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KATA PENGANTAR  

Pesan singkat di telepon genggam saya masuk dari Ester Lianawati, menanyakan apakah saya bersedia              
untuk memberikan kata pengantar bagi tulisan yang akan ia bukukan. Tulisan itu pernah ia buat sebagai                
salah satu syarat dalam mata kuliah yang saya ajarkan dalam program studi Strata 2 di Kajian Wanita,                 
Universitas Indonesia, yaitu Ekologi Politik Berperspektif Feminis (Feminist Political Ecology). 

Sesaat ingatan saya berkeliat, menggali masa-masa di ruang kuliah ketika mendiskusikan esensi materi             
dan bagaimana implementasinya pendekatan Feminist Political Ecology (FPE) ini. Saya ingat ester,            
demikian saya menyebutnya, adalah ’murid’ dalam mata kuliah pilihan yang saya asuh sejak tahun 2000,               
suatu kajian yang mencoba melihat hubungan perempuan dengan lingkungan. Ester, tidak pernah punya             
pengalaman di bidang lingkungan, namun saya melihat, kondisi itu tidak menghalanginya untuk            
menyelami permasalahan lingkungan dan berhasil menelurkan tulisan yang mempesona. Kumpulan tinta           
yang akan Anda baca. 

Karena itu, tentu saja, ajakan menulis Kata Pengantar langsung saya sambut dengan hangat. Pesan              
singkat itu berhasi menyedot perhatian saya untuk mulai menyusun kata pengantar, salah satunya adalah              
melihat kembali tulisan tersebut. Saya sebenarnya menyimpan rapi hasil karya para murid saya, selain              
memang sedikit, juga buah karya mereka sangat genuine. Namun, saya putuskan untuk meminta             
dikirimkan tulisannya yang akan dibukukan. Saya mengirimkan pesan singkat meminta untuk dikirimkan            
via e-mail, dokumen tulisannya, tak lama kemudian masuk lagi jawaban di telepon genggam saya: ”sudah               
saya kirimkan, Mbak”. 

Esoknya baru saya buka, dan saya tetap terkesan. Tulisan Ester sekarang mengalami penyempurnaan             
tanpa kehilangan roh, konteks, dan kematangan. Karena tulisan ini tidak dibuat sebagai bahan salah satu               
syarat perkuliahan yang terkendala waktu, tetapi untuk pembaca yang lebih luas. Juga saya rasakan              
semangat untuk mengeksplorasi. Ada pengembangan dan pendalaman, terutama dalam menganalisa          
kasus yang ada. Buah pikiran yang rona pesonanya tetap terjaga sejak dia mulai menuliskannya di               
bangku kuliah, hingga sekarang siap dibagi ke publik. 

Mempesona, karena sangat sedikit bahan acuan FPE, di kajian wanita sendiri hanya 3 referensi yang               
bisa saya berikan; 1 text book, 1 kompilasi artikel, dan 1 thesis Rebecca Elmhirst dari Universitas                
Brighton – Inggris-- yang menggunakan FPE dalam disertasinya (dan kemudian Rebecca dan saya             
bersama Kajian Wanita UI mendisain kurikulum FPE sebagai mata kuliah pilihan). 

Dengan keterbatasan bahan acuan, Ester mampu meramu FPE dan kemudian           
mengimplementasikannya dalam kasus perempuan Asmat di Papua. Lebih jauh, sebenarnya          
’sentuhannya’ dengan Papua, apalagi dengan perempuan Asmat juga tidak cukup banyak seperti            
dijabarkan dalam pendahuluan buku ini. Sumber utama adalah buku Dewi Linggarsari (2004), kemudian             
diperkaya dari hasil riset Pricilia Merdekawati (2009) yang ia bimbing utuk keperluan skripsinya. 

Yang mempesona, keterampilannya menggunakan pisau analisis FPE, yang saya yakin belum pernah             
dipraktikkannya sebelum menulis buku ini, berhasil menunjukkan lapis kekerasan yang dialami oleh            
perempuan Asmat, dimulai dengan filosofi keseimbangan kosmis yang diyakini masyarakat Asmat           
mendorong adanya pembagian peran gender dalam keluarga Asmat. Laki-laki adalah kepala, pihak yang             
maju perang, pengukir, penabuh tifa, penjaga dan pelaksana ritual, membangun rumah, membuat            
perahu, dan berburu babi dan buaya. Sedang perempuan bertugas untuk menyediakan makan            
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sehari-hari, mengumpulkan kayu bakar, menjaring ikan, membuat tikar dan tas, menjaga rumah dan             
anak-anak, serta membantu suami membuat perahu dan rumah. 

Sampai kepada program-program pembangunan yang salah sasaran, baik yang dicanangkan pemerintah           
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. bahwa program-program yang disasar untuk masyarakat          
asmat sering kali, mengabaikan kondisi perempuan asmat, jika tidak malah justru semakin meminggirkan             
dan turut melanggengkan kekerasan yang dialami perempuan asmat. Kesemuanya ini digambarkan           
dengan gamblang dan bernas dalam Bagian III buku ini. 

Inilah kekuatan pisau analisis FPE. Ia menguliti pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga             
mampu mengangkat sampai sekecil mungkin bentuk dan pola kekerasan yang dialami perempuan. Ia             
membuka ruang bagi perempuan untuk melihat bentuk dan pola ketertindasannya, yang mungkin saja             
tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Walaupun ini juga bisa menjadi kelemahan, karena sebagai             
kerangka interdisiplin bisa saja menjadi terlalu banyak ’meminjam’ disiplin ilmu lain-lain. Jika tidak             
memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakter berbagai macam disiplin ilmu, dan tidak pandai             
meramunya, maka dapat dipastikan terjadinya kesesatan berpikir yang bermuara pada ketidakjelasan           
simpulan. Dan inilah kekuatan pahatan tulisan Ester, untuk urusan meramu dengan pisau analisis FPE,              
menjadi hal yang mudah baginya. 

Sayangnya, saat ini, FPE ini belum menjadi alat analisis mainstream dalam urusan perempuan dan              
lingkungan hidup. Selama hampir sepuluh tahun menjadi mata kuliah pilihan, resmi sejak tahun 2010 ini               
FPE tidak lagi diajarkan secara utuh di Kajian Wanita UI. Saya tidak melihat apakah ada perguruan tinggi                 
lain yang melakukan kajian khusus mengenai FPE. Jika alat analisis FPE ini jarang digunakan, maka               
kesalah-kaprahan program-program pembangunan yang dibawakan pemerintah dan       
organisasi-organisasi masyarakat akan terus berlangsung, meninggalkan perempuan tetap ditempatnya;         
termarjinalkan dan tertindas dalam sepi dan diamnya mereka. 

  

Arimbi Heroepoetri,S.H., LL.M. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Asmat adalah salah satu suku di Papua, yang terdiri dari 12 sub suku, yaitu Joirat, Emari Ducur, 
Bismam, Becembub, Simai, Kenekap, Unir Siran, Unir Epmak, Safan, Armatak, Brasm dan 
Yupmakcain. Kedua belas sub suku ini menempati bagian selatan dari Papua, tepatnya di 
Kabupaten Asmat, yang memiliki luas wilayah 29.658 km2 dan berpenduduk sekitar 70 ribu 
jiwa. Para penduduk itu tersebar di 150 dusun dalam 7 distrik, yaitu Akat, Sawa Erma, Atsy, 
Fayit, Suator, Pantai Kasuari, dan Agats yang sekaligus merupakan ibukota kabupaten ini. 

Suku Asmat merupakan suku yang paling terkenal di antara 255 suku yang ada di Papua. Asmat 
terkenal terutama karena ukirannya yang mengagumkan, apalagi ukiran itu dibuat tanpa sketsa 
terlebih dahulu. Selain itu, patung buatan orang Asmat bukan sekedar hiasan artistik, karena 
guratannya terukir nilai sejarah yang menggambarkan hubungan mistis. Hal ini menjadikan 
patung Asmat mengandung nilai spiritual yang dalam. Berawal dari patung ukiran itulah, Asmat 
menjadi salah satu suku Papua yang banyak memperoleh perhatian dunia. Bahkan pada 
Februari 2004, Asmat ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.  

Kata Asmat itu sendiri memang bermakna sebagai manusia kayu atau pohon. Versi kedua 
mengenai makna kayu adalah masyarakat Asmat meyakini bahwa yang pertama kali muncul di 
permukaan bumi adalah pohon-pohonan. Pohon-pohon itu adalah ucu (beringin) dan pas (kayu 
besi), yang diyakini sebagai perwujudan dua mama tua yaitu Ucukamaraot (roh beringin) dan 
Paskomaraot (roh kayu besi). Dengan keyakinan mistis mengenai kayu (pohon) ini tidak heran 
jika ukiran kayu yang dibuat orang Asmat terkesan sangat ’berjiwa’.  

Namun demikian, meskipun ukiran masyarakat Asmat telah dikenal di seantero dunia, Asmat 
masih merupakan suku terbelakang. Lebih dari itu, di balik pesona patung ukiran yang mereka 
ciptakan, Dewi Linggasari, seorang penulis yang sempat tinggal bersama masyarakat Asmat di 
Agats, menemukan realita pada masyarakat di sana yang tidak seindah ukiran-ukiran tersebut. 
Dari temuan Linggasari yang ia tuliskan dalam beberapa bukunya, salah satunya ialah Realita Di 
Balik Indahnya Ukiran, saya melihat bahwa realita itu berakar dari tradisi. Realita yang menurut 
saya menunjukkan kontradiksi dalam tradisi. Realita itu seharusnya tidak terjadi jika mengingat 
salah satu falsafah mereka, bahwa kehidupan bermula dari kayu yang diyakini sebagai 
perwujudan dua roh mama tua, roh perempuan.  
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Kecuali di sekitar wilayah Teluk Cenderawasih, pada dasarnya budaya Papua adalah patriarkal 
sehingga sangat mungkin perempuan akan teropresi.  Namun demikian, opresi yang terjadi 
pada perempuan Asmat tampak mengherankan karena pada dasarnya orang Asmat pun 
memberikan penghargaan tertinggi kepada perempuan. Bahkan penghormatan ini jauh lebih 
besar dibandingkan masyarakat Teluk Cenderawasih yang meninggikan harkat perempuan 
dengan melambangkannya sebagai burung cenderawasih. 

Dalam bukunya, Linggasari menjelaskan bahwa bagi orang Asmat, roh perempuanlah yang 
diyakini sebagai makhluk yang pertama kali muncul di dunia ini dalam bentuk pepohonan. 
Perempuan juga dipandang sebagai eram yang mendatangkan kesuburan dan kekuatan. 
Perempuan dalam suku Asmat juga disebut sebagai cem aman juri, yaitu anjing yang selalu 
menjaga serta menghadang musuh yang mengganggu tuannya. Anjing juga diyakini sebagai 
binatang pembawa api bagi manusia. Ia juga disebut sebagai kokoputs, yaitu penjelmaan roh 
nenek moyang yang memberikan kehangatan dan kehidupan bagi manusia.  

Selain itu perempuan di kalangan suku Asmat juga dipandang sebagai kuskus yang 
menggendong anak. Kuskus bagi suku Asmat merupakan binatang sakral penjelmaan roh nenek 
moyang. Perempuan juga dipandang sebagai beyor atau burung nuri, dan ir (burung kakatua 
putih). Burung-burung itu adalah simbol kehadiran roh nenek moyang. Kepercayaan orang 
Asmat juga menempatkan perempuan sebagai taar, bunga bakung berwarna merah dan indah 
yang juga merupakan simbol roh nenek moyang. Sebagai taar, perempuan tidak hanya dianggap 
cantik parasnya tetapi juga cantik hatinya.  

Simbolisasi perempuan dengan flora dan fauna yang berharga bagi masyarakat Asmat 
(pohon/kayu, kuskus, anjing, burung kakatua dan nuri, serta bakung), menunjukkan bagaimana 
sesungguhnya masyarakat Asmat menempatkan perempuan sebagai makhluk yang berharga. 
Namun ternyata dalam realita yang terjadi adalah sebaliknya. Keperkasaan perempuan dalam 
simbol kayu, anjing, dan burung, telah diputarbalikkan menjadi yang tertindas. Dalam 
pengamatan Linggasari, penindasan ini tampaknya terjadi pada seluruh sub suku Asmat di 
seluruh distrik. Baik mereka yang tinggal dekat ibukota Agats atau yang paling jauh sekalipun 
dari Agats, perempuan Asmat sepertinya tetap tertindas.  

Perempuan Asmat adalah pihak yang paling berperan, jika tidak dapat disebut sebagai pelakon 
tunggal, dalam kehidupan suku tersebut. Setiap harinya mereka harus menyediakan makanan 
untuk suami dan anak-anaknya. Untuk itu mereka harus memangur dan meramah sagu di hutan 
dengan mendayung perahu yang memakan waktu kurang lebih dua jam. Dengan perhitungan 
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waktu kembali ke rumah, berarti memakan waktu kurang lebih empat jam untuk mendayung 
perahu.  

Sementara itu memangur dan meramah sagu pun tidak dapat dilakukan dalam waktu sebentar. 
Mereka harus terlebih dahulu menebang pohon sagu, kemudian batang pohon sagu itu dibelah 
dua. Belahan tersebut dipukul-pukul dengan om agar seluruh isinya menjadi serpihan halus 
berwarna keputih-putihan. Untuk memukul-mukul pohon sagu itu membutuhkan waktu 
berjam-jam. Setelah itu sagu tersebut dicuci dalam palung yang terbuat dari daun sagu dengan 
cara dialiri air. Saat itulah sagu tersebut diramah, sehingga sagu mengucur berupa endapan 
kemerah-merahan. Air kucuran sagu itu disalurkan lagi ke daun sagu yang lain, baru kemudian 
ditampung pada batang pohon sagu yang isinya telah kosong.  

Sampai di sini tugas memangur dan meramah sagu telah selesai, namun bukan berarti sagu 
tersebut telah diolah. Perempuan Asmat harus membentuk sagu itu menjadi bola-bola sagu, 
lalu dibakar, untuk kemudian disediakannya untuk suami dan anak-anaknya. Mereka pula yang 
harus menyiapkan tungku untuk membakar, yang berarti harus mengumpulkan kayu-kayu 
bakar terlebih dahulu.  

Karena proses memangur dan meramah sagu membutuhkan waktu yang demikian lama, orang 
Asmat sering melakukannya dalam jumlah yang banyak sekaligus. Bila demikian, mereka harus 
berada di hutan berminggu-minggu sampai dua atau tiga bulan. Pada saat ini biasanya suami 
dan anak-anak ikut serta, namun tetap daya perempuan yang lebih banyak melakukan tugas 
memangur dan meramah itu.  

Selain memangur, meramah, dan mengolah sagu, perempuan Asmat juga kadangkala menjaring 
ikan di sungai, apalagi bila suaminya sedang ingin makan ikan, karena keinginan suami adalah 
perintah bagi istri suku Asmat. Tugas perempuan Asmat lainnya adalah berkebun terutama bila 
mereka tinggal dekat Distrik Agats sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perempuan pula yang 
harus membawa hasil ikan dan kebunnya ke pasar bila ingin dijual. Kadang mereka juga harus 
menawarkannya dari rumah ke rumah karena memang pasar di Distrik Agats didominasi oleh 
pendatang yang memiliki lebih banyak modal untuk membayar kios.  

Perempuan Asmat juga harus mengerjakan tugas “domestik” lain seperti mencuci pakaian dan 
perabotan makan. Bila hujan turun, tugas perempuan Asmat akan lebih ringan karena dapat 
menggunakan air hujan yang mereka tampung. Namun jika tidak ada air hujan, tugas mereka 
bertambah karena harus mengambil air di sungai ataupun pantai. Belum lagi tugas tetap 
lainnya dari perempuan Asmat adalah menjaga anak-anak. Jadi saat mereka mendayung, 
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memangur, meramah, ataupun mengolah sagu, anak-anak tetap ada di bawah pengawasan 
perempuan.  

Demikian berat beban perempuan Asmat, namun mereka masih harus menerima ‘tugas’ 
lainnya. Hampir setiap hari mereka menerima perlakuan kasar dari suaminya. Terutama jika 
makanan tidak tersedia saat suami sudah lapar, atau ketika tugas domestik lainnya tidak 
terselesaikan dengan baik. Dalam kondisi tersebut, minimal caci maki sudah pasti dilontarkan 
suami kepada mereka. Belum lagi dalam masyarakat Asmat, suami berhak melakukan poligami 
tanpa persetujuan istri. Biasanya istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini akan dibawa ke 
rumahnya untuk tinggal bersama mereka. Dengan rumah tanpa sekat, dapat dibayangkan 
bagaimana perasaan perempuan Asmat yang dimadu ini melihat kemesraan suaminya dengan 
perempuan lain. Namun perempuan Asmat tidak melakukan perlawanan apapun. 

Biasanya para suami ini berpoligami setelah dua atau tiga tahun menikah, dengan salah satu 
alasan mereka adalah istri yang tidak menarik lagi. Memang setelah menikah, tubuh perempuan 
Asmat biasanya tidak lagi langsing. Wajah mereka juga akan tampak jauh lebih tua, seperti 10 
tahun lebih di atas suaminya. Hal ini dikarenakan mereka sering mengandung dengan jarak 
yang terlalu dekat, tanpa perawatan pra, peri, dan pasca melahirkan. Selain itu, mereka sering 
pula keguguran karena terlalu lelah bekerja sehari-harinya. 

Sementara itu kegiatan laki-laki Asmat sehari-harinya adalah menikmati makanan yang 
disediakan istrinya, mengisap tembakau, dan berjudi. Kadang suami membuat rumah atau 
perahu, itupun dengan bantuan istri. Ada pula suami yang mau menemani istri mencari kayu 
bakar, tetapi mereka benar-benar hanya menemani. Mendayung perahu, menebang kayu, dan 
membawanya pulang adalah tugas istri.  Suami yang cukup berbaik hati hanya akan membantu 
membawakan kapak istrinya.  

‘Kegiatan’ rutin laki-laki Asmat lainnya adalah melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Jika 
sagu atau ikan belum tersedia saat mereka sudah menginginkannya, maka istri akan menjadi 
korban luapan kemarahan. Jika mereka kalah judi, maka istri pula yang akan dijadikan obyek 
kekesalan. Mereka yang tinggal di Agats, kini terbiasa pula untuk mabuk karena minuman keras 
telah dijual bebas. Saat mereka mabuk, mereka lebih rentan untuk mengamuk sehingga istri 
pun akan lebih banyak menerima tindak kekerasan.  

Kadangkala laki-laki Asmat mengukir jika mereka ingin atau jika hendak menyelenggarakan 
pesta. Ketika laki-laki mengukir, maka tugas perempuan akan semakin bertambah. Perempuan 
harus terus menyediakan sagu bakar dan makanan lain yang diinginkan suami mereka agar 
dapat terus bertenaga untuk mengukir. Semakin lama laki-laki mengukir, semakin banyak pula 
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jumlah makanan yang harus mereka sediakan. Hal itu berarti akan semakin lelah perempuan 
Asmat karena harus memangur, meramah, dan mengolah sagu, dan bahkan menjaring ikan. 
Lebih tragisnya lagi, jika ukiran itu dijual maka uangnya hanya untuk suami yang membuatnya. 
Perempuan Asmat tidak menerima imbalan apapun untuk jerih payahnya menyediakan 
makanan. Padahal tanpa makanan itu, satu ukiran pun tidak akan selesai dibuat.  

Hasil temuan Linggasari itu mendorong saya untuk mengunjungi masyarakat Asmat di salah 
satu wilayah Papua. Saya ingin mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan mereka. 
Sayangnya, saya belum mendapatkan kesempatan untuk itu. Namun syukurlah pada tahun 
2008, Pricilia Merdekawati, seorang mahasiswi Fakultas Psikologi UKRIDA tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai perempuan Asmat yang tinggal di Timika, Papua. Jadilah 
Merdekawati yang berangkat ke Timika, sedangkan saya selaku pembimbing skripsinya turut 
membantu dalam merencanakan kunjungan dan menganalisis temuan yang ia peroleh.  

Merdekawati (2009) menemukan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang ditemukan 
Linggasari. Mayoritas perempuan yang ada di Kampung Pomako umumnya sudah menikah pada 
usia 15 tahun. Jadi pada usia yang relatif muda, mereka sudah memiliki anak. Perempuan Asmat 
yang sudah menikah sehari-harinya mengurus rumah, suami, dan anak-anak. Mereka 
membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan peralatan makan yang kotor, serta 
menjaga anak-anak. Tugas-tugas domestik ini menjadi sedikit lebih ringan jika mereka 
memiliki anak perempuan yang sudah beranjak remaja yang dapat membantu mereka.  

Mengenai pekerjaan mengolah bahan makanan, Merdekawati  menemukan hal yang berbeda 
dengan temuan Linggasari. Tidak semua perempuan Asmat di Timika masuk ke hutan untuk 
memangur sagu sehari-harinya, karena itu hanya dilakukan oleh perempuan yang bekerja 
sebagai penjual sagu di pasar. Sedangkan mereka yang tidak menjual sagu, hanya masuk hutan 
untuk memangur sagu pada hari-hari tertentu bila akan diadakan pesta. Apabila kondisi 
memungkinkan (air laut surut di pagi hari) mereka mencari keraka, siput, bia, dan kayu bakar di 
dalam hutan untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kepada pedagang-pedagang 
Makassar. Selain itu, ada perempuan Asmat yang membuka lahan di hutan untuk ditanami 
sayur-mayur yang dapat dipanen untuk makan sendiri maupun untuk dijual di pasar. 

Perempuan Asmat di Timika sebagaimana perempuan Asmat di Agats bertugas sebagai 
penyedia makanan bagi keluarganya. Selama kondisi memungkinkan, mereka akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk mencari dan mengolah bahan makanan. Namun jika kondisi cuaca, 
kesehatan, ataupun kondisi lain tidak memungkinkan, sementara di rumah tidak terdapat 
makanan untuk dimakan, mereka akan bertamu ke rumah saudaranya untuk meminta makanan 
bagi suami, anak-anak, maupun dirinya sendiri. 
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Sedangkan para suami dari perempuan Asmat di Timika ini bekerja sebagai tenaga kerja 
bongkar muat (TKBM). Jika ada kapal yang masuk, mereka bekerja, namun jika tidak ada kapal 
yang merapat ke dermaga, mereka hanya duduk-duduk di rumah atau di warung. Mereka 
biasanya bercerita sambil merokok bersama dan uang hasil bekerja sebagai TKBM biasa dipakai 
untuk patungan membeli minuman. Jika ada sisa, sisa uang itu baru diberikan kepada istri 
mereka. Usai meminum minuman keras dan mabuk, ada yang pulang ke rumah untuk tidur dan 
ada pula yang berkeliaran di jalan-jalan sambil meracau. Tidak jarang mereka yang sudah 
mabuk akan melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anak.  

Perempuan Asmat di Timika sangat tersiksa dengan perlakuan suami yang semena-mena. 
Suami tidak hanya hampir tidak pernah memberikan uang kepada mereka, namun lebih dari itu 
suami sering memaki, memukul, dan membawa perempuan lain. Bahkan ada sebagian suami 
yang meminta istrinya untuk mencarikan mereka perempuan lain. Tidak sedikit adik-adik 
mereka sendiri yang dinikahi oleh suaminya dan tinggal bersama dalam satu rumah. Awalnya 
mereka sangat marah terhadap suami mereka. Namun mereka tidak dapat melakukan apapun, 
sehingga mereka hanya bisa menerima perlakuan suami terhadap mereka. Mereka mencoba 
untuk hidup berdamai sebagai sesama istri dari suami yang sama-sama menyiksa mereka. Para 
suami ini ternyata tidak memperlakukan istri keduanya dengan baik setelah beberapa waktu 
mereka menikah.  

Dari temuan Merdekawati yang mendukung Linggasari, saya menyimpulkan bahwa perempuan 
Asmat, terlepas dari wilayah tempat tinggal mereka, telah menjadi objek penindasan. Hal ini 
mendorong saya untuk lebih lanjut melakukan kajian literatur. Saya bermaksud untuk 
menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan berikut: (a) Bagaimana pola penindasan 
yang sama dapat terus terjadi pada perempuan Asmat? (b) Mengapa mereka menerima 
perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut padahal mereka diberi penghormatan dengan 
pelekatan simbol-simbol alam yang ’terhormat’? (c) Apakah tidak ada yang berusaha memberi 
penyadaran kepada masyarakat Asmat, padahal ada institusi gereja yang datang sejak tahun 
1952? Bagaimana pula dengan Lembaga Musyawarah Adat Asmat yang juga sudah terbentuk 
sejak tahun 1998, apakah tidak memberi perhatian terhadap permasalahan ini? (d) Yang juga 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah 
terhadap wilayah ini? Mengapa Asmat masih saja menjadi salah satu suku tertinggal di Papua 
dengan pembangunan yang sudah berlangsung sejak tahun 1963? Secara lebih khusus, 
bagaimana dampak pembangunan tersebut terhadap perempuan Asmat? Dalam kesempatan ini, 
saya akan menggunakan ekologi politik feminis (feminist political ecology) sebagai pisau 
analisis terhadap temuan dari literatur yang saya peroleh mengenai kehidupan mayarakat 
Asmat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI EKOLOGI POLITIK FEMINIS 

 

2.1 Pengertian 

Ekologi politik feminis (feminist political ecology) adalah sebuah perspektif yang memadukan 
ekologi politik dan teori feminis. Sejumlah teori yang terkait dengan feminisme digunakan 
dalam perspektif ini. Teori-teori tersebut adalah ekofeminisme, feminist environmentalism, 
liberal feminist environmentalism, feminisme pascastrukturalis, dan feminisme sosialis. Dalam 
ekologi politik feminis, teori-teori tersebut dipadukan dengan ekologi politik,  yang di 
dalamnya mencakup pula geografi feminis, ekologi budaya, dan ekonomi politik feminis.  

 

2.2 Aspek-aspek Pembangun 

Bagian ini, akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat aspek-aspek ilmu yang turut 
membangun ekologi politik feminis. Penulis akan memulai dari ekofeminisme, yaitu suatu 
gerakan yang menghubungkan feminisme dengan lingkungan. Istilah ini diperkenalkan 
pertama kali oleh Francois d’Eaubonne pada tahun 1974 di Perancis. Di Amerika, istilah ini baru 
muncul pada tahun 1980an, setelah Ynestra King mengemukakan bahwa ada hubungan 
dialektikal antara penindasan terhadap alam dengan penindasan terhadap perempuan. Menurut 
King, opresi terhadap alam dan perempuan terjadi bersamaan. Dalam ekofeminisme kultural, 
opresi ini diyakini terjadi karena peran perempuan telah dinaturalisasi dalam hubungannya 
dengan alam. Secara umum, salah satu kelemahan utama dari ekofeminisme adalah 
mengasumsikan bahwa semua perempuan di dunia ini secara esensial adalah sama.  

Feminist environmentalism melihat proses ekologis berbasis pembedaan kerja sehari-hari dan 
tanggung jawab material yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Aliran ini berhasil 
memetakan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.  Namun aliran ini tidak bergerak 
melampaui pemetaan tersebut, karena menerima pembagian kerja tersebut apa adanya, dan 
menganggapnya sebagai perbedaan yang rasional.  

Sedangkan liberal feminist environmentalism memperlakukan perempuan sebagai pemeran 
aktif dalam proteksi lingkungan dan program konservasi. Namun peran ini dapat menjadi 
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problematik, karena simbolisasi umum yang berlaku adalah bahwa laki-laki ditempatkan 
berlawanan dengan alam, sedangkan perempuan dianggap memiliki koneksi dengan alam. Hal 
ini dapat berdampak terhadap penempatan tanggung jawab penuh pada perempuan untuk 
mengkonservasi dibandingkan laki-laki. Akhirnya malah tidak memungkinkan perempuan 
untuk mengambil manfaat dari alam.  

Feminisme sosialis berfokus pada peran gender dalam ekonomi politik dengan menganalisis 
dampak produksi dan reproduksi dari relasi perempuan dan laki-laki terhadap sistem ekonomi. 
Mereka mengidentifikasi perempuan dan lingkungan dengan peran reproduktifnya dalam 
sistem pembangunan yang tidak adil. Bersama ekofeminis, mereka meyakini bahwa secara 
esensial, perempuan tidaklah lebih berakar di alam dibandingkan laki-laki. Hanya saja laki-laki 
tidak terlalu berakar pada praktik.  

Feminisme pascastrukturalis melihat hubungan antara gender dengan lingkungan. Mereka 
meyakini bahwa pengalaman gender dalam lingkungan merupakan merupakan manifestasi 
pengetahuan yang terkondisi dan terbentuk oleh berbagai dimensi identitas dan perbedaan, 
termasuk di antaranya perbedaan gender, ras, kelas, suku, dan umur.  

Sementara itu, ekologi politik berkembang sebagai sebuah pendekatan baru terhadap interaksi 
manusia dan lingkungan dalam perkembangan wacana pada tahun 1990-an. Meskipun 
sebenarnya menurut pengamatan Jon Schubert, ekologi politik telah muncul dalam sejumlah 
studi sejak tahun 1970an, namun saat itu istilah tersebut belum digunakan. Sebelum ekologi 
politik muncul, Schubert mencatat bahwa terlebih dahulu berkembang ekologi kultural yang 
sumbernya berasal dari antropologi. Ekologi kultural ini berusaha mengkaji proses adaptasi 
budaya dan masyarakat terhadap lingkungan.  

Menurut Julian Steward, dalam Theory of Culture Change; The Methodology of Multilinear 
Evolution, proses adaptasi budaya dan masyarakat dipengaruhi oleh penyesuaian dasar yang 
dilakukan manusia dalam menggunakan lingkungannya. Ditambahkan pula oleh Forsyth yang 
dikutip Schubart, dalam ekologi kultural diamati pula praktik kultural (termasuk ritual 
keagamaan), dan pola perilaku serta praktik sosial yang dipertajam oleh situasi lingkungan atau 
berperan sebagai pengatur stabilitas lingkungan. Lebih jauh lagi, menurut Peets dan Watts, 
ekologi kultural berfokus pada apa yang dinamakan pengetahuan etnoilmiah (ethnoscientific 
knowledge). Pengetahuan ini merupakan strategi penggunaan sumber daya dari komunitas 
subsistensi masyarakat adat (indigenous) secara tradisional yang tidak menggunakan 
pengetahuan agro-ilmiah.  
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Ketika ekologi kultural dianggap terlalu teknis, ahistoris, dan sederhana, mulailah ekologi 
politik muncul. Andrea Nightingale mencatat beberapa isu penting dalam ekologi politik. 
Menurutnya ekologi politik menekankan pentingnya mengkaji hubungan antara isu lingkungan 
lokal dan proses ekonomi politik global. Termasuk di dalamnya adalah mengkaitkan produksi 
kapitalis dengan lokalitas-lokalitas yang berbeda, yang dihubungkan dengan eksploitasi sumber 
daya untuk subsistensi maupun profit.  

Dalam isu lokal dan global, ekologi politik juga dapat memunculkan kembali pendapat 
neo-Malthusian mengenai tekanan populasi. Pemunculan ini menurut Balikie (1985), misalnya 
dengan menunjukkan bahwa tekanan populasi tidak berkorelasi langsung dengan penurunan 
ekologis melainkan berhubungan erat dengan tekanan ekonomi politik terhadap konsumsi 
sumber daya. Dalam hal ini, ekologi politik melihat interrelasi antara dampak ekologis dan 
relasi kekuasaan sosial ekonomi. Relasi kekuasaan di sini termasuk masalah perebutan 
lingkungan, yakni dalam hal penggunaan lahan dan praktik pengaturan yang dominan dalam 
wilayah tersebut. 

Hal lain yang dikaji dalam ekologi politik menurut Nightingale adalah bagaimana cara 
pengetahuan tentang alam digerakkan dan ditampilkan secara politik. Pengetahuan ini 
termasuk representasi ekologis dari alam dan pengetahuan lokal (indigenous) yang seringkali 
memadukan pemahaman proses fisik dengan sejarah sosial dari sebuah daerah. Selain itu, 
ekologi politik juga mengkaji potensi-potensi isu lingkungan dalam memobilisasi gerakan sosial 
yang menghubungkan masyarakat melalui gender, ras, dan kebangsaan. Termasuk di dalamnya 
menurut Rocheleau (et al) adalah peranan kunci yang dimainkan perempuan dan orang-orang 
yang termarginalisasi.  

Sedangkan menurut Jon Schubart, ekologi politik mencoba untuk menelusuri  empat hal, yakni 
(a) bagaimana struktur sosial dan alam saling menentukan, dan bagaimana keduanya 
membentuk akses terhadap sumber daya alam, (b) bagaimana konsep alam dan masyarakat 
yang telah dikonstruksi menentukan interaksi manusia dengan lingkungan,  (c) koneksi antara 
akses terhadap dan kontrol atas sumber daya dan perubahan lingkungan, (d) hasil sosial dari 
perubahan lingkungan.  

Berangkat dari sejumlah teori-teori di atas, itulah kemudian ekologi politik feminis muncul. 
Ekologi politik feminis berusaha melampaui teori-teori tersebut dengan berangkat dari 
kekurangan masing-masing teori. Misalkan ekologi politik feminis berusaha menghindari 
kecenderungan ekofeminisme dalam mengesensialisasikan perempuan. Oleh karena itu, teori 
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ini menyediakan kerangka interdisiplin untuk memahami gender, ras, budaya, etnis, dan kelas, 
dalam mempengaruhi proses perubahan ekologis dan akses sumber daya.  

 

2.3 Alat Analisis Konseptual Vs. Encompassing Theory 

Sebagai kerangka interdisiplin, dalam ekologi politik feminis, tidak ada satu teori besar yang 
koheren (coherent grand theory) sebagai alat analisis satu-satunya. Jon Schubert berpendapat 
bisa jadi hal ini dikarenakan meskipun telah banyak penelitian terkait dengan ekologi politik, 
namun masih sedikit yang mengintegrasikannya menjadi satu teori besar. Namun demikian, 
kerangka interdisiplin ini justru dapat menjadi kelebihan bagi ekologi politik feminis. Karena 
melalui lensa spesifik, seseorang dapat mengkaji interaksi antara lingkungan dan masyarakat. 
Tiap orang dapat melakukannya dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dan 
bersandar pada latar belakang disiplin ilmu yang berbeda (geografi, antropologi, sosiologi, 
politik, ekonomi, sejarah, dan manajemen). Seringkali menurut Schubert, paradigma neoliberal 
dan neo-Marxis juga diikutsertakan dalam analisis. Oleh karena itu ekologi politik feminis 
bukanlah sebuah encompassing theory, melainkan lebih berfungsi sebagai penyedia alat 
konseptual untuk menganalisis hubungan manusia dengan alam. 

 

2.4 Tiga Pendekatan Utama  

Dari sejumlah perspektif yang membangun ekologi politik, Jon Schubart melihat ada tiga 
pendekatan utama dari ekologi politik. Menurut saya, tiga pendekatan ini juga yang 
membangun ekologi politik feminis, yang memang terbentuk dari ekologi politik. Tiga 
pendekatan tersebut adalah pascastrukturalis, gender, serta hak kepemilikan dan hak guna, 
yang sebenarnya saling terkait satu sama lain. Berikut ini pendekatan tersebut akan dijelaskan 
satu per satu. 

 

2.4.1 Pascastrukturalis 

Yang dimaksudkan Schubart dalam pascastrukturalis ini terutama adalah pendekatan 
dekonstruktif yang mempertanyakan diskursus predominan dari perubahan dan kebijakan 
lingkungan. Mengutip Escobar (1996), analisis postruktural adalah analisis produksi realita 
sosial yang meliputi analisis representasi fakta sosial yang tidak terpisahkan dari apa yang 
umumnya disebut realita material.  
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Elemen lain yang ditekankan dalam pendekatan pascastrukturalis adalah pengkonstruksian 
realita lingkungan dengan menggunakan diskursus ilmiah. Suatu wilayah terkonstruksi menjadi 
berbahaya atau perlu dilindungi, menurut Schubart merupakan hasil dari pendefinisian oleh 
diskursus ilmiah. Masyarakat akan mempersepsikan resiko lingkungan akan menjadi nyata tidak 
lama lagi dan tindakan mereka berdampak pada lingkungan, terutama akan bergantung pada 
agenda politik dan liputan media. Menurut Harrison dan Burgess (1994), hal ini terjadi misalkan 
ketika alam digambarkan sebagai korban tak berdosa dari keserakahan manusia.  

Menurut Schubart, mereka yang menggeluti ekologi politik memulai untuk mempertanyakan 
diskursus popular mengenai globalisasi. Mengutip pendapat Adger, et al, (2001), globalisasi 
didasarkan pada mitos dan cetak biru (blueprint) yang sama mengenai dunia. Oleh karenanya 
preskripsi politis yang ditawarkan globalisasi dipertanyakan ketepatannya untuk realitas lokal.  

 

2.4.2 Gender 

Pendekatan kedua yang utama dari ekologi politik feminis adalah analisis konsep manusia dan 
lingkungan, terutama analisis gender sebagai kategori yang dikonstruksi mendefinisikan 
interaksi antara manusia dengan alam. Gender dipilih Schubart karena merupakan diskursus 
akademis yang menonjol yang didasarkan pada latar belakang feminisme. Goldman and 
Schurman (2000) juga meyakini bahwa gender adalah tema penting bagi para peneliti ekologi 
politik. Mereka berpendapat gender dapat mempertajam relasi alam-masyarakat, oleh karena 
itu memahami akses sumber daya dan degradasi lingkungan sangatlah mendasar. 

Gender dalam ekologi politik feminis diambil dari dua arus pemikiran yaitu konsep gender dan 
lingkungan, dan ekofeminisme (Steinman, 1998). Gender dan lingkungan mengintegrasikan dan 
mempromosikan perempuan sebagai pemeran utama dalam program pembangunan lingkungan 
(women in development, WID, atau belakangan disebut women, environment, and 
development, WED). 

Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari berpendapat bahwa ekologi 
politik feminis berusaha mengatasi kekakuan dan esensialisme dari konsep gender sebelumnya 
dan membangun analisis pada identitas dan perbedaan. Ekologi politik feminis melihat 
perubahan lingkungan dari kaca mata gender. Ekologi politik feminis berusaha 
mengidentifikasikan peluang dan kendala yang mempertajam perilaku penggunaan lahan yang 
tergenderkan. Menurut Jackson, penekanannya bukan pada generalisasi mengenai perempuan 
dan alam, melainkan pada level realitas lokal.  
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Ekologi politik feminis tidak memandang perbedaan gender dalam pengaruh lingkungan secara 
biologis (biologically-rooted). Mereka menganggap gender berasal dari konstruksi sosial yang 
bervariasi, bergantung pada budaya, kelas, ras, dan lokasi geografis, dan berubah sepanjang 
waktu antara individu dan masyarakat. Dalam pandangan Rocheleau, gender berperan sebagai 
variabel kritis yang mempertajam akses dan kontrol sumber data. Berinteraksi dengan kelas 
(Park, 1992), etnis (Parajuli 1998; Hansis 1998), kasta, ras, dan budaya, gender mempertajam 
proses perubahan ekologis, perjuangan perempuan dan laki-laki untuk mempertahankan 
kehidupan berbasis ekologis, dan prospek dari setiap komunitas untuk bertumbuh secara 
berkelanjutan. 

Tiga penyelidikan utama yang dikaji ekologi politik feminis dalam pendekatan gender ini adalah 
(a) pengetahuan bergender, yaitu ilmu pengetahuan untuk bertahan hidup (science of survival), 
yang digunakan perempuan untuk mempertahankan dan melindungi lingkungan yang sehat, (b) 
hak dan kewajiban lingkungan yang berperspektif gender (gendered environmental rights and 
responsibilities), termasuk di dalamnya adalah properti, sumber daya, ruang, dan hak hukum 
serta hak adat yang ‘bergender’, dan (c) politik lingkungan dan kegiatan aktivis di akar rumput 
yang berperspektif gender (gendered environmental politics and grassroots activism).  

 

2.4.3 Hak Kepemilikan dan Hak Guna  

Pendekatan hak kepemilikan dan hak guna ini berawal dari studi yang dilakukan Amartya Sen 
(1981). Sen menemukan bahwa bukan ketiadaan makanan yang mengakibatkan bahaya 
kelaparan, melainkan ketiadaan akses terhadap makanan itu.  Dalam hal ini segmen, sehingga 
kelompok ini yang menjadi korban kelaparan. Ketika obyeknya adalah tanah dan akses sumber 
daya alam lainnya, maka permasalahannya bukanlah ketersediaannya (availability). Melainkan 
kekuasaan/kontrol (command) atasnya, yang menurut Sen dapat membawa perubahan dalam 
pola pendistribusian dalam kelompok. 

Dalam konteks ekologi politik, adalah penting untuk menyadari bahwa sumber daya alam tidak 
hanya terbatas pada benda-benda yang aksesnya tak terbatas. Pengertian sumber daya alam 
bukanlah benda-benda yang terbuka terhadap semua orang, melainkan bahwa mereka diatur 
oleh rules of common property (Johnson, 2004). Hak menggunakan dan kepemilikan yang 
terinstitusionalisasi ini disebut dengan entitlements. Individu dapat memilikinya sebagai 
pemberian/anugerah (endowments) yang kemudian dapat diubah menjadi ’entitlements’. 
Endowments merupakan hasil negosiasi antara institusi dan pelaku sosial.  
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Menurut Leach (et al), stratifikasi sosial, distribusi properti, dan hak penggunaan yang tidak 
setara membuat tidak mungkin untuk memaksakan strategi manajemen sumber daya yang 
bersifat tunggal pada komunitas lokal. Ekologi politik memaknai lingkungan alam sebagai 
ruang untuk manusia dapat beraksi, namun pada saat yang sama, dimodifikasi oleh aksi 
tersebut. Penelitian yang dilakukan Leach (et al) memperlihatkan bagaimana institusi formal 
dan informal menentukan distribusi kepemilikan yang senantiasa berubah (ever-changing) 
yang dimiliki pelaku-pelaku sosial.  

Pendekatan ekologi politik feminis yang berpusat pada hak ini sebenarnya masih terkait dengan 
pendekatan gender di atas. Khususnya dalam hal hak dan kewajiban yang berperspektif gender. 
Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam 
berdasarkan gender. Perempuan dan laki-laki sering membedakan hak dan kewajibannya dalam 
produksi, menciptakan dan memelihara lingkungan biofisik yang sehat, serta hak dan kewajiban 
mereka untuk menentukan kualitas hidup dan sifat alami lingkungan hidup.  

Pemisahan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga terjadi dalam aspek ruang. 
Contohnya wilayah akses dan kendali laki-laki dan perempuan sering dipisah antara ruang 
publik dan privat. Dalam hal ini nantinya akan terkait bahwa bukan hanya pemisahan akses 
terhadap sumber daya alam, melainkan juga dalam hal mendapatkan dan mengelola sumber 
daya tersebut. Hak kepemilikan dan hak guna laki-laki sering diasosiasikan dengan de jure, 
yakni sah berdasarkan yurisprudensi. Sedangkan perempuan lebih diasosiasikan dengan hak 
atas sumber daya alam de facto, yakni hanya berdasarkan praktik kebiasaan. Menurut 
Rocheleau (et al), hal ini akan berimplikasi besar pada relativitas kekuatan dan keamanan hak 
berdasarkan gender.  

Oleh karena berbicara mengenai akses dan kontrol, ekologi politik dikritik terlalu berfokus pada 
dimensi politik dan sosial dari akses sumber daya dan mengabaikan realita ekologis dan biofisik 
dari lingkungan alam. Menurut Zimmerer dan Bassett, lingkungan hanya sebagai panggung 
atau arena pergulatan terhadap akses dan kontrol sumber daya terjadi. Bahkan Vayda dan 
Walters menyatakan bahwa ekologi politik dewasa ini adalah politik tanpa ekologi sehingga 
seharusnya disebut antropologi politik atau hanya sekedar ilmu politik.  

Terlepas dari kritik-kritik yang ada, ekologi politik feminis telah berhasil melihat permasalahan 
lingkungan dengan lebih komprehensif. Secara khusus penempatan gender sebagai salah satu 
analisis utama telah membuka pandangan yang lebih luas untuk melihat opresi terhadap 
perempuan. Lebih jauh lagi adalah analisis akses dan kontrol yang berperspektif gender juga 
telah membuat studi ini dapat melihat lebih dalam akar permasalahan yang terjadi. Konteks 
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lokalitas yang dikaji juga telah membawa keunikan permasalahan masing-masing daerah, yang 
tidak diungkap oleh studi-studi sebelumnya.  

Ekologi politik feminis itu sendiri memang tercipta untuk mengkaji hubungan antara 
lingkungan, gender, dan pembangunan. Studi ini berkembang sebagai reaksi terhadap 
restrukturisasi ekonomi, lingkungan, dan budaya, pada level global dan lokal. Pondasi ekologi 
politik itu sendiri adalah studi permasalahan lingkungan lokal dalam konteks sosialnya, yang 
seringkali didasarkan pada observasi partisipan.  Namun demikian, Cramer mengingatkan 
bahwa peneliti yang menggunakan ekologi politik feminis harus tetap dapat melihat macro 
wood untuk micro trees. Maksudnya adalah menggunakan analisis kebijakan yang lebih luas 
untuk menganalisis level lokal. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Masyarakat Asmat yang hidup di selatan Papua menggambarkan salah satu ‘kelokalan’ yang 
dimaksud dalam ekologi politik feminis. Kondisi alam yang mereka tempati telah menunjukkan 
tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat Asmat, seperti hutan rimba hujan 
tropis yang memayungi wilayah itu. Dataran Asmat juga tertutup oleh jaring laba-laba sungai, 
dan hampir semua wilayahnya berawa. Hampir tiap hari hujan turun, ditambah dengan pasang 
surut laut tiap harinya, membuat permukaan tanah pun menjadi lembek dan berlumpur 
sehingga sulit dilalui.  

Wilayah Asmat hanya bisa dijangkau dengan transportasi air dan udara. Wilayahnya berbatasan 
dengan laut Arafuru, dan terkepung kaki pegunungan Jayawijaya. Untuk dapat pergi ke 
kabupaten lain, masyarakat Asmat harus ke ibukota, yaitu Agats terlebih dahulu. Hal ini 
dikarenakan alat transportasi air dan udara hanya ada di distrik Agats. Itupun tidak semua 
masyarakat dapat membayar ongkosnya yang mencapai Rp. 50.000 untuk transportasi air, dan 
Rp. 800.000 untuk transportasi udara menuju Merauke. Belum lagi perjalanan dengan 
transportasi air yang paling cepat memakan waktu 2 hari dan paling lambat 5 hari. Kondisi ini 
menjadikan Asmat semakin terisolasi.  

Selain kondisi alamnya yang khas, Asmat memiliki pengalaman sejarahnya sendiri yang telah 
membentuk kehidupan mereka. Legenda Fumeripits yang akan saya jelaskan dalam bagian 
selanjutnya dari tulisan ini telah mengawali kehidupan masyarakat Asmat menjadi seperti 
sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa adalah tepat menganalisis kehidupan Asmat dengan 
menggunakan perspektif ekologi politik. Sebagaimana yang dikatakan Nightingale bahwa dalam 
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ekologi politik, pemahaman proses fisik seringkali dipadukan dengan sejarah sosial dari sebuah 
daerah.  

Selain itu, prinsip dasar kehidupan mereka, yaitu keseimbangan kosmik, telah berpengaruh 
dalam membedakan perempuan dan laki-laki Asmat. Demikian pula dengan kekhasan 
praktik-praktik kultural, termasuk di dalamnya ritual keagamaan. Ditambah dengan 
simbol-simbol alam yang mereka lekatkan untuk perempuan, ekofeminisme akan menjadi salah 
satu alat untuk menganalisis kehidupan masyarakat Asmat.  

Di dalam penelitian ini, penulis juga menemukan peran perempuan dan laki-laki dalam 
ritual-ritual tersebut sangat bergender. Selain itu, praktik ritual tersebut juga berdampak dalam 
melanggengkan pemisahan akses dan kontrol atas sumber daya alam yang didasarkan atas 
gender. Praktik kultural (termasuk ritual keagamaan) yang telah berperan sebagai pengatur 
stabilitas lingkungan ini dapat pula dibahas dengan menggunakan tinjauan ekologi kultural. 
Selain itu, pembagian peran berdasarkan gender akan melengkapi tinjauan ekologi politik 
feminis yang mengangkat gender sebagai salah satu alat analisis utama.  

Di samping aspek-aspek lokal dalam masyarakat Asmat, saya juga akan menyajikan tinjauan 
terhadap politik ekonomi dalam skala luas yang mempengaruhi kehidupan Asmat. Termasuk di 
dalamnya adalah masalah pembangunan di Papua, kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, dan fungsi lembaga-lembaga adat serta institusi lainnya 
yang berperan penting. Topik globalisasi dan neoliberalisme bukan tidak mungkin juga akan 
diikutsertakan dalam pembahasan ini. Karena seperti yang dikatakan Cramer, adalah penting 
untuk menganalisis micro trees dengan menggunakan macro woods.  

 

BAB III 

ASMAT DALAM TINJAUAN EKOLOGI POLITIK FEMINIS 

 

Dari studi literatur yang penulis lakukan, penulis mendapati sejumlah aspek yang saling terkait 
dalam mengakibatkan opresi terhadap perempuan Asmat.  Aspek-aspek tersebut akan dibahas 
dalam tulisan ini dengan menggunakan ekologi politik feminis sebagai alat analisis utama.  

 

3.1 Ekofeminisme Kultural : Simbolisasi Perempuan dengan Alam 
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Masyarakat Asmat memiliki pengalaman sendiri, dengan kekhasan-kekhasan yang tidak dapat 
ditemui dalam masyarakat lain. Mereka menghormati alam, khususnya flora dan fauna di 
sekitar mereka, serta melekatkannya kepada perempuan. Namun ternyata dalam kehidupan 
sehari-hari, perempuan Asmat  adalah makhluk hidup yang paling menderita.  

Menarik untuk menyimak pandangan ekofeminisme bahwa ada hubungan langsung antara 
opresi terhadap perempuan dengan opresi terhadap alam. Karena alam telah “difeminisasi”, 
demikian pula perempuan telah “dinaturalisasi”. Perempuan telah dinaturalisasi ketika mereka 
digambarkan melalui acuan terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini pula yang terjadi 
pada perempuan Asmat yang dinyatakan sebagai eram, anjing, kuskus, burung kakatua, burung 
nuri, dan bunga bakung. Semua itu bukan hanya sekedar jenis flora dan fauna, melainkan flora 
dan fauna yang dihormati masyarakat Asmat. Sama dengan pendapat Karen J. Warren bahwa 
ketika alam dihormati sebagai ibu sekalipun, alam juga teropresi. Disini mendapati hal yang 
sebaliknya terjadi pada perempuan Asmat, bahwa simbolisasi yang terhormat sekalipun 
terhadap perempuan, tetap membawa perempuan Asmat dalam penderitaan.  

Sebenarnya bila kita melihat makna dari simbol-simbol alam tersebut, wajar bila simbolisasi 
yang awalnya merupakan penghormatan itu malah jadi sumber opresi perempuan Asmat. 
Seperti alam yang memberi kehidupan, perempuan Asmat memberi kehidupan bagi suami dan 
anak-anaknya dengan menjadi penyedia logistik. Dalam kondisi hanya ada sedikit makanan, 
suami dan anak-anak harus didahulukan. Seperti kuskus yang menggendong anak, perempuan 
Asmat pun selalu menjaga anak-anaknya. Seperti anjing yang menjaga tuannya, perempuan 
Asmat pun harus menjadi penjaga bagi suaminya yang adalah tuannya. Dan sebagai tuan, suami 
berhak melakukan apapun terhadap istrinya termasuk kekerasan dalam rumah tangga bila istri 
tidak melakukan apa yang diinginkan oleh tuan (suami)nya.  

Selain itu, sebagai eram yang mendatangkan kesuburan, perempuan Asmat pun subur 
melahirkan anak-anaknya. Namun dengan jarak antar anak yang terlalu dekat, tanpa perawatan 
pra, peri, dan pasca melahirkan, maka kesuburan inipun malah menambah penderitaan 
perempuan Asmat. Banyak janin ataupun bayi yang meninggal dunia. Belum lagi bentuk tubuh 
yang berubah setelah beberapa kali mereka melahirkan. Beban pekerjaan yang begitu berat, 
membuat wajah perempuan Asmat pun bisa jadi 10 tahun lebih tua dibandingkan usia 
sebenarnya, sehingga ini dijadikan alasan suami untuk melakukan poligami. Namun sebagai 
bunga bakung yang cantik hatinya, perempuan Asmat pun bersabar menerima penderitaan.  

Sekilas bila kita mengacu kepada pandangan ekofeminisme, tampaknya benar bahwa sama 
seperti alam teropresi, perempuan pun teropresi. Namun bila kita melihat lebih jauh, tampak 



 

 

  20 

 

bahwa pandangan ini tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Asmat. Laki-laki Asmat tidak 
mengopresi alam, setidaknya demikian sebelum kemunculan kasus Gaharu pada tahun 1996. 
Selain itu, laki-laki Asmat pun tidak berupaya menundukkan alam meskipun kondisinya pantas 
untuk diitundukkan.  

Oleh karena itu agar dapat memahami ketertindasan perempuan Asmat, kita tidak dapat hanya 
melihat analogi-analogi perempuan dengan alam. Ada hal lain yang jauh lebih mendasar dalam 
menjelaskan opresi ini. Untuk itu, saya ingin mengajak pembaca untuk terlebih dahulu 
mengetahui sejarah masyarakat Asmat berikut ini.   

 

3.2 Sejarah Asmat : Legenda Fumeripits 

Sekalipun orang Asmat mengakui yang muncul pertama kali ke muka bumi adalah perempuan 
(dalam bentuk pepohonan), tapi sejarah Asmat tidak berasal dari situ. Sejarah Asmat dibangun 
berdasarkan legenda Fumeripits, dan diyakini sebagai leluhur Asmat yang dihidupkan kembali 
oleh burung bertuah saat ia terdampar di kawasan Asmat. Ia membangun rumah yang 
memanjang, yang selanjutnya disebut rumah bujang (jew) dan membuat puluhan patung 
manusia dari kayu. Suatu ketika ia juga membuat tifa, dan saat ia menabuhnya, puluhan patung 
yang dibuatnya berubah wujud menjadi manusia. Patung-patung yang telah berubah wujud 
itulah diyakini sebagai cikal bakal orang Asmat.  

Oleh karena patung itu dari kayu, maka manusia-manusia itupun dinamakan Asmat. Jadi selain 
makna kayu dikarenakan pandangan terhadap dua roh mama tua yang diceritakan di atas, 
legenda Fumeripits ini juga mendukung pemaknaan nama Asmat itu sendiri sebagai kayu. 
Selain itu, legenda ini juga menghasilkan makna lain dari Asmat, yaitu Asmat-ow, yang berarti 
kami adalah orang yang sesungguhnya (we the real people). Bermakna demikian karena mereka 
telah hidup menjadi manusia, berbeda dengan roh orang mati atau orang lain di sekitarnya. 
Tobias Schneebaum menyebutnya sebagai contradistinction.  

Dengan meyakini asal usul mereka adalah dari kayu, dan keyakinan mereka pula bahwa 
makhluk yang pertama kali muncul adalah pepohonan, maka tidak heran jika Asmat 
mengidentikkan diri mereka sebagai pohon. Bagi mereka, kaki itu sama dengan akar, tubuh 
mereka adalah batang, lengan mereka sama dengan cabang/ranting, dan kepala mereka adalah 
buah dari pohon tersebut.  

Sampai di sini jelas meskipun yang diyakini muncul pertama kali ke permukaan bumi adalah 
roh perempuan, namun yang dianggap sebagai manusia pertama di Asmat adalah laki-laki. 
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Penjelasan ini lebih lanjut akan berimplikasi pada pesta-pesta yang dilakukan masyarakat 
Asmat dan ukiran-ukiran ciptaan mereka. Dalam pesta-pesta itu pemujaan dilakukan bukan 
hanya terhadap roh nenek moyang perempuan tetapi justru malah lebih ditekankan kepada 
laki-laki. Demikian pula dalam ukiran, nenek moyang orang Asmat lebih sering digenderkan 
sebagai laki-laki.  

Hal ini menarik untuk dibahas dengan menggunakan tinjauan ekofeminisme spiritual. Bila kita 
melihat keyakinan Asmat bahwa makhluk yang pertama kali muncul adalah roh perempuan, 
maka sesungguhnya masih ada celah untuk menggali spiritualitas perempuan yang dapat 
mengeluarkan perempuan Asmat dari kontrol patriarki.  Namun demikian tepat atau tidaknya 
pemberdayaan dengan cara tersebut masih membutuhkan pemahaman lebih jauh mengenai 
nilai-nilai dalam masyarakat Asmat itu sendiri.  

 

3.3 Ukiran : Pemisahan Perempuan dari Budaya 

Penghormatan orang Asmat terhadap roh nenek moyang itu sendiri tampil  pula dalam wujud 
karya seni, terutama ukiran. Keyakinan akan legenda Fumeripits telah menjadikan ukiran 
bagian dari kehidupan religius dan ritual bagi komunitas ini. Ukiran mereka berperan sebagai 
mediator antara masyarakat dengan dunia nenek moyang. Orang Asmat meyakini bahwa roh 
para nenek moyang mengontrol aktivitas kehidupan mereka. Melalui ukiran, mereka dapat 
melakukan kontak langsung dengan para nenek moyang. Ukiran memainkan peran penting 
dalam banyak upacara dan pesta, terkait dengan kesejahteraan, kematian, inisiasi  masa remaja, 
dan pemburuan kepala manusia (pengayauan). Khusus dalam ritual kematian, tiap ukiran dapat 
dinamakan sesuai dengan nama orang yang baru saja meninggal. Ketika sebuah ukiran 
dinamakan, maka ukiran itu telah dihuni roh orang tersebut.  

Ukiran tradisional yang paling populer adalah tiang nenek moyang [ancestor (bisj) poles], 
karena mengandung dua atau lebih figur manusia yang diukir  satu di atas yang lain, galah/tiang 
ini dapat mencapai ketinggian 25 kaki. Ukiran ini dibuat dari kayu lunak dari pohon bakau. 
Figur manusia yang diukir menggambarkan roh nenek moyang tertentu yang keturunannya 
dapat memanggil mereka kembali. Bila pemanggilan ini dilakukan dalam pesta patung bisj, 
maka roh nenek moyang itu diharapkan dapat hadir untuk melihat bahwa kematian anggota 
keluarga telah dibalaskan.  

Perisai perang juga menjadi ekspresi seni orang Asmat, karena perisai itu diberi nama sesuai 
dengan roh nenek moyang agar roh itu dapat menempati perisai dan memberikan kekuatan 
untuk menang berperang. Kombinasi kekuatan roh dan desain simbolis di permukaan perisai 
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diyakini dapat menakuti musuh sehingga mereka menjauhkan diri, menyerahkan senjata, dan 
tidak dapat melawan. Namun seiring dengan perkembangan peradaban, orang Asmat kini 
berhenti berperang. Perisai pun kini jarang dibuat, bahkan dikhawatirkan akan hilang dalam 
budaya Asmat.  

Hal lain yang khas dalam karya seni orang Asmat adalah penggunaan tiga warna saja dalam 
ukiran mereka : putih, merah, dan hitam. Putih (limau) berasal dari kulit kerang yang dibakar, 
yang menggambarkan kekuatan, kecepatan, dan perlindungan, dan dunia atas, serta 
menandakan kulit manusia.   Merah berasal dari lumpur sungai yang dibakar, dan warna merah 
biasanya diletakkan di sekitar mata manusia, meniru mata kakatua yang marah, untuk 
menakuti musuh. Dalam ukiran, merah digunakan untuk menegaskan ‘kengerian’, dan 
dijadikan sebagai pemisah rambut hitam dengan kulit putih. Oleh karena itu merah adalah 
dunia tengah, yaitu manusia hidup. Hitam itu sendiri berasal dari batu bara dan menunjukkan 
bulu tubuh pada ukiran. Serta menggambarkan dunia bawah.  

Selain itu, potensi laki-laki juga ditampilkan dengan sangat jelas dalam karya seni Asmat. 
Meskipun anatomi tubuh laki-laki dan perempuan keduanya ditampilkan  secara kongkrit dalam 
ukiran Asmat, namun penis (tsjemen) roh nenek moyang ditampilkan secara lebih nyata. 
Potensi laki-laki juga ditampilkan dalam ‘kelaki-lakian’ (manliness), keberanian, 
ketidakgentaran, dan pembunuhan musuh.   

Ukiran, perisai, dan benda seni lainnya hanya boleh dibuat oleh laki-laki, tidak oleh perempuan, 
padahal mengukir sama artinya dengan menciptakan budaya. Ketika perempuan dilarang untuk 
mengukir, itu sama saja dengan menjauhkan perempuan dari budaya. Hal ini persis yang 
dikatakan Simone de Beauvoir bahwa laki-laki diasosiasikan dengan budaya dan perempuan 
dengan alam. Menurut Beauvoir, hal ini dikarenakan laki-laki tidak mampu mencipta melalui 
reproduksi biologis, sehingga ia menciptakan yang artifisial. Dalam masyarakat Asmat, karya 
artifisial ini berwujud ukiran, perisai, dan benda-benda seni lainnya yang hanya boleh dibuat 
oleh laki-laki.   

Menjauhkan perempuan dari budaya pada akhirnya akan mendekatkan perempuan kepada 
alam. Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan Bina Agarwal (1992), karena alam 
digambarkan inferior terhadap budaya, demikian pula perempuan terhadap laki-laki. Menurut 
Beauvoir, opresi terhadap perempuan tidak akan pernah selesai, sampai ia dapat 
mentransendensi alam dengan bergabung bersama laki-laki menuju kebudayaan.   

Laki-laki Asmat memang dilekatkan kepada tugas-tugas yang terkait dengan budaya, karena 
selain mengukir, laki-laki Asmat juga menjadi pelaksana pesta-pesta adat.  Sementara tugas 
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perempuan lebih dikaitkan dengan sifat-sifat alam, seperti mengasuh dan menyediakan 
makanan sama seperti alam yang memberikan kehidupan. Pembagian tugas ini dalam 
masyarakat Asmat sangat erat kaitannya dengan falsafah hidup mereka, yaitu keseimbangan.  

 

3.4 Prinsip Keseimbangan Kosmis : Pelanggengan Kekerasan Terhadap Perempuan Asmat 

Hampir seluruh kehidupan masyarakat Asmat diarahkan oleh filosofi keseimbangan (balance) 
kosmis. Keseimbangan ini penting untuk menjaga keteraturan dan eksistensi masyarakat 
Asmat. Masyarakat Asmat meyakini bahwa dalam hidup itu harus ada timbal balik. Timbal balik 
ini akan menjaga keseimbangan yang selanjutnya menghasilkan harmoni. Keseimbangan harus 
dijalin antara manusia dengan roh, manusia dengan manusia (musuh, teman, keluarga),  dan 
manusia dengan lingkungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, Asmat akan menderita penyakit, 
kematian, kelaparan, dan ketidakberuntungan lainnya.  

Prinsip keseimbangan ini dipraktikkan mulai dari perkawinan, yaitu awal terbentuknya sebuah 
keluarga.  Ketika dua keluarga mempertukarkan anak mereka, maka segala sesuatu diyakini 
akan berjalan dengan seimbang. Pemberian makanan atau perabotan saat perkawinan harus 
dilakukan untuk menjamin pertukaran yang seimbang. Selain itu tidak ada syarat apapun ketika 
dua individu saling tertarik untuk membentuk keluarga. (Meskipun sewaktu pengayauan masih 
berlaku, laki-laki yang boleh menikah hanya yang telah berhasil memenggal kepala musuh). 
Atas restu tetua adat keduanya dapat langsung hidup bersama, walaupun tidak ada ikatan resmi 
yang sesungguhnya di antara mereka. Hal ini sedikit banyak mengurangi rasa tanggung jawab 
laki-laki dalam rumah tangga yang dibentuknya. 

Prinsip keseimbangan ini lah yang menyebabkan pembagian peran gender dalam keluarga 
Asmat. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai salah satu cara 
mencapai keseimbangan antarmanusia.  Sayangnya, pembagian ini sangat bersifat patriarkis. 
Laki-laki adalah kepala, pihak yang maju berperang, pengukir, penabuh tifa, penjaga, dan 
pelaksana ritual. Mereka bertugas membangun rumah, membuat perahu, dan memburu babi 
ataupun buaya. Sedangkan perempuan mengerjakan tugas–tugas domestik seperti 
menyediakan makanan, mengumpulkan kayu bakar, menjaring ikan,  membuat tikar atau tas, 
menjaga rumah dan anak-anak, dan membantu suami membuat rumah serta perahu.  

Pembagian peran yang seperti inilah yang akhirnya membuat perempuan menderita. Amat 
disayangkan bahwa pembagian ini didasarkan pada satu falsafah tertinggi dalam masyarakat 
Asmat. Sebagai falsafah tertinggi, keseimbangan kosmik ini menjadi sendi kehidupan bagi 
masyarakat Asmat. Dengan demikian, setiap anggota suku harus patuh menjalani falsafah ini. 
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Tidak heran bila perempuan Asmat tidak dapat melepaskan diri dari penderitaannya yang telah 
dilekatkan sedemikian rupa terhadap mereka atas nama keseimbangan kosmik. 

Dalam hal pembagian peran tersebut sangat jelas bahwa patriarki adalah dasarnya, dan telah 
melekatkan perempuan Asmat kepada tugas-tugas domestik yang demikian berat, serta 
melekatkannya kepada alam. Hal ini senada dengan pandangan ekofeminisme sosial (is) bahwa 
koneksitas antara alam dan perempuan telah diperkuat oleh kelicikan patriarki. Jadi sekalipun 
perempuan Asmat disimbolkan sebagai alam secara terhormat, namun opresi itu tetap terjadi. 
Karena jelas penghormatan itu hanya dilandaskan pada prinsip keseimbangan yang sangat 
patriarkal dalam hubungan antarjenis kelamin. 

Oleh karena prinsip keseimbangan ini pula tidak ada perempuan Asmat yang tidak menikah. 
Meskipun mereka menyadari resiko pernikahan bagi hidup mereka namun mereka wajib 
menikah untuk meneruskan generasi. Oleh karena itu, poligami pun tidak dilarang dalam 
masyarakat Asmat. Karena setelah perkawinan, maka keseimbangan akan dicapai dengan 
terjadinya proses kehamilan ibu dan kelahiran anak. Kehamilan merupakan upaya mencapai 
keseimbangan karena dapat menjaga keseimbangan jumlah sanak saudara yang telah 
meninggal (hidup dalam dunia roh) dan mereka yang masih hidup. Oleh karena itu seorang 
perempuan yang tidak dapat melahirkan akan dikenai stigma karena telah menghambat 
keseimbangan. Penghargaan terhadap kelahiran ini juga terjadi dalam keyakinan bahwa roh 
perempuan yang meninggal saat melahirkan akan bebas menuju safar (surga). 

Dengan demikian jelas seorang perempuan Asmat seolah-olah diharuskan untuk melahirkan. 
Semakin banyak anak yang lahir, maka semakin subur mereka, dan itu berarti semakin mereka 
menyumbang terhadap keseimbangan kosmik. Tidak heran jika hal ini nanti akan 
mempengaruhi pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah ini. Karena mengikuti 
program KB adalah membatasi kelahiran, yang berarti pula menghambat pencapaian 
keseimbangan.  

Sama seperti kelahiran, kematian juga dianggap sebagai cara menyeimbangkan jumlah orang 
yang masih hidup dengan jumlah roh orang yang telah meninggal.  Kematian lansia dianggap 
sebagai peristiwa normal sebagaimana manusia akan meninggal bila usia tua tiba. Namun 
biasanya jarang ada orang Asmat yang mencapai usia 70 tahun karena wilayah Asmat rentan 
terkena malaria, pneumonia, infeksi, dan epidemi kolera yang terjadi sesekali.  

Kematian bayi juga dianggap wajar, meskipun menandakan kurangnya dua energi kehidupan, 
yaitu yuwus dan ndamup. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Asmat tidak merasa 
bermasalah dengan bayi yang meninggal dunia. Mereka tidak berupaya mencari tahu penyebab 
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kematian bayi tersebut karena menganggap sudah mengetahuinya. Masyarakat Asmat meyakini 
50-60% anak berusia di bawah lima tahun akan meninggal karena merasa diabaikan atau tidak 
diperlakukan dengan baik oleh keluarganya. Dalam hal ini yang dimaksud keluarga adalah ibu, 
karena ibu yang bertugas mengasuh anak. Jadi kematian bayi, di satu sisi dianggap normal, 
namun di sisi lain membangkitkan rasa bersalah dalam diri ibu.  

Sedangkan kematian karena pembunuhan khususnya yang dilakukan oleh pihak lawan/suku 
lain, harus diseimbangkan dengan memenggal kepala pihak lawan pada saat yang telah 
ditentukan oleh kepala perang.  Pemenggalan kepala ini dikenal sebagai praktik pengayauan 
dan kanibalisme dalam sistem kepercayaan Asmat. Pengayauan dilakukan karena roh orang 
Asmat yang dibunuh tidak dapat menuju safar. Mereka akan masuk ke dalam dampu ow 
capirnmi, yaitu persinggahan roh orang mati sebelum sampai ke safar.  

Roh-roh di dampu ow capirnmi ini diyakini sebagai penyebab penyakit, penderitaan, bencana 
alam, dan peperangan. Oleh karena itu roh mereka harus dibantu agar sampai ke safar, melalui 
pemenggalan kepala orang-orang dari kelompok yang membunuh itu.  Jumlah yang dibunuh 
oleh orang Asmat harus sama banyak dengan jumlah rekan-rekan mereka yang telah dibunuh. 
Jadi tujuan pengayauan ini bukan membalas dendam, melainkan mengembalikan keseimbangan 
yang hilang ketika ada anggota suku Asmat yang terbunuh.   

Pengayauan ini dilakukan oleh pemuda-pemuda yang beranjak dewasa, dan menjadi tanda awal 
kedewasaan laki-laki.  Pengayauan dimulai setelah mendapatkan isyarat kepala perang yang 
sekaligus memulai perayaan pesta patung bisj. Saat ini pengayauan telah dihentikan sering 
dengan masuknya ajaran agama Kristen dan pemerintahan Indonesia di Papua. Namun pesta 
patung bisj tetap diadakan, dengan modifikasi ritual agar keseimbangan yang dulunya 
dikembalikan melalui pengayauan bisa tetap tercapai, meskipun pengayauan itu tidak lagi 
dilakukan.  

Pesta patung bisj hanya merupakan salah satu dari tiga pesta besar suku Asmat yang dilakukan 
untuk mempertahankan keseimbangan. Pesta patung bisj dilakukan 4 tahun sekali setelah tetua 
adat yang adalah laki-laki bermusyawarah untuk menentukan hari baik. Pesta ini dimulai 
dengan keberangkatan laki-laki ke tengah hutan untuk menebang pohon yang akarnya mencuat 
keluar. Akar yang mencuat keluar ini merupakan simbol kepala lawan, yang sebelum 
pengayauan ditiadakan, mereka benar-benar harus memenggal kepala lawan. Pohon-pohon ini 
akan diukir oleh para pemuda (yang belum menikah) yang ditugaskan sebagai pengukir. Setelah 
batang kayu ditebang hingga sore hari, batang-batang itu diangkut ke kampung.  
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Sementara itu perempuan harus memangkur, meramah, dan mengolah sagu dalam jumlah besar 
untuk dijadikan hidangan pesta dan konsumsi para pengukir.  Saat sore hari, sebelum 
kembalinya para suami dari menebang pohon, perempuan sudah bersiap di tepi sungai. Mereka 
menyambut kedatangan suami mereka di tepi sungai dengan mengenggam senjata tajam 
seperti pisau, parang, tulang kasuari, panah, dan tombak. Mereka sudah menunggu hari ini 
untuk membalas kekerasan yang telah dilakukan laki-laki selama ini dalam rumah tangga 
mereka.  

Pihak laki-laki terlebih dahulu melontarkan caci maki untuk memancing kemarahan. Setelah itu 
perempuan akan mulai menyerang tanpa laki-laki boleh memberikan perlawanan. Saat itu 
perempuan boleh melakukan semua tindak kekerasan yang telah dilakukan pihak suami namun 
tidak boleh melebihi tindak kekerasan yang telah dilakukan suami. Misalkan jika laki-laki tidak 
pernah membacok mereka dengan parang maka dalam kesempatan ini perempuan pun tidak 
boleh melakukannya. Ketika hari telah gelap, maka pembalasan para istri ini dihentikan. 
Luka-luka suami dibalut, lalu dilanjutkan dengan pesta di rumah bujang, yang berlangsung 
selama kurang lebih tiga bulan.  

Jadi tiap hari selama tiga bulan itu mulai petang hingga malam tiba, masyarakat Asmat 
mengupayakan keseimbangan. Keseimbangan itu tercapai ketika para istri menyiapkan 
makanan, para suami menebang pohon yang akarnya mencuat, dan para pengukir mengukir di 
rumah bujang tanpa boleh dilihat oleh siapapun kecuali tetua adat. Keseimbangan itu juga 
dicapai saat perempuan membalas kekerasan suaminya selama ini terhadap mereka. Selain itu, 
keseimbangan juga dicapai pada puncak pesta di malam sebelum pesta patung bisj berakhir.  

Puncak pesta itu sering disebut sebagai pesta setan, yang dilakukan setelah patung-patung 
selesai diukir dan siap ditanam di muka rumah bujang keesokan harinya. Setan itu merupakan 
perwujudan dari roh nenek moyang yang turun dan ikut menari di rumah bujang semalam 
suntuk. Roh itu sebenarnya adalah tetua adat yang mengenakan pakaian setan. Dalam pesta 
setan itu, biasanya tetua adat akan menari terus mengikuti irama tabuhan tifa hingga 
mengalami kesurupan (trance).  

Dalam bukunya, Dewi Linggasari menyatakan pesta setan sebagai penutup dari pesta patung 
bisj itu merupakan simbol dari hubungan afeksi antara orang-orang yang sudah tiada dengan 
mereka yang masih hidup. Kehadiran roh dalam pakaian setan itu adalah perlambang bahwa 
sungguhpun mereka telah tiada, akan tetapi hubungan cinta kasih tetap ada, sehingga mereka 
perlu mengkristal dalam kehidupan suku Asmat untuk memberi kekuatan. Itulah wujud salah 
satu keseimbangan lainnya dalam pesta patung bisj.  
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Pesta lainnya yang merupakan upaya mencapai keseimbangan adalah pesta ulat sagu. Pesta ini 
dilakukan setelah kaum laki-laki selesai membangun atau memperbaiki rumah bujang yang 
telah rusak. Sebelumnya terlebih dahulu ditentukan hari baik kapan pesta dilakukan. Pesta ini 
juga dikenal sebagai hari perempuan karena pada hari itu perempuan dibebastugaskan dari 
kegiatan memangkur, meramah, dan mengolah sagu. Hari itu kaum laki-lakilah yang harus 
menggantikan tugas istri sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan.  

Kegiatan memangkur, meramah, dan mengolah sagu serta ulat sagu telah menjadi rutinitas 
perempuan, dan dianggap wajar bila dilakukan perempuan. Namun ketika laki-laki yang 
melakukannya, maka kegiatan ini diiringi dengan upacara ‘pelepasan’ laki-laki ke hutan. Dalam 
pesta ini laki-laki juga mengenakan pakaian adat terbaik, dilengkapi dengan hiasan-hiasan 
kepala, dan polesan wajah dengan pewarna merah, putih, dan hitam. Hal ini dikarenakan 
laki-laki adalah pemeran utama di dalam setiap pesta, bahkan meskipun pesta itu ditujukan 
untuk menghormati perempuan.  

Setelah laki-laki selesai mengolah sagu dan ulat sagu maka tiba saatnya ulat sagu itu 
dikalungkan ke leher istri dan saudara ipar perempuan. Prosesi pengalungan itu dilakukan di 
rumah bujang. Setelah itu kaum lelaki dari marga Jiwiwoy akan menuangkan ulat sagu ke dalam 
sebuah kerucut pelepah sagu. Hanya laki-laki dari marga Jiwiwoy yang boleh melakukan 
penuangan itu. Hal ini menunjukkan adanya tingkatan di dalam kelas (laki-laki). Terakhir 
adalah proses testimoni orang-orang yang pernah melakukan pengayauan. Atas setiap kepala 
yang diayau maka sebuah tali pengikat kerucut pelepah sagu akan dipotong. Maka satu demi 
satu ulat sagu berjatuhan dan dipungut, dan pesta menyantap sagu pun dimulai. Setelah itu 
kaum laki-laki melanjutkannya dengan berpesta di hutan.  

Setelah melepas laki-laki untuk berpesta di hutan, perempuan dan anak-anak biasanya pulang 
ke rumah. Satu keseimbangan lagi telah dicapai, karena perempuan telah dibalas kebaikannya 
oleh laki-laki di pesta itu. Kepala-kepala yang diayau juga diizinkan rohnya menuju safar, yang 
ditandai dengan pemotongan kerucut pelepah sagu.  

Prinsip keseimbangan inilah yang telah melanggengkan opresi terhadap perempuan Asmat. 
Memang benar laki-laki Asmat tidak berusaha menundukkan alam karena akan merusak 
keseimbangan itu sendiri. Namun demikian dengan  prinsip keseimbangan ini maka perempuan 
tidak akan melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan suaminya. Laki-laki pun 
tidak merasa bersalah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Semua itu berlangsung terus 
menerus karena mereka meyakini bahwa akan tiba waktunya untuk melakukan penyeimbangan 
(pembalasan).  



 

 

  28 

 

Dalam kondisi seperti ini, saya tidak yakin apakah Undang-undang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 dapat diterapkan bagi masyarakat Asmat. Padahal 
sebagaimana yang dikatakan Lawrence Feldman, bahwa substansi hukum yang sudah baik 
sekalipun perlu didukung pelaksanaannya oleh budaya hukum. Dengan budaya masyarakat 
Asmat yang melanggengkan KDRT, akan sangat sulit UU PKDRT untuk diimplementasikan.  

Menjaga keseimbangan kosmos juga dilakukan dengan budaya pertukaran makanan dan jasa 
yang bersifat timbal balik. Tidak jarang keluarga yang tidak memiliki makanan akan meminta 
kepada sanak saudara mereka. Suatu saat jika saudara mereka meminta makanan, mereka juga 
harus dapat memberikannya. Setiap hutang apapun juga harus dilunasi, karena tidak, maka 
diyakini kehidupan masyarakat akan terganggu. Prinsip keseimbangan dalam hal ini 
berpengaruh pula terhadap pola hidup mereka yang subsisten. Mereka tidak pernah berpikir 
untuk mengolah lebih, untuk memproduksi, untuk menyimpan.  

Keseimbangan kosmik sebagai falsafah yang paling utama dalam kehidupan masyarakat Asmat 
ini akan terus berjalan dan menjadi sistem keyakinan yang terinternalisasi, serta dilanggengkan 
dalam pesta-pesta adat. Sistem keyakinan ini sulit digoyahkan, bahkan dengan kehadiran 
institusi gereja yang menentang kekerasan sekalipun.  

 

3.5 Akses Terhadap dan Kontrol Atas Sumber Daya Alam 

Berdasarkan uraian 3.1 sampai dengan 3.4, kita dapat melihat bagaimana  dalam masyarakat 
Asmat, akses dan kontrol atas sumber daya alam dibedakan berdasarkan gender karena 
perempuan dan laki-laki Asmat memiliki peran yang berbeda. Sebagaimana dalam budaya 
patriarkis, peran perempuan Asmat bersifat reproduktif, yaitu melahirkan, mengasuh anak, 
melayani suami, dan mengolah serta menyediakan pangan. Dalam hal ini fungsi perempuan 
sama dengan fungsi alam, yaitu mengasuh dan memberi. Selain itu ada yang khas dalam 
masyarakat Asmat ini, yakni dalam hal penyediaan makanan, perempuan juga harus mencari 
nafkah untuk dapat membeli makanan.  

Sementara itu, peran laki-laki Asmat lebih dikaitkan dengan budaya dengan tugas untuk 
mengukir; menghasilkan suatu karya seni. Peran mereka lebih dikaitkan dengan sesuatu yang 
‘konstruktif’, seperti membuat perahu dan membangun rumah. Selain itu, laki-laki Asmat juga 
menjadi pelaksana dan pemeran utama dalam pesta/ritual kebudayaan. Terakhir, mereka juga 
berperan mengambil keputusan untuk hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan kehidupan 
masyarakat.  
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Perbedaan peran laki-laki dan perempuan Asmat ini terkait dengan yang diungkapkan 
Rocheleau (et al) mengenai aspek ruang. Peran perempuan Asmat lebih terkait dengan wilayah 
domestik, sedangkan laki-laki dengan wilayah yang bersifat publik. Pemisahan aspek ruang ini 
bersifat fleksibel pada laki-laki Asmat namun tidak demikian pada perempuan. Laki-laki masih 
dapat memasuki wilayah domestik perempuan, namun perempuan sama sekali tidak dapat 
memasuki wilayah laki-laki.  

Selain itu dalam melaksanakan peran mereka masing-masing, akses terhadap sumber daya alam 
juga menjadi berbeda. Perempuan memiliki akses terhadap sumber daya alam yang terkait 
dengan makanan, terutama sagu dan ikan yang menjadi makanan utama. Perempuan tidak 
memiliki akses terhadap sumber daya yang hanya boleh diolah laki-laki, yakni kayu yang akan 
dijadikan ukiran.  Sedangkan laki-laki memiliki akses terhadap seluruh sumber daya, meskipun 
ia tidak berperan dalam pengolahan sumber daya tersebut. Jadi laki-laki tetap dapat mengakses 
sumber daya alam yang terkait dengan logistik.  

Demikian pula dalam hal kontrol, laki-laki memiliki kontrol atas seluruh sumber daya alam, 
termasuk yang berada dalam ranah perempuan. Sedangkan perempuan sudah dapat dipastikan 
tidak memiliki kontrol dalam ranah laki-laki.          Bahkan perempuan pun tidak memiliki 
kontrol atas sumber daya alam yang dikelolanya karena harus mendahulukan kepentingan 
laki-laki. Dengan demikian tepatlah yang dikatakan Amartya Sen bahwa bukan ketersediaan 
(availability), melainkan kekuasaan/kontrol (command) atas sumber daya yang menyebabkan 
pendistribusian menjadi tidak merata.  

 

3.6 Pembangunan di Papua 

Untuk dapat memahami permasalahan pembangunan di Asmat, terlebih dahulu akan saya 
jelaskan masalah pembangunan secara umum di tanah Papua. Pembahasan ini perlu mengingat 
dua hal, yaitu (a) sebelum tahun 1999, Irian Jaya belum terbagi menjadi dua provinsi seperti 
sekarang ini, dan (b) meskipun kini telah terbentuk Kabupaten Asmat, namun pada dasarnya 
masyarakat Asmat masih tersebar di wilayah lain.   

 

3.6.1 Eksploitasi Terhadap Bumi Papua dan Neoliberalisme 

Papua merupakan sebuah daerah besar di wilayah Indonesia, dengan luas daratan sebesar 42,2 
juta hektar, yang merupakan 22%dari total luas Indonesia. Dalam sensus tahun 2000 yang 
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dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Papua berjumlah 2,23 juta, dengan 580 
ribu (26%) bermukim di daerah perkotaan, dan 1,65 juta (74%) tinggal di pedesaan. Menurut 
data BPS tahun 2003, jumlah penduduk meningkat menjadi 2,35 juta, dengan 646 ribu (27,5%) 
tinggal di daerah perkotaan dan 1,7 juta (72.5%) di daerah pedesaan. Menurut sumber yang 
sama, hanya sepertiga penduduk perkotaan adalah asli Papua, sementara di daerah pedesaan 
penduduk asli merupakan tiga perempat dari total penduduk. 

Papua dianugerahi dengan sumber daya hutan, air dan mineral yang melimpah, yang memberi 
identitas tersendiri pada Papua. Papua menikmati tingkat Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita keempat tertinggi di Indonesia yakni Rp. 11 juta, terutama dari industri yang 
terkait dengan sumber daya alam. Namun keberhasilan ekonomi tersebut tidak dinikmati oleh 
kebanyakan orang Papua. Papua bahkan menjadi provinsi dengan insiden kemiskinan yang 
tertinggi di Indonesia dimana 41,8% penduduk Papua berpenghasilan kurang dari US$1 per hari, 
atau lebih dari dua kali rata-rata nasional yang mencapai 18,2% (Laporan Pembangunan 
Manusia Indonesia, 2004). 

Di samping itu, meskipun sumber daya alam Papua melimpah, suatu saat dapat habis atau 
ketersediaannya terbatas di masa mendatang. Apalagi  hubungan sumber daya alam di Papua 
terkait dengan status sosial budaya dan ekonomi, cara pemanfaatan 42,2 juta hektar lahan 
itupun menjadi isu menyeluruh dengan implikasi yang besar. Dengan keberagaman sistem 
sosial maka banyak kepentingan yang sering bersaing untuk alokasi penggunaan sumber daya. 
Hak-hak kepemilikan tanah formal kerap berseberangan dengan hak-hak kepemilikan informal 
yang dikuasai oleh adat. Hal ini dikarenakan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 
tidak didasarkan pada kepentingan rakyat. 

Sejak rezim Soeharto, serentetan UU baru dan peraturan-peraturan pendukung yang 
memberikan kekuasaan jauh lebih besar terhadap sumber daya alam dikeluarkan. UU Pokok 
Kehutanan (5/1976) yang merupakan bagian kunci dari usaha ini, telah menempatkan semua 
hutan di bawah kendali negara. Instansi kehutanan saat itu berwenang menerbitkan izin 
penebangan kayu kepada 350 perusahaan. Proses ini mengabaikan kenyataan bahwa sebagian 
besar tanah ini dari dulu sampai sekarang sudah diklaim menurut hukum adat. 

Pada pertengahan tahun 1970-an, pemerintah menerbitkan peraturan tentang Perencanaan 
Hutan (PP 33 tahun 1974) yang memberi wewenang kepada Direktorat Kehutanan untuk 
mendefinisikan istilah ‘tanah hutan’. Pemerintah secara tegas membedakan istilah ‘tanah’ dan 
‘hutan’. Kedua unsur tersebut berada di bawah wewenang menteri dan UU sendiri. Pembedaan 
ini masih dianut para pejabat sampai saat ini dan menjadi penyebab banyak sengketa dengan 
masyarakat kawasan hutan.  
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Di lain pihak, masyarakat asli mempunyai pemahaman sendiri mengenai hubungan antara 
‘tanah’ dan ‘hutan’. Ada yang tidak membedakan antara ‘tanah’ dan ‘hutan’, karena satu 
kawasan dapat dikelola untuk pertanian dan sebagai hutan sekunder secara bergilir. Kelompok 
lain memiliki sistem klasifikasi yang jauh lebih kompleks daripada versi pemerintah yang 
sederhana itu. Sistem kepemilikan dan hak untuk memanfaatkan hutan/tanah ada pada 
perorangan, keluarga, klan, seluruh masyarakat atau campuran sebagian atau semuanya sesuai 
ketentuan adat yang berlaku. Luas setiap bidang tanah/hutan ditandai dengan batas alam 
seperti sungai, batu, jalan atau tumbuhan jangka panjang yang khas. Jarang ada bukti 
kepemilikan hitam di atas putih; catatan masa pakai hanya dapat diperoleh secara tak tertulis 
dari yang diriwayatkan masyarakat. 

Sebaliknya, pemerintah hanya mau mengakui bukti resmi masa pemakaian tanah dalam bentuk 
sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mahalnya biaya 
sertifikasi dan lamanya waktu dalam pemrosesan sungguh sangat menyulitkan masyarakat 
sekitar hutan yang terbatas aksesnya. Demikian pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang 
ada di kota serta biaya pelayanan hukum itu sendiri. Bahkan, hal ini mustahil bagi kebanyakan 
mereka. Sertifikat hanya dapat diberikan untuk tanah pribadi yang dikelola secara perorangan, 
maka tanah yang digarap bersama tidak memenuhi syarat sertifikasi. Masyarakat sekitar hutan 
tidak dapat memperoleh status atas tanah mereka melalui Badan Pertanahan jika tanah itu 
masuk kategori ‘tanah hutan’, karena tidak lagi di bawah UU Agraria.  

Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, pemerintah transisi ditekan untuk menjawab 
kebutuhan akan perlunya reformasi kehutanan dan undang-undang pertanahan. Akhirnya 
Menteri Agraria mengambil tindakan awal ke arah pengakuan formal kepemilikan tanah adat 
dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 5/1999 yang mengizinkan pendaftaran tanah 
adat – termasuk tanah milik bersama. Keputusan ini juga memungkinkan masyarakat adat 
untuk menyewakan tanah mereka kepada pemerintah atau sektor swasta. Sayangnya harapan 
yang mulai muncul ini dihancurkan lagi oleh Undang-undang Kehutanan yang baru (41/2001) 
yang mengakui kategori ‘hutan adat’, tetapi hanya sebagai salah satu kelas dari hutan negara.  

Pengakuan atas hak-hak dasar penduduk asli Papua terkait dengan tanah dan hak ulayat masih 
menjadi sesuatu yang dilematis hingga saat ini, karena belum adanya pengakuan yang sah 
secara hukum. Posisi masyarakat adat sangat lemah ketika menghadapi 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Peraturan 
yang ada tidak memberikan akses bagi masyarakat, sehingga posisinya hanya sebagai 
pengumpul hasil hutan sedangkan pengelolaan dan pemasarannya masih dikuasai oleh pihak 
pengusaha besar yang mempunyai izin. Sulitnya akses perbankan dan beratnya administrasi 
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untuk kegiatan usaha membuat sebagian masyarakat memilih menjual tanah berdampak pada 
jalan pintas yaitu penjualan tanah. 

Selain sengketa antara tanah rakyat dan negara, nilai komoditas primer dari kekayaan alam 
Papua, disertai dengan terpencilnya lokasi membuatnya rentan terhadap pengambilan secara 
ilegal. Terancamnya kelangsungan ekosistem lokal, pengambilan sumber daya alam secara 
ilegal mempunyai implikasi ekonomi yang serius. Pada tahun 2002 diperkirakan penebangan 
liar di Papua menyebabkan hilangnya pendapatan negara sejumlah Rp 558,8 milyar. Pada tahun 
2003, kehilangan ini bertambah menjadi Rp 2,142 trilyun setahun. Padahal 
kehilangan-kehilangan itu semestinya dapat dipergunakan untuk layanan publik yang vital 
(Cenderawasih Pos dikutip dalam PNA reports, 2005).  

Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat, Abraham Octavian Atuturi telah 
menandatangani Deklarasi di Nusa Dua, Bali pada 26 April 2007 lalu. Deklarasi itu membahas 
mengenai perubahan iklim, yang turut dihadiri pula oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. 
Salah satu butir dalam deklarasi tersebut adalah mencabut 63 dari 68 HPH di Papua. Mereka 
sepakat mengambil keputusan tersebut mengingat perusahaan-perusahaan tersebut tidak 
melaksanakan sejumlah kesepakatan awal dengan pemerintah daerah setempat.  

Selain masalah hutan,  UU No. 22 tahun 1999 tentang pengelolaan perairan juga cenderung 
merugikan rakyat Papua terutama dalam pengaturan wilayah tangkap dan kedalaman perairan 
tangkap. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam perikanan dan kelautan juga telah 
menyebabkan kerusakan lingkungan perairan akibat dari praktek pengurasan wilayah perairan 
pesisir oleh nelayan besar yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai. Selain itu, izin 
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk mengelola hutan bakau di wilayah pesisir Papua juga 
merupakan ancaman serius terhadap kerusakan habitat biota laut dan kepunahan hutan bakau. 
Belum lagi dampak dari penggalian barang tambang dan buangannya terhadap lingkungan 
sekitar wilayah kegiatan penambangan menjadi ancaman bagi kehidupan dan generasi 
masyarakat Papua di masa depan. 

Masalah tambang ini akan mengingatkan kita mengenai eksploitasi terhadap tanah Papua yang 
dilakukan Freeport McMoran (FM), perusahaan induk PT. Freeport Indonesia. Perusahaan ini 
telah diizinkan pemerintah RI untuk mendulang keuntungan di tanah Papua sejak tahun 1967. 
Perlu diketahui bahwa saat itu Papua bahkan belum menjadi bagian dari Indonesia. Kontrak 
pun ditandatangani tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan mereka.  

Sejak kontrak ditandatangani, maka Freeport pun berhak atas tambang emas terbesar di dunia 
dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta  ton tembaga, dan 10 ribu ton 
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lebih perak  tersisa di pegunungan Papua. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun  2002, produksi emas, tembaga, dan perak PT 
Freeport setara dengan 8 milyar US$. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT 
Freeport  Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang 
beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih 
untuk tahun 2004 saja. 

Namun kehadiran Freeport tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua, karena yang ada 
hanyalah kerusakan lingkungan dengan total limbah batuan dan tailing PT Freeport mencapai 
hampir 2 milyar ton lebih, eksploitasi sumber daya, dan penderitaan bagi rakyat. Lima gunung 
habis dikeruk, dan danau sakral bagi kepercayaan masyarakat Amungme di lembah Wanagon 
telah ditimbun. Tidak heran jika tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Els-HAM 
Papua, Yahamak Papua (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan) dan Walhi Papua 
menuntut agar Freeport ditutup. Namun pemerintah tidak pernah mendengar keluhan rakyat 
tentang Freeport.  

Bila kita menganalisis kebijakan pemerintah RI di tanah Papua khususnya mengenai masalah 
sumber daya alam, kita tidak dapat melepaskan diri dari topik neoliberalisme. Dalam 
neoliberalisme, pasar dibiarkan bekerja dengan bebas, termasuk dibebaskan dari negara atau 
pemerintah. Untuk itu neoliberalisme menuntut deregulasi negara dalam usaha kebebasan 
ekonomi. Akibatnya kemudian adalah lahir privatisasi, yakni semua perusahaan negara dijual 
kepada swasta. Kebijakan-kebijakan neoliberalisme ini diterapkan melalui paksaan oleh 
lembaga finansial internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.  

Lahirnya UU Kehutanan yang merugikan rakyat merupakan salah satu bentuk dari tekanan IMF 
kepada Indonesia. Menurut Walden-Bello, sebagian besar dari 15 negara penghutang terbesar di 
dunia ketiga telah melipattigakan eksploitasi hutan mereka sejak akhir tahun 1970-an. 
Berbicara neoliberalisme adalah berbicara mengenai relasi kekuasaan, dan IMF merupakan alat 
negara-negara maju untuk menekan negara-negara berkembang agar mengikuti keinginan 
mereka, melalui deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Pemerintah Republik Indonesia mau 
tidak mau harus memenuhi tuntutan tersebut agar mendapatkan pinjaman dana.   

Ironisnya UU Kehutanan dan UU lain terkait dengan sumber daya yang dibuat pemerintah atas 
‘tekanan’ tersebut merupakan pembongkaran monopoli negara atas sumber daya alam, dengan 
mengizinkan swasta untuk turut mengelola sumber tersebut. Menurut Martin Khor, 
kebijakan-kebijakan neoliberalisme memang telah membantu aktivitas-aktivitas yang 
mengarah pada eksploitasi dan penipisan sumber daya alam seperti hutan dan perikanan. 
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Kebijakan-kebijakan itu juga telah meningkatkan aktivitas-aktivitas pemanfaatan lahan yang 
membahayakan lingkungan dan menipiskan kenekaragaman hayati.  

Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang tidak bijak ini akan paling dirasakan perempuan 
suku Asmat. Semakin rusak lingkungan, maka perempuan Asmat kehilangan sumber daya yang 
dapat ia olah. Aksesnya terhadap sumber daya alam akan semakin berkurang. Mereka akan 
semakin sulit menjalankan tugas yang telah dilekatkan kepadanya selama ini. Ketika fungsinya 
terhambat dalam menyediakan kebutuhan pangan keluarga, maka kekerasan akan kembali 
diterimanya dari suami.  

Jadi benar yang dikatakan Mansour Fakih, perempuan adalah korban pertama dari kebijakan 
neoliberal.  

Tidak heran jika lambat laun rakyat Papua sadar bahwa mereka hidup di alam yang kaya raya. 
Mereka mulai mengerti bahwa mereka tidak miskin, melainkan telah dimiskinkan oleh negara. 
Mereka mulai menyadari selama ini mereka telah dilecehkan dan di”proyek”kan demi 
keuntungan pemegang proyek. Pemerintah RI telah mengeksploitasi kekayaan Papua, bukan 
memenuhi hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua sebagai masyarakat Adat. 
Hak-hak mereka jelas dilindungi oleh Konvensi ILO 1969, yang sayangnya tidak  diratifikasi 
Indonesia. Namun demikian, Indonesia jelas sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang 
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada bulan September 2005.  

 

 

3.6.2 Otonomi Khusus di Papua  

Kesadaran-kesadaran masyarakat Papua mendorong mereka menuntut kebebasan dan 
kemerdekaan, mencakup penghentian segala bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi 
manusia dan tuntutan penegakan keadilan. Mereka berunjuk rasa dengan mengibarkan Bendera 
Bintang Kejora di kota-kota kabupaten tahun 1998. Menghadapi tuntutan ini, pemerintah pusat 
mulai menawarkan Otonomi Khusus. Pembahasan RUU di DPR RI mulai pada bulan September 
dan berakhir dengan pengesahan RUU Otonomi Khusus pada 20 Oktober 2001. Pada tanggal 21 
November 2001,  UU Otonomi Khusus Papua disahkan oleh Presiden dengan UU No. 21 Tahun 
2001.  

Keunikan dari UU ini terletak pada pengakuan dan penghargaan terhadap sosial budaya 
masyarakat Papua, dan terhadap kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain, yang 
merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk. Kekhususan ini juga terlihat pada 
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pembentukan Majelis Rakyat Papua, yang menjadi perwakilan kultural orang asli Papua, dan 
memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Oleh karena 
itulah Otonomi Khusus ini dianggap akan mampu menjawab berbagai masalah politik dan sosial 
yang parah di Papua. Otonomi ini terutama diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada 
masyarakat Papua untuk memerintah sendiri dan memegang hak kepemilikan sumber daya 
alam.  

Namun sebelum diterbitkannya UU No.21/2001, pemerintah RI telah terlebih dahulu 
mengeluarkan UU No.45/1999 yang membagi Papua menjadi tiga provinsi. Akhirnya yang 
terealisasi memang hanya dua provinsi setelah pemerintah mencabut UU nomor 45 tahun 1999 
itu. Namun bagi banyak orang Papua, kebijakan itu  merupakan indikasi bahwa pemerintah 
pusat menyingkirkan kekuasaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebelum dibentuk.  

UU No.45/1999 juga memungkinkan pembentukan tiga kabupaten baru (Puncak Jaya, Paniai dan 
Mimika) dan 1 kota baru (Sorong). Restrukturisasi administratif yang lebih drastis terjadi pada 
tahun 2002 dengan UU No. 26/2002, yang menambah sebanyak 14 kabupaten baru. Kabupaten 
Asmat termasuk hasil pemekaran Kabupaten Merauke. Pada tahun 2003 dengan hadirnya UU 
No.35/2003 menambah satu kabupaten (Supiori), sehingga total menjadi 2 kota (Jayapura dan 
Sorong) dan 27 kabupaten.  

Pemekaran ini menambah permasalahan baru bagi Papua karena seharusnya dilakukan setelah 
infrastruktur dipersiapkan. Akibat pemekaran, sampai saat ini masih ada kabupaten yang harus 
dibangun dengan biaya mahal karena tidak memiliki jalan yang menghubungkan dengan kota 
lain. Di kota seperti Oksibil (ibu kota Pegunungan Bintang), Tanah Merah (ibu kota Boven 
Digul), atau Agats (ibu kota Asmat) harga barang-barang dan bahan bakar minyak menjadi 
mahal karena diangkut dengan pesawat atau speedboat. Harga bensin bisa mencapai Rp 30.000 
per liter dan semen bisa Rp 1 juta per zak. 

Berdasarkan penelitian Pemerintah Provinsi Papua terhadap empat kabupaten hasil pemekaran, 
anggaran publik habis dibelanjakan untuk membangun kantor baru. Dari penelitian terhadap 
empat kabupaten baru di Papua, diketahui bahwa seluruh APBD habis untuk birokrasi, dan 
membangun kantor baru, rumah dinas, mobil, kertas, untuk pegawai. Akhirnya, pemekaran di 
Papua justru menurunkan kualitas pelayanan publik di kabupaten hasil pemekaran tahun 2002. 
Bahkan sampai tahun 2004 pun, 58.55% dari Rp 111 miliar Dana Alokasi Umum dan Rp 4 miliar 
Dana Alokasi Khusus diperuntukkan bagi pembangunan aparatur negara. 

Jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemekaran justru semakin 
memperparah ketimpangan kesejahteraan di Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik 
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Provinsi Papua, secara keseluruhan IPM Papua pascapemekaran naik menjadi 62,3 (2004). 
Sedangkan sebelum pemekaran, IPM Papua adalah 58,8 (1999) dan 62,3 (2002). Akan tetapi, 
IPM tahun 2006 di semua kabupaten baru di Papua justru lebih rendah dibandingkan dengan 
IPM tahun 2002. 

Sebenarnya sejak Otonomi Khusus diberlakukan, alokasi dana untuk Papua yang berasal dari 
pemerintah pusat telah meningkat secara signifikan. Namun, akibat kemampuan otoritas 
pemerintah daerah yang terbatas, maka peningkatan dana tersebut belum dapat memberikan 
hasil yang diharapkan bagi kesejahteraan penduduk lokal. Selain itu budaya korupsi justru 
semakin merajalela dilakukan oleh orang Papua sendiri yang duduk di pemerintahan. Hal ini 
semakin membuat banyak warga pesimis dan kecewa. 

Budaya korupsi ini tidak lepas pula dari fenomena lain, yaitu “mental proyek”, karena pekerjaan 
dianggap ada hanya jika APBD sudah dicairkan. Rumusannya menjadi, dana ada maka proyek 
dilaksanakan, dan akan ada ‘komisi’ bagi yang menjalankannya. Sebaliknya jika dana yang 
dianggarkan berlebih karena pemerintah sendiri kadang tidak memiliki program yang 
benar-benar realistik dan menyentuh kebutuhan masyarakat, maka diupayakan berbagai 
program asal-asalan untuk ‘menghabiskan’ kelebihan dana tersebut.  

Fenomena yang terakhir ini begitu berkembang pesat dan kasat mata pada kurun waktu 3 tahun 
belakangan, bersamaan dengan membanjirnya program dana-dana tambahan yang diberikan 
Pemerintah Pusat kepada masyarakat Papua. Dana tersebut meliputi: dana bantuan IDT (Inpres 
Desa Tertinggal), JPS (Jaring Pengaman Sosial) dengan berjenis-jenis paket program di 
dalamnya, bantuan beras OPSUS (operasi pasar khusus), Crash Program, dan sebagainya.  

Sementara itu kehidupan masyarakat tidak juga membaik, daerah-daerah di luar pusat-pusat 
kecamatan juga tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan air bersih dan listrik. 
Organisasi masyarakat madani, khususnya organisasi keagamaan yang sejak lama melayani 
penduduk lokal dan masyarakat terpencil, memiliki akses terbatas ke sumber daya yang justru 
semakin banyak tersedia bagi pemerintah daerah. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat 
dalam kebijakan dan program pemerintah adalah rendah.  

Sumber daya alam, yang merupakan andalan ekonomi subsisten Papua, semakin mendapat 
tekanan akibat eksploitasi komersial. Faktor utama dalam masalah ini adalah kurang jelasnya 
undang-undang yang ada serta terbatasnya kemampuan administrator lokal untuk mengelola 
sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Potensi konflik di dalam 
masyarakat dan antar penduduk setempat dengan para pendatang/ pihak luar turut meningkat, 
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terutama akibat kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, juga akibat semakin besarnya 
kesenjangan dan perubahan sosial yang dialami oleh banyak penduduk lokal. 

Sebenarnya terkait dengan potensi konflik dalam masyarakat, Gubernur Papua dan Papua Barat 
telah melakukan pertemuan di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 20 
Februari 2007. Dalam pertemuan itu, kedua gubernur sepakat dalam prinsip “satu tapi dua dan 
dua tapi satu”. Maksudnya satu tanah Papua dikelola dua pemerintahan dan dua pemerintahan 
untuk satu tanah Papua. Dalam pertemuan itu tercetus gagasan membangun Papua yang baru, 
yaitu Papua yang lebih baik dari kemarin dan hari ini. Mereka sepakat bahwa Papua boleh saja 
dimekarkan, tetapi secara sosial budaya dan ekonomi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan.  

Upaya konsolidasi dan rekonsiliasi antarkedua provinsi dilanjutkan di Biak tanggal 19 April 
2007.  Pertemuan itu dihadiri para bupati, pimpinan DPRP Papua Barat, pimpinan MRP dan 
utusan Papua Barat. Pertemuan itu dimaksudkan pula untuk menyelesaikan konflik yang terkait 
dengan status hukum provinsi Irian jaya Barat,  yang telah diubah namanya menjadi Papua 
Barat melalui PP No 24/2007. Namun pada hari yang sama terjadi pula perbedaan pendapat 
antara Gubernur Papua dengan pemerintahan Papua Barat.  

Gubernur Papua mengusulkan model pemerintahan mirip Hindia Belanda, yaitu dengan pola 
gubernur jenderal. Provinsi papua akan menjadi induk dan payung bagi provinsi lain yang nanti 
akan dimekarkan. Secara otomatis Jayapura akan tetap memegang level pimpinan teratas di 
tanah Papua. Kelak di kemudian hari akan ada  satu provinsi besar yang menjadi payung 
otonomi . Provinsi ini lebih besar dari provinsi lain di indonesia tetapi bukan negara, dengan 
sejumlah provinsi baru, kabupaten, dan distrik dibawahnya.  Gagasan ini tidak disetujui Jimmy 
Demianus Ijie, ketua DPRD Papua Barat. Di tengah maraknya upaya menyederhanakan birokrasi 
pemerintahan, gagasan ini dinilai kontraproduktif. Selain itu, gagasan ini tentu saja 
bertentangan dengan prinsip persatuan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan 
sebelumnya. 

Jadi tampak bahwa dalam jajaran pemerintah itu sendiri, masih terdapat konflik yang sangat 
mungkin dapat menghambat upaya pembangunan di Papua. Apalagi diakui Syarif Hidayat, 
seorang pembicara dalam seminar “Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Papua”, 23 Maret 
2007 lalu, bahwa ada masalah pembagian dana otonomi khusus antara Provinsi Papua dan 
Papua Barat. Selain itu pendelegasian wewenang pun masih rancu karena harus mengacu 
kepada UU No. 21 tahun 2001 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di 
samping itu, kewenangan untuk Papua juga belum diserahkan sepenuhnya dari Jakarta.  



 

 

  38 

 

Kekecewaan terhadap pemerintah pusat juga diprediksikan akan kembali membawa konflik. 
Indikasinya saat ini telah terlihat dengan sikap menolak dari Partai Kebangkitan Rakyat Papua 
(PKRP). Partai lokal politik pertama di Papua ini telah memutuskan untuk tidak akan mengikuti 
pemilihan umum (pemilu) 2009 di tingkat DPR RI. Mereka hanya akan mengikuti pemilu di 
tingkat DPR Papua dan DPRD di 29 kabupaten/kota di tanah Papua. Mereka juga tidak akan 
mengikutsertakan kadernya dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Provinsi Irian Jaya 
Barat.  

 

3.7 Pembangunan Masyarakat Asmat  

3.7.1 Kesenjangan Masyarakat Asmat dengan Pendatang 

Kedatangan aparat pemerintahan RI yang ditugaskan di wilayah Asmat sejak tahun 1962 mulai 
membawa perubahan bagi warga Asmat yang tinggal di Agats. Apalagi ketika listrik mulai 
masuk pada tahun 1987 untuk memenuhi kebutuhan para pegawai pemerintahan. Dengan 
adanya listrik, masyarakat Asmat mulai mengenal benda-benda elektronika. Dari radio dan 
televisi, ditambah masuknya budaya pendatang, mereka mengenal budaya dansa, yang mudah 
mereka serap karena mereka pada dasarnya sudah mengenal tari-tarian.  

Sayangnya dampak dansa ini menjadi negatif ketika akhirnya remaja Asmat lebih senang 
berdansa dibanding belajar menulis dan membaca. Pesta-pesta dansa sering diadakan, dan 
hasilnya adalah banyak perempuan mengandung. Ketika mengandung, maka  langkah 
selanjutnya adalah menikah secara adat, dan opresi pun mulai berlanjut lebih jauh lagi.  

Kedatangan para pegawai pemerintahan ini disusul dengan kedatangan para transmigran di 
tahun 1980-an ketika Program Transmigrasi Indonesia dimulai. Para transmigran ini mulai 
berjualan sayur mayur, ikan, daging, beras, pakaian, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan 
para pegawai pemerintahan. Di sinilah masyarakat Asmat pun mulai mengenal transaksi uang. 
Mereka juga tiba-tiba memiliki kebutuhan mendadak ketika melihat barang-barang yang dijual 
para pendatang itu. Akhirnya mereka pun mulai berusaha mendapatkan uang dengan berbagai 
cara.  

Laki-laki biasanya menjual ukiran atau menjadi kuli angkut ketika sebulan sekali kapal laut 
yang membawa barang dagangan tiba di Agats. Sedangkan perempuan banyak yang menjadi 
Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah para pendatang. Selain itu banyak pula yang menjual 
hasil tangkapan ikan atau hasil kebunnya. Namun orang Asmat ini tidak memiliki kios di pasar 
seperti para pendatang, sehingga mereka menggelar barang dagangan di jalanan atau depan 



 

 

  39 

 

rumahnya sambil menunggu pembeli lewat. Ada pula yang dibawa ke pasar untuk dijajakan 
sambil berdiri.  

Apapun pekerjaan yang dilakukan perempuan Asmat setelah kehadiran para pendatang, kondisi 
mereka tidaklah berubah menjadi  lebih baik. Uang yang mereka dapatkan hanya untuk 
dihabiskan pada hari yang sama, dan yang menghabiskannya kebanyakan adalah laki-laki. 
Sementara itu tugas-tugas domestik tetap harus mereka lakukan, bahkan kini tugas mereka 
bertambah dengan berkebun, berjualan, atau menjadi PRT. Akhirnya yang tercipta setelah 
pemerintahan RI bukanlah kesejahteraan melainkan kesenjangan antara pendatang dengan 
masyarakat Asmat.  

Di distrik lain selain Agats, masyarakat Asmat masih terisolir, dan listrik masih belum masuk di 
sebagian besar wilayah Asmat. Transportasi hampir tidak ada, bila ada jalan raya pun ongkos 
transportasi sulit terjangkau oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan juga tidak ada, karena bila 
sudah dibangun puskesmas sekalipun, malah tenaga kesehatannya yang tidak ada. Gedung 
sekolah biasanya hanya terbatas pada sekolah dasar yang dibangun oleh keuskupan, dengan 
tenaga pengajarnya juga sangat terbatas. Sedangkan gereja hampir selalu ada di tiap kampung, 
dan menjadi satu-satunya fasilitas yang dirawat oleh masyarakat, selain rumah bujang.  

 

3.7.2 Program Pembangunan Tidak Berangkat dari Kebutuhan Rakyat 

Upaya pembangunan juga tidak membuahkan hasil karena pembangunan dilakukan dari atas ke 
bawah (top down). Ketika diterapkan di lapangan, masyarakat pun apatis karena manfaatnya 
tidak mereka rasakan. Semua program diproyekkan untuk kepentingan pejabat, bukan rakyat. 
Contohnya penanaman cengkeh pada kurun 1974-1980. Orang Papua termasuk Asmat tidak 
mengenal cengkeh dan tak diperkenalkan sebelumnya tentang nilai ekonomisnya. Tidak heran 
jika mereka tidak bergairah menanam, memelihara, apalagi memasarkannya. 

Program pemerintah juga lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat provinsi lain. 
Misalkan saja pada tahun 2001, Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze menyodorkan lahan 
seluas 3,5 juta hektar yang tersebar di 23 kecamatan, dan diproyeksikan menjadi lahan tanaman 
pangan khususnya tanaman padi. Hal ini dikarenakan persediaan beras semakin terbatas di 
Indonesia pada saat itu. Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan, yang 
diproyeksikan menjadi pemasok utama kebutuhan beras nasional ternyata kewalahan. Jika mau 
ditelusuri lebih lanjut, kegagalan wilayah-wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan beras 
adalah dampak lanjut dari Revolusi Hijau yang dibawa Amerika Serikat ke Indonesia.  
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Lahan seluas 3,5 juta hektar yang akan ditanami padi itu menjadi suatu permasalahan bagi 
warga Merauke. Itu berarti masalah pula bagi suku Asmat yang saat itu masih di bawah naungan 
Kabupaten Merauke. Pengolahan produksi pangan itu akan membutuhkan banyak anggaran 
untuk membeli peralatan dan membayar pekerja. Jumlah pekerja akan banyak dibutuhkan, dan 
harus mendatangkan penduduk di luar Papua. Itu berarti akan mempengaruhi struktur sosial 
ekonomi masyarakat lokal.  

Selain itu, makanan lokal Asmat adalah sagu, bukan padi, sehingga rencana pembangunan 
seperti ini sungguh tidak memperhatikan kepentingan rakyat Asmat. Ada kearifan budaya lokal 
Papua yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh beras. Makanan–makanan tradisional ini 
memiliki legenda, adat, dan budaya yang semestinya harus dipertahankan dan dilestarikan, 
selain memasukkan jenis makanan dari luar.  Di samping itu, mengganti sagu dengan beras 
dikhawatirkan dapat merusak ketahanan pangan lokal. 

 

3.7.3 Gaharu, Prostitusi, HIV/AIDS, dan Meningkatnya KDRT 

Penderitaan perempuan Asmat semakin bertambah ketika tahun 1996, para pengusaha 
beramai-ramai datang ke wilayah Asmat untuk mencari gaharu (Aquiaria filaria). Gaharu yang 
harum ini sebenarnya memiliki makna yang sakral karena hanya dibakar saat pesta adat di 
rumah bujang. Namun sebagaimana ukiran yang mulai diperjualbelikan, kini gaharu yang sakral 
pun lagi-lagi menjadi profan.  

Gaharu diekspor ke Singapura, Korea, Cina, dan Jepang, untuk dijadikan wangi-wangian 
(parfum) dan bahan pengawet serta dalam upacara sembahyangan orang Tionghoa. Gaharu 
hanya diambil gubalnya yang mengeluarkan bau harum. Keharuman gubal gaharu terbentuk 
oleh kayu yang mengalami pelapukan dan mengandung damar wangi (aromatic resin) sebagai 
akibat serangan jamur. Oleh karena itu, tidak semua bagian batang pohon gaharu 
mengeluarkan bau harum atau memiliki gubal yang bernilai ekonomis tinggi. Jenis gubal gaharu 
yang diminati oleh para pengusaha gaharu sering disebut masyarakat setempat sebagai jenis 
super, berwana hitam kecoklatan. 

Harga gaharu sangat bervariasi, Rp 300.000-Rp 10 juta/kg, tergantung jenis dan kualitasnya. 
Gaharu jenis super di pedalaman Asmat dihargai sampai Rp 10 juta/kg. Bila sampai di luar 
negeri seperti Singapura dan Hongkong, harga gaharu dapat mencapai Rp 50 juta/kg. Karena itu 
para pedagang gaharu tidak segan mengeluarkan uang untuk mendapatkan gaharu berkualitas. 
Agar tidak rugi, para pedagang ini selalu memantau perkembangan harga gaharu di Singapura, 
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Hongkong, Korea, China, dan Jepang dengan menggunakan telepon satelit. Jika harga gaharu di 
luar negeri sedang membaik, berapa pun harga yang diminta para pemilik, pengumpul, dan 
masyarakat adat di pedalaman Asmat tetap dibayar pengusaha. 

Akhirnya beramai-ramai masyarakat Asmat mulai memburu gaharu ke pedalaman, dan 
biasanya ini dilakukan secara kelompok. Selain kelompok pemuda, ada juga kelompok yang 
terdiri atas anggota keluarga. Bapak, ibu, dan sejumlah anak yang dibantu anggota keluarga lain 
bergabung mencari gaharu di hutan-hutan. Anak-anak sekolah pun dilibatkan dalam kegiatan 
itu. Mereka membolos dari sekolah sampai berbulan-bulan dan menetap di hutan. Bagi warga 
yang tinggal cukup jauh dari kota kecamatan, tugas menjual gaharu diserahkan kepada suami. 

Dusun Buetkuar, yang merupakan salah satu dusun terpencil di Kabupaten Asmat, sangat kaya 
akan gaharu. Kedatangan para pengusaha gaharu mulai mengubah kehidupan dusun ini. 
Sebelum kedatangan para pengusaha gaharu, penduduk Buetkuar tidak pernah memanfaatkan 
gaharu kecuali untuk dibakar saat pesta adat. Selain karena mengandung nilai yang sakral, 
penduduk Buetkuar juga tidak  memiliki infrastruktur untuk mengangkutnya ke pasar. Namun 
dengan kedatangan para pengusaha yang mau membeli gaharu dengan harga mahal, akhirnya 
gaharu inipun dijadikan sebagai sumber penghasilan keluarga.   

Usaha pemanfaatan gaharu yang harganya sangat tinggi mengakibatkan perubahan perilaku 
dan sifat konsumtif penduduk Buetkuar. Makanan pokok sagu, pisang dan umbi-umbian mulai 
bergeser pada konsumsi beras, dan berbagai makanan kaleng. Uang yang tersedia dengan 
jumlah yang sangat besar (10-50 juta) dan keterbatasan pengetahuan mengakibatkan 
masyarakat lebih cenderung memilih hidup berfoya-foya. Penghasilan penjualan gaharu 
digunakan sampai habis untuk membeli apa yang mereka inginkan dan yang disediakan oleh 
para pedagang.  

Selain itu, praktik perdagangan gaharu membawa permasalahan lain, karena kedatangan para 
pengusaha gaharu ini disertai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan penjualan minuman keras. 
Mereka membangun penginapan yang multifungsi di sejumlah distrik, seperti Atsy, Agats, dan 
Assue di Kabupaten Mappi yang juga ditinggali suku besar Asmat. Lokasi tempat tinggal 
pedagang gaharu itu difungsikan pula sebagai tempat karaoke, diskotek, dan tempat praktik 
prostitusi. Semua kebutuhan, seperti miras, rokok, makanan, dan kebutuhan lain disiapkan di 
tempat itu. 

Uang hasil penjualan gaharu akhirnya digunakan laki-laki Asmat untuk menginap berhari-hari 
di kecamatan. Mereka tidak pulang ke kampung atau ke rumah sebelum uang itu habis dari 
tangannya. Mereka pergi ke pusat hiburan, seperti bar, diskotek, karaoke, panti pijat, dan miras, 
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yang disiapkan pengusaha/pedagang. Setelah uang di tangan habis, barulah suami-suami itu 
kembali ke kampung atau rumah kediaman dalam keadaan mabuk. Uang sepeser pun tidak ada 
di tangan, kecuali beberapa botol miras dan rokok di saku.  

Akhirnya kebanyakan kaum ibu dan anak-anak Asmat tidak pernah menikmati hasil penjualan 
gaharu meski mereka ikut membantu mencari gaharu. Yang didapatkan perempuan Asmat 
hanya tindak kekerasan dari suami yang semaki sering dilakukan saat mabuk. Selain itu, para 
laki-laki Asmat yang menggunakan jasa PSK membawa pulang serta penyakit menular seksual 
dan HIV/AIDS. Pada tahun 2001 tercatat 320 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke,  yang 
sebelum dimekarkan, masyarakat Asmat tinggal di kabupaten ini.  

Berbagai protes dilakukan terhadap kehadiran para PSK di Agats dan Atsy, dengan 
menghancurkan salah satu penginapan, yaitu Asmat Inn. Namun protes ini tidak membuat jera 
para PSK malah mulai memasuki pemukiman penduduk. Bulan November 1997, kaum 
perempuan menggelar demonstrasi dengan berbaris panjang mendatangi rumah-rumah tinggal 
PSK dan mengusirnya ke luar Agats. Namun justru mereka yang berdemonstrasi diusir keluar 
oleh para pemilik rumah. Meskipun belakangan para PSK ini pergi, tetapi datang kembali tiga 
bulan berikutnya.  

Rumah hiburan malah semakin bertambah dan dibangun di sekitar kantor kecamatan dan dekat 
sekolah Taman kanak-kanak. Wajah-wajah baru PSK datang silih berganti dari Indramayu, 
Brebes, Lamongan, Blitar, Surabaya, dan Makasar, umumnya berusia 30 tahun ke atas dan sudah 
tidak diinginkan lagi di tempatnya semula. Namun ada pula anak-anak yang masih belasan 
tahun dibawa ke wilayah Asmat ini. Banyak di antara mereka ditipudaya dengan dijanjikan akan 
dipekerjakan sebagai pelayan toko, pekerja hotel, dan pencari gaharu. Namun ternyata mereka 
ditugaskan untuk melayani kebutuhan seksual pencari gaharu.  

Akhirnya masyarakat Asmat menulis surat kepada bupati untuk mengambil tindakan tegas 
terhadap prostitusi di tanah mereka. Pada bulan November 2002, surat ini mendapat balasan 
dengan tim dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Merauke di bawah pimpinan Wakil 
Bupati Merauke dr Benyamin Simatupang dengan pesawat khusus turun ke Ecy dan Atsy. Ia 
berusaha menghentikan sejumlah aktivitas yang terkait dengan praktik prostitusi di pedalaman 
Merauke. 

Awal tahun 2003 Muspida Merauke masuk lagi ke Ecy dan Atsy. Mereka membongkar sejumlah 
bar dan diskotek di hutan yang juga menjadi tempat praktik prostitusi di daerah itu. Sejumlah 
pengusaha yang mendatangkan minuman keras diberi peringatan keras. Hotel di tengah hutan, 
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yakni Hotel Jasritio, yang  merupakan tempat transaksi utama pertukaran gaharu dengan jasa 
PSK sempat ditutup.  

Namun tiga pekan kemudian, setelah Muspida kembali ke Merauke, praktik tersebut muncul 
kembali. Aparat setempat tidak dapat bekerja melanjutkan program dari Muspida Merauke, 
bahkan, mereka pun diduga terlibat dalam kegiatan itu. Mereka justru mendukung para 
pengusaha gaharu dan tempat hiburan untuk mengaktifkan kembali praktik barter gaharu 
dengan jasa PSK dan membuka pusat hiburan maksiat di daerah itu. 

Kini harga gaharu mulai menurun, masyarakat mulai hidup tertekan karena kebiasaan 
konsumtif sudah tidak terpenuhi. Sementara itu miras merajalela, dan kegiatan prostitusi 
semakin bebas menguasai sejumlah kawasan Asmat. Masyarakat yang tetap miskin, bodoh, dan 
terisolir, kini  malah menderita penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Keseimbangan kosmik yang 
mereka yakini dan jadikan falsafah hidup dalam hal ini terbukti. Potensi gaharu yang awalnya 
tidak dikelola, lalu dieksploitasi, tanpa dibudidayakan. Kini hutan pun mulai rusak, dan laki-laki 
Asmat mengambil bagian dalam kerusakan itu.  

Dalam kasus gaharu ini saya melihat bahwa sebenarnya ada dampak globalisasi terhadap 
masyarakat Asmat. Kalau dalam globalisasi, ekspor dan impor terjadi dengan bebas, maka 
globalisasi dalam hal ini dicirikan oleh teknologi yang seolah dapat menyempitkan dunia yang 
luas ini. Hal ini pula yang terjadi saat pengusaha-pengusaha gaharu dari Jakarta itu 
menggunakan telepon selular (handphone) untuk mencari informasi harga gaharu ke luar 
negeri. Dengan demikian mereka tidak mengalami kerugian, bahkan mendatangkan 
keuntungan berlipat ganda.  

Sementara masyarakat Asmat memang mendapatkan uang, namun tidak sebanding yang 
diperoleh para pengusaha Jakarta. Mereka juga harus menerima resiko untuk eksploitasi gaharu 
yang mereka lakukan. Kembali perempuan Asmat adalah yang paling dirugikan, karena tidak 
memperoleh keuntungan apapun, tetapi malah menerima kekerasan suami dalam berbagai 
bentuk. Mereka juga harus menerima perselingkuhan suami dengan PSK, dan terancam 
pernyakit menular seksual ataupun HIV/AIDS.  

Kasus gaharu juga merupakan kesalahan Dinas Kehutanan, baik provinsi maupun kabupaten, 
yang tidak memiliki program kerja untuk melakukan pendataan atau budidaya hutan. Mereka 
tidak membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur hasil hutan di Papua termasuk kayu 
gaharu. Kasus gaharu di Asmat inipun tidak mendorong mereka untuk membuat kebijaksanaan 
yang mengatur perdagangan gaharu tersebut sehingga tidak merusak hutan dan merugikan 
penduduk asli. 
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3.7.4 Penebangan Ilegal, Perikanan, Perburuan, dan Hak Masyarakat Adat 

Bukan hanya mengenai hutan gaharu saja yang tidak diatur oleh Dinas Kehutanan, tetapi juga 
hutan jenis lain dan sumber daya alam lainnya. Beberapa kasus penebangan ilegal tercatat di 
wilayah Asmat. Fakta-fakta mencatat kerugian negara akibat pengabaian sejumlah perusahaan 
HPH dan tambang dalam membayar pajak. Bupati Merauke bahkan beberapa kali mengeluarkan 
daftar perusahaan HPH yang lalai membayar pajak dan mengancam akan memperkarakannya di 
pengadilan. Akan tetapi belum pernah diambil tindakan hukum terhadap perusahaan HPH 
penunggak pajak. 

Seluruh konflik ini bukanlah hal baru dan kiranya tidak akan reda tanpa solusi menyeluruh 
melalui satu sistem hukum baru yang mengadopsi kepentingan penduduk asli dan kepentingan 
negara (bisnis). Dengan sumber daya alam yang dimiliki sebenarnya masyarakat adat telah 
berhasil mempertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Keberadaan mereka mulai 
diancam saat negara dan kepentingan modal menggeser kedudukan mereka, sampai tingkat 
yang paling rendah sehingga seluruh sumber pendapatan dan jatidiri masyarakat adat dirusak.  

Tidak jarang konflik sumber daya alam tersebut memicu kekerasan massa yang kemudian 
berhadapan dengan TNI/ Polri, yang biasanya menjadi pengawal kawasan bisnis tersebut seperti 
terjadi di Desa Wasior atau Kimaam. Jika sudah terjadi kekerasan fisik, persoalan sumber daya 
alam dengan amat mudah bergeser ke masalah politik yang diberi cap “kelompok TPN/ OPM 
menyerang industri kayu atau tambang”. Cap ini menjadi dalih yang ampuh bagi pihak 
perusahaan dan aparat keamanan untuk menggelapkan tuntutan keadilan masyarakat di balik 
isu politis.  

Tahun 1999, IPCA (Indo-Pacific Conservation Alliance) mencatat penebangan komersial seluas 
435,000 ha oleh P.T. Artika Optima Inti yang lokasinya langsung berbatasan dengan bagian 
timur Taman Nasional Lorentz di Asmat. Kelompok penebangan hutan lainnya seluas 360,000 
ha dilokasikan di pusat hutan. Dikhawatirkan penebangan ini akan mendestabilisasikan 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Asmat dan menghancurkan taman itu sendiri. 
Eksistensi pohon bakau juga dikhawatirkan akan menjadi target selanjutnya jika terjadi 
tuntutan produksi kertas yang melampaui serat pohon di Indonesia.  

Perambahan di dalam Taman Nasional Lorentz juga terjadi, padahal taman ini berfungsi sebagai 
pelindung dalam sistem penyangga kehidupan dan konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa beserta ekosistemnya. Selain itu, taman ini juga dapat dimanfaatkan untuk 
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melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Seluruh sumber air di Papua berasal 
dari taman nasional ini, demikian pula seluruh fauna dan flora yang ada di Papua. Taman 
Nasional Lorentz memiliki varietas mamalia terkemuka di kawasan Melanesia. Dari 154 spesies 
yang hidup di Papua, sekitar 123 spesies mamalia ada di taman ini. Selain itu, terdapat 411 
spesies hidup di kawasan itu, dari total 639 spesies burung di Papua. Kini perburuan 
hewan-hewan liar dan langka di dalamnya untuk dijual serta penebangan kayu membuat taman 
ini terancam punah.  

Pada tahun 2001, IPCA juga telah menemukan permasalahan penangkapan ikan yang dilakukan 
oleh orang-orang asing. Padahal ikan merupakan salah satu sumber makanan orang Asmat 
selain sagu. Selain penangkapan ikan, juga ada perusahaan industri ikan yang ingin didirikan di 
wilayah Asmat. Pada tahun 1997 misalnya, Kenok dan Jorat, dua sub suku Asmat didukung 
KEMALA menentang pendirian industri perikanan yang didirikan di tanah mereka tanpa 
sepengetahuan mereka. Usaha mereka berhasil dan peristiwa ini memberi secercah harapan 
bahwa masih ada kontrol yang dapat mereka kerahkan atas sumber daya alam mereka sendiri.  

Hutan hujan tropis di Asmat pun tidak luput dari ancaman terhadap eksistensinya. Sekitar 
150.000 ha hutan di pesisir Pantai Casuarina sedang didesain sebagai Hutan Produksi Konversi 
untuk menghasilkan minyak palma. Penanaman palma ini sangat bergantung pada pekerja 
migran, sehingga tidak memberikan keuntungan ekonomi pada komunitas lokal. Tekanan untuk 
mengubah wilayah bakau menjadi tambak dikhawatirkan juga dapat membawa ancaman 
lainnya bagi kehidupan alam Asmat.  

Masalah lingkungan lain yang terjadi di Asmat adalah abrasi yang terus menggerus sepanjang 
daratan pantai Agats. Lima tahun lalu kawasan Perumahan Pemerintah Daerah Agats yang 
berjarak satu kilometer dari tepi Sungai Aswet masih berupa tanah kering. Namun saat ini 
kawasan itu telah terendam air laut, terutama pada saat pasang naik. Abrasi ini terus berlanjut 
karena perbedaan air pasang dan air surut semakin ekstrem. Pasang surut yang ekstrem ini juga 
membuat penghijauan dengan bakau pun sulit dilakukan.  Selain itu, semakin sulit kondisi alam 
untuk dilalui, maka semakin berat pula tugas perempuan Asmat dalam menyediakan logistik 
keluarga.  

 

3.7.5 Pembangunan yang Tidak Melibatkan Perempuan  

Untuk mendapatkan air bersih, penduduk Agats hanya bisa mengandalkan air hujan. Desain 
atap rumah ditata sedemikian rupa sehingga seluruh air hujan yang tercurah ke atap rumah 
dapat ditampung dalam tandon air. Namun malang bagi masyarakat tidak mampu karena 
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mereka tidak dapat membeli tandon atau tong untuk menampung air. Jika dalam beberapa hari 
tidak turun hujan, masyarakat miskin Agats yang utamanya berada di dusun-dusun akan 
menjadi orang-orang pertama yang kehabisan air bersih.  

Dalam kondisi air bersih habis, perempuan akan bertambah berat tugasnya, karena mereka 
harus mengambil air di hutan dengan perahu lesung yang ia dayung sendiri. Airnya pun tidak 
terlalu bersih, ada warna kemerahan tergenang di dalamnya, pertanda air mengandung lumpur. 
Selama berpuluh tahun pembangunan di tanah Asmat, hal ini sama sekali tidak menjadi 
perhatian pemerintah. Karena mengambil air adalah tugas perempuan, dan perempuan tidak 
pernah diperhatikan ataupun ditanyakan kebutuhannya.  

Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun pemerintah daerah jarang melakukan asesmen 
kebutuhan di kabupaten Asmat, apalagi di dusun-dusunnya. LSM yang aktif sangat sedikit 
dibandingkan yang terdaftar. Bila pun ada LSM atau lembaga pemerintah yang melakukan 
asesmen kebutuhan, hanya laki-laki Asmat yang ikut dalam asesmen itu. Hal ini terkait dengan 
pembagian peran yang ‘seimbang’, yang mengatur bahwa perempuan tidak bertugas untuk 
mengambil keputusan. Sebut saja IPCA yang telah banyak membantu masyarakat Asmat, tetapi 
dalam setiap laporan IPCA, tidak tampak foto-foto ataupun nama-nama perempuan Asmat.  

Baru dua tahun belakangan ini, isu gender mulai dipertimbangkan oleh sejumlah LSM yang 
mencoba menganalisis kebutuhan masyarakat Asmat. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan 
inilah, pada Oktober 2006 yang lalu, Bupati Asmat Jevensius Biakay mengangankan instalasi air 
bersih bagi rakyat Asmat. Namun instalasi air bersih inipun tidak semudah yang diangankan. 
Pembangunan instalasi air bersih sendiri masih membutuhkan banyak waktu karena lokasi itu 
jaraknya sangat jauh di pedalaman Asmat. Untuk mencapai lokasi itu, jarak yang harus 
ditempuh dengan menyusuri sungai mencapai 211 kilometer, dengan waktu tempuh tidak 
kurang dari delapan jam.  

 

3.7.6 Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA) 

Pada tahun 1998, World Wide Fund for Nature (WWF) dengan dukungan KEMALA, mendorong 
terbentuknya Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA). Awalnya LMAA ini dibentuk oleh sub 
suku Kenok dan Jorat untuk menunjukkan eksistensi dan hak mereka sebagai masyarakat adat 
atas wilayah mereka sendiri. Saat itu mereka sedang menghadapi kasus industri perikanan yang 
tiba-tiba didirikan di wilayah Asmat tanpa sepengetahuan masyarakat. Namun ketika berbicara 
dengan pihak perusahaan, ternyata perusahaan telah mendapatkan izin dari kepada sub distrik 
(camat). Oleh karena itulah, berdirinya LMAA saat itu ditentang camat, namun akhirnya malah 
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LMAA ini berhasil menggusur perusahaan perikanan dan camat tersebut sekaligus, setelah 
membawa permasalahan ini ke Gubernur.  

Sejak itulah LMAA mulai bergerak aktif, dan mengumpulkan sesama orang Asmat dari sub suku 
lainnya. Kini LMAA telah terdiri atas 12 Forum Adat Rumpun yang mewakili masing-masing 
sub suku Asmat. Mereka berusaha mengembangkan dan mamperkuat institusi adat untuk 
melakukan perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap manajemen 
sumber daya alam di wilayah Asmat. Dibantu oleh gereja, WWF terus memfasilitasi LMAA 
untuk mengenali hak-hak mereka sebagai masyarakat adat atas tanah mereka sendiri, termasuk 
dalam hal manajemen Taman Nasional Lorentz.   

Sayangnya sejauh ini LMAA hanya beranggotakan laki-laki saja sesuai dengan adat yang berlaku 
dalam masyarakat Asmat, bahwa hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan. Akhirnya 
upaya-upaya yang mereka lakukan pun lebih berfokus pada kaum laki-laki, seperti pelatihan 
keterampilan mengatur sumber daya alam dan keuangan. Padahal jelas dalam masyarakat 
Asmat, perempuan yang lebih terkait langsung dengan sumber daya alam, dan mengolah 
sumber daya alam sampai untuk dijual pun adalah tugas perempuan. Tetapi anehnya kaum 
laki-laki yang diajarkan untuk mengelola keuangan.  

Jadi tampak bahwa LMAA ini meskipun sudah cukup berfungsi sebagai organisasi adat, namun 
tidak memberi peluang pada perempuan untuk berpartisipasi. Meskipun suara perempuan 
masih didengar bila mereka melihat adanya suatu permasalahan, tetapi sayangnya keputusan 
yang diambil tidak melibatkan si empunya masalah.  

 

3.7.7 Fungsi Misionaris 

Orang-orang Asmat pertama kali dilihat keberadaannya oleh Jan Carstenz, seorang pedagang 
Belanda, dari kapalnya pada tahun 1623. Kemudian pada tanggal 3 September 1770, Kapten 
James Cook dan anak buahnya menjadi orang yang pertama kali mendarat di Asmat. Saat itu 
orang Asmat tampak menakutkan bagi mereka sehingga mereka pun pergi. Pada tahun 1826, 
Kapten Kolff dari Belanda kembali mengunjungi Asmat. Dengan suara mereka yang ribut dan 
serbuk putih yang mereka taburkan, mereka menakuti Kapten Kolff. Namun Kapten Kolff 
berhasil melepaskan tembakan ke arah mereka, untuk kemudian menguasai wilayah tersebut.   

Namun pemerintah Belanda tidak mengeksplorasi wilayah Asmat, sampai kemudian di tahun 
1900-an, mereka mendirikan pos pemerintahan di Merauke.  Saat itu barulah eksplorasi 
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terhadap budaya Asmat mulai dilakukan. Dan sekitar tahun 1920-an, benda-benda dari Asmat 
baru dibawa ke Eropa. Mereka sangat bergairah dengan penemuan tersebut.  

Setelah Perang Dunia II usai, tepatnya tahun 1952,  

Fr. Zegwaard, seorang Misionaris Belanda, yang awalnya di Mimika, mulai mendatangi Asmat. 
Setahun kemudian, ia mendirikan pos di Agats sebagai markas besar pemerintahan dan basis 
utama misionaris Katolik Roma.  Pada tahun 1958, empat misionaris Protestan dari Amerika 
Serikat tiba di Asmat dan bergabung dengan misionaris Belanda. Pada tahun 1962, pemerintah 
Indonesia mengambil alih Irian Barat dan mulai membawa perubahan dalam masyarakat Asmat 
dan sekitarnya.  

Misi awal para misionaris baik Kristen maupun Katolik adalah memperkenalkan keyakinan itu 
kepada masyarakat setempat. Titik berat pengembangan misi waktu itu masih berkisar pada 
persoalan pengembangan agama. Baru kemudian mereka pun memperkenalkan pendidikan dan 
cara bercocok tanam setelah masyarakat Asmat mulai menerima keyakinan baru itu. Salah 
satunya adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah di daerah pedalaman dan mendatangkan 
guru-guru dari Jawa. Lalu mereka mendirikan berbagai yayasan pendidikan di Papua, baik oleh 
misi Kristen maupun Katolik, guna membantu agar upaya awal itu dapat lestari.  

Hingga saat ini tanggung jawab gereja pada misi pendidikan dan pengembangan masyarakat 
masih terus digalakkan. Para misionaris mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam 
mendirikan sejumlah sekolah, dan guru-guru negeri banyak diperbantukan di sekolah-sekolah 
itu. Sayangnya masyarakat Asmat kurang memandang penting makna pendidikan. Anak-anak 
Asmat sering tidak dapat bersekolah selama berbulan-bulan karena harus mengikuti 
orangtuanya pergi ke hutan memangur dan merah sagu. Bahkan ketika gaharu sedang ramai 
dicari, anak-anak ini pun ikut serta mencari gaharu. 

Selain itu, para misionaris juga membantu pendirian balai-balai kesehatan, pelatihan 
pertukangan, peternakan, perkebunan, dan menjahit serta bercocok tanam. Sayangnya 
pelayanan kesehatan ini masih terbatas di kota Agats sehingga masih sulit untuk diakses oleh 
masyarakat yang tinggal di pedalaman. Selain itu, keyakinan orang Asmat mengenai penyakit, 
kelahiran, dan kematian sebagai bagian dari sistem keseimbangan sedikit banyak menghambat 
keberfungsian pelayanan kesehatan ini sendiri.  

Para misionaris juga membantu melestarikan budaya Asmat misalnya dengan mengadakan 
lomba mengukir dan menulis bagi anak-anak di sekolah. Lomba ini mulai diadakan pada tahun 
1976. Setelah lima tahun lomba ukir itu dihentikan karena ukiran yang disertakan dalam lomba 
ternyata bukan karya siswa sendiri, melainkan orangtuanya. Berangkat dari hal itu, lomba ukir 
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langsung ditujukan kepada orangtua, laki-laki tentunya. Lomba itu dilangsungkan setiap tahun 
dan sekaligus menjadi acara pelelangan karya ukiran laki-laki Asmat. Lomba itu juga disertai 
pula dengan lomba perahu dan bermacam pertunjukan seni, yang selanjutnya dinamakan 
sebagai Pesta Budaya Asmat.  

Biasanya dalam Pesta Budaya Asmat ini diadakan demonstrasi mengukir di Lapangan Yos 
Sudarso, Agats. Demonstrasi ini untuk mengetahui apakah karya yang telah mereka 
ikutsertakan adalah benar karya mereka. Karena bila benar, karakter wajah yang mereka ukir 
saat demonstrasi akan sama dengan karakter ukiran yang mereka sertakan. Untuk memotivasi 
para pengukir, ukiran terbaik dari setiap kategori lomba akan dijadikan koleksi Museum 
Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang juga didirikan oleh keuskupan pada tahun 1973.  

Guna melestarikan budaya Asmat, pesta tersebut tentu baik, namun perlu diperhatikan bahwa 
pesta budaya itu begitu lekat dengan ukiran. Jadi pemeran utama dalam pesta itu adalah 
laki-laki karena hanya laki-laki yang diizinkan untuk mengukir. Untuk membuat suatu ukiran, 
biasanya laki-laki harus mengukir terlebih dahulu selama berminggu-minggu di rumahnya. 
Tugas istri yang suaminya mengukir akan menjadi lebih berat karena tenaga suaminya untuk 
mengukir bergantung pada banyaknya sagu yang mereka sediakan.  

Para misionaris pulalah yang turut berjasa memperkenalkan budaya berpakaian kepada 
masyarakat Asmat. Mereka juga turut berperan dalam menghilangkan kanibalisme pada 
masyarakat Asmat, namun pendekatannya dilakukan dengan mengikuti adat setempat. Jadi 
meskipun kanibalisme tidak lagi dilakukan tetapi simbol pengayauan tetap dilakukan dalam 
pesta patung bisj dengan menebang pohon yang akarnya mencuat. Akar mencuat yang ditebang 
itu disamakan sebagai kepala lawan. Simbolisasi kanibalisme ini tetap dilakukan karena 
kanibalisme itu sendiri didasarkan pada prinsip keseimbangan yang tidak mudah untuk 
dihapuskan. 

Para misionaris itu sendiri, khususnya Katolik, dengan dibatasi oleh ajaran agama mereka untuk 
tidak memaksakan agamanya, tidak dapat menyentuh nilai terdalam dari masyarakat Asmat. 
Banyak orang Asmat sebenarnya jarang ke gereja. Seperti di kebanyakan wilayah lainnya, 
perempuan lebih mau ke gereja dibandingkan laki-laki. Namun sekalipun perempuan Asmat 
memperoleh penyadaran akan penderitaan mereka, tetap saja kekerasan dalam rumah tangga 
tidak dapat dihentikan jika intervensi itu tidak melibatkan sang pelaku. Apalagi kebanyakan 
laki-laki Asmat tidak mau menikah di gereja. Mereka hanya ingin menikah secara adat sehingga 
tidak punya ikatan dan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak mereka. Akhirnya 
perkawinan gereja yang dapat melindungi perempuan karena dapat memberikan kekuatan 
hukum gereja dan sipil tidak banyak dilakukan. 
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Agama Katolik dan Kristen itupun sesungguhnya lahir dari budaya patriarkal. Suami adalah 
kepala keluarga, dan karenanya pantas jika laki-laki yang mengambil keputusan, baik dalam 
keluarga maupun masyarakat. Jadi tidak dilibatkannya perempuan sebagai pengambil 
keputusan dalam tiap permasalahan masyarakat tidak menjadi sesuatu yang dianggap perlu 
diperbaiki oleh para misionaris tersebut. Akhirnya pembangunan dusun-dusun pun tidak 
pernah melibatkan perempuan. Kerja sama antara gereja, tetua adat, lembaga masyarakat, atau 
pemerintah pun tidak pernah melibatkan perempuan Asmat. 

Meskipun demikian, gereja tidak melarang para perempuan untuk terlibat  aktif dalam berbagai 
kegiatan gereja. Meski suami jarang mau ke gereja, mereka tidak melarang istrinya untuk 
beraktivitas di gereja ini asalkan seluruh tugas domestik tetap dapat diselesaikan perempuan. 
Kehadiran gereja itu sendiri memang sudah diterima dalam masyarakat Asmat, khususnya bagi 
perempuan Asmat. Gereja adalah salah satu tempat perempuan Asmat mengadukan 
permasalahan rumah tangga mereka. Sayangnya pendekatan gereja dalam menghadapi kasus 
kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas pada pihak korban (perempuan), dan belum dapat 
menyentuh pelaku (laki-laki).  

Meskipun laki-laki Asmat kurang melibatkan diri dalam kegiatan gereja, gereja tetap sudah 
dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka. Bangunan gereja itu sendiri merupakan 
bangunan yang paling dirawat oleh masyarakat selain rumah bujang. Gereja juga dianggap 
memiliki fungsi tersendiri yang sejajar dengan Lembaga Musyawarah Adat Asmat (LMAA). 
Memang gereja tidak dapat mencampuri keputusan lembaga adat, namun gereja masih dapat 
mempengaruhi. Bahkan berdasarkan temuan sejumlah LSM, bila orang-orang yang terlibat 
dalam  LMAA adalah orang yang sama dengan mereka yang aktif di gereja, maka tiap 
permasalahan dalam masyarakat lebih mudah diselesaikan.  

 

Kesimpulan 

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Namun 
provinsi ini banyak diekploitasi oleh berbagai kepentingan dari pihak luar. Tidak terkecuali 
adalah wilayah Kabupaten Asmat, tempat sebagian besar masyarakat Asmat tinggal. Eksploitasi 
sumber daya alam, disertai dengan upaya pembangunan yang tidak merangkul kebutuhan 
rakyat, jelas tidak dapat memajukan masyarakat Asmat. Dalam kondisi seperti ini, perempuan 
Asmat lebih sulit lagi untuk berkembang memperbaiki kehidupannya. 



 

 

  51 

 

Perempuan Asmat memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki dalam 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengandalkan hasil alam, namun mereka 
tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan apapun, termasuk masalah 
yang menyangkut sumber daya alam, yang merupakan bagian hidup mereka. Dalam Lembaga 
Musyawarah Adat Asmat, ternyata kata ‘musyawarah’ dan ‘asmat’ itu hanya mengacu pada 
laki-laki.  

Perempuan Asmat memang masih memiliki akses terhadap alam, meski mulai dibatasi oleh 
berbagai kebijakan negara yang tidak bijak. Namun lebih dari itu mereka tidak memiliki kontrol 
atas kekayaan alam mereka sendiri, dalam lingkup negara, masyarakat, dan bahkan dalam 
keluarga. Mereka ditindas tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dan keluarga 
(suami) sendiri.  

Terjadinya penindasan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan Asmat dimungkinkan 
karena prinsip keseimbangan kosmis yang dipayungi budaya patriarkal. Prinsip ini terus 
dilanggengkan dalam pesta-pesta adat seolah kehidupan yang mereka jalani sudah merupakan 
sesuatu yang alami, yang memang demikian adanya.  Dalam hal ini,  sebenarnya gereja cukup 
dijadikan tempat bersandar oleh perempuan. Sayangnya, gereja kurang dapat mengambil 
tindakan tegas karena sepertinya masih menghormati adat yang berlaku.  

Dengan demikian terlihat bahwa kehidupan perempuan Asmat dapat terungkap dengan jelas 
melalui tinjauan ekologi politik feminis. Dengan memadukan berbagai disiplin ilmu, ekologi 
politik feminis mampu menjelaskan kondisi perempuan Asmat dan faktor-faktor yang 
melatarbelakanginya. Ekofeminisme dapat menjelaskan simbolisasi perempuan dengan alam. 
Pendekatan gender yang dibangun dari pascastrukturalisme dapat mengungkapkan perbedaan 
akses dan kontrol perempuan dan laki-laki Asmat terhadap sumber daya alam. Selain itu, 
ekologi kultural berhasil menyingkapkan sejarah dan praktik budaya yang telah membentuk dan 
melanggengkan pembagian peran gender masyarakat Asmat. 

Tinjauan ekonomi politik telah memperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah 
pusat dan daerah tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya Asmat. 
Didasarkan pada pascastrukturalisme, tinjauan yang sama dapat membongkar bagaimana 
globalisasi dan neoliberalisme mempengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut. Kajian politik 
feminis pula yang menemukan bagaimana peranan institusi, khususnya gereja dan LMAA, 
dalam masyarakat Asmat secara umum, dan perempuan Asmat secara khusus. 

Tinjauan ekologi politik feminis terhadap kehidupan perempuan Asmat telah menunjukkan 
bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Menurut 



 

 

  52 

 

saya, langkah pertama untuk memperbaikinya adalah membuat kebijakan yang berorientasi 
pada perempuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan. Karena ketika kebutuhan 
kelompok yang terpinggirkan dapat dipenuhi, otomatis kebutuhan dasar dari daerah itu 
sesungguhnya telah terpenuhi.   

 


