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PT. TUNAS SAWA ERMA ADAKAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN  
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERSAMA TIM KOMNAS HAM PROVINSI PAPUA 

 
Asiki- Dalam rangka pelaksanaan amanah UU.21 tentang Otonomi khusus (OTSUS) bagi Papua agar terwujud 
penghormatan dan penghargaan atas hak-hak masyarakat asli Papua, PT. Tunas Sawa Erma mengadakan penyuluhan 
dan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibawakan langsung oleh 6 (Enam) orang dari Tim Komnas HAM Provinsi 
Papua, diantaranya bapak Fredzh H. Ramonday sebagai ketua KOMNAS HAM, bapak Melkior Wombay, bapak Yorgen 
Numbery, bapak Yuda Apriyanto, dan anggota tim lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 15 
sampe dengan 17 Desember 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari rekomendasi Komnas 
HAM Provinsi Papua pada 2019 lalu, yakni dengan mengadakan 
penyuluhan dan pelatihan terhadap tuan dusun atau pemilik hak 
ulayat. Untuk itu TSE Group sepakat bekerja sama dengan Komnas 
HAM Provinsi Papua untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan 
HAM. Kegiatan tersebut setidaknya diikuti oleh perwakilan seluruh 
unit usaha TSE Group serta masing-masing ketua marga yang ada di 
areal perusahaan. Selama pelatihan, Tim Komnas HAM memberikan 
materi kepada peserta yang hadir berupa panduan penulisan 
laporan dan pengajuan HAM. 
 
Tujuan diadakannya pelatihan ini agar tuan dusun ataupun pemilik  
hak ulayat dan pemangku kepentingan yang lain dapat membantu 
mereka dalam upaya penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah mengadakan pelatihan, di 
tahun 2022 Tim Komnas HAM juga berencana untuk melakukan penilaian Standar bisnis dan HAM dengan 
mengunjungi beberapa anak perusahaan.   
 

Perusahaan sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, 
dikarenakan hal ini bisa berdampak dengan baik, bukan hanya dari sisi 
masyarakat maupun perusahaan, melainkan kepada orang-orang yang 
juga bertindak secara langsung dengan produktivitas perusahaan.  
 
Bapak Jemmy Senduk (General Manager Umum TSE Group) yang juga 
turut hadir dalam kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada 
pihak Komnas HAM “Saya mewakili penyelenggara, mengucapkan terima 
kasih kepada Komnas HAM perwakilan Papua dan juga terima kasih  

 

 
 Foto: Kebersamaan Manajemen TSE Group Bersama Tim Komnas HAM Provinsi Papua  

Serta tuan dusun/pemilik hak ulayat. 

 

Foto: Sambutan dari bapak Fredzh H. Ramonday  

   Selaku ketua komnas HAM Provinsi Papua 

 

   Foto: Sambutan dari bapak Jemmy Senduk  

     (General Manager Umum TSE Group) 
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serta penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat 
pemilik hak ulayat karna sudah mengikuti kegiatan ini dari 
awal hingga akhir.” Beliau juga berharap agar tahun-tahun 
berikutnya kegiatan ini dapat di laksanakan lagi meski dalam 
konsep dan peruntungan yang berbeda, namun tujuannya 
tetap sama yakni untuk menemukan suatu jalur yang sangat 
baik dalam penyelesaian kemanusiaan. 
 
Bapak Paskalis Kinon (Ketua Marga Wohe) sebagai 
perwakilan masyarakat juga menyampaikan terimakasih dan 
harapannya “saya mengucapkan terimakasih, semoga 
pelatihan yang kami lakukan selama tiga hari ini dapat berguna  
dan bermanfaat buat kami dengan menerapkan semua 
materi-materi yang telah diberikan”   
 
 
 

       

Foto : Suasana Pelatihan HAM 
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