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Progres Tindak Lanjut Kesepakatan Masyarakat Adat 17 Marga  

Desember 2021 

NO RUANG LINGKUP REALISASI WAKTU 
PELAKSANAAN 

PROGRES 

1 Ketenagakerjaan 1 Juni 2021 Memberikan prioritas dan peluang yang sama kepada orang asli untuk menjabat berbagai posisi di 
Perusahaan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan 
 PT. DP membuat kebijakan rekruitmen Sumber Daya Manusia lokal/pribumi yang berisi komitmen 

memberikan peluang yang sama untuk memberdayakan SDM lokal/pribumi dengan memberikan 
kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian potensi, keterampilan dan keahlian serta 
persyaratan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

28 April 2021, 25 
Mei 2021, 23 Juni 
2021, 24 Agustus 
2021, 23 September 
2021, 27 Oktober 
2021, 26 November 
2021 

Akan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara terbuka dan proses seleksi yang terbuka 
 PT. DP memberikan informasi lowongan pekerjaan sebanyak 7 kali mulai bulan April 2021 sampai dengan 

bulan November 2021. Informasi lowongan pekerjaan tersebut dipasang di papan pengumuman 
perusahaan. 

16 September 2021 Melakukan pendataan potensi angkatan kerja, dan diseleksi untuk diikut sertakan dalam pendidikan 
Persiapan Kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah. 
 Pada tanggal 16 September 2021, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Merauke melakukan kunjungan ke 

PT. DP. Kegiatan yang dilakukan diantaranya : pendataan dan pelayanan kartu kuning (AK 1) , koordinasi 
terkait kegiatan pendidikan kerja yang biasa diselenggarakan dinas ketenagakerjaan. 

Juni-Oktober 2021 Akan melakukan pendataan terhadap kelayakan barak pekerja dan proritas barak pekerjaa yang dilakukan 
 Sensus penghuni dan kelayakan barak dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2021 - Oktober 2021 

dan dilakukan di seluruh divisi PT. DP 

4 Oktober 2021 Menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sesuai dengan masa pakai yang ditentukandan 
penggunaan APD harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap pekerja wajib memakai dan menjaga 
APD yang telah disediakan 
 Pada tanggal 4 Oktober 2021, dibuat surat permohonan penyediaan APD tahun 2021. 

2 Pencemaran 
Limbah 

20 November 2021 Perusahaan dan masyakat pemilik ulayat akan bersama melakukan pengecekan (baku mutu) air di sungai 
Mawek setiap 6 bulan sekali. 
 Pada tanggal 20 November 2021, pihak perusahaan melakukan pengambilan sample air dan uji lingkungan 
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sungai  Mawek di titik hulu dan hilir bersama masyarakat . 
 Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh PT. Mutu Agung Lestari, hasilnya 

menunjukkan bahwa konsentrasi pH air di sungai Mawek Hulu  dan Mawek Hilir berada dalam kategori 
memenuhi standar baku mutu kualitas air yaitu dikisaran 6 (standar baku 6-9). Dari 49 parameter yang 
diuji, menunjukan hasil memenuhi standar baku mutu kualitas air.  

15 Juni 2021 Perusahaan akan membuka ruang pengaduan jika terjadi dengan pencemaran limbah. 
 Perusahaan sudah membuat dan menyediakan sarana membuka ruang pengaduan jika terjadi 

pencemaran limbah. Sarana yang disediakan diantaranya : Pembuatan papan informasi,kotak saran dan 
buku pengaduan. 

 Hingga Desember 2021 belum ada pengaduan dari masyarakat terkait pencemaran limbah. 

31 Juli 2021 Perusahaan akan membuat sumur gali di 7 kampung. 
 Lokasi pertama di Kampung baru (Yalhak).  Telah dilakukan penentuan lokasi sumur bersama Bpk. Charles 

Yaimahe pada tanggal 31 Juli 2021.  
 Design dan RAB sudah dibuat dan di ACC pimpinan pada tanggal 8 Agustus 2021.  
 Pekerjaan pembuatan sumur  masih tertunda sampai saat ini karena Bpk Charles Yaimahe mengalami 

kedukaan dalam beberapa bulan ini. 

3 Masalah Sosial 7 Juni 2021 Apabila masyarakat membutuhkan tumpangan di saat mobil perusahaan melintas di jalan yang sama dan 
menuju tempat yang sama maka perusahaan harus memberikan tumpangan sesuai dengan kapasitas jumlah 
penumpang yang dapat diangkut dan tetap memperhatikan keselamatan. 
 Bagian humas sudah membuat surat edaran terkait pelayanan tumpangan. Surat edaran tersebut juga 

sudah di share ke seluruh bagian divisi. 

Juni 2021 Perusahaan diminta untuk menjaga dan melindungi tempat keramat/sakral dan akan membuat papan 
keterangan dan pagar keliling yang melibatkan masyarakat adat. 
 Pada bulan Juni 2021 lokasi keramat Makon Auta dilakukan : 

a. Sensus pokok sawit, terdapat 47 pokok sawit dan dilakukan penebangan.  
b. Penanaman tanda batas keramat. 
c. Penanaman pohon endemic jenis pohon kayu ular (Strychons lucida) sebanyak 36 pohon.  

Juni –July 2021 Akan memberdayakan koperasi dengan membuka peluang untuk menjadi kontraktor sesuai dengan 
persyaratan dan prosedur 
 Pada bulan Juni 2021, bagian plasma dan kebun bekerja sama dengan bagian personalia melakukan 

perekrutan sopir sebanyak 2 orang  
 Pada bulan Juli 2021, koperasi mengecek laporan hasil usaha unit mobil. Dari hasil laporan tersebut 
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terdapat 6 unit angkut dengan kondisi 5 baik dan 1 rusak. Unit angkut tersebut digunakan untuk angkut 
TBS, antar tenaga dan ecer pupuk. 

 Dalam hal peningkatan kompetensi pengurus KSU dibantu oleh bagian plasma dengan orientasi pengurus 
akan mampu mengelola sendiri. Pada bulan Juli 2021, dilakukan evaluasi kinerja pengurus koperasi bulan 
Juni-july berdasarkan persentase kehadiran di kantor koperasi dan pelaksanaan tugas.  

November 2021 Perusahaan akan  mendata dan menfasilitasi pengurusan/pembukaan e-KTP dan administrasi kependudukan 
lainnya. Perusahaan akan berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten untuk 
melakukan penjadwalan perekaman data e-KTP. 
 Pada bulan November  telah dilakukan perekaman e-KTP di Kampung Salamepe, Nakias dan Tagaepe oleh 

Dukcapil Kab. Merauke. 

4 Program CSR 18-24 September 
2021 

Perusahaan akan mengkonsep surat permohonan pembukaan dan pembangunan jalan menuju 
Tagaepe,Nakias,Ihalik yang akan di tandatangani oleh seluruh masyarakat, dan menyampaikan surat 
permohonan tersebut kepada pemerintah. 
 Pihak perusahaan sudah membuat dan mengajukan surat permohonan pembukaan jalan kepada 

pemerintah. Sampai saat ini masih menunggu tanggapan dan jawaban dari pemerintah 

31 Juli 2021 Perusahaan akan membangun rumah Ketua Marga tahun ini di Lokasi Kampung Baru 
 Pada tanggal 31 Juli 2021, telah dilakukan penentuan lokasi rumah bersama Bpk. Charles Yaimahe. 

Pekerjaan masih tertunda sampai saat ini karena Bpk. Charles yaimahe mengalami kedukaan dalam 
beberapa bulan ini.  

 Untuk lokasi kampung lainnya masih menunggu akses jalan 

18 September 2021 Perusahaan memfasilitasi beasiswa dan asrama untuk anak marga yang akan melanjutkan jenjang 
pendidikan sampai ke Perguruan tinggi 
 Sudah dilaksanakan kesepakatan CSR pada tanggal 18 September 2021. 

 21 September 
2021 (Kartu 
Papua Sehat) 

 19 Juni 2021 (1 
bulan sekali 
dokter keliling) 

Perusahaan akan memfasilitasi pembuatan Kartu Papua Sehat untuk masyarakat dan mengusahakan layanan 
dokter keliling kampung dengan tetap memperhatikan kondisi infrastruktur yang ada dan ketersediaan dokter 
yg ada 
 Pada tanggal 21 September 2021 Humas dan 2 Orang Tim Kecil Masyarakat telah berkoordinasi dengan 

Dinas Kesehatan terkait Kartu Papua Sehat.   
  Hasil : KPS (Kartu Papua Sehat) sudah tidak berlaku lagi sejak 2 tahun lalu, sebagai gantinya adalah Kartu 

BPJS Kesehatan. Agar masyarakat dapat di tanggung iuran bulanannya maka perlu KTP & KK dan 
pengurusannya melalui Dinas Sosial    

 Untuk itu Point pada BAB VI Pasal f harus dilaksanakan terlebih dahulu karena masyarakat di kampung 
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masih banyak yg belum memiliki KTP & KK 
 Pelayanan dokter kesehatan keliling kampung mulai dilaksanakan pada bulan Juni di Kampung Tagaepe. 
 Pada tanggal 4 September 2021 dilaksanakan di Kampung Nakia (pada bulan Juli dan Agustus tidak 

dilaksanakan karena karantina wilayah) 
  Pada tanggal 23 September 2021 dilaksanakan di Kampung Salamepe 
 Pada tanggal 30 September 2021 dilaksanakan di Kampung Banamepe 
 Pada tanggal 20 November 2021 dilaksanakan di Kampung Amk 
 Pelayanan dokter kesehatan keliling kampong di Kampung Ihalik tidak dapat dilaksanakan karena akses 

menuju kampong sangat sulit (harus berjalan kaki selama 2 hari) 
 Pelayanan Emergency ke Kampung Nakias oleh Dokter Klinik PT. DP dengan Pendampingan Humas DP 

5 Layanan untuk 
Tuan Dusun 17 

Marga 

1 Juni 2021 Divisi Humas akan mendistribusikan secara langsung BAMA untuk ketua marga yang tinggal di dusun Mam 
atau disekitar Divisi 
 Pada  tanggal 1 Juni 2021 dilakukan pemutahiran data penerima bantuan  
 Pada tanggal 15 Juli 2021 dilakukan pendistribusian bantuan makanan secara langsung untuk ketua marga 

di Dusun Mam atau sekitar divisi 
 Kegiatan pendistribusian bantuan makanan akan dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan 

17 Juli 2021 Pelayanan untuk di kampung lain Humas akan menjadwalkan waktu penyerahan BAMA. Jika ketua marga 
berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh orang lain dengan membawa Surat Kuasa 
 Penyerahan BAMA untuk ketua marga yang berada di kampung lain mulai dilaksanakan tanggal 17 Juli 

2021 dan kegiatan ini akan dilakukan setiap tanggal 17 setiap bulannya 

17 Juli 2021 Perusahaan akan memberikan BAMA kepada ketua Adat dan Tokoh Agama yang ada di kampung-kampung 
 Pemberian BAMA kepada ketua adat dan tokoh agama di 6 kampung dilaksanakan tanggal 17 Juli 2021 

dan kegiatan ini akan dilakukan setiap tanggal 17 setiap bulannya 

6 Koperasi dan 
Perkebunan 

Plasma 
Masyarakat 

20 Mei 2021 Perusahaan akan memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelenggarakan musyawarah adat untuk 
membahas pembangunan kebun Plasma yang akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2021. 
 Pada tanggal 20 Mei 2021, pihak perusahaan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat adat 

dari Kampung Banamepe (Distrik Edera), Kampung Salamepe, Nakias, Tagaepe (Distrik Ngguti) dan 
Kampung Ihalik (Distrik Kaptel), Kampung Amk (Distrik Yakomi).  

 Dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat menyetujui pembukaan kebun masyarakat sesuai peta kebun 
masyarakat PT. Dongin Prabhawa. 

7 Status Tanah 
dalam HGU 

 Perusahaan tidak akan mengalihkan HGU kepada pihak lain. 
 Sudah sesuai dengan SK HGU 




