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Abstrak Artikel ini membahas pengalaman-pengalaman perempuan dalam 
menghadapi ideologi patrilineal dan sejarah tenurial bergender 
yang mengarah pada perampasan tanah skala besar dan subordina-
si perempuan. Studi dilaksanakan bersama dengan komunitas 
Papua yang secara historis bergantung pada ekstraksi hutan sagu. 
Ekstraksi sagu dan reproduksi sosial tenaga kerja selalu dipandang 
terbelakang oleh negara, dan secara cepat membuat rezim tenurial 
negara mengubah kendali hutan sagu ke tangan korporasi. Dengan 
memperhatikan pengalaman perempuan, kita dapat memahami pe-
nindasan bergender dalam transformasi kapitalisme. Pertanyaannya 
adalah: mengapa dalam proses transformasi tersebut terjadi krisis 
reproduksi sosial di dalam komunitas? Pertanyaan ini akan dijawab 
melalui pertanyaan turunan: bagaimana relasi tenurial bergender 
menentukan hak atas dusun sagu? Lalu, bagaimana relasi tenurial 
bergender tersebut berpengaruh pada pengalaman perempuan da-
lam reproduksi sosial tenaga kerja?

kata kunci: reproduksi sosial, relasi tenurial bergender, dusun sa-
gu, ideologi patrilineal
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Pendahuluan 

Artikel ini secara khusus ingin membahas pengalaman perempuan 
di tengah endapan krisis reproduksi sosial lantaran ideologi patri-
lineal1 dan sejarah tenurial yang mendorong akuisisi lahan skala 
besar. Konsep reproduksi sosial sendiri, dalam tradisi feminisme, 
mempunyai perhatian khusus pada dampak bergender akibat akui-
sisi lahan skala besar (Chung 2017: 98). Di dalam hubungan tenurial 
bergender, tanah tidak semata-mata dilihat sebagai alat produksi, 
tetapi juga sebagai sumber reproduksi sosial untuk kelangsung-
an kehidupan. Saya menyepakati gagasan Chung (2017: 100) bah-
wa “pemahaman atas reproduksi sosial memberikan ruang untuk 
memahami nilai guna atas tanah yang bertumpu pada kerja-kerja 
bergender.” Gagasan reproduksi sosial menggunakan organisasi ke-
luarga atau kekerabatan sebagai basis analisis untuk melihat opre-
si perempuan di bawah sistem kapitalisme (Vogel 2013: 9). Melalui 
kerangka demikian, maka teka-teki tentang ketakseimbangan be-
ban kerja, ideologi patrilineal, pertumbuhan takcukup (stunting) 
balita, sampai perluasan konsesi perkebunan dan perhutanan bisa 
dikonstruksi sebagai masalah bergender. Meski tampak tak berka-
itan, kondisi-kondisi itu sejatinya berpengaruh terhadap kehidup-
an perempuan yang secara sosial dilekati tanggung jawab untuk 
memenuhi pangan keluarga. 

Dalam cerita pengalaman perempuan Kaiso di sempadan Sungai 
Kais dan Mentemani, Papua Barat, saya melihat bahwa akuisisi la-
han skala besar atas hutan sagu berdampak serius terhadap kelang-
sungan kehidupan mereka. Saat sumber makanan semakin jauh, 
para perempuan bekerja lebih keras untuk memastikan anggota ke-
luarga mereka kenyang. Walau, mereka hanya minum kopi-instan-
manis dalam porsi besar untuk memastikan kebutuhan energi ter-
cukupi, hingga makanan dari hutan tersaji. Bagi orang Kaiso, sarap-
an kopi instan dan gula bukan perkara gaya hidup, melainkan 
menjadi penanda krisis akibat perampasan tanah berbungkus pem-
bangunan yang berlangsung terus-menerus sejak masa kolonial 
hingga hari ini. Cara hidup orang Kaiso—inheren di dalamnya 
sistem produksi dan konsumsi—dianggap terbelakang karena tidak 
mengenal budidaya tanaman. Sementara, proyek pengaturan dan 
pemberadaban oleh negara kolonial telah memaksa orang Kaiso 
untuk pindah dari hutan sagu dan membentuk perkampungan per-
manen (simak artikel Abdulgani dalam jurnal ini). Menjauhi hutan 
sama halnya dengan menjauhi sumber pangan.

Konsep reproduksi sosial menjadi penting untuk menjaga fo-
kus perhatian pada kerja-kerja pemenuhan kebutuhan pangan, 

1. Strathern (1988:191) 
secara spesifik menye-
butkan, “hubungan 
lelaki dan perempuan 
diatur dalam aturan-
aturan serupa tentang 
apa yang dijelaskan 
sebagai ideologi kekera-
batan patrilineal.” Di 
bagian lain, dia juga 
menyebutnya sebagai 
rezim patrilineal 
(Strathern 1988: 
280): “Di bawah 
rezim patrilineal, 
perempuan mungkin 
merawat bayi mereka 
yang akan dilahirkan 
sebagai klan suami 
dan membesarkannya 
dengan makanan yang 
diproduksi dari kerjanya 
di atas tanah suami.” 
Kecenderungan ini 
diperoleh dari pemosisi-
an Strathern sebagai an-
tropolog-feminis yang 
memiliki perhatian pada 
sifat dasar pembagian 
politik-domestik, se-
cara khusus melihat 
pula kerja perempuan 
yang tersembunyi dan 
tidak tampak karena 
dibayang-bayangi 
kriteria khusus tentang 
kepentingan publik 
(Strathern 1988: 133). 
Sebab, Strathern 
langsung mengaitkan 
itu dengan sifat dasar 
pertukaran perempuan 
yang memberi isyarat 
atas konteks ideologis, 
di mana kelompok lelaki 
melakukan pertukaran 
di antara mereka sendiri. 
“Lelaki mengkonversi 
kerja perempuan untuk 
membudidayakan 
sayuran dan merawat 
babi ke dalam kekayaan 
yang didasari pada 
kontrol ideologis mere-
ka” (Strathern 1984: 
166–167).
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pengasuhan, dan perawatan anggota keluarga. Reproduksi sosial 
juga menyangkut konstruksi gender atas aktivitas kerja yang dise-
matkan pada jenis kelamin tertentu. Pada tradisi Marxian, istilah 
reproduksi lekat dengan reproduksi sosial dan biologis tenaga ker-
ja untuk melanjutkan ekstraksi nilai lebih dalam sistem produksi 
kapitalis (Bhattarcharya 2017; Chung 2017). Dalam pengertian ini, 
ada pemisahan kerja produksi dan reproduksi yang dinilai sebagai 
simplifikasi atas realitas kerja perempuan, terutama pada masya-
rakat sekitar hutan (Colfer et al. 2017). Saat investasi di sektor perhu-
tanan dan perkebunan tidak diikuti penyerapan tenaga kerja, ma-
ka kerja domestik yang melekat pada perempuan tidak serta merta 
menjadi reproduksi tenaga kerja.

Chung (2017: 117) menawarkan konsep reproduksi sosial untuk 
menghindari simplifikasi tradisi Marxian tentang reproduksi. Re-
produksi sosial dipahami sebagai kerja untuk memulihkan apa 
yang habis selama proses produksi dalam rangka melangsungkan 
kehidupan. Dengan demikian, fokus tulisan ini adalah partisipasi 
perempuan dalam memanfaatkan hasil hutan yang praktiknya ber-
kelindan dengan relasi sosial lain seperti ideologi patrilineal, ke-
kerabatan, ras, dan kekuasaan (Colfer et al. 2017). Pengalaman pe-
rempuan Kaiso lekat pada usaha untuk memenuhi kebutuhan pa-
ngan dari hutan sagu. Mereka mempunyai andil besar mencurah-
kan kerja untuk ekstraksi sagu milik marga suami atau saudara le-
laki mereka, menokok batang sagu untuk menghasilkan pati hing-
ga memasaknya menjadi papeda. Ekosistem sagu di rawa gambut 
Sungai Kais menjadi saksi peran perempuan dalam mengurus unit 
produksi dari rumah tangga marga ayahnya dan lantas suaminya.

Perhatian pada pengalaman perempuan menjadi penting untuk 
mengurai opresi bergender yang menguat dalam transformasi me-
nuju sistem produksi kapitalisme (Ferguson dan McNally 2013: 
xxviii). Pertanyaan mendasarnya: Mengapa krisis reproduksi sosial 
terjadi pada masyarakat Kaiso? Pertanyaan ini dijawab dengan, per-
tama, mengurai relasi tenurial orang Kaiso dalam mengatur pengu-
asaan dan pemanfaatan hutan sagu, dan kedua, dengan mengait-
kan relasi tenurial tersebut pada pengalaman reproduksi sosial pe-
rempuan terhadap hutan sagu.

Artikel ini secara khusus ingin menunjukkan bagaimana tum-
pang-tindih tenurial dan ideologi patrilineal atas kerja reproduksi 
sosial menambah bobot ketakadilan bagi perempuan Kaiso. Karak-
ter hubungan tenurial pada orang Kaiso dengan hutan ditentukan 
oleh ikatan darah dan perkawinan dalam kekerabatan patrilineal. 
Setiap orang mempunyai akses atas hasil hutan sagu dengan sedi-
kit investasi tenaga kerja berjangka panjang. Lantaran jumlahnya 
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berlimpah, hingga hari ini, sagu di Sungai Kais tidak mengalami 
transisi menjadi tanaman budidaya. Hal ini berpengaruh pada hu-
bungan tenurial yang cenderung dikuasai sebagai sumberdaya ber-
sama semarga. Tanpa pohon yang dibudidayakan, maka, tidak ada 
pendisiplinan penguasaan tanah secara individu maupun inten-
sifikasi tenaga kerja oleh anggota keluarga (Dove 1994).

Reproduksi Sosial dan Hubungan Tenurial

Bagian ini ingin menjelaskan keterkaitan antara kerja reproduksi 
sosial dengan hubungan tenurial yang memengaruhi hak perem-
puan atas hutan sagu. Pertama, di tingkat komunitas, hubungan 
tenurial cenderung ditentukan oleh ideologi patrilineal yang mem-
bagi kerja reproduksi sosial berdasarkan gender. Kedua, hubung-
an tenurial juga dikerangkai kepentingan negara terhadap industri 
ekstraktif yang turut andil menentukan kelangsungan reproduksi 
sosial manusia. Ketika dorongan akumulasi keuntungan terus ber-
langsung, maka syarat material untuk meneruskan kerja reproduk-
si sosial di masyarakat bisa terancam. Inilah kontradiksi kapitalis-
me. Semisal, saat hutan sagu berubah menjadi perkebunan kelapa 
sawit, sumber air yang dibutuhkan orang Kais untuk mengolah sa-
gu pun tercemar. Keadaan ini bisa menambah beban kerja perem-
puan. “Di satu sisi, bergantung pada reproduksi sosial. Di sisi lain, 
dorongan memperbesar keuntungan justru mengancam kapasitas 
reproduksi itu sendiri” (Fraser 2017: 24).

Kontradiksi kapitalisme juga terjadi saat ada pemisahan tegas 
antara ruang produksi dan reproduksi sosial lewat politik demar-
kasi semasa kolonial hingga negara modern hari ini. Hanya dengan 
pemisahan inilah maka kapitalisme bisa mengeksternalisasi ker-
ja-kerja reproduksi sosial menjadi tanggung jawab keluarga dan 
diasosiasikan pada perempuan (Fraser 2017: 32). Kondisi ini bisa 
meningkatkan ketakadilan hak dan ketakseimbangan beban kerja 
perempuan, terutama bagi mereka yang hidup di tengah komuni-
tas dengan ideologi patrilineal kuat. Kontradiksi ini menarik un-
tuk diperiksa pada masyarakat yang di satu kaki bergantung pada 
reproduksi sosial lama seperti berburu dan meramu tetapi satu 
kaki yang lain menjadi bagian kapitalisme industri ekstraktif. Ciri 
ini lekat pada komunitas di sekitar kawasan hutan yang sedang 
mengalami proses akuisisi lahan skala besar. Semula, kelangsung-
an hidup mereka terjamin tanpa memisahkan kerja produksi dan 
reproduksi sosial. Sumber pangan bisa diperoleh secara subsisten, 
tidak berbayar, dan tanpa curahan kerja jangka panjang. Sementa-
ra aktivitas reproduksi—menjaga anak-anak dan menyiapkan ma-
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kan—bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas produksi. Tidak 
ada batas antara ruang produksi dan reproduksi sosial. Kini, batas-
batas itu semakin tegas: kerja-kerja yang dilakukan di kampung 
berbeda dengan yang dilakukan di hutan. Bekerja di hutan pun di-
bedakan antara kerja untuk marga atau kerja untuk perusahaan.

Di dalam komunitas dengan marga yang diwarisi dari garis le-
laki, hubungan tenurial ditentukan oleh ideologi patrilineal dan 
pembagian kerja berdasarkan gender. Pada masyarakat dengan 
sejarah berburu dan meramu, usaha untuk melangsungkan kerja 
reproduksi sosial dipengaruhi hubungan tenurial mereka terha-
dap hutan sebagai sumberdaya bersama. Hubungan tenurial ini 
menentukan hak dan kewajiban orang (Bruce 1998: 1) di dalam 
ikatan formal dan/atau kultural tentang “siapa bisa dan tidak bisa 
melakukan apa dan dalam kondisi seperti apa bisa atau tidak bi-
sa melakukannya?” (Lynch dan Alcorn 1994: 373–374). Hubungan 
tenurial yang berbeda berpengaruh terhadap distribusi akses yang 
berbeda pula bagi setiap orang (Blaikie dan Springate-Baginski 
2007: 5). Sering kali, klaim atas hubungan tenurial ini tumpang-
tindih antara kekuasaan negara, pasar, dengan komunitas. Sejak 
masa kolonial, komunitas menghadapi rezim kehutanan politis 
yang secara formal mendemarkasi kawasan hutan (Peluso 2011: 
812–813). Di satu sisi hutan menjadi ruang reproduksi sosial bagi 
keberlangsungan komunitas, di sisi lain menjadi ekspansi produksi 
kapitalisme bagi investasi di sektor perhutanan maupun perkebun-
an skala besar. Hal ini karena negara mengontrol klaim penguasa-
an atas permukiman, hutan, dan sungai yang sering kali memper-
jelas antagonisme antarkelompok dan membuat sumberdaya lebih 
terbuka (legible) bagi perluasan kapital (Wadley 2013).

Tumpang-tindih tenurial, antara klaim komunitas dan klaim 
negara, melahirkan dikotomi ruang produksi dan reproduksi. 
“Dualisme ini sedikit banyak melengkapi distingsi lain seperti pu-
blik-privat, modern-terbelakang, berbayar-takberbayar, produksi-
konsumsi yang di sisi lain terlihat menyederhanakan kompleksi-
tas kehidupan” (Colfer et al. 2017: 11). Pengertian reproduksi selalu 
lekat dengan usaha-usaha melanjutkan moda produksi kapita-
listis baik di dalam sirkuit pasar maupun tidak. Kapitalisme sendi-
ri disubsidi tenaga kerja tak berbayar yang selama ini dilekatkan 
pada perempuan, untuk merawat tenaga kerja takproduktif dan 
memulihkan energi tenaga kerja upahan dalam keluarga (Razavi 
2009). Di tengah struktur ekonomi kapitalistis, kerja domestik se-
perti penyiapan makanan, air, kayu bakar, merawat lansia sampai 
keluarga yang sakit selalu dianggap sebagai kerja tak berbayar. 
Padahal di mata Razavi (2009), kerja yang tidak terlihat ini justru 
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menghabiskan energi dan waktu cukup besar dengan fungsi yang 
vital membentuk angkatan kerja.

Dikotomi ini menjadi jelas manakala berkaitan dengan kerja-
kerja subsitensi pemenuhan konsumsi keluarga yang selama ini 
tidak berbayar. “Apakah perempuan yang bekerja mengolah rotan 
tanpa dibayar sembari menjaga anak merupakan kerja produksi 
atau reproduksi?” (Colfer et al. 2017: 12). Di sini, kerja manusia di 
ruang produksi didukung oleh kerja yang dilakukan keluarga dan 
komunitas. Demikian pula dengan hubungan tenurial yang me-
mungkinkan kerja-kerja reproduksi sosial berlangsung, “selalu ber-
kaitan dengan sistem kekerabatan dan pengelolaan rumah tangga 
serta negosiasi-negosiasi yang menyertainya” (Mies 2017). Sistem 
kekerabatan tidak bisa diperlakukan sebagai sistem yang otonom, 
melainkan dijelaskan sebagai ideologi yang melayani dan melegiti-
masi serta menyembunyikan relasi ketakadilan dan eksploitasi da-
lam proses reproduksi sosial (Lindgren, dalam Strathern 1984: 161).

Perhatian pokok dari reproduksi sosial adalah kerja manusia, 
kerja produktif untuk pasar di mana keberlangsungan tenaga ker-
ja didukung kerja keluarga dan komunitas yang besar. Sederhana-
nya, tanpa kerja domestik, tenaga kerja tidak mampu mereproduksi 
dirinya, dan tanpa tenaga kerja, kapital tidak mampu direproduk-
si (Ferguson dan McNally 2013). Kerja domestik memproduksi ni-
lai guna, bukan nilai tukar, dan dengannya tidak secara langsung 
memproduksi nilai lebih, dan mungkin saja kerja domestik ini mem-
punyai moda produksinya sendiri, beroperasi dalam logika berbe-
da yang nonkapitalistis (Ferguson dan McNally 2013). 

Chung (2017) menggunakan gender sebagai kategori analitis dan 
relasional serta proses-proses ideologis untuk mendefinisikan ba-
gaimana perempuan dan lelaki, bagaimana feminitas dan maskuli-
nitas, dibentuk. Tetapi juga tidak menegasikan interseksi dengan 
kategori sosial pembentuk lainnya seperti ras dan kelas yang sangat 
penting dalam melihat Papua. Oleh karenanya, dimensi melihat per-
masalahan di Papua perlu dilihat dari bagaimana moda produksi 
dan konsumsi masyarakat dibentuk dan direproduksi.

Sejarah Tenurial Orang Kaiso 

Saat kita menyusuri Sungai Kais menuju muara Laut Arafuru, ma-
ka rawa hutan sagu yang padat menjadi pemandangan umum di 
kanan kiri sempadan sungai. ‘Orang Kaiso laut’ mengenalnya seba-
gai dusun sagu, dikuasai satu hingga dua marga, dimanfaatkan se-
bagai sumberdaya bersama dan diyakini sebagai warisan leluhur 
yang sebelumnya bertempat tinggal di sana.  Pendayagunaan sagu 



110 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

#PAPUANLIVESMATTER

sebagai pembentuk utama reproduksi sosial orang Kaiso laut diatur 
sebagai sumberdaya bersama melalui kekerabatan patrilineal di 
mana penerus marga berasal dari garis lelaki. Sementara perempu-
an mendapatkan hak pemanfaatan lewat ikatannya dengan suami, 
ayah, atau saudara lelaki.

Sejak Abad XX, hubungan tenurial berbasis kekerabatan bu-
kan satu-satunya penentu bagi “siapa mampu memanfaatkan, me-
nguasai, dan mengambil untung dari sumberdaya dusun sagu?” 
Penanda awalnya ialah pemindahan paksa orang Kaiso dari dusun 
sagu ke permukiman permanen yang kini dikenal sebagai Kam-
pung Kais. Sejak saat itu, hubungan tenurial berbasis marga hidup 
bersamaan dengan rezim teritorialisasi negara. Rezim ini mem-
bentuk tindakan manusia sesuai hierarki pengorganisasian terito-
ri tertentu, entah berbasis komunitas, kampung, desa, kota (Sack 
1983: 60) maupun kawasan hutan atau bukan. Mulanya, dusun sa-
gu menyediakan rumpun sagu berlimpah dan mudah dijangkau. 
Sebelum pembentukan pemerintah kolonial di Papua Barat, orang 
Kaiso masih menempati pondok-pondok di sempadan anak Su-
ngai Kaiso dan Sungai Mentemani. Tidak ada kekhawatiran akan 
kelaparan karena hutan menyediakan keberlimpahan ekosistem 
sagu: sumber protein dari ulat sagu dan sumber karbohidrat dari 
pati sagu. Sebelum proyek pemindahan paksa terjadi di masa ko-
lonial, seorang Assistant Resident Magistrate of the Western Divisi-
on of Papua bernama Leo Austen mencatat babak penting sistem 
produksi berburu-meramu di ekosistem rawa muara sungai Papua 
Nugini. Dia menggambarkan bahwa “Diet penting dari komunitas 
sekitar muara adalah larva pohon sagu yang diperoleh melalui ker-
ja perempuan memotong pohon sagu, lantas dibelah dua untuk di-
biarkan selama beberapa minggu sembari menunggu panen larva 
yang penuh lemak dan menyimpan protein tinggi untuk keluarga” 
(Austen 1934: 23).

Di dalam catatan tersebut digambarkan pula bahwa sumber 
pangan diperoleh di lokasi yang tidak jauh dari pondok masyara-
kat. Pondok ini berbentuk rumah panjang yang dibangun dengan 
ketinggian mencapai 60 meter, lantaran harus beradaptasi dengan 
lumpur di ekosistem rawa (Austen 1934: 24–25). Periode ini juga 
dikenali sebagai ‘perburuan kepala’ di mana orang Kaiso menge-
nalnya sebagai hongi. Pada masa ini, setiap marga memperebutkan 
wilayah yang menyimpan sumberdaya sagu berlimpah. Saat Austen 
(1934: 24) mencatat ekspedisinya, perburuan kepala sendiri sudah 
tidak ada di Papua Nugini, “kelompok ini sebelumnya melakukan 
pemburuan kepala dan membuat gantungan berisi tengkorak ke-
pala musuh di rumah panjang mereka.” Bagi saya, catatan Austen 
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(1934) bisa mengonfirmasi tuturan orang Kaiso tentang hongi seba-
gai periode corak produksi berburu-meramu di dusun sagu yang 
penguasaannya didasari kekerabatan marga. Jejak kejayaan ini ma-
sih bisa ditemukan manakala anak sungai selalu diberi nama yang 
sama seperti marga penguasa dusun sagu. Contohnya Sungai Sepa 
yang dikuasai marga Sepa dan Sungai Sira dikuasai marga Sira.

gambar 1 
Peta Bentang Lahan 
Sungai Kais dan 
Sungai Mentemani2

2. Seperti digambarkan 
salah seorang pemuka 
marga Saimar yang 
menentang klaim dusun 
sagu Yamarema dari 
orang Awee.

Pada perjalanannya, klaim tradisional marga atas dusun sagu 
bisa saja tidak diakui oleh marga lainnya, terlebih jika investasi 
dengan penguasaan lahan skala besar hadir di sana. Sebagaima-
na kisah dusun sagu Yamarema yang diklaim dua pihak, antara 
orang Awee dari Kampung Puragi dan marga Saimar orang Kaiso 
dari Kampung Kais. Marga Saimar mengenal dusun sagu Yama-
rema sebagai Rubese, yang berarti “ko su liat sagu” (“kamu sudah 
melihat sagu”). Nenek moyang Saimar pernah tinggal di Rubese 
meski kemudian dipaksa pindah ke Kampung Kais. “Kami diambil 
dengan kekerasan, diangkat karena hongi, ditangkap lalu dibawa 
ke sini (Kampung Kais) oleh Belanda,” ujar pengurus kampung ber-
marga Saimar meneruskan cerita yang pernah ia dengar. Proyek 
pemukiman-kembali sendiri dilakukan bersamaan dengan pembe-
rantasan wabah kolera sekitar 1930-an dan agenda kristenisasi yang 
diperingati setiap 5 Februari sebagai Pengabaran Injil.

Di samping alasan wabah, permukiman permanen juga diba-
ngun sebagai bagian dari kepentingan kolonial untuk mengosong-
kan dusun sagu. Mula-mula, administrasi Hindia Belanda terbentuk 
sejak 1939 hingga Perang Dunia II dengan nama West New Guinea 
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(WNG) yang berpusat di Jayapura, Manokwari, Fakfak, sampai Me-
rauke (Franks 2008: 189; lihat Kusumaryati dalam jurnal ini). Saat 
itulah, menurut cerita dari marga Saimar, orang Awee datang un-
tuk memanfaatkan hamparan dusun sagu Rubese dan memberi 
nama berbeda, yakni dusun sagu Yamarema. Nasib orang Awee 
pun sama dengan marga Saimar, dipaksa pindah ke permukiman 
permanen yang bernama Kampung Puragi. Kala itu, pemerintah 
kolonial berkepentingan dengan temuan minyak dan gas bumi 
pada 1928 di kawasan tersebut (lihat Ank 2016). Dusun Yamarema 
pun sempat menjadi bagian dari area konsesi pertambangan PT 
Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM), 
perusahaan minyak Belanda-Amerika yang memulai eksplorasi 
pada 1930. Konsesi pertambangan yang diterbitkan pada 1935 ini 
mempunyai luas lahan hampir 10 juta hektare dan diberikan tanpa 
konsultasi dengan masyarakat Papua (lihat Kusumaryati dalam 
jurnal ini). Meskipun selanjutnya mereka tidak sempat melakukan 
ekstraksi karena aneksasi Indonesia melalui Tri Komando Rakyat 
(Trikora) pada 1962–1965.3

Pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno berpidato di Yogya-
karta, menyerukan untuk menggagalkan Papua sebagai negara bo-
neka Belanda, mengibarkan bendera merah putih, dan mengerah-
kan massa untuk pembebasan Irian Barat (Matanasi 2018). Selan-
jutnya, Kusumaryati (dalam jurnal ini) menyatakan bahwa Indo-
nesia tetap mengklaim Papua sebagai teritorinya dengan didasari 
klaim wilayah yang dulunya teritori Hindia Belanda dan Jepang, 
dan melalui Kesepakatan New York, Belanda melakukan transfer 
administrasi kepada United Nations Temporary Executive Authority 
(UNTEA) untuk menjembatani transfer administrasi kepada negara 
Indonesia per 1 Mei 1963 (lihat juga Rickefs 2001: 323; Frank 2008: 
197–198).

Sejak 1963, kebijakan Indonesia terhadap Papua menuai keke-
cewaan dan kritik keras karena kerusakan hutan dan pencerabut-
an hak masyarakat atas tanah tradisional mereka (Hughes-Freeland 
1989: 3). Di tengah laju inflasi Indonesia pada 1960-an, tindakan 
Sukarno untuk mengerahkan kekuatan militer ke Irian Barat sema-
kin memperkeruh kontestasi di tubuh militer pada akhir September 
1965. Tragedi 1965 pun terjadi. Demokrasi Terpimpin tersingkir sei-
ring penerbitan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen-
tara Nomor 19 Tahun 1966 yang meninjau kembali seluruh peratur-
an pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Pasal 1). Bersamaan dengan itu, 
“pada 1967 organisasi pendanaan multilateral seperti Bank Dunia, 
IMF, dan Asian Development Bank membuat konsorsium Inter-Go-
vernmental Group on Indonesia (IGGI) yang dipimpin Pemerintah 

3. Menurut M Saimar, 
PT NNGPM tidak me-
lanjutkan produksi 
karena telah kalah dari 
Trikora. Namun, jejak 
eksplorasi perusahaan 
minyak dan gas (migas) 
Belanda ini masih ter-
tinggal di Sungai Kais. 
Selanjutnya, produksi 
migas komersial dilaku-
kan di Klamono pada 
1938 dan Teluk Bintuni 
pada 2005 (Ank 2016).
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Belanda untuk memfasilitasi investasi modal asing” (Kian Wie 2002, 
dalam Larastiti et al. 2019: 11). Momen politik ini menjadi pintu ma-
suk bagi Soeharto dan Orde Baru sebagai “kapitalis-negara” (Hadiz 
dan Robison 2005)4 untuk mengonsolidasikan kembali ‘tanah tan-
pa bukti kepemilikan pribadi’ sebagai tanah negara.

Soeharto mengirimkan Menteri Pertambangan ke Papua Barat 
untuk melihat wilayah konsesi yang diminta Freeport pada 1966 
… selanjutnya Freeport menjadi pemegang Kontrak Karya per-
tama … yang mendapat penguasaan penuh atas aktivitas ek-
splorasi dan ekstraksi penambangan tanpa konsultasi dengan 
masyarakat Papua. (Frank 2008: 209) 

Setelah konsolidasi kekuasaan Orde Baru, persoalan dengan 
Papua tetaplah sama. Laporan konsulat Keduataan Amerika Seri-
kat saat berkunjung di Papua Barat pada Januari–Februari 1968 
menuliskan bahwa “Indonesia tidak akan menerima kemerdeka-
an Irian Barat … dan memilih perwakilan-perwakilan tertentu yang 
mendukung persatuan Papua dengan Indonesia” (Green 1968, 
dalam Franks 2008: 212). Prinsip perwakilan ini juga diperkuat pe-
ngerahan lebih dari sepuluh ribu tentara menjelang Penentuan 
Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 (Franks 2008: 212). Di dalam situasi 
seperti inilah, pada 4 Agustus 1969, 1.024 perwakilan Orang Papua 
memilih untuk bergabung dengan Indonesia (Franks 2008: 213).5

Pepera 1969 menjadi jalan tol bagi konsolidasi tanah negara me-
lalui kawasan hutan di Papua yang mengiringi kepentingan Orde 
Baru terhadap industri ekstraktif. Segera saja setelah Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) diterbit-
kan, ekstraksi besar-besaran sumberdaya kayu gelondongan ber-
langsung. Peraturan ini didukung kebijakan sentralistis yang tidak 
mempertimbangan kesepakatan dengan pemerintah daerah, lebih-
lebih sejarah sistem tenurial masyarakat. Kebijakan ini dikenal se-
bagai Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK) di mana Men-
teri Pertanian menunjuk lebih dari 141 juta hektare tanah Indonesia 
sebagai kawasan hutan pada 1982 (Fay dan Sirait 2005: 7). Pada 10 
November 1982, ada penunjukan kawasan hutan seluas 40,5 juta 
hektare di Provinsi Irian Jaya melalui Surat Keputusan (SK) Menteri 
Pertanian Nomor 820/Kpts/Um/11/1982 (Larastiti et al. 2019: 14). Pe-
nunjukan status kawasan hutan ini, selanjutnya, memberi karpet 
merah bagi penerbitan konsesi HPH dan HPHH semasa ledakan ko-
moditas kayu gelondongan.6 Tanpa terkecuali di Papua.

4. Soeharto menggu-
nakan hubungan baru 
dengan Barat untuk 
mengkonsolidasikan 
dan memperluas 
sistem otoriter yang 
sebelumnya sudah ada 
demi mendapatkan 
pinjaman lembaga 
finansial multinasional 
untuk mendorong 
pendapatan negara dan 
investasi asing dalam 
rangka memaksimalkan 
pendapatan dari ek-
straksi minyak dan sum-
berdaya mentah (Hadiz 
dan Robison 2005: 
224). Konteks inilah 
yang disebut sebagai 
‘kapitalisme negara’. 

5. Proses ini dijelas-
kan lebih jauh oleh 
Kusumaryati (dalam 
jurnal ini). 

6. Hingga Juni 
1998 saja, ada 652 
pemegang konsesi 
HPH di atas kawasan 
hutan seluas 69,4 juta 
hektare atau sekitar 
49% dari total kawasan 
hutan di Indonesia, 
dan menghasilkan 
kerusakan hutan 
mencapai 16,657 juta 
hektare (Kartodiharjo 
dan Supriono 2000: 6). 
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Cerita tentang konsesi industri ekstraktif di hamparan dusun 
sagu Sungai Kais kian mengemuka seiring ledakan industri kayu 
gelondongan. Di Sungai Kais sendiri, pada 22 Oktober 1992, mela-
lui SK Nomor 464/Kpts-II/92, pemerintah Indonesia mengeluarkan 
konsesi hak pengusahaan hutan seluas 212.000 hektare kepada 
PT Wanagalang Utama.7 Ekstraksi kayu merbau dan kayu besi ini 
berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan berakhir pada 
21 Mei 2012. Meski batas konsesi telah usai, namun Forest Watch 
Indonesia menemukan kejanggalan bahwa operasi HPH masih 
berlangsung hingga 6 Januari 2015 karena adanya sertifikasi penge-
lolaan hutan produksi lestari oleh PT Sarbi Internasional Certifica-
tion (lihat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 2014). Kon-
sesi di sektor perhutanan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) juga kembali diterbitkan pada 2010 
untuk PT ANJ Agri Papua (ANJAP), anak perusahaan PT Austindo 
Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) dengan luas lahan 40.000 hektare. Mulai 
27 Oktober 2015, sagu yang diesktraksi PT ANJAP mulai diolah di pa-
brik dengan kapasitas produksi 1.250 ton tepung sagu per bulan. Tak 
mau ketinggalan, Perum Perhutani juga tertarik mengekstraksi sa-
gu dengan lokasi pabrik pengolahan tepung sagu tepat di seberang 
Kampung Kais.

Daya tarik ekosistem sagu di Sungai Kais dan Sungai Metema-
ni tidak terbatas pada ekstraksi kayu ataupun sagu, tetapi juga alih 
fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada 2010, setelah 
penerapan Otonomi Khusus, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) So-
rong Selatan mengeluarkan izin lokasi kepada PT Permata Putera 
Mandiri (PPM) yang dilengkapi dengan HGU pada 2014 sebesar 
32.000 hektare dan PT Putera Manunggal Perkasa (PMP) dengan 
total 22.600 hektare. Pada 2013, ANJ mengakuisisi PT PPM dan PT 
PMP disertai dengan anak perusahaan lain yakni PT Pusaka Agro 
Makmur yang memperoleh HGU seluas 30.500 hektare. Total lahan 
cadangan untuk perkebunan kelapa sawit sebagaimana disebut da-
lam Laporan Tahunan ANJ 2018 sebesar 91.209 hektare.

Kehadiran perusahaan kelapa sawit di hulu Sungai Kais mem-
bawa dampak hingga ke wilayah hilir sungai seperti Kampung Kais. 
Pada akhir 2013 sampai awal 2014, dilanjutkan pada Januari 2015 
dan Maret 2018, PT PPM melakukan land clearing di atas lahan selu-
as 1.300 hektare, dan PT PMP seluas 2.700 hektare (Greenpeace 2018: 
36). Proses land clearing ini berada di atas dusun sagu Yamarera 
yang sejak masa hongi sudah dimanfaatkan orang Awee dari Kam-
pung Puragi. “Pada September 2017, proses land clearing yang ber-
ada di dekat Kampung Puragi berujung pada pemblokadean alat 
berat agar pekerjaan berhenti. Kondisi ini berujung pada insiden 

7. Lihat daftarnya 
di http://papuaweb.
org/dlib/tema/hutan/ 
yang mengutip data di 
http://www.dephut.
go.id/INFORMASI/PH/
kemb_hph.htm (diakses 
terakhir pada 8 Maret 
2018).  
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ancaman dan kekerasan aparat kepada warga,” tulis laporan akhir 
tahun Greenpeace (2018: 35–36). Dampak land clearing dari 3% 
total luasan HGU milik ANJ ini dirasakan tidak hanya oleh orang 
Awee tetapi juga oleh kampung-kampung di hilir Sungai Kais. Pada 
musim penghujan, Sungai Kais mengalami banjir dengan endapan 
warna coklat memutih yang berasal dari penanaman kelapa sawit 
di hulu sungai di Kampung Benawa. “Hutan su habis, tinggal sawit 
saja,” ujar M Saimar.

Berdasarkan sejarah tenurial Kaiso, hubungan tenurial komu-
nitas berburu-meramu yang bergantung pada hutan sebagai sum-
berdaya bersama memiliki kerentanan tinggi untuk diakuisisi se-
cara paksa oleh negara dan industri ekstraktif. Sejak menempati 
perkampungan permanen, orang Kaiso mengakses dusun sagu de-
ngan mobilitas terbatas. Sebagian dari dusun sagu yang berada di 
antara Sungai Metemani dan Sungai Kais (contohnya dusun sagu 
Nitaer, Maimure, Kemuro sampai Awaire) sulit untuk ditempuh 
menggunakan perahu. Keadaan ini meninggalkan kesan kosong 
dan terbengkalai, yang bisa berujung pada klaim tanah negara 
(Kelly dan Peluso, 2015: 475). Dusun sagu yang tidak disertai bukti 
pemilikan perseorangan mudah diklaim sepihak sebagai domain 
tanah negara yang pada masa Orde Baru mewujud sebagai kawa-
san hutan negara.8 Politik demarkasi kawasan hutan ini membuat 
dusun sagu mudah dialih-kuasakan kepada kepentingan industri 
ekstraktif seperti ekstraksi kayu mentah, ekstraksi sagu, hingga per-
kebunan kelapa sawit. Di satu sisi hutan dikuasai negara, di sisi la-
in komunitas tetap memanfaatkan dan mengelolanya sebagai sum-
berdaya bersama (Colfer 2017: 2).

Hubungan Tenurial Bergender

Hubungan tenurial pada masyarakat Papua tidak semata-mata di-
tentukan secara formal oleh negara, namun secara kultural terben-
tuk lewat relasi kekerabatan dan “pertukaran perempuan”. Perbe-
daan ini menjadikan realitas tenurial orang Kaiso bertumpang-tin-
dih, antara kebutuhan keluarga akan sagu dan kepentingan nega-
ra atas industri ekstraktif. Di satu sisi, masyarakat memiliki sistem 
tenurial yang diatur dalam ikatan marga dan perkawinan. Di sisi 
lain, negara mengonsolidasi lahan atas nama kawasan hutan guna 
memudahkan pemberian konsesi dengan atau tanpa persetujuan 
masyarakat. Saat hegemoni negara dan ideologi patrilineal beriring-
an, perempuan menjadi pihak paling rentan, karena hutan sagu bi-
sa mudah dialihkuasakan lelaki kepada perusahaan (lihat artikel 
Abdulgani dalam jurnal ini, juga artikel Nugaraha dan Febriyanti). 

8. Klaim domain 
tanah negara ini meng-
andalkan Undang-
Undang (UU) Nomor 
5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kehutanan, dan 
jawatan kehutanan se-
bagai pemegang kunci 
bagi konfigurasi hak 
di atas kawasan hutan 
sebagai tanah negara 
(Larastiti, Arofat, dan 
Jaetuloh, 2019: 11–12). 
Pasal 2 UU Nomor 5 
Tahun 1967 menyebut, 
“Hutan negara merupa-
kan kawasan hutan yang 
tumbuh di atas tanah 
yang tidak dibebani hak 
milik.” 
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Konteks inilah yang ingin diceritakan di bagian hubungan tenurial 
bergender ini, bagaimana relasi tenurial orang Kaiso dalam meng-
atur penguasaan dan pemanfaatan hutan sagu.

Kehidupan Sungai Kais saling berkaitan dengan Sungai Men-
temani, yang sama-sama bermuara di Laut Arafuru. Sebagian besar 
marga dari Sungai Mentemani memiliki dusun sagu yang sama de-
ngan orang-orang Kaiso. Pernikahan pun terjadi di antara sesama 
suku Kaiso di Sungai Kais, dan orang Awee di Sungai Mantemani. 
Marga Magenoni yang sekarang tinggal di Kampung Kais berasal 
dari Kampung Mugim, Sungai Metemani. Demikian juga marga 
Rairaro yang sebagian di antaranya tinggal di Kampung Kais kare-
na pernikahan. Seperti perjalanan A Rairaro (Perempuan [P]) dari 
Kampung Saga, tinggal di Kampung Kais karena dinikahi A Tebe 
(Laki-Laki [L]) dengan mahar uang Rp10 juta, senjata kapak, tenun 
dari Pulau Timor, dan keramik dari Biak. A Tebe (L) pernah ber-
cerita tentang pentingnya “pertukaran perempuan” untuk mele-
katkan hak perempuan atas sumberdaya suaminya. Lelaki berusia 
kurang dari 40 tahun itu bercerita dengan lantang, “Kakak su beli 
deng uang 10 juta, senjata kapak dan piring keramik. Jadi dia su bisa 
pakai apa yang kakak punya.” Bagi komunitas di Sungai Kais dan 
Sungai Metemani, perkawinan merupakan pertukaran antara hak 
pemanfaatan dusun sagu yang diwujudkan lewat mahar dengan 
kerja pengurusan keluarga oleh perempuan. Perempuan yang su-
dah ditukar menggunakan mahar berhak memanfaatkan pohon 
sagu dari dusun sagu suaminya. Hubungan tenurial antara manu-
sia dengan sumberdaya alam tidak lepas dari norma-norma sosial 
berbasis kekerabatan dan status perkawinan yang lekat dengan di-
mensi gender.

Secara khusus Strathern (1984: 162–164) melihat bahwa pertu-
karan perempuan merupakan pertukaran simbolis antara identi-
tas marga, mahar, dan kekayaan material, dengan kerja, energi, 
dan kreativitas manusia. Ia menolak jika pertukaran perempuan 
ini disamakan dengan alienasi tenaga kerja, sebagaimana terja-
di ketika manusia masuk ke dalam pasar tenaga kerja upahan. Ia 
mencoba mendudukkan bahwa pertukaran ini menyertakan kerja 
manusia, dalam hal ini kerja perempuan, yang secara konseptual 
berbeda dengan kerja abstrak tenaga kerja upahan. Ideologi patri-
lineal melihat kerja perempuan atas sumberdaya lelaki telah di-
kompensasikan menggunakan mahar pernikahan, bukan berarti 
dijualbelikan. Ideologi patrilineal memengaruhi hak pemanfaatan 
atas pohon sagu oleh perempuan, alih-alih hak penguasaan hutan. 
Di balik hak pemanfaatan pohon sagu ada norma tentang peran 
perempuan dalam memenuhi konsumsi keluarga dan mendapat-
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kan penghasilan dari penjualan pemanfaatan hasil hutan nonkayu 
(Colfer 2017: 12). Norma ini mewakili bias kepentingan maskulin atas 
kekuasaan sosial politik terhadap sumberdaya (Agarwal 2001: 825).

Ada tiga bentuk hubungan tenurial bergender pada orang Kaiso 
yang membatasi hak perempuan hanya untuk pohon sagu: hak un-
tuk makan, hak mengusahakan hasil hutan, dan hak ‘kesulungan’ 
atas hutan sagu. Ketiga hak ini melekat dalam ideologi patrilineal 
yang membuat generasi penerus diwarisi marga ayah dan memberi 
keistimewaan hak ‘kesulungan’ pada keturunan lelaki. Tidak demi-
kian bagi anak perempuan, saat mereka menikah, seluruh kerjanya 
dicurahkan untuk mengelola sumberdaya marga suami. Kelelua-
saan perempuan untuk menghasilkan tepung sagu—dijual atau 
dikonsumsi sendiri—menjadi rentan jika mereka bercerai atau sua-
mi meninggal terlebih dulu. Meski curahan kerja di hutan sagu le-
bih besar, perempuan cenderung lebih rentan kehilangan sumber 
penghidupan karena keputusan terhadap dusun sagu berada di 
tangan lelaki. Transaksi atas hutan sagu dilakukan oleh lelaki ter-
tentu dengan mengatasnamakan anggota marga yang lain.

Hak untuk Makan

Bagian ini bercerita tentang hubungan tenurial bergender yang 
mengilustrasikan akses perempuan atas pohon sagu untuk kebu-
tuhan pangan keluarga. Di dalam memahami peran perempuan 
tersebut, saya ingin mengisahkan pengalaman keluarga bermarga 
Tebe. Berdasarkan Bagan 1 tentang silsilah kekerabatan keluarga 
F Tebe (L), ego merupakan A Rairaro (P) yang menikah dengan A 
Tebe (L). Anak-anak A Rairaro (P) mewarisi marga ayahnya yang 
bermarga Tebe. Sementara, saudara perempuan A Tebe (L) yang 
menikah dengan marga Asikasau dan Saimar lantas tidak mewa-
risi marga Tebe, melainkan marga ayahnya. Di sini, akses ego atas 
dusun sagu bergantung pada suaminya. Bersama saudara ipar pe-
rempuanya, ego mengorganisir kerja bersama untuk menebang po-
hon sagu di dusun sagu Mogarai milik marga Tebe.

Saya berkesempatan mengikuti kerja kolektif guling tual sagu 
di dusun Mogarai dan mengamati curahan kerja paling tinggi un-
tuk menghasilkan makanan. Istilah guling tual sagu merujuk pada 
kerja bersama untuk memotong pohon sagu, membaginya menja-
di beberapa tual, untuk diguling-gulingkan menuju ke anak sungai 
sehingga mudah dihanyutkan hingga ke kampung. Sejak beberapa 
hari sebelum guling tual sagu, A Rairaro (P) berinisiatif mengajak 
adik ipar perempuan yang menikah dengan marga Asikasau dan adik 
perempuan dari ayah mertua yang menikah dengan marga Abago 
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untuk pergi ke Mogarai. Bagi marga Abago dan Tebe, jarak dusun 
sagu Mogarai ke kampung dianggap lebih dekat, dibandingkan du-
sun sagu Danim yang dikuasai marga Abago. Itu sebabnya, tidak ha-
nya marga Tebe yang menyertai rombongan guling tual sagu, tetapi 
ada juga marga Abago dan Asikasau.

Saat perahu berlabuh di pinggir dusun sagu Mogarai, setiap 
anggota rombongan guling tual sagu langsung sigap mencari rum-
pun pohon sagu yang paling siap ditebang dengan tinggi pohon 
7–10 meter. Jalanan rawa membuat kaki kami sering terperosok 
sampai lutut. Duri-duri dari pohon sagu tersebar dan sering kali 
menyulitkan kami berjalan kaki. Meski jalanan sangat susah, licin, 
berduri, dan basah, perempuan berjalan tanpa alas kaki. Mereka 
sigap mencari pohon sagu siap tebang, setiap keluarga menebang 
dua sampai tiga pohon. Tidak ada tanda kepemilikan keluarga; sia-
pa yang terlibat guling tual sagu, dia mempunyai hak menebang 
pohon sagu.

Sebelum menebang pohon sagu, lelaki dan perempuan me-
mangkas pelepah daun sagu untuk diletakkan di permukaan rawa. 
Pelepah daun sagu yang keras bisa menjadi alas untuk berjalan 
dan menggulingkan batang sagu yang sudah dipotong-potong se-
panjang 80–100 sentimeter. Usai menyiapkan jalan, para perempu-
an berkumpul dengan pasangan masing-masing untuk memotong 
pohon sagu. Saat istirahat, perempuan pergi mencari ulat sagu dari 
batang sagu yang busuk. Saat perempuan mencari ulat sagu, lela-
ki bersama anjing-anjing pemburu akan berburu tikus tanah untuk 
dibawa pulang. Selain di rumah, di dusun sagu perempuan juga 
bertugas memasak kopi manis dan ulat sagu. Mereka menyakini 
bahwa kopi manis bisa memberi energi untuk bekerja, di samping 
menu utama ulat sagu mentah atau bakar. 

bagan 1 
Hubungan Kekera-
batan Tebe-Abago 
dalam Hubungan 

Tenurial Sagu
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Ketika rasa lelah tuntas, kami kembali bekerja untuk menggu-
lingkan batang pohon sagu ke bibir sungai. Hampir semua anggota 
rombongan, termasuk saya, wajib untuk bergotong royong meng-
gulingkan sagu sejauh 1 kilometer. Jarak 1 kilometer menjadi begitu 
berat karena medan untuk menggulingkan sagu sangat basah dan 
licin. Perempuan Kaiso terlihat begitu perkasa. Dengan tangkas, se-
orang perempuan dan suaminya mengikat 21 tual sagu mengguna-
kan rotan hutan dari pinggir sungai. Saat seluruh batang sagu telah 
siap, ia segera menghanyutkan tual sagu ke kampung. Butuh wak-
tu sehari agar sagu sampai di pinggir Kampung Kais.

Rombongan guling tual sagu pun pulang ke Kampung Kais pa-
da sore hari. Pekerjaan perempuan tidak selesai saat guling tual 
sagu tuntas. Ketika sampai di rumah, anak-anak sudah menunggu 
di bibir sungai untuk meminta makan, sehingga membuat A Raira-
ro (P) bergegas memasak. Dari cerita ini, hak untuk makan bisa di-
mungkinkan karena relasi pernikahan di mana perempuan menge-
lola sumberdaya suami, ataupun relasi sedarah saat saudara pe-
rempuan bisa mendapatkan izin dari saudara lelaki pewaris marga. 
Selain itu, perempuan menjadi tumpuan untuk mengorganisir ker-
ja di dusun sagu, meski di tangan mereka pula batang sagu dipro-
ses menjadi tepung lantas dimasak agar siap dimakan.

Hak Menjual Olahan Hasil Hutan

bagan 2 
Hubungan Kekera-
batan Sepa-Bitoke 
dalam Hubungan 
Tenurial Sagu

Di samping hak untuk makan, orang Kaiso juga mengenal hak 
untuk menjual olahan hasil hutan. Pengusahaan hasil hutan non-
kayu ini lekat dengan pengalaman perempuan, meski lelaki juga 
turut andil memperoleh daging buruan untuk dijual. Seperti ceri-
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ta Y Bitoke (P) dan suaminya, M Sepa (L). Mereka  memiliki tujuh 
anak, dua di antaranya sudah bergelar sarjana dan satu yang lain 
sedang kuliah. Saya bertanya, “dari manakah bisa mendapatkan 
uang sebesar itu, mama?” Ia tertawa heran menatapku, “Ya bekerja 
toh.” Saya pun mendengar cerita usahanya berjualan sagu ke Kota 
Teminabuan dan Kabupaten Maybrat.

Y Bitoke dan M Sepa dibantu anaknya yang tinggal di Kabupa-
ten Maybrat untuk menjual tepung sagu. Biasanya mereka mengi-
rimkan tiga puluh karung sagu bersama dengan dendeng daging 
babi atau rusa hasil buruan menggunakan mobil dengan uang 
sewa Rp1 juta rupiah. Setiap karung dihargai berbeda-beda, anta-
ra Rp150.000–Rp350.000. Selain melalui anaknya, dia akan pergi 
menggunakan ketinting (perahu kecil bermesin) menuju ke Temina-
buan. Y Bitoke dan suaminya memotong jalan menyusuri Sungai 
Sepa, tanpa melewati Laut Arafuru, dan melabuhkan perahu mere-
ka di pasar Sesna di Teminabuan. Ia akan menginap di pinggir pa-
sar hingga seluruh sagunya habis. Tanpa suaminya, Y Bitoke tidak 
bisa pergi menokok sagu selama dua pekan ke dusun sagu. Tanpa 
suaminya pula, ia tidak akan pergi ke pasar Sesna untuk mema-
sarkan hasil sagunya.  

Y Bitoke (P) biasa mengambil sagu di dusun sagu Fufamure 
dan Mamono. Lokasinya berada di hulu Sungai Sepa dengan wak-
tu tempuh dari kampung sekitar tiga jam. Lamanya waktu tempuh 
membuat Y Bitoke membutuhkan M Sepa (L) untuk bekerjasama. 
Keduanya membangun pondok di lokasi yang berlimpah pohon 
sagu sekaligus memudahkan pemasangan jerat babi hutan. Di se-
kitar dusun sagu, M Sepa memasang jerat babi bernama sagu pele 
(pohon sagu ditebang lalu dibelah menjadi dua dan di sekitar je-
bakan itu dipasang pagar daun agar manusia mudah menombak 
babi) atau sagu lobang (pohon sagu ditebang lalu dilubangi bagi-
an tengahnya agar babi terjebak kekenyangan). Satu kali berburu 
di dalam hutan, M Sepa bisa mendapatkan tiga ekor babi yang ke-
mudian diolah menjadi dendeng babi. Menurut Y Bitoke, dendeng 
babi merupakan lauk pendamping yang memudahkan penjualan 
sagu. Untuk tiga ekor babi, M Sepa memotongnya menjadi tujuh 
puluh penggal dendeng babi berukuran 30 x 15 sentimeter dengan 
ketebalan 3 sentimeter. Lalu, Y Bitoke-lah yang mencari kayu dan 
mengasapi daging babi. Harga setiap potong dendeng babi sebesar 
Rp50.000, sementara dendeng paha babi seharga Rp200.000, yang 
dijual di pasar Sesna di Teminabuan.

Jerih payah Y Bitoke (P) dan M Sepa (L) mensyaratkan kelelua-
saan kerja perempuan yang tidak disibukkan untuk merawat anak-
anak atau lansia. Keleluasaan dan ketersediaan tenaga kerja pro-
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duktif keluarga ini memungkinkan suami istri ini tinggal di dalam 
hutan selama dua pekan. Keduanya cukup menebang dua pohon 
sagu, dibagi menjadi 16 tual, 2 tual untuk dikonsumsi sendiri dan 
sisanya menghasilkan 21 karung sagu siap jual. Dari penjualan 
hasil hutan inilah, Y Bitoke bisa menyisihkan 2 tual sagu untuk 
dimakan selama sebulan dan sisanya dijual. Jika setiap karung di-
hargai Rp150.000, Y Bitoke bisa mendapatkan uang dari sagu lebih 
dari Rp3 juta. Ditambah lauk pendampingnya berupa 70 penggal 
dendeng babi, Y Bitoke bisa memperoleh uang Rp3,5 juta.

Krisis Reproduksi Sosial Orang Kaiso

Kerja reproduksi sosial perempuan di dalam keluarga disesuaikan 
oleh ideologi patrilineal marga lelaki dan ketersediaan tenaga kerja 
produktif dalam keluarga. Cerita A Rairaro (P) dan Y Bitako (P) bi-
sa disebut sebagai kerja reproduksi sosial karena bertujuan untuk 
menjaga kelangsungan kehidupan dan regenerasi tenaga kerja ba-
ru. A Rairaro mengakses pohon sagu untuk memenuhi pangan, ti-
dak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga besar-
nya. Sementara Y Bitako mencari uang tidak untuk dirinya sendiri, 
melainkan untuk pendidikan anak-anaknya. Sebagai manifestasi re-
produksi sosial, pemanfaatan dusun sagu dimungkinkan bila kon-
disi alam terjaga, pohon sagu dan aliran air baik, didukung tenaga 
kerja keluarga yang produktif dan sehat. 

Hanya saja, bila kita melihat sejarah tenurial Kais yang tumpang 
tindih dengan kepentingan negara terhadap industri ekstraktif, 
kerja reproduksi sosial ini sedang menemui ancaman terbesarnya. 
Iming-iming alih fungsi lahan skala besar, disertai janji penyerap-
an tenaga kerja, saling berkelindan dengan subordinasi perempuan 
di dalam ideologi patrilineal. Perempuan sulit menghindari komo-
difikasi dusun sagu dan tenaga kerja murah. Sebagai contoh, tran-
saksi dusun sagu hanya terjadi antara anggota marga lelaki, elite 
kampung, dan perusahaan. Proses ini tidak akan melibatkan perem-
puan yang dianggap bukan pemilik dusun sagu marga suami, sau-
dara lelaki, dan anak lelaki mereka. 

Saat pemanfaatan hutan sagu ini terancam, krisis reproduksi 
sosial pun di depan mata. Hak untuk makan maupun hak untuk 
menjual hasil hutan bisa terancam saat sumberdaya hutan sagu se-
makin jauh jaraknya, dan tenaga kerja produktif dalam keluarga 
berkurang. Saat hak-hak perempuan dalam ideologi patrilineal ki-
an tersubordinasi, ketakseimbangan beban kerja tak terelakkan dan 
ancaman alih fungsi lahan skala besar pun semakin dekat.
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Ketakseimbangan Beban Kerja

Wajah krisis reproduksi sosial tidak lepas dari kemiskinan dan tim-
pangnya beban kerja di pundak perempuan. Kerja mengurus anak, 
menyiapkan makanan, memastikan air bersih,  mencari bahan ba-
kar, sampai merawat orang tua menjadi semakin berat ketika sum-
ber produksinya menjauh. Ketakseimbangan ini bukan sesuatu 
yang terberi. Pada masa hongi, ruang produksi dan reproduksi so-
sial orang Kais tidak terpisah. Kerja perempuan mengurus keluar-
ga dilakukan di ruang yang sama dengan kerja pencarian sumber 
makanan. Menurut mantan Kepala Kampung Kais, dahulu perem-
puan Kaiso menebang dan menokok pohon sagu di tempat yang 
berdekatan dengan pondok anak-anak mereka. Demikian pula 
dengan lelaki, mereka menjerat babi di lokasi yang tidak jauh da-
ri pondok. Jika sumber makanan berkurang, mereka akan menyu-
suri sungai secara berombongan. Idealnya, sepanjang tenaga kerja 
produktif tersedia, anggota keluarga tidak akan kelaparan karena 
lelaki bisa pergi berburu sementara perempuan menokok sagu.

Kondisi sekarang justru berbalik. Hutan tidak lagi mudah di-
jangkau. Untuk mencapai hutan berisi pohon-pohon sagu, mereka 
membutuhkan kayak (perahu kecil dengan dayung) yang diawaki 
maksimal tiga orang. Sebelum hadirnya ketinting, pada periode 
2000-an, orang Kaiso harus menempuh jarak berjam-jam menuju 
dusun sagu dengan mendayung kayak yang terbuat dari pohon 
raja. Perahu ini hanya mampu diisi beban maksimal tiga orang de-
wasa, sehingga sulit membawa anak-anak kecil lebih dari dua di 
atas perahu. Atas alasan inilah, anak-anak kecil yang belum ber-
usia produktif lebih sering ditinggal di kampung alih-alih dibawa 
ke hutan. Tidak semua anggota keluarga bisa berpratisipasi dalam 
usaha subsistensi mencari makan di hutan. Hal ini membuat seba-
gian anggota keluarga harus mencurahkan energi dan waktu lebih 
besar untuk memperoleh asupan karbohidrat dan protein. Selain 
itu, lokasi yang jauh membuat beban kerja terberat bertumpu pada 
pasangan suami istri. “Kalau bekerja bersama deng bapak, biasa-
nya anak-anak masih kecil bisa dibawa dan dibuatkan honai agar 
bisa menokok,” ungkap OK Abago (P).

Dalam mengolah pangan, kerjasama antara suami dan istri sa-
ngatlah dibutuhkan. Jika salah satu tenaga kerja sakit, seperti di-
alami A Rairaro (P), maka beban kerja bisa bertambah dua kali li-
pat. Jerih payah perempuan bagi keluarga bertambah karena mela-
kukan guling tual sagu tanpa suami, sering kali hingga kelelahan. 
Absennya suami tidak membuat perempuan terbebas dari tang-
gung jawab memenuhi pangan keluarga. Saat harus melakukan 
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pekerjaan di dusun sagu sendirian, satu hari tidak akan cukup. Di 
hari pertama, ia menebang dua pohon sagu sembari berburu ti-
kus hutan, dilanjutkan di hari berikutnya memotong batang sagu 
menjadi sepuluh tual. Sepulang dari dusun sagu, perempuan ma-
sih harus menokok sagu untuk mendapatkan tepung, memotong 
kayu bakar, mencuci, dan memasak. 

Ketika lelaki terserap ke dalam pasar tenaga kerja murah untuk 
memobilisasi tual sagu, kebutuhan rumah tangga tidak akan mam-
pu tercukupi. Seperti pengalaman Y Bitoke (P) saat suaminya me-
milih untuk menjual sagu ke Perhutani, “Jual tual sagu itu tidak 
bisa cukupi anak pu sekolah di kota.” Penjualan tual sagu kepada 
Perhutani dinilai merugikan masyarakat karena curahan energi 
yang dikeluarkan untuk melakukan kerja guling tual sagu tidak se-
banding dengan uang yang diterima. Saat para suami tebang sagu 
dan guling tual sagu, mereka harus menghasilkan tual sagu dalam 
jumlah besar sampai 230 tual per tiga pekan. Sementara, satu tual 
dihargai hanya Rp9.000. 

Demikian pula jika dalam satu keluarga terdiri atas suami istri 
yang memiliki anak-anak di bawah usia produktif, semisal balita, 
maka ketergantungan mereka pada uang tunai bertambah besar. 
Itu sebabnya, dorongan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja 
borongan atau upah harian di perkebunan kelapa sawit atau Per-
hutani terjadi pada rumah tangga dengan jumlah anak balita lebih 
dari satu. Seperti cerita M Abago (P) yang memiliki keinginan untuk 
bekerja sebagai buruh borongan di PT PPM. Demikian pula dengan 
cerita M Saimar (L) dan E Aitago (P) yang memiliki delapan orang 
anak, dengan empat di antaranya masih balita. Demikian pula de-
ngan cerita MR Kabere (P) yang memiliki delapan anak dari suami 
pertama dan suami kedua, serta adiknya H Kabere (P) yang memi-
liki tujuh anak.   

Baik MR Kabere, H Kabere maupun E Aitago—semuaya perem-
puan—yang memiliki banyak anak, bekerja di dusun sagu tan-
pa dukungan anak-anak berusia produktif adalah mustahil. MR 
Kabere, misalnya, ia bisa bekerja menebang pohon sagu bila anak 
perempuannya yang berusia dua tahun dan enam bulan ini diasuh 
oleh kakak perempuannya yang berusia sembilan belas dan lima 
belas tahun. Sementara kebutuhan lain, seperti uang jajan anak-
anaknya di sekolah, dipenuhi dari upah suaminya sebagai satpam 
sekitar Rp90.000 per hari. “Uang itu so habis sampai setengahnya 
untuk rokok suami,” jelas MR Kabere. Sisanya, kebutuhan uang tu-
nai banyak dibelanjakan untuk kopi dan gula sebagai asupan sa-
rapan anak-anak ketika orang tua mereka bekerja berjam-jam dari 
pagi sampai sore di dusun sagu. Sebagai seorang ibu, ia terpaksa 
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membiasakan anak-anaknya untuk “lapar atau mencari makan sen-
diri” selagi ia dan suaminya pergi ke dusun sagu. Maka tak heran, 
saat bertemu MR Kabere, saya melihat anak perempuannya yang 
berumur dua tahun dan enam bulan tanpa memakai baju memiliki 
perut buncit, rambut merah, dada membusung dengan ingus yang 
tidak pernah hilang dari hidung. Kepala Puskesmas pernah berkata 
bahwa hampir semua keluarga dengan jumlah balita lebih dari satu 
memiliki kecenderungan gizi buruk.

Lantaran kondisi ini, tidak heran bila pola konsumsi orang Kaiso 
mudah bergantung pada produk makanan instan. Setiap pagi, pe-
rempuan Kaiso memilih untuk memberi sarapan kopi sangat manis 
kepada anak mereka agar lekas kenyang. Di saat anak-anak kenyang 
inilah mereka bisa mendayung kayak atau mengendarai ketinting 
ke dusun sagu untuk bekerja selama kurang lebih delapan jam. Se-
makin jauh sumber makanan akan mempengaruhi persentase ba-
lita kekurangan gizi. Sejak 2007, Kabupaten Sorong Selatan memi-
liki persentase balita kekurangan gizi paling tinggi di Provinsi Papua 
Barat.9 Jumlah ini enggan berubah. Hingga Januari 2018, di Kam-
pung Kais, Sorong Selatan10 saja, dari 24 balita penderita gizi buruk, 
16 di antaranya mengalami pertumbuhan takcukup (stunting).11 Se-
jauh pengamatan saya, data yang dikumpulkan Kader Posyandu 
ini masih jauh dari kondisi sebenarnya. Tentu saja, akar persoalan 
ini tidak bisa disederhanakan sebagai pola hidup tidak sehat yang 
mengganggu penyerapan nutrisi dalam proses pencernaan,12 mela-
inkan penanda krisis reproduksi sosial. 

Menanam Pohon, Bukan Berarti Punya Hak

Bagian ini menceritakan kisah seorang perempuan yang kehilang-
an haknya atas pohon yang ia tanam di dusun sagu. Ia kehilangan 
haknya lantaran anak lelaki dari pernikahan pertamanya memutus-
kan alih fungsi lahan menjadi pabrik tepung sagu milik Perhutani 
seluas 40 hektare. Alih fungsi tersebut dilakukan tanpa persetuju-
an dari ibu maupun saudara perempuannya yang lain.

Siang itu, TR Kabere (P) dan DG Saimar (L) berhasil membawa tu-
juh tual sagu yang diperoleh dari satu pohon. Tiga tual sagu selesai 
ditokok oleh dua anak perempuan TR Kabere  dari pernikahan sebe-
lumnya dengan NT Abago (L). Sementara empat tual sagu lain ma-
sih mengapung di atas sungai. TR Kabere juga menyelam untuk 
mengambil kerang air tawar dan jamur dari ampas sagu untuk bisa 
dimakan bersama. Tidak sulit untuk mendapatkan sumber protein 
di sekitar kampung dan dusun sagu. Terlebih bila tenaga kerja pe-
rempuan di dalam keluarga terbilang banyak, sehingga bisa saling 

9. Berdasarkan data 
Tim Nasional Percepat-
an Penanggulangan 
Kemiskinan (2007), 
sebesar 36,20% balita 
di Kabupaten Sorong 
Selatan mengalami ke-
kurangan gizi. Jumlah 
ini jauh melampui rata-
rata provinsi, sekitar 
23,20% balita meng-
alami kekurangan gizi di 
Provinsi Papua Barat. 

10. Data Kader Pos-
yandu Kampung Kais, 
Kabupaten Sorong Se-
latan pada Januari 2018. 
Data ini masih indikatif, 
karena jumlah peserta 
balita Posyandu jauh 
lebih kecil dibanding 
jumlah balita di 
Kampung Kais. 

11. Kondisi stunting 
ditentukan dari tinggi 
badan di bawah minus 
dua Standar Deviasi 
(< -2 SD) dari standar 
median pertumbuhan 
anak versi World Health 
Organization (WHO). 
Balita stunting termasuk 
masalah gizi kronik yang 
disebabkan kurangnya 
gizi ibu saat hamil, 
kesakitan pada bayi, 
dan kurangnya asupan 
gizi pada bayi (Pusat 
Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan 
RI 2018). 

12. Penyakit karena 
sanitasi yang buruk 
(misalnya diare dan 
cacingan) dapat meng-
ganggu penyerapan 
nutrisi dalam proses 
pencernaan. Bebera-
pa penyakit yang 
diderita bayi ini bisa 
menyebabkan turun-
nya berat badan. Jika 
kondisi ini terjadi 
dalam waktu lama dan 
tidak disertai dengan 
pemberian asupan 
yang cukup, maka 
bisa mengakibatkan 
stunting (Pusat Data dan 
Informasi Kementerian 
Kesehatan RI 2018).  
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bantu dalam mencari pangan. Saat itulah TR Kabere mengaku bah-
wa ia memilih mengambil pohon sagu dari dusun sagu Kautin yang 
dikuasai suami keduanya. Mereka menganggap dusun sagu Kautin 
jauh lebih terjangkau dibandingkan dusun sagu Keran milik marga 
Kabere.

Sebelum bisa mengakses Kautin, TR Kabere (P) bisa mengakses 
dusun sagu paling dekat dari kampung, yakni Wainaremo. Haknya 
sebagai istri dari pemilik Wainaremo terputus ketika suami pertama-
nya yang bermarga Abago meninggal dunia. Sejak NT Abago (L) me-
ninggal, ia kehilangan haknya untuk mencari pohon sagu dari du-
sun sagu mendiang suaminya, meskipun TR Kabere mencurahkan 
kerja puluhan tahun di sana. Itu sebabnya, ia memutuskan meni-
kah kembali agar sumber makanan pokoknya tetap terjamin.

Batasan akses perempuan atas dusun sagu menjadi tegas ketika 
alih fungsi lahan dusun sagu oleh pabrik sagu milik Perhutani sejak 
enam tahun lalu. Sebelumnya, Wainaremo dikenal sebagai tempat 
TR Kabere (P) dan NT Abago (L) mencari hewan buruan, menebang 
pohon sagu, menokok sagu sampai menanam buah seperti buah 
merah, durian, dan cempedak di sempadan sungai. TR Kabere dan 
NT Abago sering menghabiskan waktu di pondok yang mereka ba-
ngun di Wainaremo. Namun, sejak NT Abago meninggal, hak pe-
nguasaan Waineramo diwariskan kepada anak pertama lelaki ber-
nama GR Abago (L). Tidak lama setelah NT Abago meninggal, GR 
Abago dikunjungi petugas survei pabrik sagu untuk bertanya pe-
rihal ahli waris dusun sagu Wainaremo. “Dulu dorang baru pulang 
dari Sungai Kemuro [terletak di sebelah dusun sagu Wainaremo], bi-
kin terkejut dorang, siapa suruh survei di sini,” kenang B Abago (L).

Selain kepada GR Abago (L), Perhutani juga bertanya kepada ke-
pala suku. Menurut B Abago (L), seharusnya setiap anggota marga 
mendapatkan jatah ‘uang permisi’ dan uang sewa. Ia berkata, setiap 
marga yakni Abago, Saimar, Asikasau, Nipay, Kaitau, dan Kabere 

bagan 3 
Hubungan Kekera-
batan Abago-
Kabere-Saimar 
dalam Hubungan 
Tenurial Sagu
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menerima uang permisi sebesar Rp30 juta dan dibagi ke setiap ke-
luarga anggota marga sebesar Rp300.000 sampai Rp500.000. Ha-
nya anak laki-laki saja yang mendapatkan uang permisi, sementara 
anak perempuan tidak diwajibkan memperoleh bagian. Meski uang 
permisi sudah diberikan, Perhutani tidak pernah memberi keje-
lasan mengenai uang sewa sehingga menimbulkan informasi sim-
pang siur. “Jangan tanya uang sewa, bisa tanya saja ke GR Abago,” 
jelas GD Abago (L). Ada kabar, GR Abago-lah yang memperoleh 
uang ganti rugi dari Perhutani sebesar Rp1,2 miliar. Ada cerita lain, 
menurut PP Kaitau (L), uang ganti rugi dititipkan ke salah satu staf 
Perhutani karena GR Abago buta huruf.

Semenjak cerita tentang uang permisi dan uang sewa berlang-
sung simpang siur, TR Kabere (P) dan anak-anak perempuannya 
tidak lagi bisa mengakses dusun sagu Waineramo. Pun, uang per-
misi yang diperuntukkan bagi seluruh anggota marga tidak sampai 
ke tangan mereka. Sementara, TR Kabere (P) masih menyesalkan ke-
takjelasan ganti rugi pohon-pohon yang ditebang saat pembersih-
an lahan di area pabrik sagu. “Kalau uang sewa itu, mama su tidak 
tahu kalau itu urusan laki-laki to. Haknya Abago, sebab hak kesu-
lungan ada di tangan laki-laki,” ungkap TR Kabere. Subordinasi ker-
ja perempuan terhadap hutan sagu dianggap wajar dalam ideologi 
patrilineal, lantaran hak tertinggi berada di tangan lelaki. 

Ancaman Akuisisi Lahan Skala Besar

Di samping cerita TR Kabere (P) di Wainaremo, orang Kaiso juga ter-
ancam alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada 29 
September 2017, PT PPM menerbitkan peta usulan area tanam ke-
lapa sawit di luar HGU di Kampung Kais seluas 7.662 hektare (Gam-
bar 2). Usulan tersebut dianggap sebagai penyelesaian sengketa 
atas uang sewa PT PPM yang diklaim Kampung Puragi. Ujungnya, 
salah satu aparat desa dari marga Saimar dan kepala suku bermar-
ga Sira mengusulkan plasma.

Usulan plasma perkebunan kelapa sawit ini bertentangan 
dengan corak produksi orang Kaiso terhadap dusun sagu. Mere-
ka terbiasa mengekstraksi apa yang disediakan hutan, alih-alih 
membudidayakan tanaman, terlebih kelapa sawit. Bahkan, pihak 
pengusul plasma perkebunan kelapa sawit juga tidak mempunyai 
gambaran mengenai operasionalisasi perkebunan kelapa sawit. 
Ia hanya mengetahui bahwa orang Awee di Yamarema sudah ti-
dak menggunakan air dari sumur buatan untuk meremas cacahan 
batang sagu karena sumber air sudah tercemar pupuk kimia.
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Cerita tentang usulan perkebunan kelapa sawit ini bermula dari 
hadirnya konsesi ANJ seluas 91.242 hektare di tiga area di Sorong 
Selatan dan Maybrat. Kawasan perkebunan yang dioperasikan PT 
PPM ini memicu sengketa lahan antarwarga, salah satunya antara 
orang Kaiso dengan orang Awee dan orang Iwaro. Sengketa lahan 
akibat datangnya perkebunan kelapa sawit dimulai ketika dusun 
sagu Yamarema diklaim sepihak oleh orang Awee di Kampung Pu-
ragi. Tidak hanya marga Saimar, konon, marga Rairaro dari Kam-
pung Saga pun memiliki masalah dengan marga Kowaine dari Kam-
pung Puragi terkait ganti rugi untuk perkebunan kelapa sawit di 
Yamarema.

Menurut A Tebe (L), marga Rairaro menuntut pembagian uang 
ganti rugi kepada marga Kowaine. Tuntutan ini bermula ketika 
perempuan dari marga Kowaine menikah dengan lelaki bermarga 
Rairaro. Keturunan keluarga Kowaine mendapat ganti rugi atas bi-
dang lahan sengketa dengan perkebunan kelapa sawit. Hal ini me-
nyulut tuntutan dari marga Rairaro hingga ke pengadilan karena di-
anggap menyalahi hak kesulungan. Menurut A Tebe, “Kowaine su di-
beli Rairaro, maka su tidak punya hak milik atas dusun sagu. Hanya 
hak makan saja.” Analogi ini menjadi lumrah untuk menentukan 
siapa yang berhak mendapatkan uang ganti rugi atas dusun sagu. 
Bagi A Tebe, keluarga ibu tidak mempunyai hak menuntut ganti ru-
gi jika terjadi transaksi terkait dusun sagu. Uang ganti rugi hanya di-
peruntukkan bagi anggota yang mewarisi marga lelaki, “kalau dia 
[lelaki pewaris marga] ingat pu adik perempuan, maka akan dapat 
dari saudara lelaki mereka. Kalau tara ingat ya tidak apa-apa.”

gambar 2 
Peta Usulan Area 
Tanam Kelapa Sawit 
di Kampung Kais di 
luar HGU PT PPM
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Didasari hal itulah, A Tebe (L) yang ibunya bermarga Abago 
tidak pernah mempermasalahan uang ganti rugi dusun sagu Wai-
naremo yang sebelumnya dimiliki marga Abago. Marginalisasi po-
sisi perempuan di dalam pewarisan hak penguasaan atas dusun 
sagu juga terlihat dalam proses pengusulan plasma perkebunan ke-
lapa sawit. Selama ini, hanya anggota marga dari lelaki saja yang 
berurusan dengan perkebunan kelapa sawit. Kini, simpang siur ten-
tang plasma perkebunan kelapa sawit semakin kencang saat ANJ 
berencana untuk membangun pabrik minyak sawit mentah (crude 
palm oil) di Kampung Sumano. “Jadi sawit ada di hulu kita. Ini nanti 
akan ada bangun pabrik sawit, 2019 mungkin sudah mulai bangun 
kelapa sawit saat kelapa su berbuah semua,” ungkap M Saimar (L).  
Rencana pembangunan pabrik minyak sawit mentah ini mendo-
rong salah satu kesepakatan perwakilan marga di Kampung Kais 
untuk mengusulkan plasma.

Kesimpulan

Hubungan tenurial bergender orang Kaiso mengindikasikan ter-
singkirnya perempuan dalam arus pengambilan keputusan menge-
nai dusun sagu. Kondisi ini mengancam keberlangsungan kapasi-
tas mereka untuk melakukan kerja-kerja reproduksi sosial harian 
di komunitas. Guna menjawab pertanyaan mengapa krisis sosial 
reproduksi terjadi pada masyarakat Kaiso, tulisan ini menemukan 
bahwa: Pertama, sejarah hubungan tenurial orang Kais dibentuk 
tidak hanya dari kekerabatan patrilineal, tetapi juga dari kepenting-
an negara terhadap industri ekstraktif. Posisi perempuan di dalam 
hubungan tenurial masyarakat dibatasi oleh ideologi patrilineal 
menjadi hak untuk makan dan hak untuk mengolah hasil hutan. Hak 
tersebut melekat pada hubungan mereka dengan suami, saudara 
lelaki, ayah, dan anggota marga suami. Pada awal abad XX, saat 
pemerintah kolonial mulai mempraktikkan politik demarkasi dan 
pengadministrasian tanah, orang Kais dipindahkan menjauh dari 
sumber pangan. Pemindahan paksa ini sama artinya dengan pemi-
sahan antara kerja produksi dan reproduksi sosial, sehingga meng-
hadirkan ruang kosong yang mudah diambilalih kepentingan ne-
gara dan pasar.

Kedua, semenjak pemindahan, beban kerja bertumpu pada su-
ami istri berusia produktif. Mereka pula yang harus bekerja, me-
nempuh jarak berjam-jam menggunakan perahu untuk sampai ke 
sumber pangan yakni hutan sagu. Jarak antara dusun sagu dengan 
kampung permanen ini membuat sebagian besar rumah tangga 
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berhitung dengan ketersediaan tenaga kerja produktif. Jika salah 
satu sumber kerja seperti suami menjadi tenaga kerja serabutan di 
perusahaan, maka keseimbangan kerja dalam rumah tangga bisa 
terancam. Hal ini berujung pada pelimpahan beban kerja paling 
besar pada perempuan dan bisa berakibat pada perubahan pola 
konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini secara langsung berdam-
pak pada jumlah gizi buruk balita.

Ketiga, ketersediaan tenaga kerja produktif yang tercurah pada 
ekonomi dusun sagu menjadi faktor penting dalam menaksir ka-
pasitas reproduksi sosial. Perempuan bisa memiliki banyak ke-
leluasan jika tenaga kerja suami tidak terserap ke dalam pasar 
tenaga kerja murah. Kapasitas reproduksi sosial juga bisa dilihat 
dari keseimbangan antara tenaga kerja produktif dan tidak produk-
tif. Tanpa dibebani pengurusan anak-anak, maka perempuan bisa 
leluasa bekerja di dalam hutan sagu. Kecukupan tenaga kerja pro-
duktif di dalam rumah tangga inilah yang menentukan kemampu-
an seseorang untuk masuk ke dalam pasar komoditas tepung sagu. 
Semakin leluasa suami dan istri bekerja, semakin leluasa pula me-
reka mengusahakan dusun sagu.

Keempat, meski demikian, keleluasaan perempuan dalam men-
curahkan kerja untuk menghasilkan tepung sagu tidaklah berban-
ding lurus dengan penguasaan perempuan atas dusun sagu. Pada 
akhirnya, keputusan terkait alih fungsi lahan, terlibat atau tidak 
terlibat dalam sirkuit komoditas sawit atau industrialisasi tepung 
sagu, berada sepenuhnya di tangan lelaki, meski curahan waktu 
kerja terhadap hutan sagu lebih banyak dipunyai perempuan. 

Keempat aspek inilah yang menyebabkan terjadinya krisis repro-
duksi sosial pada masyarakat yang kakinya bergantung pada dua 
moda produksi.



130 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

#PAPUANLIVESMATTER

Daftar Pustaka

AGARWAL, B. 2001. “Land Rights and Gender.” Dalam International 
Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences (First Edition), 
disunting oleh N.J. SMELSER dan P.B. BALTES. Oxford (Inggris): Pergamon.

ANK. 2016. “Manipulasi dan Jebakan yang Mengeksklusi Kuasa Pemodal.” 
Desember. https://pusaka.or.id/2016/12/manipulasi-dan-jebakan-yang-
mengeksklusi-kuasa-pemodal/.

AUSTEN, L. 1934. “The Delta Division of Papua.” Australian Geographer 2 (4): 
20–27. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00049183408702117.

BHATTACHARYA, T. 2017. “Introduction Mapping Social Reproduction Theory.” 
Dalam Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring 
Oppression, disunting oleh TITHI BHATTACHARYA, 1–20.  London (Inggris): 
Pluto Press.

BLAIKIE, P. dan O. SPRINGATE-BAGINSKI. 2007. “Indroduction: Setting Up Key 
Policy Issues in Participatory Forest Management.” Dalam Forest, 
People and Power: Political Ecology of Reform in South Asia. London 
(Inggris): Fish Book, Enfield, Middlesex.

BRUCE, J.W. 1998. “Review of Tenure Terminology.” Tenure Brief No. 1.   
CHUNG, Y.B. 2017. “Engendering the New Enclosures: Development, 

Involuntary Resettlement and the Struggles for Social Reproduction 
in Coastal Tanzania.” Development and Change 48 (1): 98–120. DOI: 
10.1111/dech.12288.

COLFER, C.J.P, M. ELIAS, B.S. BASNETT, dan S.S. HUMMEL. 2017. “Introduction to 
Gender and Forest: Themes, Contents, and Gaps.” Dalam The Earthscan 
Reader on Gender and Forest. London (Inggris) dan New York (Amerika 
Serikat): Routledge dan Earthscan

DOVE, M.R. 1994. “Transition from Native Forest Rubbers to Hevea 
Brasiliensis (Euphorbiaceae) among Tribal Smallholders in Borneo.” 
Economic Botany 48 (4): 382–396.

FAY, C. dan M. SIRAIT. 2005. “Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur 
Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda 
Kewenangan atas Penguasaan Tanah.” Kertas Kerja ICRAFT Southeast 
Asia No. 5/2005.

FERGUSON, S. dan D. MCNALLY. 2013. “Introduction.” Dalam Marxism and the 
Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (Historical Materialism 
Book Series Vol. 45), ditulis oleh LISE VOGEL, xvii–xL. Leiden (Belanda) 
dan Boston (Amerika Serikat): Brill.

FRANKS, D. 2008. “Consuming Landscapes: Towards a Political Ecology of 
Resources Appropriation.” Thesis PhD Doctorate. Griffith University, 
Queensland, Australia. DOI: http://hdl.handle.net/10072/365487.



131wacanaNOMOR 38/TAHUN XXI/2020

#PAPUANLIVESMATTER

FRASER, N. 2017. “Crises of Care? On the Social-Reproduction Constradiction 
of Contemporary Capitalism.” Dalam Social Reproduction Theory: 
Remapping Class, Recentring Oppression, disunting oleh BHATTACHARYA. 
London (Inggris): Pluto Press.

GREENPEACE. 2018. Final Countdown: Now and Never to Reform Palm 
Oil Industry. Greenpeace International. https://www.greenpeace.
org/international/publication/18455/the-final-countdown-forests-
indonesia-palm-oil/.

HADIZ, V. dan R. ROBISON. 2005. “Neo-liberal Reforms and Illiberal 
Consolidations: The Indonesian Paradox.” Journal of Development 
Studies 41 (2): 220–241. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0022038042000
309223.

HUGHES-FREELAND, F. 1989. “Indoensian Image Enhancement.” Anthropology 
Today 5 (6): 3–5. DOI: http://www.jstor.org/stable/3033075.

JARINGAN PEMANTAU INDPENDEN KEHUTANAN. 2014. SVLK di Mata Pemantau: 
Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu 2011–2013. Bogor: JPIK. http://fwi.or.id/wp-content/
uploads/2014/11/Laporan-JPIK-2011-2013_SVLK_di_Mata_Pemantau.
pdf.

KARTODIHARDJO, H. dan A. SUPRIONO. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral 
terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI 
dan Perkebunan di Indonesia. Bogor: CIFOR.

KELLY, A.B. dan N.L. PELUSO. 2015. “Frontiers of Commodification: State Lands 
and Their Formalization.” Society & Natural Resources 28 (5): 473–495. 
DOI: 10.1080/08941920.2015.1014602.

LARASTITI, C., S. AROFAT, dan A. JAETULOH. 2019. “Enclosure dan Kebijakan 
Penguasaan Lahan.” Makalah Sajogyo Institute, Bogor. Belum 
diterbitkan.

LYNCH, O.J. dan J.B. ALCORN. 1994. “Tenurial Rights and Community-Based 
Conservation.” Dalam Natural Connections: Perspectives in Community-
based Conservation, disunting oleh D. WESTERN dan R.M. WRIGHT. 
Washington (Amerika Serikat): Island Press. 

PELUSO, N.L. 2011. “Emergent Forest and Private Land Regimes in Jawa.” 
Journal of Peasant Studies 38 (4): 811–836. DOI: http://dx.doi.org/10.108
0/03066150.2011.608285.

PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI. 2018. “Situasi Balita 
Pendek (Stunting) di Indonesia.” Buletin Jendela Data dan Informasi 
Kesehatan Semester I, 2018.

RAZAVI, S. 2009. “Engendering the Political Economy of Agrarian Change.” 
The Journal of Peasant Studies 36 (1): 197–226.



RICKLEFS, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Third 
Edition). London (Inggris): Palgrave.

STRATHERN, M. 1984. “Subject or Object? Women and the Circulation of 
Valuables in Highlands New Guinea.” Dalam Women and Property, 
disunting oleh R. HIRSCHON. London (Inggris): Croom Helm. 

___. 1988. The Gender and the Gift: Problems with Women and Problems 
with Society in Melanesia. Studies in Melanesian Anthropology Series. 
Berkeley (Amerika Serikat): University of California Press.

VOGEL, L. 2013. Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary 
Theory. Leiden (Belanda) dan Boston (Amerika Serikat): Brill.


