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ABSTRACT

Regional development in Papua especially in Jayawijaya district often face land conflictt. The same understanding 
correspond to its area could minimize land conflict and maximize positive impact to support the next area development. 
This research aims to describe cultural aspects in land utilization of  Dani tribe, Jayawijaya district. These aspects are 
important to be taken in to consideration when developing its area and community. Data collection was done through 
descriptive survey method with 20 key respondents. Analysis was done through social planning analysis based on perfect 
condition approach (Soekamto, 1990). Results showed there were two indigenous territorial division known as okama 
(forest area) and Uma-selekma (residential areas and management). There are 4 (four) rules in the use of  natural 
resources resources including 1) the rules of  customary rights, 2) the rules of  land use, 3) the rules of  forest use and 4) the 
rules of  water use. Customary  territorial division along ethnic / clans  have managed the universal land use that impact 
on the creation of  essential for peace the life and harmonious relationship between humans and the natural environment. 
The indirect  relationship of  social structure and economic structure of  Dani tribe has established a system of  norms that 
allow members of  the community to cooperate in managing natural resources. Norm system in the existing agricultural 
activities remained at traditional level that seem to slow down the community development. These changes can be done 
through the ancient cultures with elements, such as : 1) technology tools, especially agricultural equipment and a modern 
house health concerned, 2) the economy improvement through the intensification of  agricultural land (Agroforestry) and 
patterns of  effective livestock, 3)implementing of  healthy lifestyle and a house for one family only to reduce the dependance 
of  living in one house. 4) Increasing the role of  clean  for good understanding of  the Dani people in achieving bettrer life, 
especially in improving the welfare of  the family. The strong belief  to the clean chief  would provide the real change in 
community through strong and agent of  change leaderships.

Keywords:  Custom Area, Custom Rules, Social Planning

ABSTRAK

Pegembangan wilayah di Papua umumnya dan Jayawijaya khususnya selalu dihadapkan pada 
konflik lahan.  Pemahaman yang sama tentang wilayah tersebut diharapkan mampu meminimalkan 
konflik lahan yang berdampak positif  pada pembangunan wilayah selanjutnya.  Tulisan ini 
menggambarkan unsur-unsur kebudayaan dalam wilayah pemanfaatan adat suku Dani di Kabupaten 
Jayawijaya yang dapat dijadikan perhatian serius dalam melakukan pembangunan wilayah dan 
masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode deskriptif  teknik survey pada 20 orang 
responden.  Analisis dilakukan melalui analisis perencanaan sosial yang didasari spekulasi atau idam-
idaman pada keadaan sempurna (Soekamto, 1990).
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 pembagian wilayah adat yang dikenal dengan okama 
(areal hutan) dan Uma- selekma (wilayah pemukiman dan pengelolaan).  Terdapat 4 (empat) aturan  adat 
dalam  pemanfaatan sumberdaya antara lain 1) aturan hak ulayat, 2) aturan pemanfaatan tanah, 3) aturan 
pemanfaatan hutan dan 4) aturan pemanfaatan air.  Pembagian wilayah adat berdasarkan suku/klen 
telah mengatur tata guna lahan secara universal yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan yang 
hakiki dimana terdapat kedamaian hidup antara sesama manusia serta hubungan yang harmonis antar 
manusia dengan lingkungan alam.  Adanya hubungan struktur sosial dan struktur ekonomi masyarakat 
suku Dani secara tidak langsung telah membentuk sistem norma yang memungkinan kerjasama para 
anggota masyarakat didalam upaya menguasai alam sekelilingnya.  Sistem norma dalam aktifitas 
pertanian yang ada saat masih berada pada taraf  tradisional sehingga terkesan dapat memperlambat 
pembangunan masyarakat.  Perubahan tersebut dapat dilakukan pada unsur-unsur budaya yang 
terbelakang seperti : 1) alat-alat teknologi, khususnya peralatan pertanian dan rumah tinggal yang 
modern yang memenihi syarat-syarat kesehatan, 2) meningkatkan perekonomian dengan melakukan 
intensifikasi lahan pertanian (Agroforestry) dan pola ternak yang efektif, 3) melakukan perubahan pola 
hidup sehat dan mengupayakan rumah hanya dihuni oleh satu keluarga inti  sehingga dapat mengurangi 
ketergantungan hidup dalam satu rumah.  4) Meningkatkan peran kepala suku dalam memberikan 
pengertian pada masyarakat suku Dani tentang pentingnya perubahan hidup ke arah yang lebih baik 
khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adanya kepercayaan yang kuat kepada seorang 
kepala suku berpeluang terjadinya perubahan melalui pemimpin adat yang mau melakukan perubahan.

Kata kunci:  Wilayah adat, aturan adat dan perencanaan sosial.

I.  PENDAHULUAN

Pegembangan wilayah di Papua umumnya dan Jayawijaya khususnya selalu 
dihadapkan pada konflik lahan.  Akar dari permasalahan tersebut adalah tidak adanya 
kesepahaman tentang peruntukan lahan antara penduduk yang memiliki hak ulayat dengan 
pemerintah selaku kepala wilayah administrasi.

Wilayah Kabupaten Jayawijaya dibagi atas sawah, pekarangan, ladang, perkebunan, 
kebun campur dan hutan.  Namun demikian, perkembangan peruntukan lahan tersebut tidak 
dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan wilayah adat.  Suku 
Dani yang merupakan penduduk asli Kabupaten Jayawijaya sampai saat ini memegang teguh 
aturan kepemilikan lahan komunal yang dikenal dengan hak ulayat/hak marga dan telah 
membagi wilayah-wilayah administrasi ke dalam wilayah-wilayah adat dengan berbagai 
budaya dan aturan didalamnya.  Unsur-unsur kebudayaan tersebut berintikan nilai-nilai yang 
mendukung pembangunan, baik yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pembangunan 
maupun menghalangi pembangunan (Soekamto, 1990).  Oleh karena itu diperlukan 
pemahaman yang sama terhadap pembagian wilayah adat di Kabupaten Jayawijaya.  
Kesamaan pemahaman terhadap pembagian dan peruntukan wilayah berdasarkan aturan adat 
yang ada, diharapkan mampu mengurangi konlik lahan di wilayah ini.  Selain kesamaan 
pemahaman dalam mengembangkan wilayah dan masyarakat dibutuhkan juga perencanaan 
sosial sebagai kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat.  
Perencanaan sosial diharapkan lebih bersifat preventif  terhadap cara-cara hidup masyarakat 
kearah yang lebih baik (Anonimous, 2010).

Tulisan ini menggambarkan unsur-unsur kebudayaan dalam wilayah pemanfaatan adat 
suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang dapat dijadikan perhatian serius dalam melakukan 
pembangunan wilayah dan masyarakat.
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II. METODOLOGI

A.  Waktu dan Tempat

Penelitian berlangsung pada bulan Mei dan Juni 2009.  Penelitian dilakukan pada 
penduduk suku Dani yang bermukim di kampung Holkima Distrik Asologaima dan 
Kampung Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya (Gambar 1).  

 

 

Lokasi Penelitian  

Gambar (Figure) 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Jayawijaya (The location of  Research in 
Jayawijaya Regency)

Lokasi penelitian dipilih karena merupakan wilayah administrasi yang berdasarkan 
peruntukan wilayah adat masuk pada wilayah adat uma-selekma (wilayah pemukiman dan 
pengelolaan) dimana pada lokasi tersebut masih ditemui penerapan aturan adat.

B.  Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode deskriptif  dengan teknik survey.  Data 
yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer.  Data primer diperoleh melalui 
wawancara dan diskusi dengan penduduk asli suku Dani sebanyak 20 jiwa.  Sedangkan data 
sekunder dikumpulkan dari instansi terkait meliputi jumlah penduduk dan luas lahan 
berdasarkan penggunaannya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terbuka dengan mengacu 
pada konsep 5 W (what, when, where, who and why) untuk mendapatkan pengetahuan yang 
sedalam-dalamnya tentang wilayah pemanfaatan adat suku Dani dan aturan adat yang berlaku 
di wilayah tersebut.  Pendekatan ini merupakan pendekatan sosiologis menggunakan konsep 
dasar yang menyangkut proses pergaulan hidup dalam wadah kebudayaan suku Dani.

C.  Analisis Data

Dalam menyusun strategi mengoptimalkan pemanfaatan wilayah adat di Kabupaten 
Jayawijaya dilakukan kajian mendalam terhadap unsur-unsur kebudayaaan yang merupakan 
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kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.  Unsur-unsur pokok kebudayaan meliputi 1) 
alat-alat teknologi, 2) sistem ekonomi, 3) keluarga, 4) kekuasaan politik (Herkovits  dalam 
Soekamto, 1990).  Unsur-unsur kebudayaan tersebut selanjutnya dianalisis melalui 
perencanaan sosial dengan cara membandingkan kondisi kebudayaan saat ini dan kondisi 
kebudayaan yang ideal dimasa yang akan datang.  Kondisi kebudayaan ideal dimasa datang 
dilihat dalam bentuk aktivitas atau tindakan manusia dalam memanfaatkan lahan berdasarkan 
unsur-unsur material dan teknologi yang digunakan.  Semakin efesien dan efektif  aktivitas 
manusia dalam memanfaatkan lahan maka semakin ideal kondisi kebudayaan, sehingga 
mampu membatasi keterbelakangan unsur-unsur kebudayaan material atau teknologi 
(Soekamto, 1990).

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Sejarah Suku Dani

Secara administrasi wilayah Kabupaten Jayawijaya terletak pada bagian barat 
Kabupaten Paniai, bagian timur PNG, bagian Selatan Kabupaten Merauke di dan bagian utara 
Kabupaten Jayapura.  Topografi Kabupaten Jayawijaya terdiri dari lembah dan bukit-bukit 
serta berada pada ketinggian 1500-2000m dari permukaan laut.

Menurut pandangan hidup masyarakat yang menghuni wilayah lembah di Kabupaten 
Jayawijaya atau yang dikenal dengan lembah baliem adalah suku Dani, Wio, Hubula, Nduga, 
Walak, Jali, Ngalik, Siat.  Suku-suku ini mempunyai nenek moyang yang berasal dari daerah 
Seima (daerah yang bersebelahan dengan Distrik Kurima Kabupaten Jayawijaya).  Dari 
Seima, kelompok pertama menyebar ke utara (Walak, Hubula) dan ke selatan Kurima. 
Kelompok kedua menyebar ke sebelah barat (Dani, Wio) dan timur (suku Jali, Ngalik, 
Ngalum, Nduga).  Selanjutnya suku Dani menyebar hampir pada semua Distrik yang ada di 
pegunungan Jayawijaya (Yayasan Bina Adat Walesi, 2004).

Sepanjang sejarah masyarakat yang menghuni lembah baliem dan pegunungan tengah 
sering timbul konflik antar suku/klen.  Konflik yang sering terjadi adalah perebutan wilayah, 
perempuan dan ternak babi.  Konflik ini selalu melibatkan suku/klen yang selalu berakhir 
dengan perang suku.  Klen yang menang dalam peperangan tersebut yang akan menguasai 
wilayah yang diperebutkan.  Sedangkan mereka yang kalah harus pergi mencari wilayah baru 
yang selanjutnya akan mengklaim wilayah tersebut sebagai pemilik wilayah adat.  Kepemilikan 
wilayah ini diwariskan secara turun temurun dan berdasarkan garis keturunan laki-laki.  
Antara suatu wilayah adat dengan wilayah adat lain saling mengakui batas-batas wilayah 
berupa batas alam baik berupa bukit, sungai, pohon maupun batu yang berukuran besar.

Dalam kehidupannya suku dani selalu berpedoman pada aturan adat yang mengikat 
mereka secara turun temurun.  Semua permasalahan kehidupan selalu dikaitkan dengan adat, 
hukum adat dan pesta adat.  Kekuatan adat begitu kental dalam kehidupan masyarakat namun 
aturan adat tersebut tidak tertulis sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan 
aturan adat yang ada.

B.  Sistem Pembagian Wilayah Adat

Secara umum lahan yang terdapat di Papua dan Kabupaten Jayawijaya khususnya 
merupakan lahan komunal yang kepemilikannya dikuasai oleh kepala suku.  Namun demikian 
pemanfaan lahan dapat dilakukan secara perorangan atau bersama atas ijin kepala suku 
dengan pola bagi hasil.
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Berdasarkan luas wilayah sebelum pemekaran Kabupaten Jayawijaya terbagi atas 
beberapa jenis penggunaan lahan seperti Tabel 1.

Tabel (Table ) 1. Luas lahan menurut penggunaan di Kabupaten Jayawijaya (Land area by 
utilization in Jayawijaya Regency).

Peruntukan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
Pekarangan 20,135 0,40 
Tegalan 1,501,069 29,80 
Sawah 1,585 0,03 
Perkebunan 2,408 0,05 
Kebun campur 26,486 0,53 
Hutan 3,028,439 60,12 
Lain-lain 456,885 9,07 
Total 5,037,007 100 

Penggunaan lahan sebagai hutan menempati porsi terbesar di Kabupaten Jayawijaya.  
Hutan bagi masyarakat diartikan sebagai tempat untuk mencari buah pandan, mengambil 
kayu untuk honae (rumah), pagar kebun dan mencari makan (Yayasan Bina Adat Walesi, 2004).  
Seperti halnya pembagian wilayah pemanfaatan suku Arfak di Kabupaten Manokwari yang 
membagi wilayah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bahamti, nimahamti dan susti (Laksono, 2001). 
Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jayawijaya juga dibedakan berdasarkan fungsi lahan.  Setiap 
wilayah adat yang dimiliki suatu suku/klen pada umumnya terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu 
okama dan uma-selekma (Gambar 2).

Sumber (source) :  Yayasan Bina Adat Walesi, 2004

Gambar (Figure ) 2.  Pembagian wilayah Okama dan Selekma (Zoning okama and selekma)
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Pembagian wilayah ini ditingkat lapangan hanya menggunakan batas alam (bukit, batu, 
sungai, pohon) sehingga masih ditemui kesulitan dalam menghitung luas hak ulayat masing-
masing klen.  Oleh karenanya dalam pemanfaatan lahan di wilayah ini harus didahului diskusi 
dengan tokoh-tokoh adat yang mengetahui batas-batas alam tersebut.  Adanya pemahaman 
pembagian wilayah yang telah melekat secara turun temurun pada masyarakat suku Dani di 
Jayawijaya cukup mempermudah penggalian informasi.  Seperti halnya yang dituturkan oleh 
responden dan juga telah didokumentasikan oleh Yayasan Bina Adat Walesi, (2004) masing-
masing wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :

1.  Okama (areal hutan)

Okama terdiri dari weremokama (hutan buah pandan yang keras dan pendek), Tukekama 
(hutan buah pandan berjenis panjang dan keras) dan ikeba (Zona alpin).  Dalam pemanfatan 
hasil hutan antara weremokama dan tukekama umumnya sama, yaitu berfungsi sebagai penghasil 
buah dan pohon pandan (penghasil minyak yang dimanfaatkan sebagai minyak goreng).  
Beberapa aturan adat yang berlaku diwilayah ini adalah aturan yang menyangkut hasil panen.  
Agar hasil panen dapat melimpah maka setiap tahun para kepala dusun mengadakan upacara 
adat yang disebut ”lokap sagalogo, wam ako warogo, hikiki kurogo”.  Upacara adat ini dilakukan 
dengan mengorbankan beberapa ekor hewan babi (sesuai kemampuan) untuk kemudian 
dimakan bersama kerabat terdekat pemilik dusun.  Pada saat musim panen tiba maka setiap 
dusun mendirikan pondok sebagai penampungan dan mengeringkan hasil panenan tersebut.  
Setelah 1 atau 2 bulan kemudian, hasil panen dibagikan kepada sanak saudara atau keluarga 
yang pada upacara adat terlibat dalam menyumbang hewan babi sebagai korban.

Dalam hal kepemilikan dusun weremokama dan tukekama pembagian areal hutan antar 
klen/suku dan batas-batasnya, maupun nama-nama hutan/dusun untuk masing-masing 
klen/suku sangat jelas untuk dapat di kenal dan tidak mengandung arti khusus.  Contohnya 
terlihat pada wilayah walesi dimana masing-masing dusun weremokama telah diberi nama antara 
lain : jiwiraba, wurikai, libatma, hupagatma, here-hereipetna, namk isatukama, kowoput, musania A, 
musania B, agoak, wusagalakma, werwsumo, welelagaima, sigit-sigit ima, ter ukoloba, kiatma, mogorup, 
hurisege ima, lebekelek, elarek, elesi, wilima, pawililo, halam, sumuniagama, hogowa, isibitaila, wulwbai, 
layatma, yekehuli, sialmoso, hurikama, elagapusu, ohesekelek, kolo-kolo, lugisinagaima, wamelagaima, dll.  
Sedangkan pembagian Tukekama sesuai kepemilikan suku/klen terdiri dari kalelo, hulesema, 
tomoge, wesilesi, wakulmo, herelma, aguguma, namokisatukama, esiset, irigalo, wapuge, agoak, telumo/ 
utnem, mogerup, sisima, eregep, hop oba, hanina, somolesi, yelelima, meppisikemi, isiapi, alekama, watapu 
dll.

 
2.  Uma-selekma (wilayah pemukiman dan pengelolaan)

Pada wilayah Selekma terdapat uma (pemukiman/perkampungan), yabumo (areal 
perkebunan), wamlanma (areal untuk babi), wesama (tempat keramat), lenymo (tanah tandus 
berbatu yang tidak dapat dimanfaatkan untuk aktifitas pertanian.  Lenymo juga sering ditemui 
di wilayah uma, selekma, wesama  bahkan dihutan belantara.  Dengan kondisi alam yang berbatu 
Lenymo juga dimanfaatkan sebagai tempat perang suku yang di sebut korowa dan dikuasai oleh 
kepala suku perang.

Pada wilayah wesama (tempat yang dikeramatkan) pemanfaatan hasil hutan berupa kayu 
dapat dimanfaatkan pemilik hak ulayat pada wilayah tersebut dengan memperhatikan aturan 
dalam pemanenannya.  Beberapa aturan pemanenan yang harus diperhatikan adalah 1) 
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pengambilan kayu bakar dilakukan hanya pada kayu yang sudah kering, 2) tidak diperbolehkan 
mengambil kayu yang ada disekitar sungai, 3) dilarang mengambil kayu diareal suku lain.

Dalam pengambilan hasil hutan berupa kayu masyarakat mengenal beberapa kriteria 
yaitu :
a. Memperhatikan tempat pengambilan kayu dengan menghindari tempat yang harus dijaga 

kelestariannya seperti ielesimo (sumber mata air), wesama (tempat yang dikeramatkan) dan 
mesakma (tempat rawan longsor).

b. Memperhatikan keunggulan tumbuhan berkayu dengan melakukan aken walogen yang 
artinya melihat keunggulan jenis pohon penghasil kayu.  Jika jenis tumbuhan berkayu 
belum diketahui keunggulannya maka penduduk akan menebang satu pohon terlebih 
dahulu kemudian dibelah menjadi 2 bagian.  Jika kayu tersebut dapat dibelah dengan baik 
atau dikenal dengan ako hano, maka dapat dimanfaatkan.  Jika kayu tersebut sulit terbelah 
yang disebut dengan ako weak  jenis pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Berdasarkan pembagian wilayah adat suku/klen tersebut maka wilayah okama dan uma-
selekma dapat dimanfaatkan oleh anggota suku/klen yang memiliki wilayah tersebut.  
Pemanfatan lahan untuk kebun atau pemukiman oleh keluarga/perorangan ditentukan oleh 
kepala suku kesuburan meliputi luas dan lokasi yang diijinkannya.  Jika suatu areal telah 
dimanfaatkan salah satu keluarga secara terus menerus maka secara tidak langsung hak 
pewarisan lahan jatuh kepada kepala keluarga dan anak laki-laki yang dimilikinya.  Aturan ini 
sangat dipatuhi oleh anggota suku/klen sehingga jarang dijumpai konflik lahan antara 
anggota suku/klen.  Namun jika terdapat ketidakpatuhan anggota dalam aturan yang 
ditetapkan kepala suku kesuburan, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi adat berupa 
denda atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Terkait pembagian wilayah adat maka terdapat 4 aturan adat yang mengatur 
pemanfaatan sumber daya alam antara lain :
a. Wene apuni meke (aturan hak ulayat)
b. Wene kenak wene (aturan pemanfaatan tanah)
c. Wene okaheleka wene (aturan pemanfaatan hutan)
d. Wene ui Wene (aturan pemanfaatan air)

Dari keempat jenis aturan adat tersebut memiliki isi dan makna dan tujuan yang 
berbeda namun pada dasarnya saling berhubungan satu dengan lainnya.

Wene apuni meke adalah aturan adat yang berisikan norma-norma hukum yang 
berhubungan dengan pengelolaan tanah dan segala sesuatu diatas tanah sebagai sumber daya 
milik bersama.  Aturan ini mempunyai makna dan nilai antara lain nilai kesejahteraan, nilai 
relegius dan nilai sosial.  Oleh karenanya dalam pengelolaan tanah dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan bersama dalam bentuk : wesama atau wakunmo (tempat keramat), lokasi 
pemukiman, lahan perkebunan dan lahan berkebun bagi suku pendatang.  Aturan tentang 
pengelolaan tanah dan segala sesuatu diatasnya sebagai sumberdaya milik bersama terlihat 
pada beberapa aturan antara lain :
1.  Pada wilayah pemukiman dan pengelolaan yang dikenal dengan uma selekma, sumberdaya 

yang ada diatasnya dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat adat dan suku pendatang 
dengan seijin kepala suku/klen pada wilayah tersebut.

2. Pada wilayah keramat wesama pemanfaatan hutan dan lahan tidak boleh dilakukan. 
Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan non kayu hanya dapat dilakukan oleh pemilik 
hak ulayat pada wilayah tersebut.
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 Wene kenak wene adalah aturan adat yang berisikan tentang tata cara dalam pemanfaatan 
sumberdaya tanah.  Sesuai konsep adat, tanah dipandang sebagai Ninaosa (ibu), sebagai sosok 
seorang ibu yang memberi makan, merawat dan membesarkan. Tanah memberikan segala-
galanya bagi kehidupan masyarakat.  Oleh karenanya dalam aturan adat telah ditetapkan :
a. Tanah tidak boleh dijual, larangan tersebut bersumber dari pemahaman masyarakat 

tentang nilai tanah dimana menjual tanah sama halnya dengan menjual ibu kandung 
sendiri.

b. Tanah tidak boleh dipotong-potong, makna isi aturan tersebut adalah bahwa dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan ketetapan adat.  Sistem 
pemanfaatan tanah harus bersifat komunal (berkelompok).

c. Tanah perlu diberi istirahat, aturan ini terkait erat dengan sistem perladangan yang dianut 
oleh masyarakat baliem yaitu dengan pola rotasi.

Wene okaheleka merupakan aturan pemanfaatan hutan yang mempunyai nilai antara lain 
bahwa hutan sebagai sumber kebutuhan hidup karena didalamnya terdapat bahan makanan 
dan kayu sebagai kebutuhan bangunan rumah honae. Hutan juga memiliki nilai relegius bagi 
masyarakat karena pada tempat-tempat tertentu terdapat area yang dikeramatkan (wesa) oleh 
adat.  Beberapa aturan adat tentang hutan yaitu :
a. Tidak diperbolehkan menebang kayu di derah rawan longsor atau sekitar sumber mata air.
b. Tidak diperbolehkan aktivitas berburu, mengambil kayu di daerah yang dikeramatkan 

(wesa).
c. Suku pendatang (non Papua) tidak boleh mengambil hasil hutan pada areal milik marga 

lain.
d. Penebangan pohon harus memperhatikan arah tebangan pohon sehingga tidak merusak 

pohon lain.
e. Pengambilan kayu sebagai bahan kayu bakar hendaknya dalam bentuk dahan atau pohon 

yang telah kering.

Wene ui wene merupakan aturan adat tentang pemanfaatan air khususnya air sungai yang 
disebut juga dengan ie.  Sungai memiliki makna sebagai sahabat atau saudara.  Aturan adat 
tentang pemanfaatan air terdiri dari :
a. Pengambilan air dilakukan pada tempat-tempat yang bukan merupakan mata air dan 

khusunya pada area yang telah dibagi menurut ketentuan adat.
b. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas disekitar areal sumber mata air, misalnya 

menebang pohon yang berada disekitar sumber mata air.
c. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas pada tempat-tempat keramat baik berada 

disekitar sumber mata air atau sepanjang aliran sungai.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian pembagian wilayah adat berdasarkan 
suku/klen dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung 
mengatur tata guna lahan secara universal.  Penataan baik antar marga, suku maupun wilayah 
konfederasi telah mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan yang berdampak pada 
terciptanya kesejahteraan yang hakiki dimana terdapat kedamaian hidup antara sesama 
manusia serta hubungan yang harmonis antar manusia dengan lingkungan alam.

C.  Strategi optimalisasi pemanfaatan wilayah adat

Dalam menyusun strategi mengoptimalkan pemanfaatan wilayah adat di Kabupaten 
Jayawijaya dilakukan kajian mendalam terhadap unsur-unsur kebudayaaan yang merupakan 
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kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.  Unsur-unsur pokok 
kebudayaan meliputi 1) alat-alat teknologi, 2) sistem ekonomi, 3) keluarga, 4) kekuasaan politik 
(Menville. J Herkovits dalam Soekamto. S, 1990).  Sub bab berikut akan menguraikan beberapa 
aspek kebudayaan yang memperhatikan hubungan manusia dengan alam sekitar sehingga 
mampu membatasi keterbelakangan unsur-unsur kebudayaaan.

1.  Alat-alat Teknologi

Masyarakat suku Dani mengenal enam macam teknologi yang digunakan sebagai 
peralatan dan perlengkapan hidup berupa 1) senjata yang digunakan dalam berperang dan 
berburu seperti panah dan busur panah, 2) alat-alat menyalakan api seperti kayu dan batu, 3) 
alat-alat pertanian berupa parang, sekop dan linggis, 4) makanan utama berupa ubi jalar dan 
talas, 5) pakaian adat yang dikenal dengan koteka, 6) tempat berlindung dan perumahan yang 
disebut honae.

Kebutuhan alat-alat tersebut saat ini perlahan-lahan sudah mulai tergantikan dengan 
peralatan yang modern dimana lebih praktis baik dalam penggunaannya maupun umur pakai 
yang cukup lama.  Peralatan berburu misalnya, sebagian masyarakat sudah menggunakan 
senapan angin untuk mendapatkan buruan.  Demikian halnya dengan alat-alat menyalakan api 
yang sudah tergantikan dengan adanya korek api dan pakaian koteka yang sudah tergantikan 
dengan pakaian modern.  Namun demikian masih terdapat peralatan yang belum tergantikan 
dengan peralatan modern sepertihalnya peralatan pertanian, makanan pokok dan tempat 
berlindung (rumah).

Masyarakat suku Dani belum menggunakan peralatan lainnya selain parang, sekop dan 
linggis sebagai peralatan pertanian.  Kondisi ini menyebabkan perkerjaan menjadi tidak 
efektif  sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu kegiatan 
pertanian.  Selain itu makanan pokok masyarakat suku Dani berupa ubi jalar masih belum 
tergantikan dengan adanya beras di wilayah mereka.  Sehingga ubi jalar masih terus disajikan 
sebagai makanan pokok disamping beras. Kondisi ini menyebabkan jika wilayah suku Dani 
terkena musim panas yang berkepanjangan akan menimbulkan krisis pangan karena ubi jalar 
yang di tanam tidak berproduksi dengan baik.

Masyarakat suku Dani sampai saat ini masih menggunakan rumah honae sebagai tempat 
tinggal dan belum ada upaya untuk mengganti bentuk rumah menjadi rumah modern.  
Keyakinan yang kuat bahwa rumah honae bisa melindungi dari gangguan makhluk/roh jahat 
menyebabkan rumah seperti ini terus dipertahankan.  Jika diperhatikan dari segi sanitasinya 
maka honae tidak memiliki jendela dan memiliki sirkulasi udara yang sangat buruk.  Dengan 
menggunakan tungku api yang diletakkan di dalam honae yang digunakan sebagai sumber 
energi panas dan cahaya sering menyebabkan penghuni rumah terserang penyakit IPSA.

2.  Sistem ekonomi

Sistem perekonomian masyarakat suku Dani di lembah Baliem didukung oleh kegiatan 
pertanian dan peternakan.

a.  Pertanian. 

Pertanian bagi suku Dani/masyarakat baliem dilakukan pada wilayah selekma.  Kegiatan 
pertanian tersebut dikenal dengan yabumo atau kebun baru harema.  Jenis tanaman yang 
dibudidayakan salah satunya adalah ubi jalar hipere yang merupakan makanan pokok 
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masyarakat baliem dengan produksi di Kabupaten Jayawijaya mencapai 9,91 ton/ha/tahun.  
Produksi ubijalar merupakan produksi tanaman umbi-umbian tertinggi dibanding keladi (6,41 
ton/ha), ubi kayu (0,75 ton/ha) (BPS Jayawijaya, 2007).

Sistem pertanian yang dilakukan adalah sistem berpindah (rotasi) dengan 
memperhatikan kesuburan tanah.  Masyarakat baliem meyakini bahwa kesuburan tanah dapat 
dilihat melalui lahan pertanian yang sudah ditinggalkan 1-2 tahun.  Jika lahan tersebut telah 
dipenuhi dengan semak belukar menandakan lahan tersebut sudah subur dan dapat 
dimanfaatkan kembali.

Pada kegiatan pertanian penguasaan teknologi sangat sederhana dan belum 
memperhatikan produktivitas penggunaan lahan.  Hal ini terlihat pada kegiatan pembukaan 
lahan sampai dengan kegiatan panen  dimana bahan dan peralatan yang digunakan berupa 
pupuk kandang, sekop (untuk membalik tanah), parang (membersihkan rumput), kapak 
(menebang pohon), kikir atau batu asah (menajamkan alat).  Peralatan tersebut masih 
digunakan sampai saat ini sehingga, masyarakat baliem tidak mengenal pupuk anorganik dan 
cangkul dalam aktivitas pertaniannya.  Aktivitas pertanian khususnya dalam pembukaaan 
lahan juga dipengaruhi sistem kepemilikan lahan komunal yaitu dengan membuka lahan 
secara berkelompok (terdiri dari beberapa keluarga pemilik lahan tersebut).  Namun demikian 
terdapat pembagian tugas yang jelas antara pria dan wanita pada seluruh kegiatan pertanian. 
Salah satu contoh pembagian peran pada kegiatan pertanaman ubi/hipere yang dilakukan 
dalam dua kali masa tanam dalam setahun dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel  (Table ) 2. Pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin pada kegiatan pertanian 
(Division of  gender based tasks on agricutural activities)

Kegiatan Jumlah Kegiatan dan 
Waktu kerja terpakai 

Pria (Jam/Tahun) 

Jumlah Kegiatan dan 
Waktu kerja terpakai 
Wanita (Jam/Tahun)  

Upacara adat X 16     
Membuka lahan baru X 120 X 60 
Menebang pohon X 24     
Membuat pagar X 48     
Mencari/menyemaikan bibit     X 72 
Menanam     X 42 
Membersihkan kebun 
(pemeliharaan) 

    X 144 

Menyirami tanaman     X 32 
Menyulam tanaman mati     X 6 
Panen X 36 X 72 
Pemasaran hasil     X 40 

Jumlah 5 244 8 468 

Sumber (Source) :  Data primer (Primary data)
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Tabel 2 menunjukkan tingkat partisipasi tertinggi terlihat pada wanita dengan total 
kegiatan yang dilakukan sebanyak 8 kegiatan dengan curahan waktu kerja mencapai 468 
jam/tahun.  Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat baliem, dimana 
wanita merupakan penanggungjawab hasil kebun.  Sehingga terdapat mitos bahwa jika 
seorang istri sudah tidak sanggup mengurusi kebun, maka suami berhak menikah lagi untuk 
mendapatkan seorang istri yang mampu mengurusi kebun sebagai sumber makanan keluarga.

Dalam kegiatan pertanian dalam skala besar (satu dusun) dikenal 3 kali upacara adat 
yang dipimpin oleh kepala suku/klen kesuburan yaitu upacara pembukaan lahan, upacara 
pemberantasan hama yang disebut dengan wam wep warago/lemeke horogo dan upacara silo pada 
masa panen.  Pada upacara pembukaan kebun baru para pria mengambil peran dalam 
mempersiapkan sesajian berupa seekor babi.  Bila tanaman sudah masuk pada umur panen 
kepala suku/klen melakukan silo ½ bulan, yaitu melarang melakukan panen selama ½ bulan.  
Jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan silo maka yang melakukan pelanggaran akan 
mendapat sanksi yang dikenal dengan hukum alam.  Masyarakat baliem meyakini bahwa 
hukum alam akan menyebabkan seseorang terkena penyakit yang tidak dapat dideteksi oleh 
tenaga medis dan tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan medis.  Oleh karena itu 
pelanggaran terhadap silo jarang terjadi.  Setelah masa silo berakhir maka akan dilakukan 
upacara adat oleh kepala suku kesuburan yang berada di honae adat dan selanjutnya hasil 
kebun tersebut dibagi-bagikan ke honae-honae lain yang masih dalam satu kerabat (dusun).

Selain masih rendahnya penguasaan teknologi pada kegiatan pertanian dan belum 
memperhatikan produktivitas penggunaan lahan, perencanaan desain demplot belum juga 
mengikuti desain model agroforestry dan tidak mempertimbangkan kondisi fisik lahan 
maunpun tata ruang budidaya tanaman.  Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas 
Cenderawasih (1999) menggambarkan bahwa tata letak blok penggunaan lahan tidak 
beraturan dimana tata letak tidak didasarkan pada suatu pola yang konsisiten misalnya 
menurut ketinggian tempat atau kelerengan atau pola pertanamannya (jenis tanaman) 
tertentu.  Demikian halnya dalam penentuan komposisi jenis tanaman pada setiap petak, tidak 
didesain menurut komponen utama agroforestry.  Lebih lanjut dikatakan sistem pengolahan 
tanah terasering (teras bangku) hanya dilakukan pada sebagian kecil petak yang tersebar dan 
tidak diterapkan pada seluruh lahan miring.  Sistem pengolahan tanah bedeng sejajar arah 
lereng (pengolahan tanah turun menurun) tetap dipertahankan khususnya untuk pertanaman 
ubi jalar, sehingga baris tanaman kehutanan maupun tanaman buah-buahan tidak mengikuti 
kontur (tegak lurus arah lereng), melainkan dibentuk dengan garis-garis tanaman sejajar 
(sistem salin sumbu).  Lebar dan panjang teras  tiak mengikuti lebar garis kontur dan panjang 
sisi lereng melainkan disesuaikan dengan jarak tanam tanaman kehutanan atau buah-buahan 
atau tanaman perkebunan, yaitu 5 x 5 m.

b.  Peternakan

Jenis ternak yang dominan dibudidayakan oleh masyarakat baliem  adalah hewan babi. 
Berdasarkan produksi daging ternak menunjukkan babi menempati produksi tertinggi 
(332.557 kg/tahun) dibandingkan ternak lainnya seperti sapi (72.500 kg/tahun), kelinci (7.768 
kg/thn), kambing (3.953 kg/thn), kerbau (1.088 kg/thn) dan domba (153 kg/thn) (BPS 
Jayawijaya, 2007).   Hal ini disebabkan hewan babi memiliki nilai jual dan fungsi sosial yang 
tinggi.   Dengan harga 1 ekor babi jantan dewasa berkisar Rp. 7 - 10 juta dan babi betina 
dewasa Rp. 10 - 15 juta, masyarakat baliem menggunakan hewan babi sebagai satuan nilai dalam 
menentukan berapa besar mas kawin, denda atau sumbangan yang membutuhkan 



232
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 3 September 2010, Hal. 221 - 236

perhitungan nilai.  Sebagai fungsi sosial hewan babi memberikan nilai bagi status sosial 
keluarga yang memilikinya dan nilai spiritual suatu upacara adat.  Semakin banyak jumlah babi 
yang dimiliki oleh suatu keluarga maka semakin tinggi status sosial yang dimiliki oleh keluarga 
tersebut.  Demikian juga halnya semakin banyak hewan babi yang dikorbankan dalam suatu 
pesta adat maka semakin tinggi nilai relegiusnya.

Oleh karena itu hewan babi digunakan pada setiap upacara adat baik kematian maupun 
upacara lainnya.  Jumlah babi yang akan dikorbankan dalam upacara kematian ditentukan oleh 
kepala adat kesuburan dan keluarga duka berdasarkan status sosial  yang meninggal.  Dalam 
satu wilayah adat terdapat upacara pemotongan babi wam mawe yang dilakukan sekitar 5 - 6 
tahun sekali.  Selama 5 tahun tersebut babi dibiarkan berkembang, tidak boleh dijual, atau 
dipotong kecuali dalam keadaan sangat mendesak, ini dikenal dengan wam silo.  Lama masa 
larangan ditentukan oleh kepala suku dan selama masa itu tidak boleh dilakukan upacara 
inisiasi dan perkawinan.  Dalam membudidayakan ternak babi para pria yang banyak 
mengambil peran baik dari menyiapkan kandang mencari makan dan memotongnya.  Namun 
dalam pemotongan ternak babi dilakukan oleh orang tertentu seperti hurek (orang belakang) 
dan metek  orang depan dalam satu honae adat/satu klen.  Hasil pemotongan hewan tersebut 
selanjutnya dibagi-bagikan pada kerabat terdekat.

Pemeliharaan babi dilakukan dalam areal atau kampung khusus yang dinamakan wam 
aila di wamlanma (temapat peristirahatan babi di siang hari).  Pemeliharaan ternak tersebut 
dilakukan dengan sistem kandang, namun di siang hari dilepas untuk mencari makan dan 
malam hari dikandangkan.  Kandang babi dibuat dalam bentuk honae memanjang dan 
biasanya diletakkan di sebelah honae dapur.  Pakan babi umumnya berupa ubi hipere dan daun 
ubi hiprika oleh karena hipere juga dikonsumsi manusia maka peruntukan hasil kebun dibagi 
menjadi makanan, pakan dan untuk dijual.  Perbandingan peruntukan tersebut 50:40:10.   

3.  Keluarga/Kelompok Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki 
hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, 
menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian 
sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya 
relatif  kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di 
masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti 
(keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak), keluarga luas (keluarga yang terdiri dari 3 
generasi yang hidup bersama-sama dalam satu rumah yaitu keluarga inti disertai paman, tante, 
orang tua dan keponakan), keluarga bilateral (keluarga berdasarkan garis keturuan patrilineal 
dan matrilineal), dan keluarga unilateral (keluarga berdasarkan berbagai garis keturunan yang 
hidup bersama-sama dalam satu rumah) (www.id.wikipedia.org).

Kelompok Kekerabatan suku Dani terdiri dari : 1) Keluarga Luas, 2) paroh masyarakat, 
dan 3) kelompok teritorial.
a. Keluarga luas, merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat suku Dani terdiri atas tiga 

atau dua keluarga inti yang bersama-sama menghuni suatu kompleks perumahan yang 
ditutup pagar (pilamo).

b. Paroh masyarakat, merupakan gabungan beberapa ukul (klen kecil) yang disebut ukul oak 
(klen besar).

c. Kelompok teritorial, merupakan kelompok kekerabatan masyarakat suku Dani 
berdasarkan kompleks perumahan (uma) yang dihuni oleh kelompok keluarga luas yang 
memiliki hubungan darah patrilineal (diturunkan kepada anak laki-laki).



Berdasarkan bentuk kekerabatan suku Dani, menunjukkan adanya kekerabatan/ 
keluarga dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah yang cukup banyak (6 - 8 jiwa 
dalam satu rumah). Kondisi tersebut disatu sisi mampu meningkatkan hubungan 
kekerabatan, namun disisi lain meningkatkan ketergantungan antar anggota keluarga. 
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan keluarga masyarakat Suku Dani 
berada pada tingkat pra sejahtera (Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 
secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti: spiritual, pangan, sandang, papan, 
kesehatan dan KB).

4.  Sistem Kekuasaan

Suku Dani dipimpin oleh seorang kepala suku besar yaitu disebut Ap Kain yang 
memimpin desa adat watlangka (Batangga, 2009).  Lebih lanjut dikatakan syarat menjadi 
pemimpin masyarakat Dani adalah pandai bercocok tanam, bersifat ramah dan murah hati, 
pandai berburu, memiliki kekuatan fisik dan keberanian, pandai berdiplomasi, dan pandai 
berperang.  Istilah kain yang diberikan kepada pria yang berarti kuat, pandai dan terhormat. 
Setiap wilayah adat atau wilayah konfederasi dikepalai oleh 3 (tiga) kepala suku yaitu : Ap. 
Menteg (kepala suku perang), Ap. Horeg (kepala suku kesuburan), dan Ap Ubaik (kepala suku 
perdamaian).

Kepala suku kesuburan bertugas mengatur, merencanakan dan melaksanakan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan (sosial 
ekonomi dan budaya).  Kepala suku perang bertugas mengatur, merencanakan dan 
melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, hukum, politik dan peperangan. 
Kepala suku perdamaian bertugas mendamaikan pertikaian antar anggota masyarakat suku 
Dani.

Disamping kepala suku pada wilayah konfederasi terdapat pula pemimpin pada setiap 
kelompok kekerabatan seperti halnya pada tingkat uma dan pilamo.  Pada tingkat uma 
(pemukiman), pemimpinnya adalah laki-laki yang sudah tua tetapi masih mampu mengatur 
urusannya dalam satu halaman rumah tangga maupun kampungnya. Urusan tersebut antara 
lain pemeliharaan kebun dan ternak Babi, serta melerai pertengkaran. Demikian pula pada 
tingkat Pilamo yang dihuni oleh keluarga luas dikepalai oleh Ap. Waregma yang mempunyai 
tugas yang sama dengan pemimpin tingkat uma, namun biasanya pemimpin pilamo relatif  lebih 
muda dari pada pemimpin uma.

Masing-masing pemimpin kelompok kekerabatan ini membentuk struktur sosial 
masyarakat petani dan peramu dimana pemimpin dan kepala suku sangat dipercaya karena 
mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam mempengaruhi kehidupan anggota 
masyarakatnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa masih terdapat kebudayaan alat-alat 
teknologi yang belum dapat tergantikan dengan peralatan modern yang pada akhirnya 
menempatkan masyarakat bekerja tidak efesien.  Kuatnya perilaku dalam aktivitas cultural 
menyebabkan lambannya proses perubahan kebudayaan kearah pertanian modern (intensif).  
Hal ini terlihat pada kebiasaan penggunaan peralatan sederhana, kurang efektifnya 
pemupukan dan pola perencanaan demplot yang tidak memperhatikan kondisi tanah. 
Sementara disisi lain wilayah selekma merupakan wilayah pengelolaan yang sebagian besar 
didominasi oleh tanah tandus dan berbatu yang sulit ditanami sehingga dibutuhkan energi 
yang besar untuk hasil yang kurang produktif.

Meskipun demikian sektor pertanian memberikan sumbangan laju pertumbuhan 
tertinggi (Tabel 3).
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Tabel (Table) 3. Analisa share terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Jayawijaya 2007 
(analisis og economic growt share against Jayawijaya Regency year 2007).

Sektor 

Distribusi  
Adh konstan 

2000  
Tahun 2006  (%) 

Laju Pertumbuhan 
Adhk 2007 

(%) 

Sumbangan 
Laju 

Pertumbuhan 
(%)  

(1)  (2)  (3)  (4)  
1. Pertanian  62,65  3,55  2,22  

2. Pertambangan dan 
Penggalian  

0,71  7,61  0,05  

3. Industri Pengolahan  0,24  5,89  0,01  

4. Listrik dan Air Minum  0,25  4,66  0,01  

5. Bangunan  5,85  9,44  0,55  

6. Perdag, Hotel dan 
Restoran  

9,75  10,90  1,06  

7. Pengangkutan dan 
Komunikasi  

5,20  31,39  1,63  

8. Keu, Persewaan dan 
Jasa Perush  

0,64  141,73  0,91  

9. Jasa-Jasa  14,70  10,89  1,60  

Jumlah  100,00  8,07  8,07  

Laju pertumbuhan sektor pertanian tertinggi (2,22) diikuti dengan sektor 
pengangkutan dan komuninasi (1,63), jasa-jasa (1,60) dan perdagangan hotel dan restoran 
(1,06).  Sektor-sektor tersebut secara tidak langsung menggambarkan struktur sosial 
Kabupaten Jayawijaya yang didominasi oleh masyarakat suku Dani.

Dengan kondisi unsur kebudayaan yang masih belum efektif, sangat dibutuhkan 
perubahan budaya petani untuk dapat lebih meningkatkan kualitas hidup sehingga mampu 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini.  Hal ini dapat dilakukan dengan 
melakukan perubahan mendasar pada unsur-unsur budaya yang masih belum efesien dalam 
penggunannya.  Perubahan tersebut dapat dilakukan pada unsur-unsur budaya yang 
terbelakang seperti : 1) peralatan, khususnya peralatan pertanian dan rumah tinggal yang 
modern yang memenihi syarat-syarat kesehatan, 2) meningkatkan perekonomian dengan 
melakukan intensifikasi lahan pertanian (Agroforestry) dan pola ternak yang efektif, 3) 
melakukan perubahan pola hidup sehat dan mengupayakan rumah hanya dihuni oleh satu 
keluarga inti sehingga dapat mengurangi ketergantungan hidup anggota keluarga dalam satu 
rumah.  4) Meningkatkan peran kepala suku dalam memberikan pengertian pada masyarakat 
suku Dani tentang pentingnya perubahan hidup ke arah yang lebih baik khususnya dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan 

Terdapat 2 pembagian wilayah adat yang dikenal dengan okama (areal hutan) dan Uma- 
selekma (wilayah pemukiman dan pengelolaan) dan 4 (empat) aturan  adat dalam  pemanfaatan 
sumberdaya antara lain 1) aturan hak ulayat, 2) aturan pemanfaatan tanah, 3) aturan 
pemanfaatan hutan dan 4) aturan pemanfaatan air.  Pembagian wilayah adat berdasarkan 
suku/klen telah mengatur tata guna lahan secara universal yang berdampak pada terciptanya 
kesejahteraan yang hakiki dimana terdapat kedamaian hidup antara sesama manusia serta 
hubungan yang harmonis antar manusia dengan lingkungan alam.  Dalam menyusun strategi 
dalam mengoptimalkan pemanfaatan wilayah adat di Kabupaten Jayawijaya telah dilakukan 
kajian mendalam terhadap unsur-unsur kebudayaaan sebagai dasar dilakukannya 
perencanaan sosial.  Unsur-unsur pokok kebudayaan meliputi 1) alat-alat teknologi, 2) sistem 
ekonomi, 3) keluarga, 4) kekuasaan politik.  Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan 
struktur sosial dan struktur ekonomi masyarakat suku Dani yang secara tidak langsung telah 
membentuk sistem norma yang memungkinan kerjasama para anggota masyarakat didalam 
upaya menguasai alam sekelilingnya.  Sistem norma dalam aktifitas pertanian yang ada saat 
masih berada pada taraf  tradisional sehingga terkesan dapat memperlambat pembangunan 
masyarakat.  Untuk itu diperlukan perubahan sistem norma ke arah modern dengan tetap 
berpegang teguh pada sistem tradisional.

Perubahan tersebut dapat dilakukan pada unsur-unsur budaya yang terbelakang 
seperti : 1) alat-alat teknologi, khususnya peralatan pertanian dan rumah tinggal yang modern 
yang memenihi syarat-syarat kesehatan, 2) meningkatkan perekonomian dengan melakukan 
intensifikasi lahan pertanian (Agroforestry) dan pola ternak yang efektif, 3) melakukan 
perubahan pola hidup sehat dan mengupayakan rumah hanya dihuni oleh satu keluarga inti  
sehingga dapat mengurangi ketergantungan hidup dalam satu rumah.  4) Meningkatkan 
peran kepala suku dalam memberikan pengertian pada masyarakat suku Dani tentang 
pentingnya perubahan hidup ke arah yang lebih baik khususnya dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga.

Adanya kepercayaan yang kuat kepada seorang kepala suku berpeluang terjadinya 
perubahan melalui pemimpin adat yang mau melakukan perubahan.

B.  Saran

Pembagian wilayah adat belum memiliki ordinat yang pasti sehingga dalam 
pemanfaatan lahan harus didahului dengan diskusi kepala suku dan tokoh adat yang 
mengetahui batas-batas wilayah adat tersebut.  Untuk memudahkan dalam pengembangan 
wilayah yang tidak berbenturan dengan aturan wilayah adat  diperlukan pemetaan wilayah 
adat secara partisipatif  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya.
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