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Tulisan ini ditujukan untuk  memahami  bagaimana  relasi  patro-
nase yang mengutamakan  kuasa lelaki dalam keseharian orang-
orang Papua, baik di kampung maupun di kota, digunakan untuk 
kepentingan  dominan yang maskulin  dan bagaimana dampak-
nya pada kemajuan masyarakat Papua secara utuh. Di daerah pe-
dalaman, proyek modernisasi datang dengan cara menawarkan 
mimpi mengenai kerja profesional dan berupah. Perusahaan sagu 
membuka lowongan kerja bagi siapa saja, terutama orang asli Pa-
pua yang tinggal berdekatan dengan pabrik pengolahan sagu un-
tuk bekerja di perusahaan. Kondisi ini memperkuat hubungan pa-
tronase dengan menambahkan lapisan baru, yaitu posisi perusa-
haan terhadap masyarakat, khususnya orang asli Papua yang di-
pandang sebagai patron baru.  Sementara itu, relasi patronase da-
lam birokrasi pemerintahan telah mengakibatkan berbagai proyek 
modernisasi yang dibawa tidak digunakan untuk memajukan ke-
hidupan perempuan-perempuan Papua atau orang Papua secara 
keseluruhan. Sebagai cerminan dari relasi patronase yang masku-
lin dan berlapis ini, kepentingan kaum perempuan dan orang asli 
Papua umumnya di Sorong Selatan untuk mengakses hidup yang 
lebih baik sulit dikedepankan, baik melalui adat maupun birokrasi 
negara atau politik demokrasi.

kata kunci: relasi patronase, birokrasi, perempuan, sagu
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Pendahuluan 

Papua diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, dari ke-
kayaan mineral hingga humus yang memberikan nutrisi bagi ta-
naman apa pun yang tumbuh di atasnya, satu di antaranya adalah 
pohon sagu (Metroxylon sagu). Luas pohon sagu di Papua mencapai 
5,2 juta hektare dengan rincian 4.749.424 hektare di Provinsi Papua 
dan 510.213 hektare di Provinsi Papua Barat. Di kawasan Provinsi 
Papua Barat, kawasan terluas pohon sagu terletak di Teluk Bin-
tuni (212.353 hektare) dan Sorong Selatan (148.004 hektare) (lihat 
Bintoro 2019). Sagu sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan 
dari kehidupan dan kebudayaan orang Papua. Secara tradisional, 
mengolah sagu (masyarakat Papua menyebutnya sebagai tokok sa-
gu) merupakan kerja kolektif keluarga batih, dan terkadang meli-
batkan lebih dari satu keluarga.

Tokok sagu adalah salah satu kerja di mana perempuan Papua 
menunjukkan kekuatannya. Setelah sagu dipotong-potong (ditu-
al) dan dibelah menjadi beberapa bagian, perempuan akan turut 
membantu untuk memindahkan tual sagu dengan cara mengge-
lindingkan menuju tempat pengolahan. Sagu kemudian diekstrasi 
hingga menghasilkan sari pati dan kemudian dipisahkan untuk 
menghasilkan sagu basah. Setelah terkumpul cukup banyak, sagu 
akan dibawa ke pasar untuk dijual. Tahapan ini akan memakan 
waktu hingga beberapa hari, dan perempuan terlibat pada semua 
tahapan tokok sagu.

Posisi lelaki dalam budaya Papua memegang peranan sangat 
penting. Segala keputusan keluarga dan keluarga besar dipegang 
oleh lelaki tertua berdasarkan genealogi dari fam tersebut. Kepu-
tusan-keputusan yang diambil tidak terbatas pada urusan domes-
tik, terkadang pilihan politik pun menjadi kuasa ‘kepala keluar-
ga’. Pada beberapa kasus tertentu, perempuan Papua mengenyam 
sekolah tinggi, dan mendapatkan posisi kerja yang baik entah di 
perusahaan atau di instansi pemerintahan. Perempuan-perempu-
an terdidik ini terkadang menjadi tulang punggung keluarga secara 
ekonomi, namun secara sosial posisi mereka tetap dianggap tidak 
lebih daripada lelaki. Kekuasaan lelaki menjadi semakin kuat keti-
ka politik demokrasi yang “ditawarkan Jakarta” meneguhkan posi-
si lelaki sebagai primus intervares. Lelaki kemudian hadir menjadi 
negosiator, tim sukses, kepala rumah tangga, dan penentu bagi ke-
luarga tersebut, juga kemudian menempatkan perempuan berada 
di pinggiran, di rumah, untuk sekedar mengurus urusan domestik.

Dalam urusan politik, lelaki dapat ditemukan di lapisan mana 
saja. Dalam setiap lapisan negosiasi, lelaki memainkan peranan 
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penting, di antaranya terkait mobilisasi dukungan untuk satu ke-
luarga. Bayangkan saja misalkan satu fam keluarga besar di Papua 
bisa beranggotakan 8–9 rumah, di mana di setiap rumah bisa ber-
isikan 2–4 keluarga batih dengan anak minimal 2 orang dalam se-
tiap keluarga batih; berapa banyak suara elektoral yang dapat di-
kontrol oleh satu orang lelaki?!

Di Papua, relasi kekerabatan lelaki umumnya dapat ditentukan 
beberapa faktor: pertama, karena alasan satu suku; kedua, keaga-
maan, misalnya karena satu gereja; dan ketiga karena alasan keke-
rabatan. Ketiga faktor pembentuk relasi kekerabatan ini semakin 
kuat ketika menemui momentum pemilu. Para lelaki yang dianggap 
pintar dalam beretorika dan dianggap memiliki karisma tertentu 
akan maju mewakili kelompok, terutama kaum perempuan.

Luasnya kuasa lelaki telah memojokkan posisi perempuan da-
lam budaya Papua. Perempuan kerap dilihat sebagai sosok yang 
lemah, tak berdaya, dan tak mampu berbuat banyak terutama di 
ruang-ruang publik. Karena dianggap tidak berdaya, kemudian 
diluncurkanlah berbagai program untuk memberdayakan perem-
puan. Program-program ini banyak menyasar isu pengolahan sa-
gu. Tidak hanya dana, berbagai peranti modern untuk mengolah 
sagu didatangkan dari Jawa dengan dukungan berbagai pihak, di 
mana kunci dari program pengadaan barang tersebut ada di tangan 
pemerintah daerah, dengan sasaran perempuan di perkampungan 
dan daerah pedalaman.

Program ini kemudian juga tidak berhasil mendorong kemajuan 
secara signifikan di desa, terutama karena pembuatan keputusan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah banyak dilakukan oleh 
laki-laki yang memegang kekuasaan daripada perempuan yang 
bersentuhan langsung dengan pengolahan sagu. Selain itu, para-
digma pemberdayaan para pemegang kekuasaan masih dalam ke-
rangka hibah dana dan peralatan, alih-alih memberdayakan pe-
rempuan dengan memberikan mereka kesempatan dan ruang un-
tuk berpendapat dan merencanakan kebutuhannya sendiri.

Artikel ini beranjak dari pertanyaan penelitian: bagaimana dam-
pak dari relasi kuasa kaum lelaki terhadap perempuan Papua da-
lam pola patronase di Sorong Selatan? Tulisan ini sendiri akan di-
tujukan untuk melihat bagaimana proses kuasa lelaki dalam kese-
harian orang-orang Papua baik di kampung maupun di kota (ibu ko-
ta kabupaten) digunakan untuk kepentingan lelaki dan bagaimana 
dampaknya pada kemajuan masyarakat Papua secara utuh.

Data dalam artikel ini diperoleh dari kerja lapangan di Kabupa-
ten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat pada September 2017 hing-
ga Agustus 2018. Penelitian ini mengambil dua tempat yang ber-
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beda di wilayah Sorong Selatan: satu lokasi di tempat yang susah 
diakses, yaitu Distrik Kais, dan satu lokasi di ibu kota kabupaten. 
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Distrik 
Kais merupakan wilayah penghasil sagu terbesar di Sorong Sela-
tan, dan perusahaan sagu milik pemerintah beroperasi di wilayah 
ini, menyusul perusahaan sagu milik swasta yang sebelumnya te-
lah hadir di sebelahnya. Lokasi penelitian kedua berada di Ibu Ko-
ta Kabupaten Sorong Selatan, yakni Kota Teminabuan, karena lo-
kasi dinas-dinas terkait berada di sana, begitu juga dengan pihak 
pemangku kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh masyara-
kat Kais.

Di awal pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pende-
katan deskriptif kualitatif. Penggalian data dilakukan dengan be-
berapa teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam pe-
nelitian kualitatif, yaitu kajian pustaka. Pengumpulan data dasar 
berupa data sekunder memanfaatkan arsip yang berada di kantor/
instansi yang berhubungan dengan sagu, kemudian disambung de-
ngan diskusi kelompok terarah (focus group discussion [FGD]) dan 
observasi partisipasi untuk mendapatkan data primer dengan ter-
libat langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Wawan-
cara mendalam dengan informan juga dilakukan, selain menda-
tangi kantor-kantor pemerintahan serta perusahaan yang ada di lo-
kasi penelitian. Setelahnya, kami menggunakan pendekatan parti-
cipatory action research (PAR) yang merupakan penggabungan an-
tara penelitian dan aksi. Hasil dari penelitian kemudian diverifikasi 
dengan menggunakan teknik triangulasi data, di mana penelitian 
kualitatif yang menggunakan data kualitatif dilengkapi dengan 
data kuantitatif sebagai pendukung dan alat untuk memvalidasi te-
muan penelitian dan hasil analisis, lalu ditarik kesimpulan. Untuk 
keperluan analisis, kajian ini menggunakan teori patronase untuk 
memahami fenomena yang diteliti. Merujuk pada Scott (1972: 92), 
hubungan patron-klien adalah hubungan antara pihak dengan ke-
dudukan lebih tinggi secara ekonomi (patron) yang memberikan 
keuntungan bagi pihak yang lebih rendah kedudukannya (klien), 
sehingga klien tersebut membalas dengan memberikan dukungan 
kepada patron. Hubungan patronase ini berlaku baik di tingkat fam 
di Distrik Kais hingga di tingkat kabupaten Sorong Selatan.

Kekayaan Sagu dan Pembangunan

Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten pemekaran yang di-
bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten 
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Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupa-
ten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Ka-
bupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Pembentukan Kabupa-
ten Sorong Selatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presi-
den (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, pemerataan pemba-
ngunan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian ti-
mur, dapat dilakukan dengan pemekaran wilayah. 

Sebagai sebuah kabupaten baru yang berada di wilayah pe-
dalaman, Sorong Selatan dapat kita capai dengan jalan darat me-
laui Kabupaten Sorong maupun menggunakan transportasi air. 
Kabupaten yang merupakan wilayah semimaritim ini berada di ke-
tinggian 0–1.362 meter di atas permukaan laut (MDPL) dengan luas 
wilayah 9.408,63 kilometer persegi. Sorong Selatan termasuk ke 
dalam wilayah dengan tipe iklim hujan tropis, tanpa bulan kering. 
Suhu rata-rata udaranya 27,6 derajat Celsius dengan kelembaban 
udara rata-rata 83%. Kondisi inilah yang memungkinkan wilayah 
kabupaten ini diberkahi dengan keberlimpahan pohon sagu.

Melimpahnya jumlah hutan sagu di Sorong Selatan dianggap 
sebagai jawaban atas ambiguitas pembangunan di wilayah yang 
disebut tertinggal ini. Pemerintah pusat berupaya memajukan wi-
layah ini dengan cara menghadirkan investor sagu, demikian dinya-
takan dalam “Master Plan Pengembangan Sagu di Kabupaten So-
rong Selatan” (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappe-
da] Sorong Selatan 2014). Seperti banyak proyek lain di Papua, hal 
ini diharapkan mampu mengubah kampung yang tertinggal men-
jadi kota kecil berjalan aspal, berpenerangan sepanjang waktu, dan 
kendaraan besar-kecil bisa keluar-masuk kampung tanpa hambatan 
(Savitri 2013). Perubahan yang mendadak ini membuat munculnya 
patron-patron baru di wilayah Sorong Selatan. Para investor dengan 
segala kemampuan ekonomi tinggi menjalin hubungan patronase 
dengan tetua adat, kepala kampung, dan kepala pemerintahan lain.

Hubungan patronase terbentuk karena para kepala desa, tetua 
adat, dan pihak-pihak pemerintahan merasa perlu membantu per-
usahaan karena sudah dibantu oleh perusahaan. Kapital mendo-
rong mereka agar memisahkan entitas masyarakat dan lingkungan. 
Padahal harmonisasi alam dan manusia membutuhkan waktu lama. 
Manusia perlu menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang 
baru, terlebih untuk meninggalkan adat istiadat dan pengetahu-
an yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak lama. 
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Terlebih jika adat istiadat itu menyangkut cara mereka bertahan hi-
dup.

Kesejahteraan dari Sagu

“Papua tanah surga,” ungkapan ini bukanlah isapan jempol bela-
ka. Tanah Papua merupakan berkah bagi masyarakatnya. Tak ter-
kecuali di Sorong Selatan. Hutan sagu yang terhampar luas, sungai 
mengalir di setiap wilayah, menjadi sumber penghidupan masya-
rakat tanpa mengandalkan pasokan makanan dari luar. Sagu seba-
gai sumber makanan pokok dapat diperoleh di halaman rumah. Se-
lain sebagai sumber karbohidrat, sagu juga menjadi sumber protein. 
Sagu yang ditokok kemudian dibuat menjadi papeda akan menja-
di sumber karbohidrat, sementara batang sagu yang dilubangi bi-
sa menjadi tempat hidup ulat sagu yang dapat dikonsumsi seba-
gai sumber protein. Selain dari ulat sagu, kebutuhan masyarakat 
dipenuhi dari hasil laut dan sungai yang juga melimpah.

Di Kais, masyarakat tinggal di pinggiran sungai sehingga me-
mudahkan untuk memancing udang dan ikan guna memenuhi ke-
butuhan pangan sehari-hari. Biasanya penduduk memancing pada 
sore hari. Sambil bersantai dan berbincang dengan tetangga, me-
reka memancing udang dan ikan di dermaga yang tidak jauh dari 
rumah. Apabila menginginkan kerang, yang biasa disebut dengan 
molo bia, mereka dapat mendayung perahu, dan saat air sungai su-
rut di pagi hari, mereka menyelam ke dasar sungai untuk mencari 
kerang.

Kebun di sekeliling rumah masyarakat juga tidak kalah meng-
hasilkan. Guna memasak hasil buruan, masyarakat dapat mem-
buat minyak goreng dari kelapa yang dapat diperoleh dari kebun 
samping rumah. Untuk menu sehari-hari, masyarakat Papua bisa 
memakan papeda dengan ikan kuah kuning. Papeda dari sagu 
yang disediakan alam; ikan dari sungai yang digoreng dengan mi-
nyak kelapa, dibumbui dengan garam dan lemon yang tumbuh di 
samping rumah. Kalaupun warga tidak ingin bersusah-susah me-
masak ikan kuah kuning, ikan ataupun udang tinggal dibakar saja, 
dan bisa dinikmati dengan petatas (ubi).

Sagu merupakan komoditas penting dalam tatanan kehidupan 
sehari-hari masyarakat Sorong Selatan. Sagu dapat tumbuh pada 
kondisi ekologis rawa pantai atau rawa air tawar maupun pesisir 
berpasir yang dipengaruhi oleh pasang surut air, bahkan di loka-
si dengan air yang tinggi (Laushenapessy 2008). Sagu dapat men-
jadi tanaman yang tumbuh di tempat marginal. Menariknya, di Pa-
pua, sagu bahkan menjadi salah satu alat tukar untuk pengantin 
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perempuan (mahar). Sagu oleh sebagian masyarakat juga difung-
sikan sebagai obat (Dwianto 2014). Dari ujung batang hingga ujung 
daunnya, sagu memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Sorong 
Selatan:

a) Akar sagu merupakan penata sumber air tanah maupun air 
hujan. 

b) Batang sagu adalah inti dari pohon sagu; sari pati sagu ada di 
dalamnya. Dari satu batang sagu dapat dibagi menjadi tujuh 
sampai delapan tual. Apabila ditokok, satu tual sagu sudah 
bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat selama sebulan.

c) Setelah ditokok dan diremas, sagu menyisakan ela yang bisa 
dijadikan pupuk.

d) Batang sagu yang telah ditokok akan menyisakan kulit yang 
biasanya digunakan sebagai dinding rumah atau pijakan sa-
at di rawa.

e) Pelepah dari pohon sagu yang ditebang biasanya digunakan 
oleh masyarakat sebagai rel pembawa batang sagu keluar 
dari rawa. Namun pelepah ini juga bisa digunakan sebagai 
dinding rumah.

f) Daun sagu memiliki manfaat yang sangat tingi sejak masih 
muda karena dapat digunakan untuk membuat kerajinan ta-
ngan (tas/noken), pakaian (rok), bahkan atap rumah warga 
juga bisa dibuat dari anyaman daun sagu. Saat sudah kering, 
daun sagu dapat juga dimanfaatkan untuk sumber bahan ba-
kar.

Dari semua yang bisa dimanfaatkan dari pohon sagu, masih lagi ada 
tambahan, yaitu ulat sagu yang dapat dimanfaatkan sebagai sum-
ber protein.

Pewarisan dan Pembagian Kerja 

Kekayaan alam yang melimpah di tanah Papua bukan berarti 
membuat masyarakatnya berpangku tangan saja. Memang benar 
mereka tidak perlu menyirami tanaman agar subur karena curah 
hujan yang relatif tinggi di sana. Berbagai sumber makanan seperti 
pohon pisang, singkong (petatas), umbi, dan banyak lagi tanaman 
bisa tumbuh subur tanpa ditanam. Meskipun semua ada di seki-
tar mereka, mereka tetap perlu bekerja untuk mengolah hasil alam 
menjadi makanan. Sagu tidak bisa menjadi papeda tanpa ditokok 
terlebih dahulu. Begitu juga dengan hasil makanan lainnya. Oleh 



241wacanaNOMOR 38/TAHUN XXI/2020

#PAPUANLIVESMATTER

karenanya, masyarakat Papua bekerja keras untuk memenuhi ke-
butuhan hidupnya sehari hari.

Alam papua yang masih dominan hutan menyulitkan masya-
rakatnya untuk bekerja secara sendiri-sendiri. Mungkin cukup sa-
tu orang untuk menebang pohon sagu, namun menjadikan pohon 
sagu menjadi potongan tual dan membawanya ke kampung serta 
menjadikannya tepung sagu basah merupakan kesulitan tersendi-
ri. Biasanya warga pergi ke dusun sagu secara bersama-sama. Dari 
aspek hak, dusun sagu adalah milik pihak lelaki (suami atau ayah). 
Hak atas dusun sagu di wilayah Papua jatuh kepada anak laki-la-
ki. Setelah menikah, anak perempuan tidak mendapatkan hak atas 
dusun sagu orang tuanya.1 Meskipun sang anak perempuan tetap 
boleh mengambil hasil dari dusun sagu ayahnya, mereka tidak me-
miliki hak untuk menjual ataupun mengakses keseluruhan bagian 
dusun sagu ini. Begitu juga dengan dusun sagu sang suami. Kare-
nanya, kehadiran laki-laki (pemilik dusun sagu) di dusun sagu saat 
proses penebangan sagu menjadi penting.

Proses penebangan pohon sagu dilakukan oleh laki-laki. Namun 
proses pemangkasan pelepah sagu dilakukan oleh laki-laki dan pe-
rempuan. Setelah pohon sagu tinggal berupa batang saja, batang 
tersebut dipotong menjadi beberapa bagian yang disebut tual. Tual 
sagu memiliki panjang sekitar 1 meter. Pelepah-pelepah sagu yang 
tadi sudah dibersihkan kemudian ditata membentuk sebuah rel. Me-
lalui rel inilah tual dibawa menuju pinggiran sungai. Setelah sam-
pai sungai, tual sagu diikat menyerupai rakit dan diikutkan arus 
sungai menuju kampung. Setelah sampai kampung, proses tokok 
dimulai. Bedanya, jika kerja menebang sagu melibatkan tenaga ker-
ja laki-laki dan perempuan, kerja menokok dan memeras sagu ini 
hanya dilakukan oleh perempuan dan anak-anak.

Kerja menokok sagu biasanya dilakukan di pinggir sungai de-
kat rumah warga. Menokok dilakukan setelah perempuan menye-
lesaikan pekerjaan rumah tangganya, seperti memasak dan men-
cuci. Seusai menokok sagu, perempuan juga harus mencari kayu 
bakar untuk memasak. Sedangkan laki-laki pergi ke hutan untuk 
berburu binatang untuk bahan lauk. Binatang buruan yang ditang-
kap biasanya dibagikan untuk keluarga dekat mereka. Jika masih 
sisa, daging tersebut dipotong-potong menjadi puluhan penggal 
dan diasap oleh para istri mereka, lalu dijual. Maka, apabila diban-
dingkan dengan proses menokok dan berburu binatang ini, perem-
puan lebih memiliki peranan untuk menjaga dapur tetap mengepul, 
dibanding laki-laki yang hanya bertugas mencari lauk. Meskipun 
demikian, tanpa laki-laki dalam keluarga, perempuan tidak bisa 

1. Lihat artikel Larastiti 
dalam jurnal ini.
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memenuhi kebutuhan keluarganya karena tidak memiliki akses ke 
dusun sagu.

Modernisasi yang Menghidupkan Patronase

Di daerah pedalaman, proyek modernisasi datang dengan mena-
warkan mimpi mengenai kerja profesional dan berupah. Perusaha-
an sagu membuka lowongan kerja bagi siapa saja, terutama orang 
asli daerah yang berdekatan dengan pabrik pengolahan sagu untuk 
bekerja di pabrik.2

Terdapat beragam jenis lowongan pekerjaan yang bisa diisi, na-
mun ada syarat yang pasti tidak bisa dipenuhi oleh kebanyakan te-
naga produktif pedalaman Papua, yakni ijazah. Bagi orang Papua di 
daerah terpencil, mendapatkan akses pendidikan yang baik adalah 
hal sulit dan mahal, sehingga mereka tidak dapat mengakses posisi 
yang lebih baik di perusahaan. 

Di daerah seperti Kais, gagasan hidup lebih baik datang dari ga-
gasan kerja profesional di perusahaan pengolahan sagu modern. 
Gagasan ini justru membawa mereka pada kondisi keteraturan ker-
ja; konsekuensinya, kaum lelaki tidak bisa berburu setiap saat, ju-
ga tidak bisa meninggalkan kerja untuk memasuki dusun sagu, pa-
dahal perut tidak bisa menunggu.

Amos Tebe (18 tahun), baru saja lulus SMA ketika kami datang 
di Kais. Ia dengan bangga menceritakan soal kelulusannya setelah 
bersekolah di Teminabuan. Sekolah itu sulit, maka dari itu ia ingin 
bekerja dan mendapatkan uang dengan cara lebih baik, yakni be-
kerja di perusahaan dekat kampungnya. Namun dengan ijazah 
SMA, ia hanya bisa menduduki posisi sebagai petugas keamanan. 
Tapi tak apa, menurutnya, karena ia merasa akan mendapatkan 
upah tiap bulan sebesar Rp2,5 juta sampai Rp3 juta, dan itu lebih 
baik daripada mengasapi daging buruan atau mengeringkan te-
pung sagu agar bisa dijual dengan hasil yang taktentu. 

Sebagaimana didapatkan dalam studi-studi lain (lihat artikel 
Larastiti dan artikel Abdulgani dalam terbitan ini), hak atas tanah 
adat dan dusun sagu yang diturunkan dan dimiliki oleh laki-laki 
membuat posisi laki-laki dan perempuan di Papua tidak sejajar. Da-
lam hubungan yang paternalistis, laki-laki dianggap memiliki kua-
sa lebih dibandingkan perempuan; begitulah sehingga perempuan 
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ataupun sa-
at musyawarah. Ditambah, perempuan memiliki kewajiban menjaga 
anak-anak, yang membuat mereka tidak bisa meninggalkan rumah.

Saat orang dari luar daerah memasuki wilayah Papua, kaum 
lelakilah yang pertama kali bertemu. Pertukaran di antara mereka 

2. Lihat artikel 
Abdulgani dalam jur-
nal ini.
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lebih banyak diisi pembicaraan yang pada akhirnya membentuk pa-
tronase antara pendatang dengan kaum laki-laki. Seperti bertemu-
nya pejabat adat dengan para investor perusahaan. Pihak perusa-
haan tentu melakukan pertukaran dengan para petinggi adat agar 
keberadaan mereka diterima oleh masyarakat. Petinggi adat de-
ngan segala kekuasaannya dan dengan memanfaatkan kedudukan-
nya sebagai laki-laki untuk membuat keputusan demi kepentingan 
mereka sendiri (Ahimsa 2007). Tanpa memedulikan kepentingan 
perempuan dalam keluargnya. Perusahaan memberikan berbagai 
fasilitas yang sebelumnya sulit didapat di kampung, seperti uang 
untuk gereja, bahan bakar, perahu, rokok, dan berbagai makanan. 
Para petinggi adat ini kemudian memosisikan diri bahwa mereka 
harus bersikap baik dengan perusahaan, karena perusahaan telah 
memberikan apa yang tidak mereka miliki.

Namun, pada 2018, terjadi blokade yang dilakukan oleh kelu-
arga yang memegang hak atas tanah di jalur sungai yang biasa di-
lalui oleh longboat perusahaan. Blokade ini, menurut pemegang 
hak tanah, dilakukan karena perusahaan tidak menepati janji me-
reka untuk membayar uang pembebasan lahan sebanyak Rp3,5 mi-
liar3, maka dipalanglah sungai yang dimaksud. Di rumah keluarga 
ini, kami berbincang terkait hal tersebut, hingga satu titik seorang 
‘kepala keluarga’ mengatakan: “di sana saya yang pegang, saya bi-
lang palang orang-orang kampung pasti ikut. Saya tidak akan buka 
sebelum perusahaan menepati janji mereka.” Pemegang hak tanah 
ini adalah orang penting dalam lingkungannya, yakni memiliki ga-
ris ondoafi; sebelumnya ia adalah kepala kampung, yang jika bukan 
karena batasan masa jabatan, ia bisa terus-menerus memegang po-
sisi kepala kampung.

Dalam hukum adat Papua, apa pun yang didapat secara ber-
sama biasanya akan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga, 
termasuk uang yang dihasilkan dari persewaan lahan komunal, 
dan diatur sedemikian rupa agar pembagiannya dapat diterima se-
mua pihak, meskipun porsi terbesar akan jatuh pada orang-orang 
yang memiliki posisi kultural yang baik atau lebih tinggi. Permasa-
lahannya, uang tersebut lebih sering masuk ke kantong lelaki dan 
lebih sering berujung pada pesta miras daripada mengumpulkan 
uang tersebut sebagai modal hidup.

Inilah yang dapat disebut sebagai dampak beruntun patrona-
se yang dihasilkan dari penjualan tual sagu kepada perusahan, di 
mana keputusan hanya dilakukan oleh laki-laki tanpa melibatkan 
perempuan yang mengurus pangan. Kondisi ini tampaknya luput 
dari perhatian. Kesadaran akan dampak beruntun ini muncul be-
lakangan ketika keluarga-keluarga tersebut harus memaksakan di-

3. Berdasarkan versi 
perusahaan, uang 
yang diminta sebanyak 
Rp1,5 miliar dan sudah 
dibayarkan lunas kepa-
da pemegang waris yang 
bersangkutan.
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ri ke dalam hutan untuk memanen tual sagu dan mengusungnya 
menuju sumber air terdekat. Padahal membawa tual sagu di hutan 
belantara seperti itu bukanlah hal mudah, bagi lelaki sekalipun. 
Kesulitan perempuan untuk mengambil tual sagu di pinggir sungai 
semakin menyusahkan pekerjaan perempuan untuk memenuhi ke-
butuhan pangan sehari-hari keluarganya. 

Pemerintah berusaha untuk memahami kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi oleh warganya, namun secara sepihak. Beruntun mulai 
2015, Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan kemudian mengada-
kan berbagai pelatihan bagi mama-mama di beberapa daerah se-
perti Teminabuan, Kaiso, Saefi, dan beberapa daerah lain. Bantuan 
ini bermacam-macam bentuknya, dari pelatihan pengolaan hingga 
pemberian peranti modern pengolahan sagu.

Segera setelah bantuan alat pengolahan sagu diberikan, diben-
tuklah kelompok-kelompok yang beranggotakan para perempuan 
untuk mengikuti pelatihan menggunakan alat tersebut. Kelompok 
ini didanai oleh anggaran kabupaten. Pelatihan tersebut setiap ta-
hun hampir pasti diadakan, yang membedakan kadang kala ha-
nyalah penyelenggaranya. Pihak penyelengga pelatihan bisa Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perta-
nian dan Perkebunan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Masing-masing dinas 
yang telah disebutkan memiliki satu hingga tiga kelompok binaan.

Peserta pelatihan itu terbatas pada kelompok-kelompok yang 
dibina langsung oleh dinas-dinas tersebut. Hampir dipastikan ke-
lompok yang muncul secara organis akan mengalami kesulitan 
untuk mengakses pelatihan yang diadakan dinas, terlebih kelom-
pok yang anggotanya bukan orang asli Papua. Di Teminabuan, ada 
tiga hingga empat kelompok binaan, salah satu yang aktif ada di 
Kampung Wermit. Pada 2018, ada pelatihan yang diadakan oleh 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) yang berkerjasama dengan Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kelompok Wermit berulang kali 
telah mengikuti pelatihan, sebagaimana diakui oleh anak dari Ibu 
Sandego, Ketua Kelompok Wermit. Fasilitator Pelatihan dari BPPT 
mengatakan bahwa kerjasama pelatihan dengan Kelompok Wer-
mit sudah dilakukan lebih dari dua kali; pihak BPPT bahkan telah 
memberikan alat olah sagu, namun tidak ada hasil optimal setelah 
alat-alat tersebut diserah-terimakan.

Kelompok Wermit bisa dinilai sebagai kelompok yang paling 
maju di antara kelompok-kelompok pengolahan sagu di Sorong 
Selatan. Kelompok ini beberapa kali sempat mewakili Kabupaten 
Sorong Selatan dalam kegiatan ekspo atau pameran di berbagai 
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daerah di Indonesia. Pada 2018, Kelompok Wermit sempat ke Bali 
untuk menunjukkan olahan sagu mereka dan mendapatkan sam-
butan yang bagus. Ketua Kelompok, Ibu Sandego, adalah seorang 
pensiunan aparatur sipil negara (ASN). Ia lama berdinas di Bappeda 
Sorong Selatan dan pensiun di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pa-
riwisata. Sebagai mantan pegawai Bappeda, ia memiliki jaringan 
ke bupati. Melalui istri dari bupati Sorong Selatan, kemudian Ibu 
Sandego ditunjuk oleh pemkab sebagai wakil resmi dari Sorong 
Selatan dalam banyak kesempatan sebagai perwakilan kelompok 
industri rumah tangga yang dianggap berhasil mengolah sagu. Ma-
ka dari itulah, kemudian Kelompok Wemit juga banyak mendapat-
kan bantuan alat dan pelatihan.

Perjuangan memopulerkan sagu sebagai kudapan keseharian 
orang Papua juga turut dilakukan oleh warga yang tidak memiliki 
keistimewaan akses layaknya Ibu Sandego. Mama Alfonsio Nipay 
adalah salah satunya. Mama Nipay adalah orang Kais yang tinggal 
di Temi. Sehari-hari ia berjualan beragam kudapan; salah satu kue 
yang menjadi dagangan khasnya adalah kue sagu bronjong. Di 
Teminabuan sendiri tidak banyak pedagang yang mengolah sagu 
menjadi kudapan selain dijadikan sagu kering atau sagu bakar; sa-
gu memang tidak populer untuk dijadikan kudapan. Warung-wa-
rung lebih banyak menjual pisang goreng, tahu isi, ataupun bak-
wan goreng yang merupakan pengaruh dari para pendatang, ter-
utama dari Jawa yang turut berjualan di Sorong Selatan. Kudapan 
berupa gorengan ini laris manis terjual, yang berjualan pun lebih 
dari sepuluh pedagang di seluruh Teminabuan. Popularitas goreng-
an sebagai kudapan orang juga turut mengubah selera orang Pa-
pua. Dalam satu waktu kami pernah melihat bagaimana beberapa 
orang Papua yang sedang minum saguero (minuman alkohol lo-
kal) dengan ditemani gorengan; tentu kebiasaan minum ditemani 
gorengan itu tidak pernah ada jika gorengan tidak pernah hadir di 
warung-warung pinggir jalan.

Mama Nipay pun pada akhirnya, sebagai pedagang, turut meng-
ubah jajanannya; pisang goreng tepung yang sebelumnya tidak ada 
dalam kuliner Papua sekarang banyak dijajakan bersamaan de-
ngan kue kembang goyang dan lain sebagainya. Kue-kue ini tidak 
memerlukan sagu; kue-kue dan gorengan lebih membutuhkan te-
rigu yang mana bahan bakunya tidak bisa disediakan oleh alam 
Papua. Maka tersisihkanlah sagu di dalam kehidupan sehari-hari 
orang Papua.

Insiatif lain yang muncul adalah dalah kelompok mahasiswa 
Kais yang sedang berkuliah di Kota Sorong. Di Kota Sorong sendiri 
terdapat beberapa kantung permukiman orang-orang dari Sorong 
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Selatan, permukiman orang Kais adalah satu di antaranya. Lokasi 
tinggal mahasiswa ini berada di daerah bakau di bibir pantai, tepat 
bersebelahan dengan Bandara Domine Eduard Osok. Sewaktu ka-
mi berada di sana, mereka menanyakan bagaimana mengolah sagu 
menjadi panganan yang layak jual dan bagaimana menjual hasil 
olahan sagu yang telah mereka buat. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan seputar mengolah sa-
gu meski memiliki tekad untuk menghidupkan sagu di keseharian 
dan menghidupi diri mereka dengan sagu. Di sisi lain, di Bandara 
Domine Eduard Osok terdapat beberapa toko yang menjual oleh-
oleh yang terbuat dari sagu seperti kue sagu. Ini menandakan ada-
nya pengetahuan untuk mengolah sagu menjadi kudapan yang me-
miliki nilai jual tinggi sebagai oleh-oleh di Kota Sorong.

Membawa pengetahuan mengolah sagu menjadi kue oleh-oleh 
ke Sorong Selatan dan ke pedalaman Kais adalah persoalan lain. 
Membawa pengetahuan modern olah sagu itu sama saja dengan 
membawa proyek ke Sorong Selatan, berbelit dan rumit. Satu dua 
orang seperti keluarga Ibu Sandego mungkin bisa mendapatkan 
akses menuju fasilitas mewah berupa pelatihan, sedangkan untuk 
membawa pengetahuan semacam itu ke kawasan pedalaman So-
rong Selatan sangat tergantung kepada patron mana mereka dapat 
menggantungkan diri sebagai klien di Teminabuan.

Modernisasi Produksi Sagu untuk Siapa?

Saban tahun, Bappeda Sorong Selatan menerima ajuan bantuan 
alat, dan setiap tahun alat-alat modern pengolah sagu yang di-
ajukan bisa dipastikan datang. Salah satu proyek ambisius Pem-
kab Sorong Selatan adalah mengadakan pusat pengolahan sagu 
di Kampung Haha. Proyek ini dikawal dan dilaksanakan di bawah 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). Pusat pengolahan sagu ini, menurut salah se-
orang narasumber, menghabiskan dana lebih dari Rp1 miliar yang 
digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, peng-
adaan mesin-mesin modern, dan beragam barang pendukung. Se-
tiap peranti yang ada membutuhkan pasokan listrik dan bahan 
baku mentah yang secara konstan tersedia agar proses produksi 
terus berjalan. Ironisnya, dua hal tersebut adalah hal yang langka 
di Kampung Haha.

Kampung Haha terletak di Distrik Seremuk. Memakan waktu 
tempuh 45 menit sampai sejam perjalanan menuju arah barat Te-
minabuan. Distrik Seremuk memiliki areal sagu yang kecil jika 
dibandingkan dengan areal sagu di Distrik Kais (63.800 hektare), 
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Kokoda (61.300 hektare), Inanwatan (55.500 hektare), Saefi (39.600 
hektare), dan Kokoda Utara (34.500 hektare) (Haryanto, Mubekti, 
dan Putranto 2015). Menurut Alfius Kondororik, Kampung Haha te-
lah ditetapkan sebagai kawasan budidaya gaharu dan kayu manis 
serta udang air tawar pada 2012 oleh Dinas Pertanian, sedangkan 
budidaya sagu adalah program yang baru dimulai pada 2015. Ma-
ka, di satu kawasan ini ada dua dinas yang berkepentingan dalam 
mengelola sagu.

Kelangkaan listrik dan kurangnya tenaga yang piawai dalam 
menggunakan peralatan modern untuk mengolah sagu tidak dieva-
luasi dengan baik oleh dinas-dinas di Sorong Selatan. Pada 2019, 
empat paket alat olah sagu dan satu alat untuk membuat kripik 
pisang didatangkan kembali oleh Dinas Ketahanan Pangan, lang-
sung dari Jakarta. Alat yang mahal dan ongkos kirim tinggi tidak 
mengurangi minat pemangku kepentingan untuk memodernisasi 
pengolahan sagu di Sorong Selatan.

Dalam diskusi “Bincang Sagu” yang diadakan oleh Universitas 
Gadjah Mada (UGM) di Sorong Selatan yang juga dihadiri oleh 
perwakilan dari Bappeda, dinas terkait, Pemerintahan Kampung 
Kais, dan mama-mama Kais, ada satu sesi di mana pemerintahan 
kampung diminta untuk mengajukan aspirasi oleh Sekretaris Da-
erah Sorong Selatan. Dalam aspirasinya, perwakilan pemerintah 
kampung mengatakan jika mereka membutuhkan alat tokok otoma-
tis, gergaji mesin (chainsaw), dan alat olah sagu. Menariknya, saat 
Kepala Kampung Kais sedang berpidato, mama-mama Kais menun-
jukan ketaksetujuan dengan menggelengkan kepala pada usulan 
dari Kepala Kampung Kais. Selain gelengan kepala, mereka saling 
berbisik.

Saat pulang ke Kais di dalam longboat, mereka berani mengung-
kapkan ketaksetujuan mereka akan gagasan kepala kampung. Alas-
an mereka sederhana, selain mereka sudah memiliki apa yang di-
usulkan, alat-alat tersebut hanya digunakan oleh lelaki dalam ber-
produksi sagu; selain itu, semakin cepat diekstrasi menjadi tepung, 
semakin banyak tepung yang tersedia untuk dijual, dan yang men-
jual sagu itu ke Teminabuan adalah kaum perempuan tersebut. 
Mereka juga dibebani untuk mengurus rumah dan merawat anak. 
Semakin intensif produksi sagu, semakin bertambah beban mere-
ka dalam keseharian. Oleh sebab itulah mereka menolak usulan itu.

Penolakan mama-mama Kais tersebut menunjukkan perlawan-
an mereka terhadap dominasi lelaki dalam kehidupan keseharian 
mereka. Meski berbentuk gelengan kepala dan obrolan yang harus 
berlomba dengan kerasnya suara mesin longboat, mereka melawan 
gagasan lelaki yang terlampau banyak membebani mereka. Ketika 
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terjadi hal yang buruk pada anak, maka ibulah yang pertama di-
salahkan; ketika tidak ada makanan di meja, ibu pulalah yang per-
tama akan kena bentak. Maka, jika mereka pun harus dituntut un-
tuk turut serta mengolah sagu dengan skala yang lebih besar dari 
pada biasanya, itu hanya menambah perkara saja.

Suara perempuan dalam ruang-ruang sosial dianggap minor. 
Ada anggapan perempuan Papua cukup mengurus urusan domestik 
saja, dan anggapan itu terlalu menahun dalam kultur Papua, se-
hingga mengakibatkan lelaki lebih banyak memainkan urusan so-
sial dan politik. Banyak posisi di dinas-dinas yang terkait sagu di-
isi oleh lelaki. Posisi strategis ini tidak didapat bukan hanya karena 
kompetensi mereka dalam satu bidang, tetapi juga karena jaringan 
kultural. Begitu juga pada posisi penting yang diisi oleh perempu-
an. Jika ada pejabat penting dipegang oleh perempuan, maka perik-
sa dahulu siapa suami mereka.

Banyaknya posisi strategis yang dipegang oleh lelaki, tak ayal, 
telah membuat kebijakan yang ada sering kali dibuat dalam ke-
rangka kepala lelaki. Cerita di atas menunjukkan bagaimana jika 
usulan kebijakan dibuat oleh lelaki, maka hasilnya juga akan me-
wakili kepentingan lelaki. Demikianlah, keputusan lelaki dalam 
kultur Papua sangat penting; makin tinggi posisi lelaki maka makin 
didengar suaranya.

Gagasan memperbaiki kehidupan kerap kali diperjuangan oleh 
para pemangku jabatan. Gagasan ini datang seiring dengan gagas-
an modern, seolah jika ingin lebih baik hidup maka harus dengan 
cara modern. Maka dari itu, pemerintah daerah berusaha keras un-
tuk memodernisasi alat olah sagu untuk mendukung gagasan mem-
perbaiki hidup orang asli Papua. Nyatanya, sejauh ini proyek terse-
but justru belum dapat menjawab pertanyaan bagaimana orang as-
li Papua bisa maju dengan alat modern tersebut. Usaha yang ada 
justru hanya memboroskan anggaran daerah untuk pembelian alat 
yang tidak bisa digunakan oleh optimal.

Mengisi, Melengkapi, Tapi tak Pernah Utuh

Tumpang tindih kepentingan antardinas seperti yang terjadi di 
Kampung Haha adalah hal yang biasa terjadi di Sorong Selatan. Di-
nas-dinas mengimplementasikan program dengan tidak terencana 
secara utuh dan padu. Hal tersebut diakui saat pertemuan “Bincang 
Sagu” pada 2018. Saat itu, Sekretaris Daerah yang mewakili Pem-
kab Sorong Selatan mengatakan seharusnya memang dibentuk tim 
yang khusus mengurusi sagu, dan ditunjuklah Kepala Bidang Sosi-
al Ekonomi Bappeda Sorong Selatan sebagai kepala urusan tata ke-
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lola sagu. Sekretaris Daerah II kemudian mengatakan akan menco-
ba untuk mencairkan anggaran melalui dana Otonomi Khusus un-
tuk menjalankan pembentukan tim tata kelola sagu. Usulan itu se-
gera disambut hadirin, dan ditambahkan oleh Dinas Kehutanan dan 
perwakilan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Papua Barat 
yang mengatakan jika mereka juga membutuhkan dana segar untuk 
merakit mesin sagu yang sudah teronggok hampir setahun lebih.

Banyak program yang diadakan oleh dinas ternyata tidak ber-
jalan, terutama program-program yang dirancang hanya untuk se-
kali pertemuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan misalkan, memi-
liki program pemberdayaan perempuan di pedalaman. Beberapa 
daerah yang disasar adalah Saefi dan Inanwatan, Matemani, Kais, 
dan Kokoda (disingkat IMEKKO). Daerah-daerah yang dimaksud 
memang jauh dari Teminabuan. Pada 2018, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan sedang mengadakan pelatihan pengolahan sagu di 
Kais. Di saat yang sama, di Kais sedang ada mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dari UGM yang salah satu programnya adalah 
pengolahan sagu berbasis industri rumahan. Di lokasi yang sama, 
pihak UGM selama 2016–2018 juga telah memulai pengelolaan sa-
gu lebih lanjut dengan menjadikannya kue siap makan. Perhutani 
juga berupaya turut serta mengolah sagu dengan membuka pabrik 
yang digaungkan sebagai pengolahan sagu terbesar dan tercanggih 
di Indonesia, seakan kehadiran PT ANJ Agri Papua (ANJAP) tidak 
cukup untuk mengeksploitasi sagu di Sorong Selatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan mengeluhkan besaran anggar-
an yang hanya ada, yakni sebesar Rp100–150 juta per tahun untuk 
kegiatan pemberdayaan, sehingga mereka hanya bisa mengadakan 
satu kegiatan per tahun untuk membina perempuan di Sorong Se-
latan. Keluhan terkait dana yang terbatas juga dirasakan oleh Di-
nas Ketahanan Pangan untuk menjalankan program pemberdaya-
an kelompok binaan serta pembuatan gudang penampungan sagu.

Dinas Ketahanan Pangan sendiri memiliki program untuk meng-
gantikan beras dengan sagu sebagai jatah bulanan ASN. Program 
ini telah diusulkan ke Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) Sorong Selatan, dan mereka menerima dengan baik. 
Namun, fakta di lapangan berbeda, beras jatah setiap awal bulan 
terlihat menumpuk di kantor Dinas Pertanian. Usulan membuat 
gudang sagu sendiri kemudian direalisasikan di tahun anggaran 
2019. Gudang tersebut terletak di belakang kantor Dinas Ketahan-
an Pangan. Permasalahannya, ketika tepung sagu kering atau te-
pung basah sudah tersedia, tidak ada konsumen yang siap untuk 
membeli, sedangkan makin lama sagu disimpan, aromanya akan 
semakin apak menandakan kualitas sagu yang semakin buruk.
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Orang-orang Papua di perkotaan tidak begitu berminat untuk 
mengonsumsi sagu sebagaimana mereka yang berada di kampung. 
Di Teminabuan sendiri, hanya ada satu warung makan yang menju-
al papeda. Itu pun tidak laku, karena selera makan orang-orang te-
lah berubah. Orang-orang Papua lebih senang memakan pecel ayam 
dengan nasi daripada papeda dengan kuah kuning. Sadar akan 
kondisi tersebut, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah 
daerah selalu menghadirkan sagu di etalase-etalase pameran. Ibu 
Sandego adalah peserta tetap di tiap gelaran pameran. Upaya pe-
merintah daerah dalam menghadirkan sagu di keseharian orang-
orang kota di Teminabuan tidak pernah dapat dikatakan berha-
sil. Hal ini terlihat dari sulitnya penjualan sagu mama-mama Kais 
di Pasar Ampera. Pembeli tetap sagu mereka justru adalah “orang 
gunung” yang berasal dari Kabupaten Maybrat di mana cadangan 
makanan yang paling awet untuk disimpan adalah sagu.

Menjadikan sagu sebagai bagian dari keseharian orang Papua 
di Sorong Selatan juga pernah diinisasi oleh mahasiswa KKN UGM 
di Kais dengan mengadakan Festival Sagu. Festival Sagu ini diang-
gap sukses kemudian menjadi populer dan ditiru rupa di beberapa 
daerah lainnya di Provinsi Papua Barat, bahkan di Provinsi Papua 
Festival Sagu direncanakan sebagai gelaran tahunan wajib daerah 
yang sudah dijalankan sejak 2017 (SKPKC Fransiskan Papua 2018).

Menjadikan kembali sagu sebagai bagian dari kultur orang asli 
Papua di Sorong Selatan selalu diusahakan oleh dinas-dinas, or-
ganisasi masyarakat, ataupun inisiatif kolektif warga. Inisatif yang 
bagus ini seakan terhambat oleh rumitnya birokasi dan keluhan 
mengenai anggaran yang terbatas. Masing-masing dinas berupaya 
untuk memajukan programnya masing-masing, tidak berupaya un-
tuk mencari bagian kosong yang harus diisi dan dilengkapi agar 
program tata kelola sagu di Sorong Selatan dapat menjadi utuh dan 
membawa kesejahteraan tanpa harus tergantung pada beras atau 
penjualan tual sagu pada perusahaan.

Pisau Pilkada dan Fak Omos yang Putus

Fak Omos adalah istilah suku Temi untuk pilinan kulit sagu yang 
dijadikan tali. Fak Omos juga, menurut Alfius Kondororik, adalah 
sebutan untuk pintalan papeda yang tak terputus. Kondororik, 
Thesia, dan Nauw adalah suku-suku dominan di Teminabuan. Ja-
linan antarsuku ini dikuatkan dengan adanya kepentingan bersa-
ma dengan suku-suku di IMEKKO untuk memenangkan Samsudin 
Anggiluli pada 2015. Tali pengikat kelompok-kelompok ini kemu-
dian mulai renggang seiring dengan Pemilihan Kelapa Daerah (Pil-
kada) Sorong Selatan 2020, di mana Teminabuan menjadi medan 
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pertarungan sehingga masing-masing pihak mulai menyebarkan 
pengaruhnya melalui berbagai program.

Teminabuan adalah daerah yang beruntung mendapatkan prog-
ram pelatihan secara berkala dan dukungan dana yang kuat. Selain 
Teminabuan, IMEKKO adalah kawasan yang juga sering mendapat-
kan pelatihan. Sementara itu, Distrik Seremuk dicanangkan men-
jadi daerah percontohan tata kelola sagu. Ketiga daerah itu adalah 
tempat kantung-kantung suara petahana terkonsolidasi dengan ku-
at, terutama di kawasan IMEKKO.

Masyarakat di kawasan IMEKKO secara lembaga adat formal 
terhimpun dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Belakangan 
LMA merasa tidak sepaham dengan keputusan yang dijalankan 
oleh pemkab, terutama keputusan pembukaan lahan konsesi baru 
untuk sawit dan sagu kepada perusahaan di Kais dan Kokoda. Di 
sisi lain, LMA adalah penyokong bupati dalam memenangkan sua-
ra di kawasan tersebut. Banyak orang di LMA kemudian menempati 
posisi-posisi penting di pemkab.

Keretakan ini juga dipicu dengan memburuknya kondisi ling-
kungan akibat kebakaran hutan di wilayah konsesi sagu milik 
ANJAP dan bentrokan antara petugas keamanan perusahan dengan 
warga sekitar. Sekretaris LMA mengatakan bahwa sebetulnya ma-
syarakat tidak bermasalah dengan bupati, hanya saja mereka me-
lihat bupati sebagai pemegang kekuasaan tidak dapat bertindak 
tegas dengan perluasan wilayah dan tata kelola lahan di kawasan 
IMEKKO, terutama Kais dan Kokoda. Hal itu diperburuk dengan ra-
sa kecewa pemilik tanah yang mengancam untuk menggunakan 
kuasa di kelompoknya masing-masing dan mengarahkan mereka 
agar tidak memilih bupati petahana. 

Sampai di sini, semua yang berperan dalam penentuan kepu-
tusan adalah lelaki. Para lelaki ini selalu berada di depan ketika 
menyangkut keputusan-keputusan komunal. Mereka selalu tam-
pil seakan juga turut mewakili kaum perempuan. Sebagai lelaki 
yang memegang adat Papua, mereka tidak dapat mandiri menen-
tukan keputusan. Kuasa primus intervares di kelompok itu yang 
akan menentukan segalanya. Jadi, jika seorang pemimpin adat me-
ngatakan memilih calon tertentu, maka semua lelaki yang berada 
di kuasanya akan menuruti, selanjutnya keputusan adat kaum le-
laki ini dibawa ke rumah, dan sudah tentu seisi rumah tidak ada 
yang melawan keputusan itu; anak, cucu, mantu lelaki ataupun 
perempuan akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh adat 
(lelaki). Maka, baik dan buruknya suatu adat dapat dikatakan ada 
di tangan kaum lelaki, sedangkan perempuan selalu berada di balik 
bayang lelaki (lihat Sinaga 2013).
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Kami menemukan kondisi di mana orang-orang dari Matemani, 
Kais, dan Kokoda mengungkapkan rasa kecewa mereka atas ke-
putusan pemberian lahan konsesi sawit kepada ANJAP. Ungkap-
an kekecewaan ini pada akhirnya hanya sekedar bentuk gerutuan 
yang menguap begitu saja. Karena pada 2019 lalu Bupati Sorong 
Selatan justru mendukung penanaman sawit di lahan konsesi yang 
semula direncanakan untuk industri sagu. Gerutuan yang berisi ti-
dak muncul ke permukaan, hanya sekedar menjadi obrolan pengisi 
waktu luang di kantor yang lengang. Bagaimanapun, mereka yang 
menggerutu tidak memiliki posisi dalam struktur adat; mereka ti-
dak bisa mewakili adat secara keseluruhan. Di sisi lain, jika gerutu 
ini muncul ke permukaan, maka posisi nyaman mereka sekarang di 
pemerintahan akan hilang.

Gerutu ini menemukan momentumnya untuk tampil ke permu-
kaan menjelang Pilkada. Pilkada yang sejatinya ditujukan untuk 
memilih pemimpin yang terbaik guna kemakmuran daerah justru 
menjadi pisau yang merenggangkan ikatan kultural mereka yang 
telah terbentuk jauh sebelum gagasan demokrasi one man one vote 
hadir di Papua. Gerutuan ini dapat menjadi batu asah bagi pisau 
bernama Pilkada untuk memutus tali sagu orang Papua di Sorong 
Selatan.

Kesimpulan

Lelaki yang secara kultural dalam adat Papua memegang kuasa 
lebih besar, pada akhirnya menempatkan perempuan dalam ba-
yang-bayang mereka. Kuasa lelaki yang begitu luas memosisikan 
mereka secara dominan dalam segala bidang kehidupan, termasuk 
seakan berhak menentukan keputusan seorang perempuan dalam 
memilih dan untuk hidup. Sebagai dampaknya, kesejahteraan pe-
rempuan selalu bergantung pada keputusan kaum lelaki dalam ling-
kungannya. Lebih luas lagi, keputusan lelaki juga akan berdampak 
pada kondisi maju atau tidaknya suatu daerah di Papua, dalam hal 
ini khusunya di Sorong Selatan.

Relasi patronase dalam birokrasi pemerintahan telah mengaki-
batkan berbagai proyek modernisasi yang dibawa tidak digunakan 
untuk memajukan hidup kaum perempuan Papua atau orang Papua 
secara keseluruhan. Proyek-proyek tersebut justu menjadi formalitas 
belaka agar ada kegiatan yang dapat dilakukan oleh dinas-dinas di 
pemkab, yang sebagian besar pemegang proyek tersebut adalah le-
laki.
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Birokrasi negara yang didominasi oleh relasi patronase juga 
mengakibatkan insiatif warga dalam memperbaiki hidup melalui 
pengolahan sagu selalu membentur tembok tebal anggaran dan 
jaringan. Mereka yang memiliki jaringan pada struktur kekuasa-
an mendapatkan kesempatan lebih baik untuk tampil. Sedangkan 
mereka yang berjuang mengolah sagu dalam senyap menjadi pe-
dagang kaki lima di emperan pasar.

Pilkada yang seharusnya menjadi proses demokrasi berubah 
menjadi pertarungan patronase. Pertarungan ini pada kondisi yang 
paling tinggi dapat memunculkan konflik berkelanjutan di antara 
suku-suku di Sorong Selatan. Sebagai cerminan dari patronase yang 
maskulin,  kepentingan perempuan dan orang asli Papua umum-
nya di Sorong Selatan untuk mengakses hidup yang lebih baik sulit 
dikedepankan, baik melalui adat maupun birokrasi negara dan po-
litik demokrasi.
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