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Tentang Pokja Papua

• Dibentuk di bawah pengawasan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK (Agustus 2014).
Menjadi organisasi independen pada Januari 2016. Bukan lembaga kajian.

• Bekerja untuk mengkawal penyertaan suku asli dalam pembangun di propinsi Papua Barat 
dan propinsi Papua, sebagai upaya pensejahteraan ekonomi secara berkelanjutan (Gerakan
Propinsi Papua/Papua Barat bekerja dan Unggul).

• Mencari solusi-solusi out-of-the-box yang terintegrasi, antara lain mencoba turut
berkontribusi dalam menghadapi tantangan kehadiran Negara bagi rakyat di pedalaman
akibat dari kesenjangan infrastruktur. Mengoptimalkan teknologi sebagai sarana integrasi
dan kolaborasi antar K/L dan seluruh sektor (TONGMAJU).

• Masa tugas Dewan Pengurus 2014-2026.



Akar permasalahan dalam memajukan kualitas kehidupan
suku asli propinsi Papua dan propinsi Papua Barat:

SURVIVAL MODE



SURVIVAL
sebagai pangkal masalah

Persaingan ekonomi
yang tidak seimbang

Ketertinggalan
Infrastruktur

Materi pendidikan maupun
penyuluhan tidak diadaptasi

Kesibukan survival dari
berbagai kelompok
ekonomi menelantarkan
suku asli PB & P

Ketidak-sungguhan dalam
menjalankan program

Tidak mengatasi tekanan psikologis
akibat 'kegelapan'.

Mahalnya akses fisik yang dibebankan pada
masyarakat, sementara keberadaan
Teknologi Informasi belum dijadikan solusi. 



Atasi Kehidupan yang Sekedar Bertahan-hidup

• Agar suku asli asal propinsi Papua dan Papua Barat sukses dalam Gerakan
Papua Bekerja dan Unggul, maka peran BKKBN sangat penting. Perencanaan
keluarga sebaiknyan menjadi titik-berangkat dari semua upaya
pensejahteraan masyarakat suku asli di propinsi Papua dan propinsi Papua 
Barat.

• BKKBN Pusat diharapkan menggariskan kebijakan dan menciptakan sistem
pantau tindak lanjut yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Propinsi dan
OPD-KB Kabupaten/Kota, sampai tingkat kampung.

• Remaja adalah mata-rantai yang memutus siklus-kegelapan dan era kemajuan
yang sesungguhnya. Mereka perlu menjadi prioritas dengan fokus program 
khusus.



Atasi Masalah Ego Sektoral

• Kolaborasi dan sinergi program antar kementerian dan lembaga akan
menghindari inefisiensi anggaran dan memperluas efektifitas program 
Kementerian/Lembaga itu sendiri bila KB menjadi titik tolak pengentasan
masalah ekonomi.

• Rancangan percepatan pembangunan infrastruktur (termasuk PU-PR) 
sebaiknya juga mengakomodasi masukan dari BKKBN



Atasi Masalah Mutu

• Mutu materi informasi yang membingungkan/tidak dikerjakan
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat à adaptasi materi dengan
kenyataan kehidupan pedalaman Indonesia

• Mutu materi informasi perlu dipersiapkan dengan pendekatan lebih ilmiah.

• Mutu, penyebaran dan jumlah SDM: kurangnya petugas PKB/PLKB 1:15 
penyuluh desa sangat tidak realistis untuk pedalaman à 'the tired helping 
the poor and tired'



Atasi Perubahaan Konteks Jaman
Ketaatan pada budaya suku yang sebaiknya beradaptasi pada kemajuan Indonesia 
abad 21. Misalnya:

• Nelayan yg cenderung mempunyai anak banyak sebagai 'cadangan' kiranya suami
dan/atau anak tidak pulang à sertifikasi kapal dan pendidikan keselamatan
pelayaran dan keselamatan kerja.

• Petani yang cenderung mempunyai anak banyak untuk memperluas jangkauan
lahan yg bisa diolah à intensifikasi pertanian.

• Bereproduksi sebagai alat ketahanan suku à kehadiran negara melindungi
kepentingan suku asli secara adil dan tegas.

• Bereproduksi sebagai alat keberlanjutan suku à peningkatan kualitas kesehatan
Ibu dan anak. Menggali dan mengembangkan alat kontrasepsi herbal lokal untuk
menghargai tradisi setempat.





Sementara mengejar ketertinggalan, 

Atasi Tantangan Geografis dengan Teknologi
• Optimalkan teknologi informasi untuk menghindari 'the 

blind leading the blind' à Pada saat infrastruktur
menjadi hambatan dalam menjangkau pembangunan
dan pelayanan publik, maka TONGMAJU menghadirkan
secara interaktif dan tanpa hambatan jarak maupun
waktu (real-time). 

• TONGMAJU berupaya mengintegrasikan pemanfaatan
berbagai sistim komunikasi terkini maupun
konvensional, antara lain telekomunikasi, teknologi
informasi dan multi-media (televisi, radio, cetak).





Atasi Masalah Ekonomi Keluarga dengan
Melibatkan Seluruh Anggota Keluarga

• Pengalihan ketergantungan ekonomi dari
perempuan kepada suami dan anggota keluarga
berusia produktif

• Penanggunalangan ketergantungan pada alkohol
dan unsur adiktif lainnya (pinang, huffing, rokok, 
dll)

• Pelaksanaan UUD 1945, UU Otsus dan Perda
04/2013, dll. secara konsekwen dalam konteks
ketenaga-kerjaan dan ekonomi inklusif.



Atasi Masalah Psikologis

• Masalah psikologis dalam rumah-tangga akibat kesulitan kaum pria
mendapatkan pekerjaan à pengkawalan akses pada lapangan kerja dan
peluang usaha.
• Konteks psikologis Ibu dan anak yang ditinggalkan suami dan ayah à

penerapan hukum (ataupun hukum adat) secara tegas.
• Ketetapan posisi ulama terkait Keluarga Berencana à komitmen bahwa

Indonesia bukan negara sekuler.
• Hasutan untuk takut/curiga terhadap nawaitu NKRI à kehadiran sipil

Negara secara lebih profesional dan intensif.
• Membantu individu menemukan jati-diri sebagai warganegara Indonesia 

dan dalam konteks masyarakat yang majemuk.





Atasi Masalah Intervensi Kepentingan

• Keluarga Berencana, menurut PPB adalah bagian dari pemenuhan Hak Azasi
Manusia.

• Perumitan masalah oleh program yang salah-berkesimpulan dan salah-bersikap à
psikologi jati-diri dan emosi kebangsaan dengan perjalanan sejarah lebih dari 350 
tahun, tidak akan bisa dibaca dengan kacamata bangsa lain; seberapapun upaya
kajian ilmiah dijadikan landasan. 

• Perumitan masalah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non-
Pemerintah (NGOs) à NGO dan LSM sebagai champion absolut

• Pematahan program-berjalan akibat dari kepentingan politik sesaat à undang-
undang melarang keputusan negara terkait KB menjadi materi berpolitik.















Atasi Masalah Kejar-Tayang

• Terlalu lama ditelantarkan. Terlalu jauh ketertinggalan. Amat banyak masalah. 
Terlalu banyak janji. 

• Masyarakat banyak merasa belum pernah ditanya.

• Waktu 5 tahun terlalu pendek. Tetapi, masyarakat bukan statistik. 

• Setiap individu butuh waktu dan ketekunan dalam menjadikannya maju. 

• Remaja adalah titik-berangkat yang ideal karena keterbukaanya
pada inovasi dan kreatifitas.
• Think big, start small, move fast.



Mendengarkan, 
mencatat dan
mencerna

Menemukan
akar masalah
yang benar

Mempersiapkan
solusi yang 
memutus
rantai-
keterpurukan
(vicuous cycle)

Kembali menjadi Indonesia: keberagaman berarti
menghormati ketunggalan setiap suku dan

perbedaan kesejarahan dan peradaban

Revolusi Mental: 
dibutuhkan kerja amat
keras untuk melayani
ketertinggalan dan
kebhinnekaan (serta hati
yang teguh)

Keluarga Berencana sebagai
titik-berangkat logis dalam
membangun rantai-kemajuan
(virtuous cycle) bagi
kehidupan suku asli Papua 
Barat dan Papua.

• Konsekwen Bhinneka
• Utamakan Remaja



Terima Kasih

Judith 'Joe' N. Dipodiputro 

berprofesi dalam bidang komunikasi, khususnya
dalam pengelolaan hubungan antar-pemangku-
kepentingan. Berspesialisasi pada integrasi-
kelembagaan dan dalam aktivisme
kemasyarakatan (societal activist). Saat ini
menjabat sebagai Ketua Pokja Papua. 

Pokja Papua mengadvokasi dan mengkawal
penyertaan perempuan, masyarakat
termarjinalkan dan masyarakat suku setempat ke
dalam perekonomian Indonesia.


