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Perkembangan kultur digital telah menciptakan lompatan peradaban serius bagi sebagian 

masyarakat asli (indigenous people) seperti Papua, yang sebagian besar masyarakatnya masih 

bergantung pada alam. Sebagian  masyarakat asli Papua masih hidup dalam tradisi berburu dan 

meramu. Ada disparitas lebar kebudayaan masyarakat lokal dengan kultur digital. Kondisi ini 

merupakan tantangan global. Bagaimana menjembatani kesenjangan besar kebudayaan masyarakat 

Papua dengan kebudayaan global yang sudah memasuki kultur digital?  

 

Semangat Bandung yang utama adalah membangun dari kekuatan sendiri (self-reliance). 

Masyarakat Papua memiliki kekuatan dan potensi kebudayaan yang kaya untuk membangun 

karakter dan jati diri Papua menghadapi tantangan budaya digital. Membangkitkan jiwa 

kebudayaan lokal sebagai kekuatan perubahan merupakan strategi dan inisiatif lokal untuk 

menegaskan perjuangan kesetaraan dan kemandirian secara budaya. Hal tersebut diwujudkan 

melalui pembentukan dewan kesenian tanah Papua. Secara khusus tulisan ini membahas inisiatif 

lokal dalam institusionalisasi Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong, Provinsi Papua Barat 

(DKTP).  

 

Dari berbagai sumber literatur, kita ketahui bahwa daerah Papua memiliki ratusan suku dan bahasa 

dengan keragaman budayanya, termasuk seni musik atau seni suara yang dalam syair-syair lagunya 

terkandung nilai-nilai budaya Papua. Berdasarkan data LPM Hayam Wuruk FIB UNDIP (2020) di 

Papua terdapat 428 bahasa daerah. Kajian akademik terbaru tentang bahasa-bahasa daerah Papua 

diketahui bahwa hingga kini tercatat Papua memiliki kurang lebih 300 bahasa daerah dan sebagian 

di antaranya mengalami kepunahan, dan ada juga yang terancam punah karena penuturnya 

berkurang. Seperti bahasa Tandia di Papua Barat dan Bahasa Mawes di Papua.   

 

Perkembangan kebudayaan baru global akan terus mendesak kebudayaan lokal apabila tidak ada 

upaya untuk menjaga kelestarian budaya lokal. Persoalan ini menjadi pertanyaan dari inisiator 



Gerakan Bandung Spirit, Darwis Khudori dari Universitas L’havre Prancis kepada penulis dalam 

kesempatan courtesy visit di Maybrat, Papua Barat, pada 2017: ”Di mana pusat budaya Anda di 

Kota Sorong? Penulis  menjawab,  belum ada. Darwis Khudori kemudian memberi satu  ide 

berikut, “Anda harus membentuk satu kampung budaya agar potensi seni budaya daerahmu bisa 

dimajukan”.  Dorongan semangat menginspirasi penulis untuk menghimpun pegiat-pegiat seni 

budaya di Kota Sorong. Penulis mendorong para pegiat seni budaya membentuk sebuah wadah 

yang berfungsi sebagai pusat pengembangan seni dan budaya di Kota Sorong. Bentuknya adalah 

Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong, Papua Barat. Tujuan dari Dewan Kesenian ini sebagai 

organisasi yang bertugas memelihara dan mengembangkan kebudayaan lokal tanah Papua yang 

sangat beragam.  

 

Pada hari Senin, 23 Oktober 2017 digelar rapat pertama menghasilkan satu kesepakatan bahwa 

membentuk Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Dengan kesepakatan itu, maka dilakukan 

Konsolidasi terbuka dengan mengundang pecinta seni budaya. Rapat kedua pada Sabtu, 4 

November 2017. antusiasme pecinta seni budaya sangat tinggi, Hal itu dilihat dari keterlibatan 

peserta pada rapat kedua yang melahirkan satu poin yang disepakati yaitu segera dibentuk Badan 

Pengurus Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.   

 

Gagasan itu mendapat apresiasi Pemerintah Kota Sorong, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Petrus Korisano. Petrus merekomendasikan Kepala Bidang Kebudayaan Efer Sagrim, 

agar segera menindaklanjuti gagasan tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Pemerintah Kota 

Sorong melalui Kepala Bidang Kebudayaan mengundang para pegiat seni budaya dalam rapat 

bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Samu Siret dengan agenda tindak lanjut 

hasil audiens tim inisiator pembentukan DKTP Kota Sorong, Pertemuan ini menyepakati dua hal:  

pertama, menyepakati ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong adalah Sekretaris Daerah 

(SEKDA); kedua, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk didaftarkan ke 

Bagian Hukum Pemerintah Kota Sorong agar memperoleh legalitas hukum. Badan Pengurus 

Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong dilantik oleh Wakil Wali Kota Sorong, Pahimah 

Iskandar di Sahit Mariat Hotel pada 7 Oktober 2019.  

 



Fungsi Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong yaitu memberikan perlindungan dan pemajuan 

seni budaya Papua sebagaimana yang ditetapkan dalam perdasus Papua. Oleh karena itu,  

pembentukan Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong sebagai wujud pelaksanaan Perdasus 

sebab dengan disahkannya Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong maka tugas DKTP adalah 

memproteksi seni budaya.  Selain itu, DKTP menjadi pusat kajian seni budaya, dan sebagai media 

center pemajuan seni budaya Papua di Kota Sorong. Dengan demikian, fungsi DKTP Kota Sorong 

adalah sebagai lembaga yang diangkat wali kota dengan tugas memberikan rekomendasi kepada 

wali kota dalam hal kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan seni budaya Kota 

Sorong.  

  

Rekomendasi tersebut dibedakan atas 2 (dua) bidang yaitu pertimbangan dan kuratorial. Bidang 

pertimbangan bertugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan 

diambil wali kota terkait persoalan seni budaya. Sedangkan bidang kuratorial bertugas memberikan 

rekomendasi pemilihan kelompok dan obyek seni budaya yang akan menerima fasilitasi dari 

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kota melalui penilaian dengan sistem kuratorial seni 

budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kuratorial seni kebudayaan adalah sistem 

supervisi seni budaya yang dilakukan dengan mengamati 

dan menganalisa, memertimbangkan dan menyeleksi serta 

menentukan suatu karya seni budaya dan/atau kelompok 

seni budaya yang menjadi kerangka kerja kuratorial. 

Berangkat dari dua hal tersebut maka dipandang penting 

bahwa  DKTP Kota Sorong mempunyai posisi yang sangat 

strategis untuk memberikan rekomendasi kepada wali kota 

tentang arah seni budaya kota Sorong di masa depan.  

 

Ketika DKTP Kota Sorong resmi dilantik, Pagelaran seni budaya Nusantara sebagai langkah awal 

membangkitkan semangat para seniman dan budayawan yang semenjak lama ingin adanya 

pagelaran maupun festival seni budaya di Kota Sorong. Pada tanggal 19 Oktober 2020 DKTP 

bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Papua, Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
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menyelenggarakan Pagelaran Komunitas Budaya Nusantara 

di Main Hall, Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat. Panita 

pelaksana kegiatan tahun 2019 adalah Dewan Kesenian 

Tanah Papua Kota Sorong (sebagai penggerak utama), Staf 

BKSDA Kota Sorong, Anggota Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Belantara Papua di Kota Sorong, 

Lembaga Studi Kebudayaan Asia Afrika di Kota Sorong dan 

Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong. Pagelaran 

dilaksanakan dengan tema “Aku Bernyanyi dan Menari dari 

Papua untuk Indonesia”. Pagelaran Komunitas Budaya 

menjadi arena berkumpul untuk menampilkan kebudayaan 

berbagai komunitas dan organisasi kesenian dengan penserta 

20 sanggar komunitas seni budaya. Tampilan budaya berupa 

tari tradisi, tari kreasi, dan nyanyian rakyat (folksong). 

Tujuan utama pagelaran seni budaya yakni membangun 

persatuan antarsuku di Nusantara dalam negara bangsa 

Indonesia yang harmonis. Seni budaya menjadi energi positif 

yang dapat memersatukan setiap suku dan etnis Nusantara 

tanpa melihat perbedaan.  

 

Namun seni budaya pun dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa dan keruntuhan peradaban di 

masa depan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Huntington, bahwa “sumber utama konflik dunia 

baru tidak lagi ideologi atau ekonomi, tetapi budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan 

menjadi sumber konflik dominan. Akan tetapi,  kami berpendapat, bahwa seni merupakan wujud 

dari ekspresi keindahan dan kedamaian sehingga perlu diberi ruang dan panggung. Di dalam seni 

terdapat ketenangan batin, kedamaian, persatuan, gotong-royong dan  seni mampu memberikan 

ruang emansipasi bagi masyarakat. 
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Pendataan Pokok Seni Budaya Papua Kota Sorong 

Langkah kedua yang dilakukan DKTP adalah 

membentuk satu tim teknis yang khusus melakukan 

pendataan potensi seni dan budaya di Kota Sorong. 

Tim ini merupakan gabungan pengurus Dewan 

Kesenian Tanah Papua yang diberi  SK oleh Ketua 

DKTP Kota Sorong untuk melakukan pendataan 

sebagai dokumen data pokok budaya (dapobud) di 

Kota Sorong. Pendataan ini sebagai strategi untuk 

mengetahui berapa banyak potensi seni budaya secara 

pasti. Selain itu, data pokok budaya (dapobud) 

sebagai dokumen penting sebagai acuan kementerian dalam memberikan bantuan untuk pemajuan 

budaya. Data pokok budaya dimaksudkan juga menjadi dokumen untuk memekarkan Dinas 

Kebudayaan di Kota Sorong karena selama ini belum terdapat Dinas Kebudayaan Kota Sorong. 

Tim pengkajian data pokok budaya juga bekerja, mencakup Kabupaten Sorong, Kabupaten 

Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw. Hasil akhir dari dokumen data 

pokok budaya itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sertifikat kepada masing-

masing Kabupaten/Kota yang telah memiliki data pokok budaya.  

 

Supaya para pelaku seni dan budaya dapat beraktivitas secara kelompok, DKTP Kota Sorong 

berinisiatif membentuk sanggar-sanggar seni budaya dan membantu setiap sanggar yang belum 

mendapat legalitas badan hukum untuk memperoleh badan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar setiap sanggar bebas melakukan aktivitas tanpa keluhan atas legalitas status organisasi. 

Sanggar seni budaya merupakan rumah seniman dan budayawan dalam berpendapat, berekspresi, 

dan berkreasi. 

 

Seni budaya merupakan sistem nilai, bila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi nilai sosial, 

membangkitkan rasa solidaritas, bernilai ekonomis, menumbuhkan adanya rasa damai antar sesama 

manusia sekalipun berbeda suku dan ras. Karena nilai seni budaya yang menjanjikan itu, maka 

dibentuklah Kampung Budaya di Moyo Kota Sorong. Selain itu, DKTP Kota Sorong sedang 
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berupaya untuk bisa mendapat anggaran yang diperuntukkan dari Pemerintah untuk membangun 

gedung pertunjukkan seni budaya di Kota Sorong. 

 

 

 

Merawat dan Menjaga Warisan Budaya di Tengah Tantangan Global  

Karena seni budaya adalah warisan, maka dipandang penting oleh DKTP membentuk sanggar-

sanggar berdasarkan bidang masing-masing. Semenjak pengukuhan Dewan Kesenian Tanah Papua 

Kota Sorong pada 7 November 2019, DKTP mendorong setiap seniman dan budayawan untuk 

membentuk sanggar masing-masing sesuai bidang yang digeluti. Tahun 2021 ini tercatat sebanyak 

120 sanggar seni budaya yang telah terbentuk di Kota Sorong. Tujuan pembentukan sanggar seni 

budaya sebagai arena kehidupan seni budaya itu sendiri. Dewan Kesenian Tanah Papua 

sesungguhnya menjadi pengontrol, dengan tujuan utama untuk merawat dan menjaga seni budaya 

supaya tetap hidup di tengah tantangan globalisasi sekarang dan untuk menghadapi tantangan yang 

akan datang.  

 

 

 

Penulis, Hammah Sagrim, ST., PNS Papua Barat dan Sekretaris DKTP Sorong  2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


