
 

 

 

Bab IV 

Analisis dan Pembahasan 

 

4.1 Gambaran Umum Kawasan Rhepang Muaif 

              Distrik Nimbokrang merupakan wilayah adminstratif Kabupaten Jayapura dari total 19 

distrik. Jumlah penduduk Nimbokrang 7,332 jiwa dengan kepadatan 8,68 jiwa/Km2.Berdasarkan 

geografis Distrik Nimbokrang terletak diantara 139o -140o Bujur Timur dan 2o- 3o Lintang 

Selatan. Luas wilayah Distrik Nimbokrang adalah 77.480 Ha atau sekitar 4,42% dari total 

wilayah Kabupaten Jayapura. Sebagian besar areanya masih tertutup oleh hutan dan termasuk 

dalam kelas kemiringan datar hingga bergelombang dengan kemiringan antara 2-8%, dan sisanya 

adalah curam hingga sangat curam dengan kelas kemiringan antara 26 – 65 %. Luas seluruh 

kawasan hutan Nimbokrang adalah 15.057 Ha, 67,86% diperuntukkan sebagai hutan konversi, 

30,43% untuk hutan lindung dan 1,7% sebagai areal hutan peruntukan lain.  

Kondisi aksesibilitas menuju lokasi ditempuh dengan transportasi darat dengan 

jarak tempuh  ± 1,5 jam atau  ± 75 km dari ibu kota Kabupaten Jayapura. 

 

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Distrik Nimbokrang Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Nama Kampung  Jumlah Kepala 

Keluarga 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

Perempua

n 

Jumlah 

Jiwa 

1. Nimbokrang 804 939 991 1.930 

2. Benyom Jaya 1 657 1.222 1.132 2.354 

3. Benyom Jaya 2 278 478 445 923 

4. Nembukrang Sari 120 224 197 421 

5. Hamonggrang 85 153 173 326 

6. Berab 139 242 202 444 

7. Rhepang Muaif 78 140 156 296 

8. Bunyom 96 226 211 437 



9. Warombaim 75 109 112 221 

 Jumlah 2.322 3.733 3.599 7.332 

Sumber : Kantor Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, 2019 

Area distrik Nimbokrang terdiri atas dua dataran yang menyatu, yaitu “Dataran 

Grime” dan “Dataran Sekori”.  Kedua dataran ini menyatu sebagai suatu dataran luas yang 

membujur ke arah barat daya danau Sentani. Dataran ini memanjang dari timur ke arah 

barat dengan lebar bentangan yang hampir sama.  Di ujung sebelah barat, dataran ini 

membentuk daerah rawa hingga ke arah pantai. 

 

4.1.1 Demografi Kampung Rhepang Muaif 

1. Keadaan Penduduk 

Kampung Rhepang Muaif merupakan salah satu kampung dari 9 kampung di 

Distrik Nimbokrang.  Jumlah penduduk Kampung Rhepang 78 KK, 296 jiwa dengan 

kepadatan 8,68 jiwa/Km2. 

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kampung Rhepang Muaif Distrik 

Nimbokrang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

 

Tabel 4.2.   Jumlah Penduduk Kampung Rhepang Muaif Distrik Nimbokrang Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

Perempuan 

Jumlah 

Jiwa 

1. SMA 15 6 26 

2. SMP 23 16 39 

3. SD 31 44 73 

4. Tidak Sekolah 78 65 ``140 

 Jumlah 147 131 278 

Sumber : Kantor Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, 2019 

 

Kampung Rhepang Muaif dibagi menjadi 3 rukun tetangga (RT) dan  

penduduknya merupakan penduduk asli Papua yaitu pada RT I dominan didiami oleh 

sub suku Demogreng,  RT II dominan didiami oleh suku/marga Wouw dan RT III 

dominan didiami oleh suku/marga Kekri. 



2. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya 

Masyarakat di Kampung Rhepang pada umumnya memanfaatkan lahan di 

sekitarnya untuk berkebun dengan menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari 

seperti menanam singkong, pisang, kelapa, pinang.  Pemungutan hasil hutan dapat 

berupa ; mengambil rotan, menebang kayu untuk bahan bangunan rumah, menokok 

pohon sagu dan berburu satwa liar.  Pada akhir-akhir ini berkembang pemanfaatan 

jasa lingkungan berupa wisata alam ekowisata dengan terbentuknya kelompok kerja 

hutan lestari “ birth watching”, sedangkan kelompok perempuan mengembangkan 

usaha kerajinan tangan dengan menganyam noken dan membuat perhiasan yang 

dipakai sebagai perhisan pada acara adat dan pengukuhan tokoh-tokoh adat. 

 

 

Gambar 4.1. Hiasan Burung Cenderawasih imitasi dan tas noken hasil 

kerajinan tangan masyarakat kampung Rhepang Muaif 

 

Dalam tatanan kehidupan masyarakat menganut konsep kampung adat dan 

konsep pemberdayaan yang telah memiliki pengetahuan atau kearifan lokal untuk 

mangatur ruang lingkungan mereka berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat 

dengan system kepemimpinan Ondoafi atau kepala suku dan untuk wilayah 

Namblong disebut Iram. 

4.2 Keragamaan Hayati 

Hutan dataran tinggi Nimbokrang umumnya merupakan hutan primer, sehingga 

sangat baik dipertahankan sebagai areal hutan mengingat keberadaannya pada daerah 

berbukit di kawasan agropolitan sehingga fungsi hidrologis dapat dipertahankan.  Jenis-



jenis pohon yang tumbuh di kawasan hutan daerah ini yaitu: Endospermum mollucanum, 

Campnospermae brevipetiolata, Pterocarpus indicus, Nauclea orientalis, Artocarpus 

communis, Pometia pinnata, Metroxylon sagu dan lain-lain.  Pengembangan Basis Data 

Keanekaragaman Jenis Burung Kawasan Rhepang Muaif (WWF Indonesia, 2016). 

Hutan dataran rendah di kawasan agropolitan ditumbuhi oleh jenis-jenis Intsia 

palembanica, Intsia bijuga, Pometia coriaceae, Pometia pinnta, Ficus benjamina, 

Pimeliodendron amboinicum, Homonoia javensis, Artocarpus elastica, Artocarpus 

communis, Polyalthia glauca, Alstonia scholaris, Palaquium amboinensis Celtis latifolia, 

Dracontomelum edule, Horsfieldia sylvestris, Callophyllum sp, Buchanania macrophylla 

dan lain-lain.  

Masih terdapat beberapa spesies burung dari famili Paradisaeidae yang merupakan 

jenis unik dan khas Papua dan menurut WWF Indonesia, 2016, terdapat 6 jenis/species dari 

family paradisaeidae yaitu cenderawasih raja (cicinnurus cassicus), cenderawasih kecil 

(paradise minor), cenderawasih mati kawat (seleucidis melanoleuca), cenderawasih paruh 

sabit-putih (epimachus bruijnii), manukodia kilap (manucodia ater), toowa cemerlang 

(ptiloris magnificus). Sehingga membuat WWF hadir di Rhepang Muaif dengan banyaknya 

satwa yang harus dilindungi. 

 

 



 

Gambar 4.2. Jenis Burung Cendrawasih di Rhepang Muaif 

 

 

 

4.3 Peran WWF di Rhepang Muaif 

Pengaruh yang diberikan oleh WWF di Rhepang Muaif terlihat sangat jelas dalam program 

community based ecoturism, yang merupakan pengaruh positif karena masyarakat Rhepang 

Muaif mengalami perubahan dalam banyak hal seperti perekonomian, terlibat langsung dalam 

program, merasakan sendiri manfaat dari menjaga hutan mereka, WWF hadir sebagai wadah 

yang memfasilitasi mesyarakat Rhepang Muaif untuk memanfaatkan Hutan Adat mereka untuk 

kepentingan perekonomian mereka. 

Permasalahan yang terjadi di Rhepang Muaif hingga WWF harus turun tangan adalah, 

maraknya perkebunan kelapa sawit yang memasuki wilayah hutan adat atau hutan masyarakat 

yang membuat mereka merasa dirugikan jika sampai hal itu terjadi satwa yang ada di dalam 

hutanpun akan terancam punah dan juga perburuhan liar tehadap satwa yang dilindung, 

kemudian masyarakat tidak mengerti dan bingung soal cara menjaga dan mengolah lingkungan 

untuk masa depan mereka, kemudian dengan semua permasalahan itu masyarakat melalui Alex 

Waisimon menemukan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi yaitu melalui WWF yang 

sebagai wadah yang dapat melindungi hak mereka sebagai pemilik sah dari hutan adat di 

Rhepang Muaif, melalui WWF masyarakat diberikan sosialisasi tentang pentingnya mengelola 

hutan mereka sendiri dan bisa berdiri mandiri. Permasalahan lain adalah terkadang masyarakat 

sendiri tidak sepaham dan sepemikiran dalam menjaga dan mengelolah hutan mereka. 

Dalam program Community Based Ecoturism yang sudah dilakukan oleh WWF adalah 

menarik para wisatawan dengan memberikan objek wisata dalam negeri namun dalam nuansa 



asli masyarakat adat yang terlihat dari tempat tinggal atau base yang sangat nenonjol dengan 

nuansa adat Papua atau lebih khusus Rhepang Muaif dan dengan nuansa hutan yang masih alami 

dengan hutan tropis dan banyaknya penghuni hutan dengan hewan dan tumbuhan endemik asli 

papua yang menarik minat para wisatawan seperti : Cendrawasih, Kuks-kus (Tikus Pohon), Ular 

Sanca, Anggrek, Batik Papua dan lain-lain. 

Tidak hanya itu, para turis juga dimanjakan dengan makanan khas Papua yang di 

perkenalkan oleh mama-mama dari Rhepang Muaif yang mengelola makanan khas Papua namun 

dalam nuansa dan cita rasa internasional, dengan potensi yang mereka miliki mama-mama di 

Rhepang juga membentuk kelompok Noken yang diberikan kepada turis untuk menjadi hadiah 

dari Papua terlebih khusus Rhepang Muaif. 

Dengan adanya objek wisata dan banyak hewan dan tumbuhan endemik, para pengunjung 

(turis) yang tertarik untuk melihat langsung dan berani membayar mahal untuk menikmati 

keindahan alam di Rhepang Muaif. Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat adalah mereka bisa 

memiliki banyak pengalaman dan bisa mandiri melindungi hutan adat mereka dan juga untuk 

menambah perekonomian mereka, kemudian semua masyarakat di Rhepang Muaif bisa terlibat 

langsung dalam menjaga hutan mereka untuk masa depan karena semakin banyak orang yang 

menikmati hutan mereka semakin banyak nilai ekonomi yang mereka dapat. 

Menurut Bapak Alex Waisimon, Kampung Rhepang Muaif adalah kampung pertama di 

Jayapura yang terbilang sukses dalam program ini karena kemudian menjadi contoh positif untuk 

masyarakat dikampung lain, sehingga mereka tidak salah dalam menggunakan hutan mereka, 

dengan banyaknya sosialisasi dan berbagi informasi dengan masyarakat, WWF berhasil 

meyakinkan masyarakat bahwa hutan mereka dapat di olah menjadi bank alam jangka panjang 

untuk masa depan. 

Selain itu ada beberapa perubahan nyata seperti pemikiran masyarakat asli lebih terbuka, 

mereka bisa berbagi infomasi antara tempat wisata lain diluar daerah seperti Bali dan pulau jawa 

lainnya yang di sponsori oleh WWF sehigga bisa berguna buat mereka saat kembali ke kampung 

mereka masing-masing dan melakukan perubahan yang nyata. 

Contoh nyatanya adalah bapak Alex Waisimon selaku ketua yang mengatakan dalam 

wawancaranya bahwa dia sudah Sepuluh tahun merantau meninggalkan kampung halamannya 

Rhepang Muaif dan memilih hidup di Pulau Bali, setelah melanjutkan kuliah di Australia dengan 

Beasiswa pemerintah Australia Awards (ADS) beliau kembali ke kampung halaman untuk 



membentuk Rhepang Muaif menjadi sebuah hutan adat yang menguntungkan masyarakat tanpa 

harus merusak hutan dan lingkungannya. 

             

  

Gambar 4.3 Para Wisatawan Mengunjungi Area Pemantauan Burung di Rhepang Muaif 

 

4.4 Kepentingan WWF di Rhepang Muaif 

WWF sebagai Organisasi Non-Government yang bertugas sebagai wadah yang hanya 

memfasilitasi selalu mengharapkan untuk masyarakat asli bisa mandiri dan bekerja sama untuk 

mengolah hutan adat mereka tanpa ada campur tangan pemerintah sehingga masyarakat bisa 

merasakan sendiri secara utuh hasil dan manfaat dari hutan mereka, kerjasama WWF dan 

masyarakat tidak akan berlangsung selamanya, WWF menyiapkan modal buat masyarakat 

berupa pembekalan dalam diri seperti cara mengelolah hutan yang baik, cara berteman dengan 

alam, cara berkomunikasi dengan tamu, pembekalan bahasa asing, agar mereka dapat mandiri 

mengelolah hutan mereka saat WWF sudah tidak bekerjasama dengan mereka. 

Ada berapa program WWF yang cukup nyata dan mencolok di masyarakat seperti Forest, 

Kakao dan yang bisa dibilang cukup sukses di masyarakat karena mampu menaikan 



perekonomian masyarakat asli, dengan modal niat dan sosisalisasi masyarakat yakin bahwa kerja 

sama dengan WWF adalah jalan terbaik untuk masa depan hutan mereka. 

WWF tidak memiliki kepentingan pribadi dengan masyarakat karena WWF bertugas untuk 

melayani dan mensponsori masyarakat sehingga mampu bekerja secara mandiri, dengan 

banyaknya pihak yang menyalahgunakan wewenang dengan merampas hak masyarakat asli dan 

menipu, membeli tanah dan hutan secara murah kemudian dirusak dan dihancurkan sehingga 

merugikan masyarakat membuat WWF turun tangan dan membantu membuat perubahan dengan 

melindungi dan melestarikan hutan masyarakat sehingga tidak salah digunakan untuk 

kedepannya. 

Sebagai Organisasi Internasional WWF hanya membantu mencari jaringan atau pemerintah 

yang berani memberikan modal besar untuk ikut ambil bagian dalam bagian pelestarian alam 

terutama karena memiliki banyak hewan yang hampir punah diwilayah ini, seperti Kasuari 

Gelambir Tunggal (Casuarius unappendiculus) dan Rajawali Papua (Harpyopsis novaeguineae) 

dan segala jenis Cenderawasih, dengan hal ini WWF mendapatkan dukungan dari 7 BUMN yang 

terdiri dari PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT.Pembangunan 

Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT PLN, sepakat untuk membantu 

Alex Waisimon dengan memberikan modal. 

Dukungan ini merupakan komitmen dari BUMN untuk pengembangan pariwisata sebagai 

suatu sektor prioritas untuk mendorong ekonomi yang berjalan dengan kebijakan pemerintah, 

melalui perwakilan BUMN yang hadir langsung memnberikan dukungan pengembangan 

Ekowisata “Bird Waching Islo Hill’s kepada Bapak Alex sebagai Inisiator. 

WWF Indonesia mengapresiasi dukungan dari BUMN, karena melalui dukungan ini 

masyarakat dan pemerintah setempat memiliki komitmen untuk menjaga Sumber daya alam 

khususnya satwa burung agar terus lestari karena burung adalah aset daerah yang akan bernilai 

jangka panjang apabila dijaga dan dilestarikan. Bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi 

Papua dan pemilik hak ulayat WWF Indonesia Program Papua telah melakukan pemasangan 8 

Pal batas permanen untuk lokasi yang akan diusulkan menjadi wilayah untuk kelola hutan adat 

Yawadatum wilayah Grime Kabupaten Jayapura Provinsi Jayapurta dengan luas 19.000 ha1. 

 

                                                           
1https://www.wwf.or.id/?62262/7-BUMN-Dukung-Pengembangan-Ekowisata-Bird-Watching-Isio-Hills-Kabupaten-
Jayapura  



 

Gambar 4.4. BUMN mendukung pegembangan pariwisata di Rhepang Muaif. 

 

4.5 Analisis Kerjasama WWF dan masyarakat adat Rhepang Muaif dalam perlindungan 

satwa  langka melalui program community based ecoturism pada tahun 2015-2017 

Masyarakat adat Rhepang Muaif memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun 

banyak ancaman yang membuat mereka menjadi khawatir akan masa depan alam mereka, mulai 

dari perburuan liar terhadap satwa endemik hinggga perusahaan kayu dan kelapa sawit, 

masyarakat yang belum mempunyai hubungan dengan WWF mereka berpikir keras bagaimana 

cara menjaga dan melindungi hutan mereka. 

 Pada Tahun 2015 melalui Alex Waisiom sebagai Ketua Kelompok bertemu dengan Benja 

Mambai selaku Direktur WWF Program Papua dan Papua Barat di kantor WWF Jayapura 

program Papua, pertemuan singkat itu dimanfaatkan oleh Alex Waisimon untuk meminta 

bantuan dari WWF guna melindungi dan menjaga wilayah mereka, kesepakatan kemudian terjadi 

antara kedua pihak, dan ditahun yang sama Tim Survey WWF kemudian turun ke lokasi guna 

melakukan survey dan melihat potensi yang dimiliki oleh Alex Waisimon dan masyarakat di 

Rhepang Muaif.  

Pada tahun 2016 Alex Waisimon menyerahkan tanah milik marganya yaitu Waisimon 

seluas 19.000 hektar untuk keperluan konservasi di kegiatan syuting Kick Andy on Location saat 

Alex Waisimon mendapat kunjungan dari Andy Noya, kemudian Alex Wasimon mengajak 9 

kepala suku yang lain untuk memberikan wilayah mereka demi kepentingan konservasi seluas 

98.000 hektar yang kemudian diserahkan kepada Andy Noya selaku pembawa acara Kick Andy, 

untuk disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 



Pada tahun 2017 untuk ikut merayakan hari lingkungan hidup Sedunia, WWF Indonesia 

program Papua kemudian bekerjasama dengan badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) 

Provinsi Papua yang ingin menyelenggarakan kegiatan promosi pengembangan Ekowisata Bird 

Waching dan Konservasi Cenderawasih di Papua yang kemudian dilaksanakan tanggal 9 Juni 

2017 di Kampung Rhepang Muaif, Ditrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura. 

Kampung Rhepang Muaif dipilih sebagai lokasi kegiatan seremoni karena kampung ini 

diresmikan sebagai salah satu dari 5 kampung yang di promosikan sebagai tempat ekowisata 

burung cenderawasih di Provinsi Papua. 

Northern New Guinea Leader WWF Indonesia program Papua Piter Roki Aloisius  

menjelaskan bahwa melalui momentum peringatan hari lingkungan hidup sedunia, mengajak 

masyarakat untuk menyatu dan menghargai nilai penting sumber daya alam. Untuk di Papua, 

karena berbicara soal alam maka tidak jauh dari hutan dan ikon bioversity Papua, yaitu burung 

Cenderawasih, kehadiran WWF sangat mensuport Ekowisata Bird Watching Isyo Hills menjadi 

tempat yang penting untuk dilindungi, Sebab ada 98 jenis burung yang dikategorikan hanya 

berada di wilayah Papua dan Papua Nugini (PNG). Ditahun yang sama juga Alex Waisimon dan 

masyarakat Rhepang Muaif mendapat bantuan dari pemerintah melalui 7 BUMN yaitu PT 

Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT.Pembangunan Perumahan, PT 

Wijaya Karya, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT PLN 

Pada tahun 2018 Pemerintah kabupaten jayapura akhirnya menetapkan 19.000 hektare 

kawasan wilayah Isyo Hills Rhepang Muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum Yawadatum 

wilayah Grime Ditrik Nimbokrang. Benja Mambai selaku Direktur WWF Indonesia Program 

Papua mengatakan penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 

188.4/150 Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yang dalam surat keputusan tersebut dikatakan 

bahwa fungsi hutan tetap merupakan hutan adat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh 

masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat, maka Hutan Adat Isyo Rhepang Muaif adalah 

hutan adat pertama di provinsi Papua, dimana inisiasi awal penetapan ini adalah dari kesepakatan 

masyarakat adat terhadap beberapa suku tentang alih fungsi kawasan hutan sebagai kawasan 

perlindungan habitat Cenderawasih sejak Agustus 2016. 

Ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya masyarakat adat dalam melindungi hutan 

adat, mayarakat adat juga sedang mengembangkan salah satu kawasan di kampung Rhepang 

Muaif sebagai kawasan  ekowisata “Bird Waching Isyi Hills” atau pemantauan burung sebagai 



bentuk pengelolaan ekowiata dilakukan oleh masyarakat adat secara lestari, bahwa penetapan 

hutan adat ini diharapkan dapat memberikan perlindungan keanekaragaman hayati, dan hutan 

sebagai penunjang ilmu pengetahuan dalam kegiatan penelitian flora dan fauna, serta 

pengembangan ekowisata yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat adat. 

Sehingga masyarakat adat Rhepang Muaif dapat belajar dari alam, dan bagaimana menjaga 

kemudian melindungi, sebab kalau kehilangan hutan maka telah kehilangan segalanya, apa yang 

masyarakat adat di Rhepang Muaif  lakukan bisa menginspirasi masyarakat adat lainnya di 

Tanah Papua karena inilah dasar sebagai masyarakat adat. 

Tahun 2019-2020 merupakan masa yang sangat penting bagi masyarakat adat Rhepang 

Muaif karena pengembangan ekowisata Isyo Hills sangat menarik banyak pengunjung yang 

menurut data terbaru sangat meningkat dari tahun sebelumnya, sekarang mereka bisa menikmati 

semua kerja keras mereka. 

 

4.5.1 WWF bersama masyarakat adat melakukan survey terhadap satwa langka di 

Rhepang muaif 

Menurut hasil survey keanekaragaman burung yang ada di wilayah 

Rhepang Muaif kurang lebih ditemukan ada 84 jenis burung, yang terdiri dari 

31 famili / Jenis. Area pengamatan meliputi Isio, Jalan Korea, dan Gamtebang. 

Area dengan jumlah jenis terbanyak yang berhasil terliput adalah di Gamtebang 

dengan jumlah jenis yang berhasil terliput sebanyak 61 jenis, kemudian 

berikutnya yaitu Isio dengan total jumlah jenis yang berhasil terliput adalah 51 

jenis dan yang terakhir adalah Jalan Korea dengan jumlah jenis yang berhasil 

terliput adalah 34 jenis. Rendahnya jenis yang berhasil teramati di Jalan Korea 

disebabkan oleh usaha atau waktu pengamatan di jalan Korea lebih cepat jika 

dibandingkan dengan saat pengamatan di area Gamtebang dan Isio, sehingga 

tingkat pertemuan jenis lebih sedikit jika dibandingkan dengan kedua lokasi 

lainnya. 

Famili dan suku burung yang berhasil ditemukan berasal dari 31 famili 

yaitu famili Casuariidae, Megapodiidae, Accipitridae, Columbidae, Psittacidae, 

Cuculidae, Podargidae, Apodidae, Alcedinidae, Meropidae, Coraciidae, 

Bucerotidae, Campephagidae, Orthonychidae, Maluridae, Acanthizidae, 



Pomaostomidae, Monarchidae, Rhipiduridae, Petroicidae, Pachycephalidae, 

Dicaeidae, Nectariniidae, Meliphagidae, Sturnidae, Oriolidae, Dicruridae, 

Cracticidae, Ptylonorhynchidae, dan Paradidsaeidae. Famili burung dengan 

jenis terbanyak yang berhasil teramati adalah Columbidae (14,29%), Psittacidae 

(14,29%), Cuculidae (7,14%), Camphephagidae (7,14%) dan Paradisaeisdae 

(7,14%) (Gambar4.1.). Columbidae ditemukan sebanyak 12 jenis sebagian 

besar yang ditemukan adalah pemakan buah (frugivor), dan paling banyak 

ditemukan pada area Gamtebang. Psittacidae ditemukan sebanyak 12 jenis, 

sebagian besar merupakan jenis nuri yang memakan nectar dan serbuk sari, dan 

paling banyak ditemukan di area Gamtebang. Cuculidae ditemukan sebanyak 6 

jenis dan paling banyak ditemukan di Area Gamtebang, sedangkan untuk 

Camphephagidae dan Paradisaeidae masing-masing ditemukan sebanyak 6 jenis 

dengan jenis paling banyak ditemukan di area Isio. 

Keragaman jenis Columbidae dan Psittacidae yang sangat tinggi di area 

Gamtebang memiliki korelasi dengan tipe hutan. Tipe hutan di Area Gamtebang 

adalah hutan primer dengan tipe ekosistem hutan tropis dataran rendah. Tipe 

hutan tesebut memberi relung yang lebih besar bagi jenis-jenis pemakan buah 

dan bunga, dimana tipe ekosistem hutan primer yang telah mencapai 

kematangan menyediakan berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan buah 

dan bunga. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa jenis dari Columbidae dan 

Psittacidae yang merupakan jenis pemakan buah, nectar dan serbuk sari lebih 

banyak ditemukan di area Gamtebang. 

Area Isio yang adalah hutan sekunder dengan tipe ekosistem hutan tropis 

dataran rendah, diliputi oleh jenis dari famili Psittacidae (9,52%), Columbidae 

(4,76%), dan Paradisaeidae (4,76%). Jumlah jenis pemakan buah, nectar dan 

serbuk sari lebih rendah di Area Isio dibanding dengan area Gamtebang, 

disebabkan hutan sekunder yang telah mengalami gangguan memiliki jumlah 

tanaman yang menghasilkan buah dan bunga yang tidak sebanyak hutan primer. 

Tetapi kondisi tersebut mendukung bagi jenis pemakan buah dan serangga 

seperti jenis dari Paradisaeidae yang cukup banyak ditemukan di area Isio. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa baik kawasan hutan primer maupun 



sekunder di Rhepang Muaif masing-masing memegang peranan yang sangat 

penting bagi habitat 84 jenis burung yang berhasil terliput dalam penelitian ini. 

 

4.5.2. Masyarakat adat dan WWF menjadikan Rhepang Muaif 

sebagai tempat wisata untuk perlindungan satwa langka 

Objek wisata Alam Rhepang Muaif, mempunyai daya tarik yang cukup 

kuat untuk menarik wisatawan berkunjung. Daya tarik tersebut meliputi 

keunikan sumberdaya alam flora dan fauna. Terdapat enam jenis burung dari 

famili Paradisaeidae yang memiliki warna bulu, bentuk dan perilaku yang unik, 

jenis burung endemic dan terancam punah, terdapat juga hutan primer yang 

memiliki jenis pohon dengan ukuran yang besar dan keunikan tanaman khas 

hutan dataran rendah lainnya. 



 

Gambar 4.6.1. Tempat Pemantauan Jenis Burung 

                        Cendrawasi di Rhepang Muaif 

Dengan demikian perencanaan pariwisata merupakan bagian dari 

pengembangan atau pembangunanan seluruhnya dan dapat menggunakan 

sumber-sumber kekayaan alam, kemampuan manusia, dan sumber-sumber 

pendanaan dengan sebaik-baiknya (Muljadi, 2009). Karena itu semua pihak 

yang terlibat seperti pemerintah, stakeholder, dan masyarakat lokal harus 

mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki objek wisata alam 

Rhepang Muaif. 

 

 Pengembangan ecoturism birdwatching Rhepang Muaif bersama WWF 

dan masyarakat adat diteliti melalui analisis SWOT: 

 

 Kekuatan Strength (S) 

1. Pesona cenderawasih, jenis burung endemik dan terancam; dan 

pesona hutan tropis dataran rendah sebagai daya tarik utama objek 

wisata alam Rhepang Muaif. 

2. Secara geografis mudah dijangkau dari ibukota Kabupaten dengan 

waktu tempuh 1–2 jam perjalanan darat. 

3. Minat positif dari masyarakat untuk pengembangan obyek wisata 

alam Rhepang Muaif.  



4. Objek wisata alam Rhepang Muaif telah terpublikasi ke luar 

negeri sehingga sebagian besar pengunjung adalah wisatawan 

Asing 

 Kelemahan Weakness (W) 

1. Sarana dan prasarana pendukung wisata alam masih minim. 

2. Masyarakat lokal minim modal dalam pengembangan wisata alam 

Rhepang Muaif. 

3. Minim sumber daya manusia lokal yang terspesialisasi dalam 

pengelolaan wisata alam. 

4. Kawasan yang dikelola sebagai objek wisata alam Rhepang 

Muaif, tidak sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RTRW 

kabupaten Jayapura. Minat infestor untuk berinvestasi di sektor 

wisata alam Rhepang Muaif rendah. Rawan terjadi alih fungsi 

lahan. 

 Peluang Opportunity (O) 

1. Lokasi wisata alam Rhepang Muaif terletak dekat dengan Ibu 

Kota Kabupaten Jayapura dan Bandar Udara Internasional Sentani 

2. Secara geografis mudah dijangkau dengan waktu tempuh dari 

Ibukota Kabupaten Jayapura 1-2 jam perjalanan darat. 

3. Kepastian perjumpaan dengan spesies unik dengan waktu tempuh 

ke lokasi pengamatan yang singkat (tracking). 

4. Biaya perjalanan yang relatif lebih murah dibanding lokasi 

lainnya di dataran rendah Papua bagian utara. 

5. Pengembangan sektor usaha turunan berupa wisata kuliner, 

cinderamata, budaya, rumah menginap dan sektor jasa lainnya 

yang dikelola berdasarkan kearifan masyarakat adat Rhepang 

Muaif. 

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kembali melestarikan 

budaya lokal, yang selaras dengan alam. Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan wisata alam. 

 Ancaman Threat (T) 



1. Kerusakan kawasan hutan akibat pemanenan nilai ekonomi hasil 

hutan berupa kayu (logging) dibandingkan nilai ekonomi hasil 

hutan non-kayu. 

2. Peningkatan investasi dibidang perkebunan di kawasan dataran 

rendah utara Papua.  

3. Pertumbuhan infrastruktur jalan dan permukiman. 

4. Masyarakat lokal termarginalisasi akibat tidak mampu bersaing 

dalam pengelolaan ekowisata. Pencemaran lingkungan, akibat 

aktivitas di sekitar kawasan. 

Minat pengembangan wisata alam dari masyarakat adat Rhepang Muaif dapat 

digunakan sebagai daya tawar dalam memilah investasi yang masuk, sehingga 

masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi atau menolak investasi yang dapat 

merusak wisata alam seperti investasi di bidang perkebunan. 

Minat dari masyarakat adat dalam mengembangkan wisata alam Rhepang Muaif 

yang didukung oleh pemerintah akan menghasilkan kolaborasi yang sangat solid 

dalam pengelolaannya, sehingga dapat melestarikan alam dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat. Promosi tentang wisata alam Rhepag Muaif telah sampai ke luar negeri 

sehingga pengembangan menjadi wisata alam bertaraf internasional dapat 

dimungkinkan pada masa yang akan datang. 

 

4.6 Analisis kerjasama WWF dan Masyarakat dalam perlindungan satwa langka 

melalui program community based ecoturism dilihat dari teori People Centered 

Development 

 

Peran individu bukan hanya sebagai subjek melainkan sebagai aktor yang 

merumuskan tujuannya sendiri, mengendalikan sumber daya itu sendiri dan 

mengarahkan proses dengan tujuan akan bermanfaat bagi kehidupannya. Substansi 

dari people centered development menempatkan posisi pada insiatif lokal dengan 

demikian individu mempunyai kemampuan untuk mengelolanya sendiri.  



People centered development menggunakan kerangka ekologi dan masyarakat 

dalam menganalisa kinerjanya dan tidak hanya menginternalisasi masyarakat dan 

lingkungan, tetapi menjadikan keduanya sebagai dasar proses analisa.   

Ada tiga tahap dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu: 

1. Pembangunan Sosial adalah kegiatan sosial dari WWF yang melibatkan 

masyarakat dalam kelompok maupun individu untuk mandiri dengan 

masing-masing kelebihan atau skill yang dimiliki oleh masyarakat di 

lingkungan Rhepang Muaif, dengan kelebihan ini mereka dituntut untuk 

berperan aktif dalam lingkungan untuk meningkatkan perekonomian 

kelompok maupun individu, di kampung Rhepang Muaif sendiri ada 

beberapa kelompok yang dibentuk oleh WWF yang diantaranya adalah 

Mama – mama yang menjahit noken untuk dijadikan cinderamata atau 

oleh -oleh kepada para pengunjung di tempat wisata Rhepang Muaif, 

selain itu mama – mama juga membuat ramuan obat herbal dari tanaman 

di lingkungan Rhepang Muaif, hal ini terlaksana berkat kerjasama WWF 

dengan para Dosen Fakultas UNIPA Uncen yang memberikan sosialisasi 

soal pembuatan obat dari alam yang berguna untuk masyarakat. 

2.  Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang 

berfokus dan bertitik pada lingkungan sendiri yang menjadi wadah, di 

Rhepang Muaif sendiri yang terkenal dengan potensi yang sangat luar 

biasa membuat banyak pihak ingin mengambil bagian dalam wilayah ini, 

sebut saja pemburu, penebang hutan,bahkan pangusaha kayu dan 

pengusaha kelapa sawit, dengan beredarnya humor tentang  kelapa sawit 

yang ingin memasuki wilayah ini, WWF bergerak cepat untuk 

menghentikan para pengusaha kotor yang ingin merusak lingkungan 

Rhepang Muaif, pembangunan berwawaan lingkungan di Rhepang Muaif 

dimulai dengan ISYO Hils yang merupakan tempat wisata burung 

Cendrawasih yang sudah terkenal dalam skala Nasional maupun 

Internasional, selain itu sedang berlangsung proses pengerjaan dalam 

kerjasama dengan dinas terkait program baru WWF di Rhepang Muaif 

yang disebut dengan (Sekolah Alam) yang rencananya akan dibuka 



pertengahan tahun, yang dibuat khusus untuk Taman Kanak-Kanak dan 

SD (TK dan SD) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan anak sejak dini tentang alam, dan hidup menyatu dengan 

alam, program ini sendiri akan menjadi Sekolah Alam pertama di 

Kabupaten Jayapura, di Papua, dan bahkan pertama di Indonesia, 

menurut bapa Alex selaku ketua kelompok Rhepang Muaif, harapannya 

adalah, semoga Sekolah Alam ini kedepannya bukan hanya untuk Taman 

Kanak-kanak dan SD namun untuk semua usia yang ingin belajar dan 

melakukan penelitian sehingga berguna untuk banyak orang. 

3. Pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu pembangunan yang 

menggunakan rakyat sebagai target utama, disini masyarakat berperan 

penting dan diberi pengalaman untuk bisa mandiri dan mengelolah 

sendiri tempat dan wilayah mereka, WWF sudah bekerjasama dengan 

banyak pihak dari dinas terkait guna memberikan sosialisasi maupun 

pelatihan untuk masyarakat, seperti membuat obat alami dari alam,  

WWF sendiri memberikan sosialisasi mengenai Pemetaan untuk 

masyarakat hingga mereka mengetahui batas-batas wilayah mereka, 

kemudian WWF dan Dinas Kehutanan provinsi memberikan sosialisasi 

atau pelatihan soal penggunaan hutan Sekunder dan hutan Primer untuk 

masyarakat hingga mereka mengetahui dan bisa menjaga untuk masa 

depan, selain itu sosialisasi soal peraturan dan undang-undang soal hutan 

adat, yang dengan begitu masyarakat mengetahui tugas mereka dan tidak 

di memperdayakan oleh para pengusaha yang menghalalkan segala cara 

untuk mengambil dan merampas hak mereka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


