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PRAKATA 

Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bertujuan memberikan 

kewenangan bagi Rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan 

alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggungjawab untuk 

memajukan, percepatan pembangunan baik dari segi politik ekonomi, 

budaya maupun tingkat kesehateraan masyarakat. Pendidikan menjadi 

salah satu aspek penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia di Papua yang mendukung kebijakan pembangunan daerah. 

Salah satu tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia ialah upaya 

untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang mumpuni dan 

mampu bersaing di era globalisasi.  

Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Revolusi Industri 

4.0 menuntut masyarakat Papua untuk mampu bersaing tidak hanya 

pada skala regional, melainkan nasional dan internasional. Meskipun 

demikian, perlu dipertimbangkan kondisi Papua saat ini. Masyarakat 

masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, infrastrukur 

penunjang kesehatan dan aktivitas publik masih sangat terbatas. Hal ini 

menunjukkan bahwa diperlukan program pembangunan yakni 

pemberdayaan masyarakat yang intensif untuk mendukung kebijakan 

yang berpihak kepada masyarakat lokal. Mempertimbangkan hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang fenomena sosial 

yakni aktivitas migran asal Wamena di Kota Jayapura. Kajian tentang 

migran asal Wamena di Kota Jayapura bertujuan untuk 

mengidentifikasi pelbagai faktor pendorong dan penarik perpindahan 

penduduk dari tempat asal ke tempat tujuan, guna mewujudkan busur 

kesejahteraan.  

Dalam konteks masyarakat Papua, migrasi dari Wamena ke Kota 

Jayapura perlu diidentifikasi secara mendalam, dan menganalisis hal-

hal yang mendorong dan menarik perhatian masyarakat Wamena ke 

Kota Jayapura perlu dianalisis. Demikian halnya proses penghidupan 

setelah migrasi ke Kota Jayapura, aktor-aktor yang secara personal 

maupun lembaga memobilisir proses migrasi hingga memfasilitasi 

kebutuhan keluarga migran di Kota Jayapura. Keberlanjutan 
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penghidupan migran asal Wamena di Kota Jayapura menjadi suatu 

kajian menarik untuk mengamati nilai-nilai kultur yang universal 

berlaku bagi masyarakat Papua secara keseluruhan.   

Artikel ini terbagi menjadi tiga kajian penting, yang pertama 

peneliti menguraikan tentang penghidupan migran asal Wamena di 

Kota Jayapura dengan menganalisis faktor pendorong dan penarik 

migrasi, pemangku kepentingan yang memobilisasi proses migrasi, 

strategi koping dan strategi bertahan hidup selama di daerah tujuan; 

kedua, peneliti mengkaji tentang cara-cara pertanian tradisional yakni 

proses adaptasi migran asal Wamena di Kota Jayapura mulai dari akses 

terhadap lahan, pengolahan lahan, pembagian kerja, pembibitan dan 

pupuk tanaman, hingga pemanfaatan hasil perkebunan yang dijual ke 

pasar; ketiga, peneliti mengkaji peran dan kedudukan perempuan 

wamena dalam upaya mempertahankan keberlangsungan penghidupan 

keluarga. Selain itu, peneliti juga menguraikan bagaimana perempuan 

Wamena dalam mengelola keuangan serta pandangan mereka terhadap 

kebijakan Otonomi Khusus yang secara ideal mengatur tentang upaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga artikel ini 

memiliki hubungan satu dengan yang lain dalam satu tema Migran 

Wamena: Studi Tentang Penghidupan Migran Asal Wamena di Kota 

Jayapura. 

Rekomendasi hasil penelitian ini ialah perlunya perhatian 

pemangku kebijakan yakni pemerintah daerah dalam mempermudah 

mobilitas akses perempuan Wamena dalam mengakses modal usaha 

untuk mempertahankan penghidupan keluarga yang terintegrasi 

dengan tujuan otonomi khusus di Papua yakni meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengaruh kultur yang 

kuat terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam konteks 

masyarakat Wamena di Kota Jayapura, maka direkomendasikan 

pemangku adat dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau penentuan 

program peningkatan kesejahteraan keluarga migran di Kota Jayapura.  

         

  Penulis 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Disertasi ini dengan judul MIGRAN WAMENA: STUDI 

TENTANG PENGHIDUPAN MIGRAN ASAL WAMENA DI KOTA 

JAYAPURA ini dibuat sebagai bahan ujian akhir studi Doktor, guna 

memenuhi persyaratan sebagimana yang ditetapkan oleh Peraturan 

Akademik pada Program Studi S3 Studi Pembangunan Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW), di Salatiga. 

Pemilihan masalah yang secara implisit terumuskan dalam judul 

disertasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa orang Papua dalam 

ruang ekonomi menunjukan tatanan penghidupan atau mata 

pencaharian masih berada dalam dilema pembangunan secara nasional 

maupun daerah yang masih banyak membutuhkan penanganan secara 

sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu masyarakat yang maju 

bersama dalam proses pembangunan yang terus berjalan. Migrasi dalam 

konsep livelihood adalah salah satu konsep yang yang perlu 

dikembangkan untuk menjawab kepentingan masyarakat asli Papua 

dalam bidang sosial ekonomi. 

Dengan diselesaikan disertasi ini, saya dengan sadar merasa 

pantas untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada yang terhormat:    

Pertama kepada para dosen, Prof. Daniel D. Kameo, SE.MA. 

Ph.D;  Prof. Dr. Ir. Kutut Suwondo, MS.(†); Marthen L. Ndoen, 

SE.MA.Ph.D. (†); Ferry F. Karwur, Ph.D.; Neil Semuel Rupidara, 

SE.M.Sc.,Ph.D.; Dr. Pamerdi Giri Wiloso, M.Si.; Dr. Gatot Sasongko, 

SE.MS., Titi Susilowati Prabawa, S.Pd.,MA.,Ph.D.; Dr. Soegeng 

Hardiyanto; Jubhar Christian Mangimbulude, Ph.D.; Theofransus. A. 

Litaay, SH., LL.M., Ph.D.; Dr. Ir. Ina Hunga, M.Si, dan semua dosen 

yang selama ini telah berkenan memberi sumbangan ilmu 

pengetahuan, dan menciptakan academic environment yang 

membangkitkan emosional akademik yang tinggi sehingga 

menstimulasikan saya untuk harus bekerja dengan sungguh dalam 

menciptakan kualitas intelektual. Tetapi juga terbentuk suatu peta 
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pengetahuan dalam struktur kognisi penulis, yang tentu merupakan 

kontribusi bapak-bapak dan ibu.  

Kedua, sebagai dosen, Promotor Bapak Marthen L. Ndoen, 

SE,MA, Ph.D, atas panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa ia kembali ke 

pangkuanNYA, maka bimbingan selanjutnya dilakukan oleh Promotor 

Bapak Prof. Daniel D. Kameo, SE.MA.Ph.D dan ko-promotor Bapak 

Neil Semuel Rupidara, SE.MA.Ph.D., dan Dr. Ir. Royke R. Siahainenia, 

M.Si, yang selalu berkenan meluangkan waktunya bagi percakapan 

akademik yang produktif dan konstruktif dimana beban percakapan 

yang dibangun terus menjadi pemicu dalam berfikir yang kreatif 

terhadap penulisan disertasi dan sampai selesai. Kepedulian bapak-

bapak adalah sumber motivasi dan kehormatan bagi saya. 

Ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sebagai Penguji, masing masing, 

Titi Susilowati Prabawa,S.Pd.,M.A. Ph.D, Theofransus. A. Litaay, SH., 

LL.M., Ph.D, dan Dr. Drs. Bernadus Renwarin, M.Si, yang telah 

bersedia membaca dan mengomentari disertasi ini secara kritis. 

Pemikiran Bapak dan Ibu diyakini saya yang mana akan sangat 

bermanfaat bagi landasan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu 

sekarang dan mendatang. 

Kempat, kepada Dekan Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan, 

Dr. Nomensen Steffan Mambraku, bapak Rektor Universitas 

Cenderawasih Dr. Apolo Safanpo ST. MT, Ketua Program Studi 

Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Senalice Mara, S.Pd, M.Pd dan 

semua dosen di Progdi PPKn yang telah memberi motivasi dan 

dorongan guna menyelesaikan pendidikan doctor ini.  

Kelima, Untuk Mbak Kezia Ayu dan Mbak Raras sebagai staf 

sekretariat Doktor Studi Pembangunan, yang tidak pernah berhenti 

membantu saya, terutama dalam melengkapi kebutuhan administrasi 

akademik. Rekan-rekan kuliah angkatan 2012 yang selalu berbagi spirit 

dalam rangka saling menguatkan untuk menyelesaikan tahap demi 

tahap dari satu proses pendidikan yang cukup melelahkan.  

Begitu juga pada kesempatan ini saya secara pribadi dan 

keluarga harus mengucapkan terima kasih kepada bapak Paulus Murib, 
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berharga untuk peneliti, sebagai bahan yang berniliai tinggi, yang 

memiliki kadar ilmiah secara empiris sekaligus sebagai rujukan atas 

kehidupan masyarakat migran Wamena di Kota Jayapura, guna 

penulisan disertasi sampai selesai.   

Keenam, demikian juga ucapan terima kasih ini disampaikan 

kepada, Adik Yan Dirk Wabiser dan keluarga, Adik Triwarno 
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