar Rp. 50,000,- dan untuk kulkas dikenakan 
biaya tambahan sebesar Rp. 200,000,-. King Kong melayani 
masyarakat yang tinggal di Jalan Garuda hingga ke Mesjid dan 
Jalan Ceru. Sedangkan yang tinggal di Jalan Garuda ke arah 
pelabuhan tidak mendapat pelayanannya.  
   
Selain itu, ada juga warga masyarakat yang menggunakan 
generator sendiri. Bagi penduduk asli yang menggunakan 
generator sendiri itu biasanya dibeli dengan uang hasil 
penjualan kayu gaharu. Bagi warga masyarakat yang belum 
memiliki generator sendiri mereka menggunakan lampu 
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petromaks lilin dan lampu pelita (lampu yang dibuat sendiri 
masyarakat dari botol atau kaleng bekas minuman yang diberi 
minyak tanah) sebagai sarana penerangan di dalam rumah 
mereka. Ada pula satu generator dipergunakan untuk 
mengalirkan listrik bagi 5 – 6 rumah. Tetapi itupun sangat 
tergantung dari seberapa besar dan kuat daya generator atau 
diesel itu. Dengan sistem ini biasanya berlaku pengertian antar 
mereka saja. Kalau ada uang diberikan kepada keluarga 
mereka yang punya generator.  Namun, dalam pembicaraan 
bersama beberapa orang penduduk asli di Eci, kami 
memperoleh informasi bahwa adakalanya mereka tidak 
membayar ongkos listrik, karena tidak memperoleh gaharu. Jadi, 
pembayaran listrik bagi sebagian  penduduk asli sangat 
bergantung dari hasil penjualan kayu gaharu. Diungkapkan oleh 
warga penduduk asli bahwa saat ini hampir disetiap kampung 
telah memiliki generator sendiri. Di setiap kampung rata-rata 
memiliki 2 hingga 3 generator milik masyarakat. Namun, 
pengoperasiannya sangat tergantung dari tersedianya bahan 
bakar. Bahan bakar baru diperoleh kalau mereka berhasil 
memperoleh uang dari menjual gaharu.  

 
9.  Agama dan Kepercayaan 

Masuknya agama Islam ke wilayah Distrik Assue secara besar-
besaran seiring dengan masuknya warga Non-Papua ke wilayah 
Distrik Assue untuk mencari gaharu. Walaupun belum mempunyai 
data penduduk per golongan agama dan suku, akan tetapi secara 
empiris bisa diperkirakan kebanyakan warga pendatang Non-
Papua yang dewasa ini berada di Distrik Assue beragama Islam. 
Sebagian besar mereka ini berasal dari Sulawesi (Bugis, Makassar, 
Buton) dan Jawa yang dewasa ini terkesan mendominasi hampir 
seluruh aktivitas perekonomian di Eci dan Khanemi. Kecenderungan 
pertambahan penduduk yang semakin meningkat cepat itu dapat 
dilihat dalam tabel 7. Dampak Nyata dari Gaharu.  
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BAB ENAM   
_________________________POLA  DAN PELAKU BISNIS GAHARU: 

 Berkembangnya Sistem “Menghisap” 
 

♦ Hubungan  kerja antara Pengusaha, Tuan Dusun dan Pencari dalam 
bisnis gaharu di Distrik Assue 
Setelah diperoleh informasi kepastian tentang areal yang banyak 
terdapat pohon gaharu, pengusaha biasanya mencari beberapa 
orang untuk menjadi perpanjangan tangannya. Orang-orang itu 
biasanya direkrut dari Merauke atau dari Eci. Mereka ini bertugas 
menghubungi para tuan dusun dan mengatur kesepakatan 
mengenai sewa dusun. Biasanya biaya sewa dusun ditentukan 
berdasarkan luas arealnya. Setelah ada kata sepakat mengenai 
hal itu, pengusaha mencari orang-orang untuk dipekerjakan 
sebagai tenaga kerja pencari gaharu. Tenaga kerja itu tidak hanya 
diambil dari penduduk asli kampung-kampung di Distrik Assue, 
tetapi juga direkrut dari distrik lain di Kabupaten Mappi. Bahkan 
beberapa orang pengusaha mendatangkan tenaga kerja pencari 
gaharu dari daerah lain di luar Papua. Seperti dari Maluku, Sulawesi, 
Jawa, Kalimantan dan Sumatra. Namun ada pula tenaga kerja 
yang dicarikan oleh tuan dusun. Atau pengusaha dan tuan dusun 
bersama-sama mencarinya. Mereka semua biasanya ditampung 
oleh pengusaha yang akan memperkerjakan mereka di Eci 
sebelum diantar ke lokasi-lokasi pencarian kayu gaharu. Setelah 
semuanya berkumpul lalu mereka dibagi per kelompok oleh 
pengusaha tersebut. Setiap kelompok bisa terdiri dari 100 orang 
yang dikoordinir oleh seorang mandor. Pengusaha memberikan 
bahan makanan berupa beras, rokok, super mie kepada setiap 
kelompok. Setelah itu mereka diantar dengan long boat menuju ke 
dusun pencarian kayu gaharu. Tiba di dusun dibawa koordinasi 
Mandor mereka mendirikan camp, rumah sederhana sebagai 
tempat tinggal yang sifatnya sementara. Dibilang sederhana 
karena dindingnya terbuat kulit kayu atau daun sagu sedangkan 
atapnya dari daun sagu atau terpal plastic. Lantai tanah tanpa 
tempat tidur. Menurut cerita Abraham Keici bahwa selama dua 
minggu berada di Emoghon dirinya menyaksikan saudara-
saudaranya yang sedang mencari gaharu tidur beralaskan tikar di 
tanah dalam camp - camp. Bagi beberapa orang yang 
memperhatikan kesehatannya membuat tempat tidur dari 
cabang-cabang pohon. Para pencari gaharu itu bisa berada 
selama 2 – 3 bulan bahkan sampai satu tahun di dalam dusun. Jika 
selama berada di dalam dusun kehabisan bahan makanan, maka 
mereka bisa pulang ke camp untuk mengambilnya. Atau ada 
diantara mereka yang jatuh sakit biasanya diurus oleh keluarga 
atau mandor. Tetapi seringkali bahan makanan itu dihitung sebagai 
hutang oleh pengusaha yang mempekerjakan mereka. Setelah 
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pencarian selesai, mereka kembali ke camp. Seluruh hasil kayu 
gaharu yang diperoleh dibayar oleh pengusaha. Akan tetapi masih 
harus terlebih dulu dipotong hutang-hutang makanan dan rokok 
yang mereka ambil selama masa pencarian di dalam hutan.   
 
Sekarang setiap pengusaha yang akan mencari kayu gaharu harus 
terlebih dulu membuat surat kontrak (tertulis) antara pengusaha 
yang bersangkutan dengan tuan dusun. Setelah ditandatangani 
oleh mereka lalu surat kontrak itu mendapat pengesahan dari 
Kepala Distrik Assue. Dalam surat itu dijelaskan bahwa mereka 
adalah agen gaharu yang akan berbisnis gaharu di wilayah 
tertentu dalam Distrik Assue. Para pengusaha biasanya tinggal di 
Eci dan tinggal menunggu hasil yang diperoleh plasmanya yang 
mengumpul hasil dari masyarakat atau pencari gaharu. Dalam 
banyak kasus seringkali kontrak tersebut tidak memperoleh ijin 
bahkan tidak diketahui oleh instansi yang berwenang.    
 
Setelah selesai mencari gaharu, setiap pencari gaharu (per orang 
atau per kelompok) wajib memberi uang sebesar 150,000 – 
500,000,- kepada Tuan Dusun sesuai kesepakatan sebagai ongkos 
penggunaan dusun. Menurut Gerardus Kaibu, anak asli Aboge 
yang sehari-hari berprofesi sebagai Guru SD YPPK Isage, bahwa 
dalam pola kerja seperti itu sering sekali Tuan Dusun dirugikan. 
Orang-orang yang dipekerjakan agen seringkali lebih pintar dan 
lebih licik dari Tuan Dusun. Hal yang biasa dilakukan adalah 
menyembunyikan separuh bahkan seluruh hasil gaharu yang 
mereka peroleh selama berada di dalam hutan bahkan sering 
tidak semuanya ditunjukkan kepada Tuan Dusun. Atau lain kali 
alasan yang disampaikan kepada Tuan Dusun bahwa mereka sakit 
sehingga tidak memperoleh hasil. Pola penipuan seperti itu sering 
sekali menimpa Tuan Dusun. Tuan Dusun yang ditipu harus 
menanggung kerugian jutaan rupiah. Hal itu bisa terus berlangsung 
karena Tuan Dusun tidak menempatkan orang-orangnya untuk 
mengawasi hasil yang diperoleh pencari gaharu. 
 
Pada bulan Agustus 2004, dalam kunjungannya ke kampung 
Emoghon (sekitar 15 menit dari Eci, jika naik speed boat), Abraham 
Keci menemukan 5 camp dibangun para pencari gaharu. Ukuran 
panjang setiap camp kira-kira 100 meter. Setiap camp dapat 
menampung 100 orang.  
 

♦ Sistem Dagang “Menghisap” 
Ada pula penduduk asli yang tidak bekerja pada pengusaha. 
Mereka bersama kelompoknya, yang biasanya terdiri dari keluarga 
sendiri mencari kayu gaharu. Mereka ini setelah memperoleh hasil 
biasanya menjual kepada pengusaha di Eci. Namun, seringkali 
gaharu mereka dibeli dengan harga yang tidak semestinya. 
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Mereka lebih sering harus menghadapi situasi yang membuat posisi 
mereka terjepit. Bila kebutuhan hidup mendesak, maka terpaksa 
mereka merelakan kayu gaharu milik mereka dibeli dengan harga 
yang rendah. “Apa boleh buat. Jual sudah”, begitu biasa kalimat 
yang keluar dari mulut penduduk asli. Karena, tidak ada ketentuan 
atau standar harga yang jelas dan pasti, maka harga ditentukan 
antara pembeli dan penjual berdasarkan “suka sama suka”. 
“Bapak punya barang saya punya uang. Bapak butuh uang saya 
butuh barang”, kalimat seperti itu sering sekali didengar masyarakat 
keluar dari mulut para agen atau plasma gaharu.     

 
Karena kurangnya informasi tentang standar harga menurut jenis-
jenisnya, maka lebih sering penduduk asli ditipu oleh pengusaha. 
Ketika hendak menjual hasil mereka pengusaha biasa mengatakan 
bahwa kayu gaharu itu dari jenis yang kualitasnya rendah. 
Walaupun sebenarnya kayu yang mereka hendak jual punya 
kualitas yang bagus. Kalau sudah seperti itu penduduk asli yang 
sudah datang dari jauh dan mengeluarkan biaya yang mahal 
akhirnya pergi ke pengusaha yang lain lagi. Tetapi pengalamannya 
tetap sama. Karena terdesak akan kebutuhan hidup akhirnya kayu 
gaharu mereka jual dengan harga yang ditentukan sepihak oleh 
pengusaha. Setelah memperoleh uang, penduduk asli lalu pergi ke 
kios-kios yang juga milik pengusaha gaharu itu untuk 
membelanjakan uang yang baru saja mereka peroleh itu. Barang-
barang yang dibeli tidak hanya makanan tetapi juga barang yang 
masuk kategori mewah seperti televisi dan antenna parabola, kursi 
sofa, radio tape, louds speaker dengan harga yang cukup mahal. 
Selain itu, mereka juga membeli minuman keras, bermain judi, atau 
pergi ke rumah prostitusi yang dikelola pula oleh pengusaha-
pengusaha gaharu. Atau sering dipergunakan cara lain. Barang-
barang milik mereka dititipkan kepada penduduk asli yang 
mempunyai kios di kampung. Pemilik kios dijanjikan keuntungan 2% 
dari keuntungan hasil penjualan tersebut. Setelah barang titipan itu 
habis laku terjual bukannya uang yang diperoleh. Pemilik barang 
titipan itu hanya memberikan seperti super mie, beras, garam dan 
tembakau. Sehingga sistem bisnis yang dikembangkan oleh para 
pedagang pendatang di Assue itu kami namakan sistem dagang 
yang “menghisap”.  
 

♦ Pelaku bisnis gaharu di Distrik Assue 
Pelaku bisnis gaharu di Distrik Assue adalah masyarakat pendatang 
non-Papua. Kebanyakan mereka berasal dari Sulawesi: Buton, 
Bugis, Makassar, Jawa dan WNI keturunan Cina. Bahkan ada pula 
yang datang dari luar negeri seperti Malaysia.23 Para pengusaha 
asal Malaysia diketahui tidak mempunyai passport dan surat ijin 

                                                 
23 Wawancara dengan mantan Kepala Distrik Assue, Drs. John Jitmau,  di Merauke, 1 Oktober 2004.     
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tinggal sementara di Indonesia. Mereka inilah yang memberikan 
modal kepada para pencari gaharu. Kayu gaharu yang dibeli dari 
masyarakat ditampung di gudang milik mereka untuk terlebih dulu 
disortir menurut jenisnya. Setelah mencapai tonase tertentu lalu 
dikapalkan dan dikirim ke Pulau Jawa dengan kota tujuan  
Surabaya, Probolinggo dan Banyuwangi atau ke Sulawesi: 
Makassar. Dari sana kapal-kapal itu lalu kembali lagi ke Eci dengan 
membawa barang-barang kebutuhan para pengusaha untuk 
dijual kepada masyarakat. Kapal-kapal itu sering sekali kedapatan 
membawa minuman keras yang hampir tidak mendapat perhatian 
pihak kepolisian. Dalam investigasi kami diketahui pelabuhan Eci 
dan Khanemi merupakan dua tempat penting yang dijadikan pintu 
masuk pendistribusian minuman keras di Distrik Assue. Dari Eci dan 
Khanemi kemudian minuman keras yang dibawa kapal-kapal Buton 
itu didistribusi ke kampung-kampung lain di Distrik Assue. Selain bisnis 
gaharu dan minuman keras, beberapa pelaku bisnis tersebut juga 
merambah memasuki bisnis Perempuan Pekerja Seks Komersial 
(PSK). Seperti Susanto, pemilik Hotel Karaoke Café Wartel (HKCW) 
Jasrito yang telah ditutup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Merauke.24 Pola bisnis seperti itu dapat berjalan cukup efektif, 
karena didukung oleh jaringan kios-kios yang terdapat di Eci dan 
Khanemi yang mendistribusikan barang-barang dagangan milik 
pedagang, termasuk minuman keras. Dalam investigasi kami 
mencatat 380 kios di Eci dan 62 kios di Khanemi.  
 
Bisnis gaharu dengan cara pengagenan (Agen) itu sama sekali 
tidak dikenal Kantor Sub Seksi Konservasi Departemen Kehutanan 
Kab. Merauke. Yang ada yakni, perusahaan yang berbentuk 
badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, 
Kelompok Masyarakat (Kopermas) dan Plasma.25 Dari hasil berbisnis 
gaharu perusahaan-perusahaan tersebut harus menyetor kepada 
pemerintah sebagai Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) uang 
sebesar Rp. 20,000 per kilo untuk gaharu jenis super dan Rp. 1,500,- 
per kilo untuk gaharu jenis Kemedangan.        
 
Di Kabupaten Merauke hanya terdapat dua perusahaan yang 
mendapat ijin untuk mengumpul gaharu. Ke dua perusahaan 
tersebut adalah CV. Kartika dengan Direkturnya Titi. CV Kartika 
beralamat di Jalan Aliarkam Merauke dan CV. Surya Kencana 

                                                 
24 Setelah usaha Hotel, Karaoke, Café dan Wartel Jasrito miliknya ditutup di Eci, Susanto pindah ke 
Kepi. Di Kepi Susanto memulai lagi usahanya dengan mendirikan Penginapan, Rumah Makan, dan 
Wartel (PRW). Ketika kami pulang dari Eci ke Kepi diperoleh informasi dari Pastor Paroki Kepi, 
Pastor Kristiadji, MSC bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, di Kepi  telah diresmikan PRW milik 
Susanto.     
25 Wawancara dengan Frans Mansai dari Kantor Sub-Seksi Konservasi, Departemen Kehutanan Kab. 
Merauke, di Merauke, tanggal 6 Oktober 2004 
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dengan Direkturnya Jimmy R. Papare beralamat di Jalan TMP 
Polder No. 1, Merauke.26  
 

♦ Keterlibatan Anggota Polisi  dan oknum TNI AD 
Setelah berlangsung sekitar 2 tahun pencarian gaharu di wilayah 
Asmat, pada tahun 1996 lokasi pencarian berpindah ke wilayah 
Senggo dan Assue Gondu (Asgon). Dengan demikian arus investasi 
modal, barang dan jasa pun berpindah ke dua lokasi tersebut. Para 
pengusaha dan pedagang yang berbisnis gaharu mencari 
keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan ongkos 
produksi yang sekecil-kecilnya. Dalam pola bisnis seperti itu para 
pengusaha gaharu seringkali memanfaatkan oknum anggota Polisi 
setempat untuk mengamankan dan sekaligus melindungi mereka 
dalam  menjalankan usaha bisnis mereka. Bahkan lebih jauh dari itu 
oknum anggota polisi seringkali bertindak kasar dan memeras para 
penjual gaharu dan tuan dusun. Akibatnya masyarakat mulai resah 
cara dan gaya represif oknum-oknum polisi setempat. Lebih parah 
lagi oknum-oknum polisi bahkan TNI - AD tersebut datang dari 
kecamatan lain. Seperti Kecamatan Kimaam dan Bade. Dalam 
Harian Cenderawasih Pos27 (Cepos) diberitakan tentang hal itu. 
“ Kalau masih ada hubungan dengan pengamanan tertorial tidak 
apa-apa, tapi ini sudah terlalu jauh kaitannya. Termasuk kalau 
bukan bertugas di Senggo dan Asgon kok berada di lokasi ini” kata 
sebuah sumber yang dimintai tanggapannya oleh Harian Cepos.   
 
Dalam beberapa temuan SKP di Merauke dan Eci selama bulan 
Mei s/d Agustus 2004 membuktikan adanya campur tangan oknum-
okmum Polisi dalam jaringan bisnis gaharu di Kabupaten Merauke 
(sebelum pemekaran) dan di Kabupaten Mappi. Baik  sebagai 
tenaga pengamanan hingga sebagai pelaku bisnis gaharu itu 
sendiri. Ada beberapa kesaksian yang dapat dibeberkan guna 
memperjelas keterlibatan oknum anggota Polisi dan TNI-AD.  
 
1. NN, 52 tahun, PNS 28

“Saya bertugas disalah satu instansi pemerintah di Bade. Pada 
tahun 1996 dan 1997  banyak orang datang di Bade. Hampir 
semua orang di Republik ini (maksudnya, Indonesia) datang ke 
Kabupaten Merauke. Mereka masuk ke hutan cari gaharu. Tak 
ketinggalan kitorang punya petugas ABRI. Tidak tahu mereka 
punya tugas apa di Bade. Suatu ketika pada tahun 1996 atau 
1997 pesawat helicopter mendarat di lapangan terbang Bade. 
Helikopter itu membawa sejumlah orang berpakaian sipil. Tetapi 
anehnya beberapa diantara mereka memegang senjata laras 
panjang. Sebagai aparat pemerintah saya pergi ke lapangan 

                                                 
26 Wawancara dengan Bapak Jamaludin di Merauke, 9 Oktober 2004 
27 Lihat “Ada Oknum ABRI Berkeliaran di Senggo”, Harian Cenderawasih Pos, tanggal 4 Juli 1996 
28 Wawancara dengan Saksi di Merauke, 8 Oktober 2004. Nama saksi ada pada Kantor SKP-KAM  
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untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebab, beberapa hari 
sebelumnya saya telah memperoleh informasi dari beberapa 
pengusaha tentang adanya rencana pengangkutan kayu 
gaharu milik seorang anak pejabat tinggi di republik ini. Ketika 
berada di lapangan terbang saya kaget menyaksikan orang-
orang bersenjata ini bersama beberapa penduduk asli sibuk 
mengangkut karton-karton berisikan gaharu ke dalam helicopter 
tersebut. Sebagai aparat pemerintah daerah saya bertanya 
kepada seseorang yang berdiri di bawah helicopter sore itu. 
“Apakah ada surat ijin pengakutan gaharu atau tidak?” tanya 
saya. Dijawab oleh orang itu bahwa “, saya diperintah oleh 
komandan saya untuk datang ke sini mengangkut gaharu ini. 
Saya tidak mau tahu ada ijin atau tidak. Tugas saya adalah 
mengangkut gaharu ini. Itu saja. Dan saya ke sini atas perintah 
komandan saya”, begitu jawaban orang itu. Beberapa bulan 
kemudian helicopter itu datang lagi di Bade untuk maksud yang 
sama, mengangkut gaharu. Saat itu diadakan pertemuan di 
kantor Camat untuk membicarakan pengakutan gaharu itu.     

 
2. NN, 58 tahun, Pensiunan PNS 29

“Saya mulai bertugas di Bade tahun 1995. Saat itu lagi ramai-
ramainya orang cari gaharu. Bade merupakan salah satu pintu 
keluar gaharu. Gaharu dari wilayah Asgon dibawa ke Bade. Suatu 
kali, ketika masih berada di kantor, saya didatangi oleh karyawan 
seorang pengusaha gaharu dan seorang oknum anggota TNI-AD 
berpangkat Letnan Satu. Oknum anggota TNI-AD itu berseragam 
dinas lengkap. Saya diminta oleh karyawan itu untuk mengijinkan 
mereka mengangkut gaharu yang telah dikumpulkan dari 
masyarakat. Tetapi karena surat ijin mereka belum beres, maka 
saya minta agar terlebih dahulu dibereskan. Namun, saat itu 
mereka terus mendesak saya agar segera mengeluarkan ijin 
angkut. Tetapi saya tetap tidak mau memberi surat ijin angkut. 
Akhirnya, oknum anggota TNI-AD itu mengeluarkan pistol dan 
meletakkannya di atas meja kerja saya. “Kalau pasukan sudah 
dikomando dari atasan, apapun yang terjadi terjadilah”, kata 
oknum anggota TNI-AD kepada saya saat itu. Saya pun tidak 
kalah akal. Saya balik bertanya kepada oknum anggota TNI-AD 
itu,” kalau bapak diperintah komandan, maka dimanakah surat 
perintahnya?. Bisa ditunjukkan kepada saya?”. Sebagai aparat 
pemerintah di daerah saya tidak bisa melanggar aturan yang 
telah dibuat negara. Saya tidak tahu oknum anggota TNI-AD itu 
diperintah secara kedinasan ataukah secara pribadi. Tidak jelas 
untuk saya”.  

 

                                                 
29 Wawancara dengan Saksi di Merauke, 8 Oktober 2004. Nama saksi ada pada Kantor SKP-KAM 
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Peredaran miras, dan prostitusi dan perjudian di Distrik Assue tidak 
terlepas dari sepak terjang oknum-oknum aparat TNI-AD dan Polsek. 
Keterlibatan mereka bisnis itu membuat setiap upaya masyarakat 
untuk memberantasnya tidak menunjukkan perubahan yang berarti. 
Berikut diberikan kesaksian dari Finsen Siso.  
       
     3.  Kesaksian Vinsen Siso, PNS 30

‘Saya selama ini sudah berkali-kali mengadakan protes terhadap 
keterlibatan pihak aparat dalam hal pengedaran miras dam 
prostitusi serta perjudian. Saya hampir tidak bisa pikir kenapa 
kejadian ini tetap berlanjut dan tidak ada tindakan tegas 
terhadap praktek tersebut. Pihak keamanan semestinya 
mengamankan hal yang bertentangan dengan hukum tetapi 
justru menjadi pelaku dalam kegiatan illegal tersebut. Belum lagi 
akibat yang tidak baik dari perjudian, miras dan prostitusi. Miras 
beredar luas ditengah masyarakat. Sudah berkali-kali saya 
melampiaskan kemarahan saya. Dan kali ini saya terpaksa 
mabuk, dan bertindak pakai cara orang kampung. Saya 
bertindak ini bukan sembarang saja. Ada sebabnya.’   

 
4. Kesaksian NN, 49 tahun, PNS31

“Selama ini saya mendengar dan mengikuti, memang benar 
bahwa semua kegiatan yang terjadi di Eci seperti [1] dadu, [2] 
minuman keras, [3] PSK itu telah kami buktikan sendiri dan melihat 
langsung di bar sdr. Lukman. Jam 07.30 Pa Kapolsek dan stafnya 3 
orang serta saya. Saat itu Kapolsek menyuruh mengambil 
minuman dan minum bersama-sama saya. Maka pada saat itu 
kami benar-benar mengetahui secara jelas bahwa semuanya 
bisa ada dan bebas di Distrik Assue itu hanya karena dukungan 
aparat pemerintah, petugas polisi dan TNI. Mereka ini benar-
benar terlibat langsung. Beberapa oknum anggota Polsek Eci 
yang terlibat dalam bisnis ini adalah Ipda Ryanto, Asrun, Moktar, 
Stef Bunara, dan Tamrin. Saya pernah mendengar dari para 
penjual miras dan judi dadu bahwa hasil dari kegiatan tersebut 
disetor kepada oknum-oknum kepolisian dan TNI yang berada di 
Eci. Ini laporan dari Darno, Mansur, Azis kepada saya tanggal 17 
September 2004.      

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
30 Wawancara dengan Finsen Siso di Eci melalui SSB Keuskupan Agung Merauke, 24 September 2004 
31 Wawancara dengan Saksi di Merauke, 20 Oktober 2004 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB TUJUH  
________________________________DAMPAK NYATA BISNIS 

GAHARU 
 

• Menjamurnya penginapan, Karaoke,  prostitusi dan perjudian 
Dampak sosial yang cukup mengejutkan adalah ketertarikan 
masyarakat lokal terhadap bisnis pelayanan jasa Hotel, Karaoke, 
Cafe dan wartel (HKCW) Jasrito milik pengusaha Susanto32 yang 
menjanjikan akan memberi hiburan, kemudahan dan 
kenyamanan bagi pengunjungnya. Para pengusaha dan 
pencari kayu gaharu yang tiba di Eci setelah berbulan-bulan 
berada di hutan dapat menikmati fasilitas yang disediakan. 
Fasilitas seperti itu ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh 
pengusaha dan pencari gaharu tetapi juga oleh penduduk asli 
yang tiba-tiba menjadi orang kaya baru. Karena, memperoleh 
uang dalam jumlah yang banyak dari hasil menjual kayu gaharu 
atau dari pembayaran penggunaan hak pengelolaan hutan 
sebagai pemilik dusun. Dengan memiliki uang yang banyak 
warga masyarakat yang berminat bisa memperoleh minuman 
keras di café dan memesan menu makanan yang disukai di 
restoran. Bagi mereka yang ingin ditemani perempuan tinggal 

                                                 
32 Sewaktu berada di Kepi pada tanggal 24 Mei 2004, kami memperoleh informasi dari Pastor Paroki 
Kepi bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 Susanto telah meresmikan Penginapan, Restoran dan Wartel 
(PRW) miliknya di Kepi.  Dewan gereja katolik, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan 
tokoh pemuda yang mengikuti “Pelatihan HAM dan Analisa Sosial dalam Konteks Papua” di Gedung 
Soska, Kepi yang diselenggarakan SKP-KAM dari tanggal 20 s/d 22 Mei 2004, telah menyatakan 
kecemasan dan sekaligus keberatan mereka atas usaha PRW milik Susanto.    
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mem-booking-nya. Ada sejumlah PSK yang siap melayani 
kebutuhan biologis laki-laki. Untuk urusan seperti itu telah 
disediakan kamar-kamar hotel yang dapat dipergunakan kapan 
saja dan oleh siapa saja.  

 
• Pertambahan penduduk baru yang sangat cepat 

Pertambahan penduduk yang meningkat pesat di Distrik Assue 
sangat mengejutkan. Bertambahnya penduduk ini lebih 
disebabkan oleh semakin meningkatnya arus investasi dan 
produksi serta distribusi gubal gaharu yang diikuti oleh derasnya 
arus masuk penduduk baru dari daerah-daerah di sekitar Disitrik 
Assue, atau di Papua  maupun dari luar Papua. Disinyalir dewasa 
ini komposisi jumlah penduduk asli dengan penduduk 
pendatang di Distrik Assue sudah tidak sebanding lagi. 
Penduduk pendatang lebih banyak daripada penduduk asli. 
Memang kami belum memiliki data tentang perbandingan itu. 
Akan tetapi dapat diperkirakan berdasarkan data penduduk Eci 
pada bulan Mei 2004 berjumlah 2233 jiwa. Dari jumlah itu sekitar 
400-an jiwa adalah warga penduduk asli. Berarti sekitar 1800-an 
jiwa adalah penduduk Non-Papua dengan beraneka latar 
belakang budaya dan agama yang datang dari berbagai kota 
di tanah air. Mereka datang ke Eci untuk mencari gaharu dan 
berdagang. Kebanyakan dari mereka ini mendiami rumah-
rumah kontrakan di lokasi sekitar pelabuhan Eci.     
 
Tabel 7 dibawah ini dapat menunjukkan lajunya pertambahan 
penduduk yang sangat luar biasa; terlebih dalam kurun waktu 
tahun 2002 hingga 2004 ini.        

 
 Tabel 7. Jumlah penduduk dan jumlah kampung di Distrik 

Assue                    
 tahun 1993 - 2004  

 
 
No. Tahun Jumlah 

penduduk 
Jumlah 

kampung 
01. 1993 11.708 33* 
02. 1994 11.870 33* 
03. 1995 12.130 33* 
04. 2002   1.936 15 
05. 2004      9.546** 15 

 
Sumber: Merauke Dalam Angka, Data Pokok Pembangunan Kabupaten 
Merauke  
dan Laporan Kependudukan Kabupaten Mappi, Distrik Assue bulan Mei 
(diolah) 
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Tanda*) adalah jumlah kampung sebelum pemekaran 
kabupaten Merauke menjadi 3 kabupaten baru, yakni 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven 
Digoel. 
 
Tanda**) adalah data yang diperoleh dari Laporan 
Kependudukan Kabupaten Mappi, Distrik Assue, Bulan Mei 2004.   
 
Hal lain yang cukup mengagetkan adalah masuknya Warga 
Negara Asing (WNA) dari Malaysia. Tidak diketahui mereka 
masuk melalui kota mana di Papua dan menggunakan sarana 
transportasi apa. Namun penduduk asli di Eci menduga kuat 
mereka masuk ke Eci melalui Timika menggunakan kapal atau 
speed boat. Jumlah warga Malaysia di Eci tidak diketahui pasti. 
Pihak Distrik sudah pernah menanyakan kepada mereka 
tentang surat-surat keimigrasian seperti paspor. Namun, tidak 
pernah mereka tunjukkan. Namun, hingga saat ini mereka bisa 
tetap tinggal dan membeli gaharu milik masyarakat di wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Disttrik 
Assue.       
  

• Munculnya Orang Kaya Baru 
Munculnya penduduk asli yang menjadi kaya mendadak. Di 
wilayah Distrik Assue banyak penduduk asli yang selain pergi 
mencari gubal gaharu mereka juga menyewakan hak ulayat 
dari dusun-dusun mereka yang luas kepada para pencari gubal 
gaharu. Bahkan ada pula yang menjual tanah atau 
pekarangan milik mereka kepada masyarakat pendatang untuk 
dijadikan lahan pemukiman. Beberapa orang diantara mereka 
membuat rumah dan disewakan kepada mereka yang 
membutuhkan tempat tinggal. Uang hasil penjualan atau sewa 
rumah atau sewa dusun seringkali membiayai pembelian 
barang-barang yang sifatnya konsumtif saja; sekedar memenuhi 
keinginan sesaat dan bukannya kebutuhan jangka panjang.   
 
Sebagai contoh dapat ditampilkan pengalaman Nato Tikuk, 
seorang petugas pastoral yang bertugas di Paroki Aboge dari 
tahun 1998 s/d 2000. Pada musim panas tahun 1998 Nato 
melakukan perjalanan pastoral mengunjungi beberapa 
kampung di Assue bawa, yakni: Khanemi, Assaren, dan Keru. 
Mengawali kunjungannya Nato mengunjungi umat di Stasi 
Khanemi. Nato yang tiba petang hari itu langsung pergi ke 
kamar mandi untuk mandi. Begitu berada di dalam kamar 
mandi Nato hanya menemukan ember kosong, sabun, handuk 
dan beberapa karton air vit botol besar. Karena tidak melihat air 
didalam ember Nato pergi menanyakan kepada tuan rumah di 
mana bisa timba air untuk mandi. Tetapi Nato sangat terkejut 
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mendengar jawababn tuan rumah. “Bapa, itu ada air vit di 
dalam kamar mandi to. Pakai itu sudah untuk mandi ‘ jawab 
tuan rumah enteng saja. Setelah selesai mandi Nato dipersilah 
makan. Saat akan makan malam Nato melihat diatas meja 
makan ada telur goreng dan rebus, kari ayam kaleng, daging 
babi kaleng. Makanan jenis itu adalah makanan yang 
dihidangkan tuan rumah kepadanya setiap hari selama berada 
di kampung-kampung itu.  

 
• Lumpuhnya pengawasan aparat pemerintah  

Kurangnya kunjungan instansi teknis dari kabupaten (termasuk 
aparat distrik) ke kampung-kampung, menurut beberapa warga 
masyarakat telah mengakibatkan lemahnya wibawa 
pemerintahan di kampung-kampung. Aparat kampung 
bertindak lebih berdasarkan kebijakan mereka sendiri. Laporan 
yang dibuat oleh aparat kampung ataupun warga masyarakat 
sebagai bentuk dari kontrol masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan kurang mendapat respons 
positif. Lain kali juga ditemukan para aparat kampung lebih 
banyak berada di hutan mencari gaharu daripada 
melaksanakan tugasnya di kampung. Apalagi masyarakat 
begitu kecewa dengan aparat kampung yang dianggap telah 
menyelewengkan dana-dana pembangunan untuk 
kepentingan pribadi. Seperti dana Bangdes, dana Bulan Bhakti 
LKMD, dll. Dua bidang yang menjadi tanggungjawab utama 
dari Negara yakni pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan 
boleh dikatakan lumpuh. Semua ini lebih disebabkan oleh 
kurang berjalannya mekanisme pengawasan secara efektif.  
 

• Lunturnya wibawa aparat keamanan 
Dalam pengamatan Pastor Paroki Aboge, bahwa pihak 
Pemerintah Distrik Assue cukup menaruh perhatian untuk  
menertibkan berbagai permasalahan sosial yang ada ditengah 
masyarakat. Dua orang mantan Kepala Distrik Assue yang 
berusaha serius untuk memberantas penyakit sosial itu adalah 
Anton Gebze (almarhum) dan John Jitmau. Kedua orang 
mantan Kepala Distrik ini lewat pelbagai kebijakannya turut 
memberikan angin perubahan dalam menata kehidupan 
bersama yang lebih baik ke depan. Namun demikian, diperoleh 
kesan bahwa ada sebagian anggota polisi dari Polsek Assue 
diduga kuat sebagai pendukung bisnis-bisnis illegal tersebut. 
Sedangkan pihak TNI, dalam hal ini Pos Ramil Eci  tidak begitu 
ambil pusing, malah terkesan acuh-tak acuh terhadap 
persoalan ini. Alasan yang sering dikemukakan, bahwa Polisilah 
bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Kamtibmas). Sedang TNI lebih kepada aspek 
pertahanannya. Diperoleh informasi dari masyarakat, bahwa 
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telah terjadi ketegangan diantara anggota kepolisian Polsek 
Assue. Pasalnya anggota polisi yang yang diduga kuat terlibat 
dalam proses binis ilegal itu tidak dihukum dan diproses 
kesatuannya di Merauke. Kini oknum polisi tersebut telah berada 
kembali di Eci. Padahal kehadiran mereka di Eci sangat tidak 
disukai oleh penduduk asli dan teman-teman mereka, anggota 
polisi yang lain.  Persoalan menjadi bertambah rumit, karena 
Kapolsek Assue lebih percaya pada oknum anggota polisi yang 
menurut masyarakat “bermoral rusak” daripada oknum anggota 
polisi yang “bermoral baik”. Bahkan pernah Kapolsek Assue 
mengancam memindahkan salah seorang anggota polisi yang 
baik itu keluar dari Eci hanya karena yang bersangkutan 
mempunyai relasi yang baik dengan Kepala Distrik dan Tokoh 
Agama serta Tokoh Masyarakat. Tidak hanya itu, ketika Kepala 
Distrik hendak memindahkan para pedagang dari lokasi 
pelabuhan ke lokasi lain di kampung Eci. Namun usaha kepala 
Distrik itu tidak dapat berjalan mulus. Ada banyak pihak yang 
menentang kebijakannya. Diperoleh kesan bahwa Kapolsek-lah 
yang justru menghalang-halanginya. Kepemimpinan Kapolsek 
Assue dinilai sangat lemah dan tidak berpihak kepada 
masyarakat kecil dan tak berdaya. 

 
Praktek perjudian dan prostitusi serta penjualan miras yang 
hampir tidak dapat dikontrol lagi oleh aparat kepolisian sungguh 
sangat melumpuhkan mental masyarakat, khususnya kaum 
muda. Oknum aparat penegak hukum dan aparat pemerintah 
distrik hampir tidak dapat dipercaya lagi oleh penduduk asli. 
Karena, menurut mereka aparat hukum dan aparat pemerintah 
distrik lebih berpihak kepada orang yang berduit. Semua sikap 
dan perilaku itu dapat terjadi karena adanya sistem upeti33  
yang selalu diterima oknum aparat Pemerintah Distrik dan 
Polisi/TNI dari para pengusaha atau pedagang. Perlakuan yang 
diskriminatif aparat negara dalam penyelesaian konflik dan 
kekerasan  yang terjadi di Distrik Assue, membuat penduduk asli 
Awyu dan Wiyagar mengalami kekecewaan dan frustasi yang 
mendalam. Sikap-sikap aparat seperti itu telah menyuburkan 
KKN yang semestinya diberantas.  

 
• Terganggunya relasi sosial  

Penduduk asli memperoleh uang dalam jumlah besar dari hasil 
penjualan gaharu seringkali pergi ke tempat prostitusi dan 
perjudian. Di situ mereka biasanya minum minuman keras dan 
pulang dalam keadaan mabuk berat. Banyak suami pulang ke 
rumah dalam keadaan mabuk dan memukul istri mereka karena 

                                                 
33 Di Eci sistem Upeti kepada oknum-oknum Pemerintah Distrik dan Polisi serta TNI AD lebih dikenal 
dengan setoran wajib, uang administrasi, uang rokok, ongkos Pam (Pengamanan). Praktek-praktek 
seperti itu sudah menjadi hal yang biasa tanpa kontrol dari atasan mereka.   
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uang habis kalah di meja judi. Bahkan terjadi pembunuhan 
karena pelakunya mabuk setelah meminum minuman keras. 
Lain kali ada orang yang mabuk di jalan-jalan dan membuat 
kekacauan dan tindak kekerasan. Seperti berkelahi, berteriak-
teriak di jalanan, mencuri barang milik orang.  
 
Tergiur untuk mencari uang lebih banyak para pencari gaharu 
seringkali melanggar batas-batas dusun yang telah disepakati 
bersama. Pelanggaran itu seringkali menimbulkan ketegangan 
dan konflik antar marga/fam pemilik hak ulayat. Namun, 
pelanggaran itu tidak hanya menimbulkan ketegangan antar 
marga/fam tetapi dalam keluarga sendiri. Antara kakak dan 
adik. Atau antara orang tua dan anak. Hal itu seringkali lebih 
disebabkan karena pembagian hasil sewa dusun yang tidak 
merata di dalam keluarga. Akibatnya relasi hidup bersama 
terganggu.         
 

• Kekerasan terhadap perempuan dan anak 
Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam suku Awyu 
dan wiyagar bukanlah hal  baru. Dulu kekerasan terhadap 
perempuan seringkali dilakukan oleh laki-laki, tetapi dengan 
motif yang lain sama sekali. Kekerasan dapat terjadi jikalau 
perempuan tidak melaksanakan tugasnya memasak, menjaga 
anak, melahirkan. Sekarang latar belakang terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan lebih dikarenakan minuman keras, judi, 
dan pelacuran. Bila istri tidak memberi uang kepada suami untuk 
bermain judi maka pasti istri akan mendapat pukulan dan 
siksaan. Relasi antara suami dan istri menjadi tegang. Suasana 
dan iklim dalam rumah penuh dengan rasa curiga dan 
prasangka yang sangat rentan terhadap keributan dan 
perkelahian.  

 
• Potensi konflik berlatar belakang SARA 

Kekecewaan demi kekecewaan, kecemburuan, iri dan sakit hati 
makin hari makin menumpuk di benak dan kesadaran orang 
Awyu dan Wiyagar. Ketidakadilan dan diskriminasi dalam 
hukum, ekonomi, relasi sosial (sering muncul ungkapan dan kata-
kata yang menghina atau merendahkan martabat orang 
Papua, seperti “Dasar Orang Papua!!!”; “Kamu itu Orang Papua 
tidak ada apa-apanya”, dsbnya), semua ini terjadi di depan 
mata dan telinga mereka sendiri. Tak jarang dalam jumlah 
tertentu suatu kelompok tertentu berkelahi dan kejar-kejaran 
dan baku tikam dengan kelompok suku yang lain. Ketegangan 
atau konflik antarpribadi cenderung dikaitkan dengan suku dan 
golongan, bahkan ada yang mulai membawa atau 
menghubungkan dengan latar belakang perbedaan agama. 
Contohnya kasus Jerry, orang Wamena dikeroyok dan dianiaya 
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hingga tewas oleh pedagang dan ABK Kapal Buton. Kejadian ini 
sempat memicu reaksi balasan dari beberapa pemuda 
Wamena lain. Kasus lain lagi adalah seorang pemuda Jawa 
ditikam orang Bugis. Beberapa pemuda Jawa bersama pemuda 
Maluku menyerang warga Bugis yang tinggal di lokasi 
pelabuhan. Ini adalah dua contoh kasus yang dapat menjadi 
« bom waktu » dan berpotensi konflik kekerasan antar etnis di Eci 
khususnya dan Distrik Assue pada umumnya.      
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BAB DELAPAN 
________________AKSI  PERLAWANAN MASYARAKAT SETEMPAT 

 
Sebagai reaksi atas situasi dan kondisi kemasyarakatan yang 
mencemaskan sebagaimana ditampilkan dalam potret kehidupan 
nyata mereka, maka penduduk asli bersepakat untuk melakukan 
perlawanan. Untuk melancarkan perlawanan mereka terhadap sistem 
yang membelenggu itu mereka memilih cara tanpa kekerasan. Berikut 
beberapa fakta perlawanan yang telah dilakukan penduduk asli 
sebagai ungkapan protes dan ketidaksukaan terhadap praktek-
praktek hidup menyimpang yang menyuburkan penyakit sosial yang 
semakin marak di Distrik Assue.  
 
1.   Aksi Dewan Gereja, Para  Pastores dan  Tokoh Adat se - Dekanat 
Mappi  

Menyaksikan kenyataan tersebut, Dewan Gereja dan Tokoh Umat 
Katolik Paroki Aboge mengadakan pertemuan bersama pada hari 
Minggu, 8 Desember 2002 di Gereja Katolik “St. Yakobus” Stasi Eci. 
Pertemuan yang diprakarsai dan difasilitasi oleh para Pastores se-
Dekanat Mappi ( terdiri dari: Paroki Aboge, Arare, Kepi, dan 
Wanggate) itu merumuskan sejumlah keprihatinan yang sedang 
membelenggu masyarakat yang berada di wilayah hukum Distrik 
Assue. Dalam pertemuan itu disimpulkan bahwa telah terjadi 
KEMEROSOTAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN (Adat-Budaya, Iman-
Keagamaan, Moral-Susila, dan Pendidikan). Diungkapkan juga 
keprihatinan mereka yang dinyatakan dalam Pernyataan Sikap 
yang berisikan 5 (lima) butir keprihatinan: [1] mendesak semua 
pihak baik itu pemerintah, pimpinan sipil dan TNI/Polri, Tokoh 
Agama, tokoh adat untuk bersama-sama menegakkan dan 
menghargai nilai-nilai kehidupan manusia, [2]  menolak dengan 
tegas segala bentuk dan praktek kegiatan yang merusak ataupun 
menghambat pertumbuhan nilai-nilai kehidupan manusia itu di 
wilayah Distrik Assue ini, [3] praktek atau kegiatan yang merusak 
dan menghambat yang dimaksud itu adalah MASUKNYA MINUMAN 
KERAS, PRAKTEK PERJUDIAN, DAN PROSTITUSI/PELACURAN [4] 
mendesak penegak hukum, pemerintah, adat dan agama agar 
menegakkan hukum dan aturan yang berlaku sama/adil, 
melindungi dan mengutamakan kepentingan orang banyak demi 
kesejahteraan bersama, menindak tegas siapa saja pelaku-
pelakunya atau siapa saja yang melanggar hukum [5] meminta 
kepada penjual, pemilik, penyimpan minuman keras agar dengan 
kesadaran sendiri menyerahkannya untuk dimusnahkan, meminta 
pemilik dan pengelola perjudian dan tempat-tempat hiburan (bar, 
diskotik, karaoke, rumah bordil) agar segera ditutup, meminta 
pengunjung dan pengguna barang dan tempat-tempat tersebut 
agar dapat bekerjasama demi kesejahteraan hidup bersama 
banyak orang, serta menegaskan kembali pentingnya pembinaan, 
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pengembangan, penerusan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 
muda dalam keluarga, sekolah, agama, dll. Pada akhir surat 
pernyataan sikap itu Dewan Gereja dan Tokoh Umat Katolik Paroki 
St. Yosep Aboge mendesak semua pihak agar SESEGERA MUNGKIN 
menanggapi dan menindaklanjutinya.  

 
2. Aksi Demonstrasi Kaum Perempuan di Eci 
Saat kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Merauke di Eci pada 
tanggal 25 Januari 2003, kaum perempuan melakukan aksi 
demonstrasi. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh kaum perempuan 
tua dan muda, dari pelbagai kelompok organisasi (PKK, Dharma 
Wanita, paramedis, istri-istri tentara) itu menyampaikan aspirasi 
mereka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke agar 
segera menutup semua tempat-tempat pelacuran dan penjualan 
minuman keras serta perjudian yang sangat meresahkan mereka. 
Menurut mereka, bahwa akibat dari semuanya itu yang korban 
adalah anak-anak dan perempuan. Para suami yang memperoleh 
uang dari hasil penjualan kayu gaharu itu lalu pergi 
menghabiskannya di meja judi, tempat prostitusi dan meminum 
minuman keras. Para suami yang dalam keadaan mabuk dan 
kalah di meja judi itu akhirnya melampiaskan kemarahannya 
kepada isteri dan anak-anak mereka yang sedang menunggu di 
rumah. Tindak kekerasan ini kemudian berdampak lebih luas lagi. 
Ada suami yang menceraikan istrinya atau sebaliknya. Suami yang 
pergi ke tempat pelacuran kemudian membawa virus HIV/AIDS 
dan menularkannya kepada istrinya. Rumah tangga yang kurang 
harmonis membuat suasana dalam rumah kurang kondusif bagi 
perkembangan dan pertumbuhan anak yang kemudian mencari 
pelarian dengan hal yang sama pula dengan yang dilakukan 
ayahnya.   

 
3.   Kirim laporan kepada sejumlah instansi 

Menanggapi konflik sosial di Paroki Aboge pihak Keuskupan Agung 
Merauke melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) 
menulis surat Nomor: 84/SKP/KAM/C.2/04/2003 yang di tujukan 
kepada Kapolda Papua di Jayapura dan sejumlah pejabat sipil 
dan TNI/Polri baik yang berada di Merauke dan Jayapura maupun 
di Jakarta. Bersama surat tersebut dilampirkan sebuah laporan 
yang berjudul: “Gambaran Singkat tentang Suasana 
Kemasyarakatan di Kampung Eci, Distrik Assue, Kabupaten 
Merauke”. Laporan yang sama pula disampaikan kepada Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) di Jakarta dan 
sejumlah LSM di dalam negeri. Penyebarluasan informasi itu 
dimaksudkan supaya sedapat mungkin menarik perhatian pelbagai 
kelompok dan organisasi agar dapat menindaklanjuti laporan itu 
sesuai dengan kepentingan lembaganya masing-masing.   
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4.   Keprihatinan Kepala Distrik Assue     
Kepala Distrik Assue, Drs.John Jitmau, 34 (telah diganti pada tahun 
2003) sangat prihatin terhadap situasi dan kondisi sosial kehidupan 
masyarakatnya, khususnya di Eci yang semakin hari semakin tidak 
teratur akibat bisnis illegal miras, perjudian, prostitusi dan ecstasy.  
Keprihatinan ini telah dilaporkannya melalui  surat yang ditujukan 
kepada Bupati, Gubernur dan Kapolda. Bahkan Jitmau telah 
bertemu dengan pejabat-pejabat atasannya guna melaporkan 
situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, hukum yang tergerus 
oleh bisnis miras, perjudian, ecstasy, prostitusi ilegal di wilayahnya. 
Tetapi usahanya untuk memberantas penyakit sosial itu tidak punya 
hasil apa-apa. Semuanya itu menurut Jitmau, karena oknum aparat 
pemerintah Distrik dan oknum anggota Polsek Assue (yang 
bertugas saat itu) juga terlibat dalam bisnis ilegal itu. Baik sebagai 
pelaku utamanya maupun sebagai pelindung.  

 
5. Mengadakan pelatihan 
Sebagai tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan kepada 
sejumlah instansi dan organisasi itu, SKP KAM lalu merancang 
sebuah pelatihan bekerjasama dengan Keadilan & Perdamaian 
dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) 
MSC Dekanat Mappi dan 
Paroki Eci. Tujuan pelatihan 
HAM dan Analisis Sosial dalam 
Konteks Papua itu agar 
umat/masyarakat  [1] dapat 
memperjuangkan nilai 
keadilan dan kebenaran 
dengan menjadi mediator 
dari konflik; [2] menyadari 
akan hak-haknya, supaya 
menumbuhkan perilaku baru, 
memetakan permasalahan 
yang ada didalam 
komunitasnya, serta meningkatkan kesadaran kritis mereka; dan [3] 
agar mereka memiliki keberanian untuk melakukan aksi nyata 
dalam merubah situasi hidup masyarakat serta menyadari betul 
posisi mereka sebagai agen perubahan.      

 
Photo 6. Suasan Pelatihan HAM 

 
6.   Lokakarya Budaya Awyu Darat 

Arus kebudayaan baru yang masuk dan telah menggeser nilai-nilai 
luhur yang terkandung dalam adat-istiadat dan budaya orang 
Awyu Darat. Orang Awyu Darat yang menerima arus kebudayaan 
baru itu dewasa ini berada dalam kebingungan. Dalam konflik-

                                                 
34 Wawancara dengan mantan Kepala Distrik Assue tahun 2002 – 2003, Drs. John Jitmau, di Merauke, 
1 Oktober 2004,  
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konflik sosial yang terjadi sering sekali mereka menyinggung 
tentang peran apa yang bisa dilakukan oleh mereka sebagai anak-
anak asli Awyu Darat. Akar masalah dari konflik-konflik sosial itu 
adalah soal identitas diri. Menyikapi dinamika itu, Dewan Paroki Eci 
menyelenggarakan “Lokakarya Budaya Awyu Darat” di Kampung 
Eci dari tanggal 28 September s/d 3 Oktober 2004. Lokakarya yang 
menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh adat itu bertujuan menggali 
dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan adat istiadat 
orang Awyu Darat. Dalam lokakarya itu digali kembali tentang 
sejarah tiap-tiap kampung berikut silsilah keturunan. Juga 
dibicarakan tentang nilai-nilai mana yang masih dapat 
dipertahankan dan dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan 
bersama  dalam kehidupan modern sekarang ini.     
 

7.   Surat LMA Awyu Distrik Assue 35

Ketua LMA Awyu Distrik Assue, Jacobus Jufu dalam suratnya 
kepada SKP-KAM agar dapat menindaklanjuti secara serius 
permasalahan sosial yang terjadi dalam wilayah Distrik Assue. LMA 
meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 
menertibkan pelbagai masalah sosial seperti miras, perjudian, 
prostitusi. Tidak hanya itu, LMA juga meminta agar oknum-oknum 
Polsek Assue yang membekingi masuknya PSK, miras, perjudian, 
termasuk oknum pegawai Distrik Assue yang mempermainkan 
harga beras bantuan untuk masyarakat miskin, menggunakan 
uang hasil PAD Distrik Assue, agar ditindak secara tegas. 
 

8.   Demo Damai Orang Awyu Darat 
Pada tanggal 3 Oktober 2004 Lokakarya Budaya Orang Awyu 
Darat ditutup dalam suatu perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin 
oleh Pastor Paroki Eci, Pastor Decky Ogi, MSC. Selesai Perayaan 
Ekaristi Kudus massa orang Awyu Darat yang berjumlah kurang 
lebih 1000 orang melakukan aksi demo damai. Demo dimulai dari 
depan Gereja Katolik Eci menuju ke lokasi pelabuhan dan kembali 
ke lapangan. Saat berada di lokasi pelabuhan Kanisius 
Tokomonowir (Peserta Temu dan Dialog Budaya Awyu Darat) 
membaca pernyataan sikap mereka. “Untuk menyelamatkan 
orang-orang suku Awyu di jaman sekarang ini agaknya memakan 
waktu, maka pada kesempatan Dialog dan Temu Budaya Awyu 
Darat ini telah kami sepakati dan membuat sebuah  Pernyataan 
Sikap Bersama sebagai berikut: [1] MENOLAK DENGAN TEGAS 
BERLANGSUNGNYA KEGIATAN PROSTITUSI/PELACURAN, PENJUALAN 
MIRAS (MINUMAN KERAS), PERMAINAN DADU, PERJUDIAN, DAN 
YANG LAIN SEJENISNYA, [2] MENOLAK DENGAN TEGAS BAGI 
OKNUM-OKNUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG DILARANG 

                                                 
35 Lihat surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mappi, Distrik Assue, tanggal 2 Oktober 2004 
Nomor: 37/LMA-AS/2004; Perihal: 1. Penertiban PNS dan Penegak hukum; 2. Bukti-bukti kasus. 



Laporan kegiatan Bisnis Gaharu dan Dampaknya  
Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi 

Papua Selatan 

BAIK MENURUT ADAT DAN BUDAYA ORANG AWYU MAUPUN ADAT 
SERTA BUDAYA OKNUM TERSEBUT. BILA MASIH MELAKUKANNYA 
AGAR DIPINDAHKAN DAN DIPROSES SECARA HUKUM; [3] BAGI 
SEGENAP WARGA MASYARAKAT YANG ADA BILAMANA KEDAPATAN 
MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU, MAKA AKAN 
DIKENAKAN SANKSI/HUKUMAN SERTA UNDANG-UNDANG 
PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. 
 
 
 
 
 

Photo 7. Aksi Demo Damai dan Pernyataan Sikap Masyarakat 
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Setelah itu pernyataan sikap 
diserahkan kepada Kepala Distrik 
Assue, Johanis Sumbung, BSw, 
Kapolsek dan Dan Pos Ramil Assue.  
Massa pendemo yang berjalan kaki 
itu mendapat pengawalan ketat 
dari aparat kepolisian Assue yang 
turun dengan persenjataan 
lengkap. 
 
Beberapa hari setelah demo damai 
itu beredar isyu bahwa masyarakat 
pendatang Non-Papua yang 
tinggal di sekitar lokasi pelabuhan 
sedang mempersenjatai diri mereka 
dengan senjata api rakitan, parang 
dan badik. Menurut isyu itu yang menjadi target utama 
pembunuhan adalah Pastor Decky Ogi, MSC dan Gabriel 
Tokomonowir (Ketua Panitia). Selain itu beredar pula isyu bahwa 
kalau ada penduduk asli Awyu dan Wiyagar yang mabuk di sekitar 
lokasi pelabuhan, maka masyarakat pendatang akan langsung 
menikamnya.  

 
Photo 8. Pernyataan Sikap 

  
Tanggapan Pemerintah: Upaya menghentikan dampak bisnis gaharu 
Akibat berbagai gelombang aksi tersebut diatas yang memberi 
tekanan kepada pemerintah baik di Kabupaten Merauke (saat itu 
belum pemekaran kabupaten) dan Provinsi Papua, maka sebagai 
reaksi terhadap sejumlah aksi itu berikut ini dicatat tanggapan dari 
Pemda Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua.       
 
1. Tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 

Pernyataan Sikap Bersama yang ditanda tangani oleh 64 orang 
Tokoh Umat Katolik Paroki  Aboge pada tanggal 8 Desember 2002 itu 
kemudian dikirim kepada Bupati Kabupaten Merauke, Kapolres, 
Dandim 1707 dan instansi lain yang terkait. Atas pernyataan sikap itu 
dalam kunjungan kerjanya ke Distrik Assue, Wakil Bupati Kabupaten 
Merauke, dr. Benyamin Simatupang, MPH yang didampingi 
Danramil, Kapolsek, tokoh adat dan tokoh agama pada tanggal 25 
Januari 2003 atas nama pemerintah daerah secara resmi menutup 
dan menyegel tempat-tempat pelacuran, perjudian dan penjualan 
minuman keras. Penutupan dan penyegelan itu dilakukan secara 
simbolis pada Hotel-Karaoke-Cafe-Wartel (HKCW) Jasrito milik 
Susanto. “Karaoke, Bar, dan penjualan minuman keras serta 
perjudian dan prostitusi jangan ada dan jangan pernah ada di 
daerah terpencil seperti Assue ini”, kata Wakil Bupati ketika itu. 
Danramil pada saat penutupan dan penyegelan HKCW itu 
menyatakan dukungan atas upaya yang dilakukan Pemda Kab. 
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Merauke. Bahkan Bupati Kab. Merauke, Drs. John Gluba Gebze tidak 
tanggung-tanggung meminta pihak kepolisian agar segera 
memeriksa Susanto pemilik HKCW Jasrito. Menanggapi permintaan 
Bupati pihak kepolisian telah mengirim satu tim ke Eci untuk 
menjemput Susanto pemilik HKCW Jasrito.  

 
2. Tanggapan Gubernur Provinsi Papua 

Surat SKP-KAM No. 84/SKP/KAM/C.2/04/2003 tentang suasana 
kemasyarakatan di Kampung Eci, Distrik Assue, Kabupaten Merauke 
yang ditujukan kepada Kapolda Papua dan tembusannya dikirim 
kepada sejumlah pejabat pemerintah telah mendapat tanggapan 
Gubernur Provinsi Papua. Dalam suratnya No. 300/2263/Set 
tertanggal 2 Juli 2003 perihal Laporan suasana Kampung Eci Wakil 
Gubernur, Drs. Constant Karma atas nama Gubernur Provinsi Papua 
meminta perhatian Bupati Merauke untuk mencegah terjadinya 
konflik horizontal dan meluasnya HIV/AIDS di Distrik Assue. 
Selanjutnya Gubernur Provinsi Papua meminta Bupati Merauke untuk 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: [1] agar segera melakukan 
pengecekan atas kebenaran laporan tersebut, dan bila ternyata 
benar supaya melakukan penertiban sesuai dengan hukum yang 
berlaku; [2] agar kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh 
Bupati selama ini atas masalah tersebut terus ditegakkan demi 
menjaga kewibawaan Pemerintah; [3] diupayakan agar 
pembaharuan yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak mengikis 
nilai-nilai adat istiadat maupun budaya masyarakat setempat yang 
mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat. 
Tembusan surat dikirim pula kepada Kapolda Papua, Kapolres 
Merauke, Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) 
Merauke. 
 

3. Tanggapan Pemerintah Distrik dan Polsek Assue: Suatu usaha 
setengah hati 

Berdasarkan informasi yang kami peroleh selama investigasi di Eci 
diperoleh kesan bahwa usaha penertiban pelbagai kegiatan 
prostitusi, perjudian dan miras yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 
Distrik dan Polsek Assue tidak mengurangi kegiatan-kegiatan 
tersebut. Seakan-akan sedang terjadi fragmen “kucing-kucingan”. 
Bila ada kunjungan pejabat pemerintah dari kabupaten, wartawan, 
atau aktivis LSM di Eci dan diketahui oleh para “BOS”, maka hampir 
selalu tempat-tempat tersebut terlihat sepi. Namun, setelah orang-
orang itu pulang seluruh tempat-tempat tersebut aktif kembali lagi 
seperti semula tanpa ada yang mampu menegur dan melarangnya. 
Seperti di Eci tidak ada pemerintah yang bertugas dan berfungsi 
mengatur, memajukan dan melindungi rakyatnya dari praktek-
praktek eksploitasi yang tidak adil dan lebih dari itu sangat 
merendahkan martabat manusia. Usaha Pemerintah Distrik dan 
Polsek Assue yang tidak serius dipandang oleh penduduk asli Awyu 
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dan Wiyagar sebagai suatu usaha setengah hati. Agaknya sikap 
membiarkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
seluruh kehidupan aparatur pemerintah dan Polsek Assue.    
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BAB SEMBILAN  
____________________________________SITUASI TERAKHIR DI ECI  

Meski ada perlawanan masyarakat :  
Praktek Prostitusi, Perjudian dan Miras semakin marak 

 
1.   Perkembangan Pasca pernyataan sikap 

Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama 
menjadi frustasi dan apatis menyaksikan beroperasinya lagi 
perjudian, prostitusi dan minuman keras. Dalam  laporannya yang 
ditujukan kepada pelbagai instansi dan lembaga pemerintah 
maupun LSM itu, Frater Pius Manu menulis sebagai berikut:  
 
• Pastor Paroki Aboge, Frater Pius Cornelis Manu dalam suratnya 

tertanggal 18 Februari 2003 kepada Sekretariat Keadilan dan 
Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) antara lain 
menulis: …..“ Akan tetapi segalanya ini rupanya bersifat 
sementara saja. Masyarakat Assue seakan-akan dininabobokan 
dengan suatu perasaan legah yang bersifat semu belaka. 
Sebab, segala kemaksiatan yang dilarang itu kini mulai berjalan 
lagi seperti dulu. Maka kecemasan masyarakat mulai kambuh 
kembali”. 

   
• Berita acara penututupan dan penyegelan dari pemerintah di 

tempat-tempat perjudian, dadu, kupon putih dan tempat-
tempat prostitusi serta tempat penjualan miras di Eci dan 
Khanemi sudah tidak ada lagi. Dicabut atau dirusak oleh orang-
orang yang tidak diketahui identitasnya hingga sekarang 

 
• Disinyalir bahwa ratusan karton miras yang dibawa oleh kapal-

kapal kayu milik pedagang asal Buton telah masuk di Eci 
bersamaan dengan kembalinya seorang oknum anggota Polsek 
Assue itu sering disebut masyarakat sebagai backing pedagang-
pedagang asal Buton. 

 
• Pada tanggal 3 Maret 2003 hampir saja terjadi bentrokan fisik 

antara penduduk asli dengan masyarakat pendatang asal 
Buton. Berawal dari tersebarnya isu ditengah masyarakat, 
bahwa para pedagang asal Buton akan melakukan aksi 
demonstrasi terhadap Kepala Distrik Assue. Penduduk asli yang 
mendengar rencana itu tidak setuju dan meminta agar aksi 
demo itu tidak dilakukan. Namun demikian, penduduk asli 
menyatakan sikap membela Kepala Distrik Assue yang 
kebetulan saat itu dijabat oleh seorang anak Papua. Sebagai 
tanda bahwa mereka siap menghadapi pendemo itu, 
penduduk asli mempersenjatai diri dengan busur dan anak 
panah, parang, tombak, dan kampak. Setelah negosiasi yang 
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dilakukan aparat keamanan akhirnya, aksi demo itu urung 
dilaksanakan. Diperoleh informasi bahwa sebenarnya aksi demo 
itu dirancang oleh beberapa oknum aparat keamanan untuk 
menteror Kepala Distrik Assue. Rupanya beberapa oknum 
aparat keamanan tidak menyukai sikap tegas Kepala Distrik 
Assue yang berencana menertibkan bisnis-bisnis illegal yang 
sangat merugikan masyarakat kecil.  

 
• Frater Pius Manu dan Pastor Decky Ogi, MSC, bersama 

beberapa Tokoh Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2003 
malam memergoki dua kelompok yang sedang bermain judi 
jenis dadu di Jalan Muyu dan di sekitar pelabuhan dekat pasar 
ikan Eci. Malam itu juga Frater Pius Manu dan Pastor Decky Ogi, 
MSC, sekitar pukul 21.30 wit pergi melaporkan kegiatan 
perjudian yang baru saja mereka saksikan itu kepada petugas 
polisi yang bertugas saat itu di kantor Polsek Assue. Empat hari 
kemudian, sekitar 09.30 wit kedua mereka diundang oleh 
Kapolsek Assue untuk bertatap muka dengannya di kantor 
Polsek Assue. Dalam tatap muka itu Kapolsek Assue, Iptu Pol. 
Riyanto menyampaikan, bahwa kegiatan perjudian di pasar ikan 
dan sekitar pelabuhan sebagaimana yang dilaporkan itu telah 
diketahui pihak berwajib. Namun, mereka tidak bisa mengambil 
tindakan yang tegas. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan 
gejolak-gejolak lain (Kapolsek saat itu tidak merincikan apa 
yang dimaksudkan dengan gejolak-gejolak lain). 

 
• Tanggal 29 Maret 2003, di kampung Isage terjadi perkelahian 

antara Xaverius Ji Kaibu dengan Xaverius Yamcuo Cinofu. 
Akibat perkelahian itu Xaverius Ji Kaibu terpotong otot lengan 
kirinya; sedangkan Xaverius Yamcuo Cinofu mati ditempat 
tertembus tombak babi. Perkelahian yang menyebabkan 
kematian itu dipicu setelah Xaverius Yamcuo Cinofu meminum 
minuman keras jenis robinson sebanyak 2 botol. Ketika hari 
pemakaman Xaverius Yamcuo Cinofu di kampung Isage 
keesokan harinya Kapolsek Assue, Sekretaris Distrik Assue dan 
beberapa tokoh masyarakat serta tokoh agama katolik juga 
hadir. Ibadah pemakaman dipimpin oleh Frater Pius Manu. 

 
• Di sekitar pelabuhan Eci, pada tanggal 30 Maret 2003, malam 

hari kira-kira pukul 24.00 wit seorang anggota Polsek yang dalam 
keadaan mabuk mencegat empat orang pemuda. Saat itu 
oknum anggota Polsek tersebut menampar tiga orang dan 
seorang lainnya melakukan perlawanan dengan menggunakan 
kampak. 

 
• April 2004, seorang warga Papua asal Wamena yang sedang 

mabuk terlibat perkelahian dengan beberapa ABK kapal Buton. 
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Pemuda Wamena yang di keroyok dan dianiaya dengan balok 
kayu itu akhirnya meninggal dunia. Kejadian itu mengakibatkan 
beberapa pemuda Papua asal Wamena berniat untuk 
membalas kematian teman mereka.  

 
2.   Perkembangan Mei 2004 : Kunjungan SKP-KAM  

Pada tgl. 25 Mei 2004, malam hari sekitar pkl. 19.30 wit, bersama dr. 
Pratono (Kepala Puskesmas Eci), Sersan Kepala Basirah (Dan Pos 
Ramil Distrik Assue), Bripka Pol. Amirrudin (Pejabat Kapolsek Assue), 
Aries Marey (Staf Distrik Assue) dan serta Jack Jufu (Ketua LMA 
Awyu Distrik Assue) bersama P. Decky Ogi, MSC (Pastor Paroki Eci), 
P. Stefanus Tri, MSC  (Pastor Dekan Mappi), Staf SKP KAM serta 
beberapa warga penduduk asli mendatangi beberapa tempat 
prostitusi dan perjudian yang lokasinya berpusat di pasar Eci. 
Malam itu Dan Pos Ramil menenteng senjata laras panjang dan 
pejabat Kapolsek membawa senjata genggam jenis pistol. Tempat 
pertama yang kami kunjungi adalah sebuah rumah dengan 
konstruksi panggung yang terbuat dari papan. Pada bagian dalam 
rumah prostitusi itu dibagi menjadi beberapa petak yang 
difungsikan sebagai kamar bagi para PSK. Beberapa saat sebelum 
masuk ke rumah prostitusi itu kami sudah mendengar suara musik 
yang diputar dari VCD. Begitu kami masuk ke dalam dan melewati 
gang dimana terdapat kamar-kamar PSK kami mendengar dengan 
sangat jelas suara-suara orang berbicara dari dalam kamar 
tersebut. Sempat terlihat beberapa orang laki-laki yang baru saja 
keluar dari dalam kamar PSK. Di teras depan rumah prostitusi itu 
yang juga terbuat dari papan terlihat beberapa perempuan PSK 
asal jawa dengan dandanan pakaian yang ketat dan make-up 
yang tebal sedang bercengkrama dengan beberapa orang lelaki 
non-papua. Di situ kami bertemu dengan seorang anggota polisi 
berpakaian preman sedang selempang senjata laras panjang 
berbicara dengan beberapa pemuda. Anggota polisi itu bernama 
Stefanus Bunara dan seorang lagi bernama Thamrin. Menurut 
penuturan beberapa pemuda Awyu yang ikut bersama kami  
malam itu mengatakan kepada kami, bahwa oknum anggota polisi 
itu adalah salah seorang anggota Polsek Assue yang sering menjadi 
pelindung dari rumah prostitusi, perjudian dan miras di Eci. 
Sementara kami sedang berbincang-bincang dengan beberapa 
PSK, anggota polisi itu langsung menghilang di lorong-lorong kios 
dalam kegelapan malam itu. Dari rumah prostitusi itu kami terus 
berjalan melalui lorong-lorong diantara kios-kios menuju tempat 
perjudian. Sesampainya kami di tempat perjudian suasana terlihat 
lengang dan sepi. Tidak terlihat kegiatan perjudian. Hanya ada 
beberapa orang lelaki sedang duduk berbincang-bincang di 
rumah pondok yang terdapat di halaman depan salah satu rumah 
yang dijadikan tempat perjudian itu. Terlihat pula pada malam itu, 
di salah satu tempat perjudian pengelolanya sedang memasukkan 
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meja dan kursi yang biasa dipergunakan masyarakat sebagai 
tempat untuk bermain judi ke dalam rumah. Kami yang terus 
berjalan melihat pengelola tempat perjudian yang lain mulai 
menutup pintu rumah mereka. Malam itu beberapa warga 
penduduk asli yang kami temui di jalan depan rumah perjudian itu 
menyatakan keheranannya. Padahal mereka baru saja 
menyaksikan aktivitas perjudian di tempat-tempat itu. Tetapi tanpa 
diketahui sebab musababnya tiba-tiba semua kegiatan perjudian 
ditutup oleh pemiliknya. Beberapa tokoh adat dan tokoh pemuda 
yang mengantar kami malam itu ke tempat perjudian itu merasa 
heran. Sebab, menurut mereka situasi malam itu sangat berbeda 
dengan hari-hari sebelumnya. Dimana di tempat itu ramai 
dikunjungi orang.     

 
3.   Perkembangan selama bulan Agustus – Oktober 2004 

• Pada 23 Agustus 2004, sekitar pukul 19.30 wit, Vinsen Siso, yang 
telah meneguk minuman keras berteriak-teriak di rumah bilyard 
di Eci. Sambil terus berteriak sempat terlibat adu mulut antara 
Vinsen dan seorang pemuda etnis Buton. Adu mulut akhirnya 
menjadi perkelahian. Saat itu  Vinsen lari meninggalkan pemuda 
Buton itu pergi mengambil kampak ; sedangkan pemuda Buton 
itu pergi melapor kepada oknum anggota Koramil Eci bernama 
Rukun. Beberapa saat kemudian Rukun datang ke rumah bilyard 
itu dan langsung memukul Vincen dengan popor senjata laras 
panjang yang dibawanya. « Saya tembak kau...... Kenapa kau 
lapor-lapor saya kepada wartawan » kata Rukun dengan nada 
marah kepada Vinsen. Rukun agaknya kurang suka terhadap 
Vinsen karena diduga telah melaporkan sepak terjangnya 
menjadi pelindung bisnis miras dan prostitusi di Eci kepada 
wartawan. Pada saat kejadian itu di Eci sedang berkunjung dua 
orang wartawan dari The Sydney Morning Herald, Mateus Moer 
dan Karuni Rompis yang meneliti tentang HIV/AIDS dan Prostitusi 
sehubungan dengan bisnis kayu gaharu.  

 
• Selasa, 2 Oktober 2004. Jacobus Jufu, Norbertus MbeJewi, 

Cosmas W. Hanahagi, Germanus Sumagi, Cosmas Cinofu 
bersama Pastor Paroki Eci, P. Decky Ogi, MSC mendatangi 
tempat judi, rumah karaoke, tempat pengedar miras. Pastor 
Decky Ogi, MSC untuk men-shooting-nya. Begitu mereka akan 
meninggalkan lokasi prostitusi terdengar bunyi letusan senjata 
api sebanyak 3 kali dari moncong senjata yang dipegang 
anggota Polsek Assue bernama S. Bunara yang berdiri sekitar 10 
meter dari rumah seorang germo bernama Lukman. “Harus ada 
ijin dari Polsek kalau mau shooting”, kata Bunara dengan nada 
marah sambil melihat ke arah mereka.    
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Sore hari, sekitar pkl. 17.00 wit, anggota Polisi Thamrin datang 
menemui Pastor Decky Ogi, MSC di Pastoran Eci. Maksud 
kedatangannya hanya ingin mengklarifikasi laporan (hasutan?) 
dari rekannya Stefanus Bunara, bahwa namanya disinggung 
oleh peserta Lokakarya dan Dialog Budaya Awyu Darat yang 
berlangsung di Eci. Pastor Decky yang saat itu ditemani Gabriel 
Tokomonowir (Ketua Panitia Temu Budaya Awyu Darat) 
mendengar penjelasan dari Thamrin tentang apa maksud dari 
tembakan peringatan dan pengelolaan Bar dan Rumah Bordil 
Mba Ija. Pada malam hari, kira-kira pkl. 19.00 wit, anggota Polisi 
bernama Amir dan seorang rekannya datang menemui Pastor 
Decky guna mengklarifikasi soal tembakan yang dilakukan oleh 
temannya. Menurut Amir, bahwa tembakan itu ditujukan 
kepada temannya Thamrin dan bukannya kepada rombongan 
temu budaya. Pada kesempatan itu Amir secara pribadi 
meminta maaf kepada Pastor Decky.        
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BAB SEPULUH  

_____________________________ANALISIS – PROSES PEMBIARAN 
Negara gagal melindungi warganya?   

 
Melihat seluruh rangkaian fakta dan suasana kemasyarakatan yang 
dipaparkan di atas, maka sangat jelas sekali bagi kami bahwa bisnis 
gubal gaharu yang semakin mengglobal telah menghantar Distrik 
Assue menjadi salah satu daerah yang semakin terbuka di Papua 
khususnya di Kabupaten Mappi. Keterbukaan oleh lancarnya arus 
informasi dan komunikasi telah menyebabkan lancarnya pula arus 
perdagangan dan investasi yang membawa keuntungan bagi siapa 
saja yang terlibat didalamnya. Disamping keuntungan, keterbukaan 
itu juga membawa serta akibat negatif dengan berkembangnya 
berbagai penyakit sosial, seperti perjudian, prostitusi, dan minuman 
keras. Penyakit sosial tersebut yang semula merupakan ciri khas kota 
besar, sejak tahun 1997 menjadi akrab dengan penduduk asli Awyu 
dan Wiyagar. Memang harus diakui bahwa disatu pihak dengan 
ekonomi gubal gaharu telah membawa perubahan dan kemajuan 
serta keuntungan di Distrik Assue. Tetapi dipihak lain justru dengan 
ekonomi gubal gaharu itu telah memerosotkan nilai-nilai kehidupan 
manusia sebagaimana dikeluhkan para tokoh umat, tokoh adat dan 
para pastores di Dekanat Mappi. Ekonomi gubal gaharu telah meluluh 
lantakan sikap-sikap sosial penduduk asli Awyu dan Wiyagar.  
 
Berkembangnya prostitusi, perjudian dan peredaran minuman keras 
yang merajarela di Distrik Assue seolah-olah tidak dapat dibendung. 
Ada indikasi yang cukup kuat mengenai keterlibatan oknum aparat 
keamanan (polisi dan TNI) dalam bisnis-bisnis illegal tersebut. Baik 
sebagai pelindung maupun sebagai pelaku utama (yang terkadang 
sangat sulit dibuktikan!!!). Sikap dan perilaku protektif dari oknum 
aparat keamanan seperti itu seringkali menimbulkan arogansi bagi 
kelompok-kelompok tertentu yang merasa memiliki kekuasaan dan 
akses besar untuk melakukan tekanan-tekanan, karena mereka 
menganggap memiliki kekuatan untuk melakukan itu karena dilindungi 
oleh oknum aparat keamanan. Sikap-sikap aparat seperti itu  
kemudian melahirkan sikap antipati penduduk asli Awyu dan Wiyagar 
dan kelompok-kelompok lain yang merasa diperlakukan tidak adil oleh 
kelompok lain yang didukung oleh aparat keamanan itu. 
Sebagaimana ditunjukkan dalam konflik terbuka antara kelompok 
pedagang asal Buton disatu pihak dan kelompok penduduk asli Awyu 
dan Wiyagar dilain pihak. Konflik itu sebenarnya merupakan 
pelampiasan dari berbagai perasaan “tidak suka” atau ketidakpuasan 
dan frustasi penduduk asli Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, 
khususnya di Eci yang telah terakumulasi sejak lama menyaksikan 
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perilaku aparat keamanan dan pemerintah distrik yang lebih berpihak 
pengusaha dan pedagang.  
 
Peredaran barang-barang illegal tersebut dapat terjadi karena 
semakin melemahnya kesadaran dan kewibawaan aparat keamanan 
serta aparat Pemerintah Distrik di mata rakyat. Dapat dikatakan 
mereka telah menjadi bagian dari jaringan bisnis illegal tersebut, 
sehingga mau tak mau terjadi upaya “pemaksaan” kepentingan 
ekonomi oleh pemilik modal kepada masyarakat luas, khususnya 
penduduk asli Awyu dan Wiyagar yang berada dalam situasi 
“keterpaksaan” oleh karena tekanan aparat keamanan yang telah 
berubah fungsi menjadi “tukang pukul” si pemilik modal. Dalam kondisi 
seperti itu penduduk asli Awyu dan Wiyagar yang sudah marginal 
secara ekonomi dan politik tidak akan pernah menemukan bentuk 
terbaiknya untuk menemukan keinginannya agar hidup berkecukupan 
seperti masyarakat pendatang yang telah menguasai hampir seluruh 
investasi, produksi, dan jaringan distribusi perekonomian di Distrik Assue. 
Sikap dan perlakuan aparat keamanan dan aparat Pemerintah Distrik 
yang cenderung memihak pedagang dan pengusaha tak pelak lagi 
melahirkan perasaan terluka. Karena, penduduk asli Awyu dan 
Wiyagar merasa direndahkan martabatnya. Semua perasaan 
“terluka” itu akan tersimpan rapih dalam memori kelompok atau 
komunitas mereka. Perasaan terluka itu tersimpan dalam apa yang 
disebut sebagai “agenda tersebunyi”. Apalagi dalam kesenjangan 
ekonomi itu aspirasi penduduk asli Awyu dan Wiyagar yang menuntut 
perubahan atau perbaikan kurang mendapat respon positif. Disatu 
pihak masyarakat pendatang yang memiliki modal telah menguasai 
hampir semua jaringan distribusi dan pemasaran. Dipihak lain 
penduduk asli, pemilik hak ulayat atas dusun-dusun mereka hidup 
dalam kebodohan, keterbelakangan dan penderitaan seringkali 
diperlakukan tidak adil, mengalami tindak kekerasan, dilecehkan dan 
ditindas. Semua itu merupakan tekanan yang dirasakan penduduk asli 
sejak gaharu ditemukan di daerah mereka. Lebih daripada itu 
beratnya tekanan tersebut telah berubah menjadi suatu bentuk 
kebencian yang sangat mendalam.      
 
Kita tertantang untuk meningkatkan martabat dan mutu orang Awyu 
dan Wiyagar dalam situasi dunia pendidikan dan pelayanan 
kesehatan yang kurang mendapat perhatian serius dari aparat 
pemerintah dan instansi yang bertanggungjawab untuk hal itu. Sangat 
bertolak belakang sekali kondisi itu terjadi dalam suasana Otonomi 
Khusus (OTSUS) Papua dimana kedua bidang tersebut mendapat 
perhatian utama. Dengan OTSUS Papua, seharusnya kontrol atau 
pengawasan dari instansi terkait semakin baik dan bukannya semakin 
lemah. Fakta bahwa sistem pengawasan instansi terkait yang lemah 
bahkan lumpuh semakin memperparah kondisi dan situasi tersebut. 
Dalam sebuah majalah seorang pastor mengatakan jika pelayanan 
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pendidikan (termasuk kesehatan) buruk, maka akan menghasilkan 
masyarakat yang buruk pula. Sepertinya kata-kata pastor itu sedang 
menjadi kenyataan di Distrik Assue.  
 
Dalam situasi demikian perubahan apa yang kita harapkan? 
Perubahan dapat dilakukan kalau semua pihak yang terlibat dalam 
permasalahan tersebut  terbuka dan mau secara jujur untuk duduk 
bersama mencari jalan mana yang dipilih sebagai jalan keluarnya. 
Menurut hemat kami upaya perubahan melalui pendidikan 
merupakan kekuatan dan modal dasar yang penting bagi proses 
menuju perubahan dan perbaikan kwalitas hidup orang Awyu dan 
Wiyagar yang kita inginkan bersama. Selain itu pula menurut hemat 
kami sangat diperlukan keterbukaan dan kesiapsediaan seluruh 
aparat keamanan dan aparat pemerintahan sipil dari tingkatan yang 
paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi untuk menerima 
keluhan – kritik dan kontrol sosial dari masyarakat baik secara individu 
maupun secara kelompok. Dan kemudian menindaklanjutinya sesuai 
prosedur dan mekanisme lembaga-lembaga penegak hukum.  
 
Situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Di Distrik Assue, sebagaimana 
digambarkan dalam laporan ini sungguh memprihatinkan. Setiap 
upaya guna mencari jalan keluarnya seolah-olah menemui jalan 
buntu. Kekhawatiran akan situasi dan kondisi masyarakat ini serta 
kurang adanya tanggapan yang memuaskan dari aparat 
pemerintahan distrik  dan keamanan selanjutnya mengantar kita pada 
pertanyaan ini: “Apakah memang situasi dan kondisi ini sengaja 
dibiarkan atau diciptakan oleh pemerintah?” Ataukah bisa pula 
diajukan pertanyaan lain yang lebih menggugat: ”Dengan 
membiarkan terus situasi dan kondisi masyarakat seperti itu, apakah 
sedang terjadi ‘pelumpuhan’ secara sistematis terhadap setiap segi 
kehidupan orang Papua, khususnya orang Awyu dan Wiyagar di Distrik 
Assue?”.  
     
Bagi kami kenyataan ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk sikap 
pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Proses 
pembiaran ini sungguh sangat mempengaruhi masyarakat sehingga 
semua daya dan kreativitas masyarakat sebagai dasar keikutsertaan 
mereka dalam setiap aspek pembangunan semakin hari semakin 
lumpuh dan tak berdaya akibat tidak cukupnya ruang untuk 
melakukan pemberdayaan. Semakin hari mereka diperhadapkan 
dengan masalah demi masalah yang hampir tidak ada solusi 
penyelesaiannya secara baik. Apabila ada penyelesaiannya, maka 
kami yakin sekali bahwa pasti kita akan menemukan cara dan bentuk 
terbaik untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi bersama.   
 
Seluruh uraian diatas telah menunjukkan bahwa peranan Negara 
(Polisi, TNI, Pemerintah Distrik dan Kabupaten) kurang maksimal dan 
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serius menyelesaikan pelbagai masalah. Dampak yang paling serius 
dari bisnis gaharu di Distrik Assue adalah keberpihakan aparatur 
negara terhadap mereka yang berduit. Pola seperti itu telah 
mengakibatkan orang Awyu dan Wiyagar tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya secara wajar. Kekuasaan Negara tidak dijalankan 
untuk untuk kemajuan semua orang. Dampak negatif akibat eksploitasi 
gaharu yang dialami orang Awyu dan Wiyagar dewasa ini 
membuktikan bahwa negara telah gagal melaksanakan 
kewajibannya (Obligation) untuk menghormati (to respect), memenuhi 
(to fulfill) dan melindungi (to protect) hak asasi manusia di wilayah 
hukum Distrik Assue, Kabupaten Mappi.   
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BAB SEBELAS   
____________________________KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 
A. Kesimpulan: Lima kecenderungan utama 
 

Dinamika kehidupan kemasyarakatan yang sedang terjadi di Distrik 
Assue yang sebab dan akibatnya telah diterangkan dalam bab-bab 
sebelumnya dalam laporan ini. Dari seluruh dinamika sosial 
kemasyarakatan yang terjadi itu kami menyimpulkan 4 (empat) 
kecenderungan utama (dari sejumlah faktor yang sedang 
berlangsung hingga sekarang) yang mungkin sekali akan sangat 
mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat Awyu dan 
Wiyagar di Distrik Assue dalam kurun waktu 5 hingga 10  tahun yang 
akan datang. Empat kecenderungan itu dapat diuraikan secara 
singkat sebagai berikut: 
 

1. Orang Awyu dan Wiyagar yang rendah kualitasnya 
Kualitas merupakan faktor yang paling menentukan berhasil 
tidaknya orang Awyu dan Wiyagar berkompetisi dalam 
lingkungan sosial budayanya yang terus semakin berubah. 
Namun demikian, menyaksikan kecenderungan semakin 
menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan, maka 
sepertinya kita akan menyaksikan sumber daya manusia Awyu 
dan Wiyagar kurang kualitasnya. Kita akan menyaksikan 
sejumlah anak-anak usia muda yang produktif tetapi tidak 
berkwalitas karena kurang terdidik dan kurang sehat. Sebagian 
dari mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 
berikutnya. Disamping itu penyebaran penyakit HIV/AIDS yang 
sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat hampir tidak 
terbendung lagi semakin menambah rendah kwalitas hidup 
manusia Awyu dan Wiyagar. Sepertinya kita akan menyaksikan 
suatu masa dimana generasi muda Awyu dan wiyagar yang 
tidak bermutu; dan tidak mampu lagi untuk dapat “survive” 
dalam persaingan meniti masa depan mereka yang lebih baik.   
 

2. Terpinggirnya orang Awyu dan Wiyagar dari proses politik dan 
ekonomi 
Kebijakan dan tindakan yang dipertontonkan oleh sejumlah 
aparatur pemerintah telah membuat posisi orang Awyu dan 
Wiyagar secara ekonomi dan politik semakin marginal. Proses 
peminggiran ini seringkali dilakukan oleh aparat pemerintah 
secara terbuka dan terang-terangan yang lebih memihak 
kepada pemilik modal (pengusaha dan pedagang). 
Keberpihakan itu dilakukan karena aparat pemerintah telah 
memperoleh amplop atau uang pelicin, atau setoran wajib 
kepada mereka. Walaupun keluhan, protes, kritik dari orang 
Awyu dan Wiyagar terhadap praktek-praktek ekonomi yang 
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merugikan mereka namun suara mereka hampir tidak terdengar 
oleh aparat pemerintah. Dengan cara seperti itu bisnis para 
pengusaha dan pedagang tetap akan dilindungi walaupun 
usaha apapun yang dijalankan itu bertentangan dengan aturan 
yang berlaku. Praktis kebijakan seperti itu telah menciptakan 
kesenjangan dan bila dibiarkan terus berlanjut, maka nasib 
orang Awyu dan Wiyagar tidak akan mengalami perubahan 
dan perbaikan berarti. 
  

3. Lemahnya penegakan hukum 
Penegak Hukum tidak mampu bertindak tegas terhadap diri 
sendiri maupun kepada para pelanggar hukum. Rakyat kecil di 
Distrik Assue seakan-akan jauh dari perlindungan hukum dan 
rasa keadilan. Praktek amplop, pungutan liar dan kejahatan 
lainnya telah merusak sendi-sendi tatanan hukum sehingga 
berdampak pada semakin berkurangnya kepercayaan rakyat 
terhadap penegak hukum dan keamanan. Kondisi seperti itu 
telah mendorong rakyat untuk menggunakan “hukum”nya 
sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang 
dihadapinya. Perbedaan perlakuan dan adanya ketidakpastian 
hukum adalah dua faktor yang menjadi pendorong bagi rakyat 
untuk main hakim sendiri.  

 
       4.  Lemahnya kemauan politik aparat negara 

Sikap pembiaran, acuh tak acuh, atau berbuat seolah-olah 
tidak tahu, apalagi hal ini sering dilakukan dengan alasan “Kami 
(Pemerintah Distrik, Pos Ramil, Polsek) tidak pernah memberi ijin 
resmi kepada para Bandar judi, germo rumah bordil dan 
pedagang miras”. Namun demikian, fakta tidak dapat 
terelakkan. Semua kegiatan yang merendahkan martabat 
manusia itu sungguh terjadi di depan mata dan telinga para 
aparatur  negara yang semestinya mengatur dan melindungi 
rakyatnya dari praktek-praktek tersebut. Disamping itu, 
lemahnya kontrol atasan dan lemahnya penegakan hukum 
telah menggoda dan mendorong tindakan aparatur negara 
yang sangat beraroma KKN.      
      

5. Semakin menguatnya primordialisme kesukuan 
Kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk asli dengan 
masyarakat pendatang telah menimbulkan rasa 
kesetiakawanan kesukuan yang cukup kental di kalangan 
penduduk asli Awyu dan Wiyagar. Rasa kesukuan itu semakin 
bertambah kekentalannya ketika mereka menyaksikan aparat 
hukum yang lebih berpihak pada kaum pengusaha dan 
pedagang yang kebanyakan adalah masyarakat pendatang 
non-Papua. Mereka ini telah mendominasi hampir seluruh 
perdagangan dan jaringan bisnis, khususnya gaharu dan 
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sembilan bahan pokok (sembako) di Distrik Assue. Kondisi dan 
situasi seperti itu telah memperkuat dan semakin memperkental 
rasa kesukuan penduduk asli. Dalam situasi seperti itu penduduk 
asli cenderung berpikir dan bertindak berdasarkan perhitungan 
kelompok sukunya sendiri.  
 
 
 

B. Rekomendasi: Menerobos rintangan, Menuju perubahan 
 
Melihat situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, maka menurut 
kami ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam 
upaya melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial dan 
budaya serta eksistensi penduduk asli Awyu dan Wiyagar di Distrik 
Assue, maka kami mengajukan beberapa butir rekomendasi 
sebagai berikut: 

 
Pertama, meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Mappi serta Pemerintah dan DPRD Provinsi Papua agar 
mendukung dan mendorong setiap usaha masyarakat baik 
secara individu maupun kelompok yang menginginkan 
perubahan ke arah yang lebih baik demi penegakan nilai-nilai 
dan martabat kemanusiaan; 
   
Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Mappi untuk segera 
memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana 
angkutan darat, sungai/kali dan udara yang memadai. 
Lapangan terbang di Aboge dan Eci merupakan prasarana 
penting dan vital yang perlu untuk segera mendapat perhatian.  
 
Ketiga, meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Mappi agar memberi perhatian yang lebih serius terhadap 
peningkatan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan 
yang memenuhi standar agar terpenuhinya hak-hak masyarakat 
dalam bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk 
anak-anak dan perempuan. Pemenuhan akan hak-hak 
pendidikan (the right to education) dan kesehatan (the right to 
health) itu selaras dengan pasal 8, 12, dan 62 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia; 

 
Keempat, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Mappi agar membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang 
mengatur dan sekaligus melindungi eksistensi penduduk asli suku 
Awyu dan Wiyagar atas tanah dan sumber daya alamnya 
sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia; 

 
Kelima, meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Mappi agar dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang 
terjadi untuk selalu mengedepankan hukum dan tidak 
menggunakan kekuasaan semata dan sekaligus menindak 
dengan tegas setiap aparatur negara, baik pegawai negeri sipil 
maupun TNI/Polri yang tidak menjalankan tugasnya dengan 
baik sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat;    
 
Keenam, mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mappi 
agar segera mengatur dan menetapkan standar harga-harga 
barang kebutuhan pokok, biaya transportasi sungai/kali, dan 
secara khusus harga gaharu demi kesejahteraan masyarakat di 
wilayah Distrik Assue; 
 
Ketujuh, mendesak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mappi 
agar segera memperhatikan secara serius mendata dan 
sekaligus menertibkan arus masuk penduduk baru, terlebih yang 
berasal dari wilayah lain di luar Kabupaten Mappi, secara khusus 
yang berasal dari luar Papua yang masuk ke wilayah hukum 
Distrik Assue.   
 
Kedelapan, meminta Pemerintah Kabupaten Mappi supaya 
mengadakan pelatihan atau pendidikan khusus yang 
dilaksanakan secara rutin dan teratur bagi aparat kampung, 
khususnya dalam hal Kepemimpinan, manajemen dan 
administrasi organisasi pemerintahan kampung termasuk 
menyediakan pula anggarannya.  Selain itu, mendesak 
Pemerintah Daerah dan DPRD kab. Mappi agar segera 
mengadakan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kursus di 
bidang kesadaran hukum, pengembangan ekonomi bagi 
masyarakat setempat. 

  
Kesembilan, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten Mappi agar segera membentuk sebuah Tim 
Investigasi untuk mengusut semua pelanggaran dan menindak 
dengan tegas semua aparatur negara dan pihak-pihak yang 
terlibat dalam kegiatan perjudian, prostitusi, dan miras melalui 
suatu proses hukum yang adil dan jujur serta memberikan ganti 
rugi yang setimpal dengan kerugian yang telah dialami oleh 
penduduk asli Awyu dan Wiyagar;   
 
Kesepuluh, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Mappi agar segera membuat kebijakan yang melindungi 
masyarakat setempat berupa Peraturan Daerah (PERDA): Hak-
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hak Masyarakat dalam pengaturan tanah, Perda tentang 
Prostitusi, Miras yang dapat menghindarkan masyarakat dari 
konflik kekerasan serta ancaman Hiv/Aids. 
 
Kesebelas, mendesak Kepala Kepolisian Resort Merauke agar 
segera menindak dengan tegas siapa saja yang terlibat dalam 
bisnis illegal serta memindahkan oknum aparat yang terlibat 
dalam pelanggaran hukum. 
 
 

Merauke, 5  November 2004 
 

Tim Penyusun 
SKP KAM 

 

 


