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Dibawah Remang Cahaya 
dan Gelappun Tetap Jadi!

Jadilah Penjala Manusia
Uskup Timika, Mgr John Philips Saklil, Pr ketika memimpin 
ibadah pengucapan syukur awal tahun keluarga besar 
LPMAK.

MISKAN

USKUP Keuskupan Timika, Mgr John 
Philips Saklil, Pr berharap LPMAK 

bisa menjadi penjala manusia melalui 
program dan perencanaan yang bertujuan 
mengembangkan masyarakat penerima 

manfaat Dana Kemitraan PT Freeport 
Indonesia (PTFI). Bagaimana tugas seorang 
penjala manusia?

 Simak Laporan Utama di halaman 3-4.

MENTARI-pun tertelan bumi di sore 
hari itu. Kian lama berkas sinar sang men-
tari hilang dari atas permukaan laut Pan-
tai Mimika Barat.

Sementara itu, anak-anak dengan riang-
nya menyambut perahu susun yang baru 
tiba, di Dermaga Kampung Amar, Distrik 
Mimika Barat Tengah beberapa waktu 
lalu.
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Surat PEMBACA

Sob KOMEN

Dari REDAKSI

Jangan Hanya Asal Bicara

Wakil Sekretaris Eksekutif Pendukung, Kristianus Ukago meninjau pembangunan pelabuhan milik LPMAK di Paumako.

WAJAH bopeng dunia pendidikan, katakanlah demikian, adalah 
wajah masyarakat Indonesia pada umumnya. Betapa dunia pendi-
dikan sering digambarkan carut marut karena memang tingkat apr-
esiasi ataupun komitmen kita terhadap pendidikan relatif rendah.

Bukan hanya apresiasi, akan tetapi juga kepedulian. Secara nor-
matif dan berdasarkan amanat konstitusi tak ada yang perlu diragu-
kan. Pendidikan dianggap sebagai tonggak penting pembangunan 
suatu bangsa. Pendidikan adalah infrastruktur yang harus selalu 
diutamakan dan diprioritaskan. Dan itu antara lain diwujudkan 
dalam pengalokasian anggaran. Diminta sedikitnya 20 persen ang-
garan diperuntukkan bagi sektor ini.

Sayang hal itu masih sebatas impian. Jangankan sebesar itu, 10 
persen saja belum sampai. Baik di tingkat pusat maupun di daerah-
daerah lewat APBD. Itu adalah bukti awal tentang belum tingginya 
komitmen kendati bisa dijelaskan faktor penyebabnya. Yakni ter-
lalu banyaknya beban anggaran untuk membayar utang dan juga 
pengeluaran rutin seperti birokrasi dan subsidi.

Akan tetapi sampai kapan alasan seperti itu dimaklumi dan bu-
kankah sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan gebrakan. 
Persoalan anggaran itu penting mengingat pengembangan infra-
struktur ini cakupannya sangat luas dan menyangkut puluhan juta 
orang baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Sebagai konsekuensi keterbatasan anggaran adalah rendahnya 
kualiatas pendidikan itu sendiri. Mulai tingkat dasar sampai pergu-
ruan tinggi. Kita kalah jauh dibandingkan Malaysia yang pada era 
1970-an justru banyak belajar dari Indonesia. Dari berbagai hasil 
penelitian pun menunjukkan indeks kita rendah kaitannya dengan 
pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia.

Jadi apa hendak dikata. Anggaran adalah cermin dari kemauan 
politik secara nasional. Meskipun besarnya anggaran bukan jami-
nan segalanya namun dari sana akan terlihat seberapa kuat komit-
men kita membangun dan mengembangkan pendidikan. Mulai 
dari prasarana fisik, sistem pengajaran sampai kesejahteraan guru.

Dari segi masyarakat, rendahnya komitmen, apresiasi, dan 
kepedulian juga tampak. Jelas akan terlalu berat apabila semua di-
bebankan pada pemerintah melalui anggaran yang makin terbatas. 
Dari segi ini masyarakat pun perlu digerakkan partisipasinya dan 
tidak sekadar menuntut yang serba murah dan gratis tanpa mem-
pedulikan kualitas. Kultur masyarakat juga belum kondusif bagi 
pengembangan pendidikan terutama dengan adanya arus besar he-
donisme dan penghargaan terhadap materi serta prestise yang ber-
lebihan. Apresiasi masyarakat terlihat rendah karena mereka pun 
kurang menghargai prestasi di bidang akademik dibanding peng-
hargaan terhadap bidang lain seperti politik, olahraga dan budaya.

Sementara itu, penghargaan yang lebih mementingkan gengsi 
ketimbang prestasi juga menyuburkan industri pendidikan komer-
sial tanpa memikirkan pengembangan kualitas. Maraknya kasus ija-
sah palsu ataupun obral gelar serta larisnya program-program pen-
didikan ‘asal-asalan’ memberikan gambaran tentang hal tersebut.

Mengapa harus berburu gelar S1 dan S2 kalau ternyata dunia 
industri dan masyarakat lebih membutuhkan program diploma. 
Lagi-lagi itulah gambaran tentang rendahnya apresiasi. Di sisi lain 
kita pun belum pernah berhenti untuk bereksperimen soal sistem 
pendidikan. Dari tahun ke tahun adakah kemajuan yang dirasakan 
ataukah justru sebaliknya. ***

Anggaran Bukan Jaminan
dari Sebuah Komitmen

TUGAS KULIAH
Assalamu’alaikum wr, wb 

Saya Imam, mahasiswa tingkat 3 ju-
rusan Agribisnis Universitas Padjadjar-
an Bandung. 

Saya mendapatkan tugas pada mata 
kuliah Pengembangan Masyarakat dan 
saya sangat tertarik untuk mempelajari 
lembaga LPMAK ini. 

Dapatkah bapak/ibu sekalian men-
je laskan kepada saya mengenai per-

ubah an yang dialami masyarakat 
Amungme dan Kamoro sebelum dan 
setelah adanya program LPMAK ini, 
terutama di bidang ekonomi, perilaku 
masyarakat, keadaan sosial, pendidi-
kan dan lain – lain. 

Terimakasih sebelumnya. 

Imam Ismail 
Jl. Cisaranten Kulon RT 01/03, Kec. 

Arcamanik
Kota Bandung

Yth, Sdr Imam
Untuk keterangan le-

bih lanjut mengenai 
LPM  AK, Anda dapat me-
ngunjungi website kami 
www.lpmak.org

Suatu hari Pace Sob Komen pergi ke kota, 
di kampung  rutinitas begitu-begitu saja 
jadi Pace Sob mau cari udara segar. Sampai 
di kota, pace beli koran, diapu kaget saja… 
begitu baca berita tentang LPMAK.

Di diapu kampung tu, pace sob rasa betul 
program LPMAK menyentuh masyarakat. 
Ada sarana air bersih dan sanitasi, ada tim 
malaria yang turun semprot rumah-rumah, 
bagi kelambu dan pemeriksaan malaria. 

Ada juga kader-kader terlatih yang dampingi 
mama-mama bikin kegiatan Posyandu. 

Belum lagi bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan, sekolah-sekolah di pesisir dan 
gunung yang su tara baik, su mau rubuh  
diperbaiki dan jadi pu mantaaaaap saja….. 

Belum lagi dukungan transportasi udara 
bagi tenaga medis ke daerah pegunungan. 
“boo...pasti mahal sekali biaya sewa 
helikopternya,” kata sob komen

Bukan hanya yang di gunung di pesisir 
juga guru-guru dapat bantuan BBM, trus bagi 
masyarakat yang di kota, berobat di RSMM 
saja gratis. “Kam pikir LPMAK bayar biaya 

berobat ituh pake daun kah,” kata Sob Komen, 
yang su emo tinggi.

Pokoknya pace Sob Komen rasa betul dari 
LPMAK pu kerja.

Sob Komen lanjut baca Koran, Pace pu 
emo naik, orang-orang bicara di Koran tu ada 
dasar kah tidak trus maksudnya apa…. Macam 
dong bikin lebih baik…. APBD saja su triliun 
tapi pembangunan tra sampai di kampung-
kampung. Guru-guru banyak yang lari dari 
tugas, begitu juga petugas kesehatan.

“Bah, orang-orang ini bicara takaruan saja, 
maksudnya apa e” tanya sob komen kesal.

Pikir Sob Komen coba sebelum bicara ato 
bikin sesuatu tuh harus ada dasar jangan asal 
bunyi bikin masyarakat di kampung-kampung 
yang menerima manfaat jadi resah dan 
khawatir saja.

Sioo….. kalo trada LPMAK yang kelola Dana 
Kemitraan PTFI ini, sa su tra tau bagaimana 
masyarakat di kampung-kampung, kata sob 
komen geleng-geleng kepala sambil berharap 
pemerintah juga menjalankan program yang 
pro deng an rakyat. (*)
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USKUP Keuskupan Timi-
ka, Mgr John Philips 
Saklil, Pr berharap Lem-

baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
bisa menjadi penjala manusia me-
lalui program dan perencanaan 
yang bertujuan mengembangkan 
masyarakat penerima manfaat 
Dana Kemitraan PT Freeport In-
donesia (PTFI).

“Kamu bukan lagi penjala ikan 
tapi Aku mengutus kamu men-
jadi penjala manusia. Tuhan 
me ngutus orang percaya dan 
ber iman untuk menjadi penjala 
ma nusia. Gambaran simbolik itu 
me mang sangat berat sebab tidak 
semua orang bisa menjadi pen-
jala manusia,” kata Uskup John 
Saklil dalam khotbanya pada Iba-
dah Pengucapan Syukur Awal 
Ma sa Kerja 2015 di lingkungan 
LPMAK.   

Berbicara tentang menjadi pen-
jala ikan, itu pekerjaan paling  
gampang. Tapi menjadi penjala 
ma nusia seperti disampaikan 
Uskup Saklil, adalah tugas paling  
berat. Manusia tidak seperti ikan, 
manusia punya otak, kaki, tangan, 
pikiran sehingga sering terjadi 
banyak perbedaan. Nah, bagaima-
na tugas seorang penjala manusia 
bisa menjala orang-orang itu.

“Masing-masing orang deng an 
latarbelakang suku, budaya, kara-
kter harus bisa dijala. Tidak ada 
keselamatan kalau hidup terpe-
cah belah, tidak ada keselamatan 
kalau menjalankan hidup dalam 
kepentingan masing-masing. Ha-
rus bersatu dan seiya-sekata se-
hingga bisa menyelamatkan orang 
lain. Harus bersekutu sesuai ha-
rap an Tuhan dalam firman-Nya 
agar bisa berjalan bersama dan 
berada dalam jaminan Tuhan,” 
pesan Uskup kepada ratusan 
karya wan LPMAK.

 Turut hadir dalam ibadah 
tersebut, Perwakilan PTFI, Claus 
Wamafma dan Philipa Zainnu-
din, serta pendamping program 
LPMAK. Selain itu hadir pula 
Wakil Ketua Badan Pengurus 
LPMAK, Yohanes Deikme dan 
Anggota BP LPMAK, Pdt Daniel 
Kaigere, S.Th. 

Uskup mengingatkan, kehan-
curan itu terjadi karena manusia 
tidak bersekutu. Tuhan mencip-
takan manusia berbeda-beda de-
ng an tujuan agar bisa menghar-
gai, bisa mengisi satu sama lain.

Dalam konteks LPMAK, menu-
rut Uskup John, tugas LPMAK 
sangat berat, bagaimana bisa me-
layani masyarakat dan bagaimana 
masyarakat itu bisa terlayani.  

“Jangan menjala proyek tapi 
menjala manusia agar manusia itu 

Jadikan LPMAK sebagai 
Penjala Manusia

Yohanes dan Yakobus. Siapakah 
mereka?

“Kamu adalah ‘seorang ber-
dosa.’ Mengapa Allah memakai 
orang-orang yang berdosa? Karena 
Allah ingin menunjukkan pada 
dunia bahwa ada kasih dan kemu-
rahan Allah yang besar yang sang-
gup untuk menyelamatkan dan 
mengubahkan manusia yang ber-
dosa. Dengan demikian, orang-
orang yang belum diselamatkan 
bisa datang pada Yesus dan disela-
matkan juga. 

Kamu adalah ‘seorang nelayan.’ 
Mengapa Tu han Yesus memang-
gil nelayan? Bukankah di Bait 
Allah ada imam besar dan imam-
imam. Begitu juga, ada orang-
orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? 
Allah tidak ingin para pelayannya 
bekerja berdasarkan kebanggaan 
diri, prestise diri, popularitas diri, 
kedudukan.

“Kalau anak-anak dari pega-
wai LPMAK asal Kamoro dan 
Amungme bisa berhasil menjadi 
sarjana, dokter bahkan mung-
kin ada yang bisa jadi uskup, itu 
menjadi kebanggaan masyarakat 
Kamo ro dan Amungme sebab 
tidak mungkin anak dari kam-
pung di pantai dan gunung sana 
bisa mendapat kemudahan seperti 
anak-anak dari pegawai LPMAK,” 
kata Uskup John Saklil.

Pegawai LPMAK harus menjadi 
teladan dan memberikan contoh 
yang baik untuk masyarakat. Jang-
an sampai  menasehati orang lain 
tapi kemudian mendapat pembi-
caraan yang bertolak belakang.

“Kita boleh protes pemerin-
tah tapi kita sendiri harus mem-
perlihatkan bahwa kita juga 

bisa melayani dengan baik ma-
syarakat. Bukan hanya protes 
tapi tidak bisa berbuat apa-apa 
untuk masyarakat. LPMAK seba-
gai perwakilan masyarakat adat 
dalam kiprahnya di dalam pem-
bangunan yang bermitra dengan 
pemerintah, tunjukkan adatmu. 
Jangan membuat sesuatu di luar 
adat, adat kebiasaan tradisi itulah 
kebiasaan dalam hidup kita. Jadi 
kalau salah berjalan maka terjeru-
muslah dalam adat yang salah,” 
tegas Uskup John.

Melalui khotbahnya saat itu, 
Uskup juga mengatakan sesung-
guhnya, panggilan untuk mem-
beritakan Injil telah disadari oleh 
anak-anak Tuhan. Akan tetapi, 
tetap saja banyak anak-anak 
Tuhan yang tidak melaksanakan-

nya. Bisa ada banyak faktor pe-
nyebab, misalnya ketakutan, 
ke  bencian dan kemarahan. Jika 
demikian, apakah kita harus ber-
henti untuk memberitakan Injil? 
Tentu tidak, karena ini merupak-
an panggilan Allah yang agung 
untuk setiap orang percaya.

Tuhan memanggil semua umat-
Nya untuk memberitakan Injil 
tanpa memandang profesi, status 
sosial dan ekonomi, juga bukan 
hanya satu-dua orang atau satu-
dua kelompok orang.

“Dari sini kita bisa melihat 
bahwa panggilan Allah ini tidak 
pernah bergantung pada satu 
orang atau satu jenis kelompok 
orang tapi pada diri Allah sendiri. 
Ia bisa memakai  siapa saja terma-
suk LPMAK. Misi adalah kisah 
tentang Allah dan anugerah-Nya 
bagi manusia berdosa. Dalam 
Markus 1:16-20, kita melihat 
panggilan Allah bagi para murid, 

“Mari, ikutlah Aku dan kamu 
akan Kujadikan penjala manu-
sia.” Kata Uskup Saklil.

Uskup menyebut ‘kamu’ yang 
akan dijadikan penjala manusia? 
Lantas siapa ‘kamu’ yang dimak-
sud oleh Tuhan Yesus? Dalam 
perikop ini, kata ‘kamu’ menun-
juk pada Simon Petrus, Andreas, 

bisa berada dalam jaringan kita. 
Caranya, LPMAK membuat pro-
gram dan rencana yang bisa meng-
ajak masyarakat tetap berada dan 
bersama di dalam pembangunan. 
Tugas orang beriman selalu ber-
pikir bahwa melalui program ini 
bisa mewartakan roh Allah ke-
pada sesama, bagaimana dengan 
program itu bisa menyelamatkan 
orang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, jadilah pen-
jala masyarakat Kamoro dan 
Amungme dan ketika  berbi-
cara tentang orang Kamoro dan 
Amungme, semua anak-anak Ka-
moro dan Amungme yang bekerja 
di LPMAK adalah representatif 
dari masyarakat Kamoro dan 
Amungme.

“Ia ingin semua pelayan-Nya 
menyadari bahwa semuanya ini 
bukan tentang kita, tapi tentang 
hati Tuhan buat kita semua. Seka-
li lagi, bukan berarti Allah tidak 
bisa memakai orang yang memi-
liki kemampuan yang hebat. Ia 
bisa pakai. Tapi, yang Ia kehenda-
ki adalah hati yang menyadari ke-
berdosaan di hadapan Tuhan dan 
kebergantungan pada anugerah 
Tuhan,” jelas Uskup.

Masih menurut Uskup, salah 
satu tempat yang paling efektif 
untuk kita menjadi penjala manu-
sia adalah keluarga. Banyak orang 
yang mengenal Tuhan melalui ke-
luarga. Karena itu, jadilah saksi di 
dalam keluarga.

Akan tetapi, ketika melayani 
ma nusia, ternyata itu tidaklah 
gam pang. Banyak kesukaran yang 
dihadapi. Kita, kata uskup mem-
butuhkan kasih Allah yang lebih 
besar lagi. 

Memang tidak dapat mengubah 
hati manusia. Namun, dikatakan, 
kita dipanggil untuk melayani-
Nya. Selain itu, manusia itu pun 
kompleks. Karena itu, ketika me-
layani, perlu memperha tikan ma-
nusia secara holistik tubuh, roh 
dan jiwa. 

(thobias maturbongs)

Uskup Timika, Mgr John Philips Saklil, Pr ketika memimpin ibadah pengucapan syukur awal tahun 
keluarga besar LPMAK.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK perwakilan PTFI, Claus Wamafma mengikuti ibadah 
pengucapan syukur awal tahun LPMAK.
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PERJALANAN hidup seseorang 
tidak pernah diketahui sampai 
kapan akan berakhir. Terkadang, 

di pertengahan jalan, seseorang bisa saja 
dipanggil oleh sang pencipta. Sebab itu 
orang sering menyebut hidup ini penuh 
misteri. Begitupun dengan perjalanan 
LPMAK, banyak suka duka, tantangan dan 
harapan, kegagalan dan keberhasilan yang 
telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya, 
tapi dalam perjalanan pelayanannya pada 
2015 ini, boleh dikatakan penuh misteri. 
Artinya, siapapun tidak bisa memprediksi 
tingkat keberhasilan dan kegagalan itu 
dalam tahun berjalan.

Pimpinan SLD-PTFI, Claus Wamafma 
dalam sambutan singkatnya pada peray-
aan ibadah syukuran awal Tahun 2015 di 
lingkungan kerja LPMAK, Senin (26/1) 
menyebutkan Tahun 2015 adalah tahun 
penuh misteri.

Sebab itu dia mengajak seluruh pegawai 
LPM AK agar mengamini penyampaian 
Uskup Timika, Mgr John Saklil yang 
menga jak LPMAK agar menjadi penjala 
manusia.

 “Tidak hanya mengingatkan kita seka-
lian, tapi juga menjadi landasan dan pegan-
gan untuk memulai tahun pelayanan kita,” 
kata Claus mewakili pimpinan PT Freeport 
Indonesia.

 “Kita belajar pada hari ini. Kita tidak 
bisa jadi penjala orang, tidak bisa jadi pen-
jala orang lain. Tidak bisa juga menjadi 
pembawa berkat, kalau kita tidak bisa men-
jadi berkat untuk orang-orang paling dekat 
dengan kita, anak istri kita. Ini pelajaran 
yang baik sekali, buat seluruh keluarga 
besar LPMAK yang hadir pada acara ini,” 
ujarnya.

Pesan Uskup Saklil melalui khotbahnya 
merupakan pesan Tuhan yang menguatkan 
setiap insan manusia di manapun serta pro-
fesi apapun, tanpa membeda-bedakan latar 
belakang dan status manusia. 

Program Tersusun Rapi

Tahun 2015,
Tahun Penuh Misteri

Kesempatan itu, Claus juga menyam-
paikan rapat evaluasi program dan capai-
an kerja pengelolaan Dana Kemitraan PT 
Freeport Indonesia 2014 telah berlalu. 
Kini, awal 2015 merupakan, langkah awal, 
mulai melangkah dalam program kerja 
tahun 2015.

Langkah tersebut, dilihat dari rapat ber-
sama yang melibatkan pihak PT Freeport 
Indonesia, juga internal LPMAK dan lem-
baga adat. Pihak terkait, termasuk pemerin-
tah eksekutif maupun legislatif Mimika 
tergabung dalam Tim Sekretariat Eksekutif 
LPMAK, terdiri dari Badan Musyawarah 
(BM), Badan Pengurus (BP) serta pelaksana 
teknis program di lapangan.

Mengenai rencana apa yang akan diker-
jakan LPMAK selama tahun 2015 men-
datang? Menurut Claus Wamafma yang  
juga salah satu anggota BM LPMAK, pro-
gram LPMAK selama tahun 2015 telah ter-
susun rapi.

 “Kita dukung, sama-sama bantu untuk 
masyarakat Amungme dan Kamoro, serta 
lima suku kerabat. Tapi juga orang lain 
yang ada di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Lembaga ini dikenang sebagai saluran. 
Sebagai alat Tuhan untuk merubah, mem-
perbaiki,  mengangkat harkat dan martabat 
orang Amungme dan Kamoro, serta lima 
suku kerabat lain. Juga semua orang Papua 
dan orang lain yang ada di Tanah Amung-
sa, Bumi Kamoro.

Menanggapi program LPMAK 2015, 
Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Ke-
mong optimis, dapat mengerjakan sejum-
lah program sesuai rencana dan strategi 
(renstra) LPMAK.

Dana kemitraan yang disalurkan PT Free-
port melalui LPMAK berkurang sekitar 30 
persen di tahun 2015. Namun pengurang-
an itu tak mempengaruhi langkah dan ca-
paian kerja LPMAK 2015 mendatang.

“Kita akan prioritas, mana yang penting 

dan utama, yaitu apa yang prioritas di pen-
didikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya,” 
jelasnya.

Pengurangan alokasi dana kemitraan di-
pengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk 
situasi manajemen perusahaan Freeport 
yang labil sementara waktu.

“Syukuran awal di tahun baru ini, kita 
memulai dengan sebuah ungkapan rasa 
syukur kita kepada Tuhan atas penyeleng-
garaan-Nya,” kata Emanuel.

Perayaan syukuran itu diawali Khotbah 
Uskup  Timika, Mgr John Philips Saklil, Pr. 
Mengambil kutipan bacaan Injil Karang an 
Matius. “Aku mengutus kamu bukan seba-
gai penjala ikan, tapi sebagai penjala manu-
sia”.

Pesan itu, bagi Emanuel Kemong men-
jadi sesuatu yang bermanfaat di dalam 
menjalankan tugas bersama sehari-hari di 
LPMAK.

“Dorongan, semangat. Bagaimana hidup 
sesuai tema yang ada, baik perjumpaan 
kita dalam keluarga, dalam masyarakat, 
di dalam lembaga, dan terutama dalam 
menjalankan tugas dan rencana kita sehari-
hari,” pesannya kepada ratusan pegawai 
LPMAK.

Emanuel juga menyatakan syukuran 
itu sebagai ungkapan syukur di masa lalu. 
Bersyukur kepada Tuhan atas kesuksesan, 
juga terhadap kegagalan yang dilakukan di 
lembaga itu.

“Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas 
semua yang gagal, karena itu (kegagalan) 
merupakan suatu momen yang penting,” 
kesannya.

Belajar dari kegagalan itu, Kemong men-
gajak semua pegawai LPMAK untuk bisa 
membenahi, bisa melakukan, bisa mene-
mukan sesuatu yang baik di tahun 2015.

Masalah-masalah yang dihadapi LPMAK 
selama 2014, membuat para pegawai se-
makin menemukan strategi untuk mampu  
melayani masyarakat, menuju pulau se-
jahtera. (willem bobi)

Claus Wamafma Emanuel Kemong

Kita dukung, sama-sama bantu untuk masyarakat 
Amungme dan Kamoro, serta lima suku kerabat. 
Tapi juga orang lain yang ada di Kabupaten Mimika.

Claus Wamafma, anggota BM LPMAK perwakilan PTFI
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Untuk mengawali tahun kerja yang baru, karyawan dan karyawati 
mengadakan Ibadah Pengucapan syukur awal tahun di Aula MPCC. Ibadah ini 
dihadiri oleh Pimpinan dan karyawan/ti LPMAK, Anggota Badan Musyawarah 
dan Badan Pengurus LPMAK serta pendamping program dari CCB-SLD PT 
freeport Indonesia dan undangan lainnya. Ibadah ini dipimpin oleh Uskup 
Timika, Mgr John Philips Saklil, Pr.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong tampak berdiskusi dengan Uskup Timika, Mgr John 
Philips Saklil.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong (kanan), Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme bersama karyawan/
ti dan undangan yang hadir menyanyikan lagu penutup.

Anggota Badan Pengurus LPMAK, Pdt Daniel Kaiger dan perwakilan PT Freeport Indonesia mengikuti ibadah 
pengucapan syukur awal tahun.

Pendamping program pendidikan, Ros Okoseray (kanan) dan staf SLD PTFI saat 
mengikuti ibadah.

Karyawan dan karyawati LPMAK larut dalam suasana ibadah pengucapan syukur awal tahun LPMAK yang diadakan di Aula MPCC.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong usai memberikan kata sambutan berjabat tangan dengan Anggota Badan Musyawarah LPMAK 
perwakilan PTFI, Claus Wamafma.
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Anggota Badan Pengurus LPMAK, Pdt Daniel Kaigere 
STh menyerahkan penghargaan yang diraih LPMAK dan 
Sustainability Report Award 2014 kepada WaSE Pendukung, 
Kristianus Ukago.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK perwakilan PTFI, 
Claus Wamafma menyerahkan piagam penghargaan 
yang diraih Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong 
dalam Indonesia CSR Award 2014. Pada Level Manajemen, 
SE LPMAK menjadi terbaik dua.

Karyawan/ti LPMAK beserta tamu dan undangan memberi tepuk tangan saat nama Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong disebutkan menjadi terbaik dua pada Level Manajemen 
dalam Indonesia CSR Award 2014.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong menyerahkan piagam 
penghargaan kepada perwakilan Biro pendidikan Okto Jangkup. Program 
pendidikan meraih dua penghargaan dalam GKPM Award dan Indonesia 
CSR Award 2014.

Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme (kiri) foto bersama perwakilan Biro Kesehatan 
usai menyerahkan piagam penghargaan. Program Kesehatan LPMAK meraih tujuh penghargaan dalam 
GKPM Award 2014 dan Indonesia CSR Award 2014.

Uskup Timika, Mgr John Philips Saklil memimpin tarian Yospan khas Kamoro (seka) usai ibadah pengucapan syukur dan ramah tamah. Acara Seka ini diikuti oleh karyawan/ti LPMAK, tamu dan undangan.
FOTO-FOTO: MISKAN/WILLEM BOBI
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PERAN berbagai pihak semakin 
mendekatkan kesuksesan seseorang. 
Demikian juga terhadap peserta 

beasiswa LPMAK, seperti disampaikan Drs 
Albertus Istiarto, MA, Pendamping peserta 
beasiswa LPMAK di Universitas Katolik 
(UNIKA) Soegijapranata Semarang, Rabu 
(28/1/).

“Evaluasi dari tahun lalu, keberhasilan 
anak-anak (peserta beasiswa) ditentukan 
juga oleh orangtua,” ungkap Albertus di 
ruang Biro Pendidikan LPMAK.

Lanjutnya, “Kita bersama-sama harus 
mem bimbing mereka. Semua bertanggungja-
wab untuk kesuksesan anak-anak,” pesan-
nya. Pihaknya berupaya membangun ko-
munikasi dengan pihak orangtua, sejak 
beberapa tahun terakhir. Katanya, tanpa 
berkomunikasi, tanpa keterlibatan orang-
tua, ada saja kesulitan dan hambatan anak-
anak itu, jelasnya.

Perjalanan kali ini bertujuan memberita-
hukan hasil dan capaian akademik setiap 
peserta beasiswa, terutama kepada setiap 
orangtua secara langsung di Kota Timika. 

Dan juga mendiskusikan perkembangan 
dan relasi orangtua dan anak, serta mendis-
kusikan persoalan dan hambatan yang terha-
dang.

Ia berharap, selama tiga hari berada di 
Timika dapat membangun komunikasi serta 
mendiskusikan mengenai anak yang ber-
sangkutan. Kemudian ditindaklanjuti dalam 
proses selanjutnya. Minimal menjadi pan-
duan pihak akademik maupun pembimbing 
akademik di Kampus UNIKA Semarang.

Walau terkadang kurang mendapat re-
spon para orangtua selama ini, hasil binaan 
pihak UNIKA Semarang, telah meluluskan 
sejumlah peserta beasiswa dengan predikat 
perjuangan.

Hasil terakhir, sedikitnya 38 peserta bea-
siswa LPMAK yang kuliah di jenjang pendi-
dikan D-III dan S-1. Sekitar delapan orang 
diantaranya, diwisuda pada pertengahan  
Desember 2014 lalu.

Albertus berharap, ke depan relasi dengan 
pihak orangtua lebih aktif, terutama untuk 
mencapai hasil yang maksimal sesuai hara-
pan semua pihak. (willem bobi)

SEKITAR pukul 09.00 pagi, 
laki-laki berambut putih, tinggi, 
berbadan lebar lagi. Dia keluar 
dari salah satu ruang di LPMAK. 
Katanya, mau mencari orangtua. 
Orangtua siapa?

“Ayo naik, kita jalan sama-sa-
ma!” ajak lelaki tua itu, Kamis 
(29/1/). Dia menjelaskan ren-
cana dan tujuannya dalam mobil 
yang ditumpanginya.

“Ada wartawan lainkah?” sem-
bari memeriksa krunya.

Sedikit lagi, sambil menambah-
kan tujuan dan maksud perjalan-
nya. Yakni menyapa, menemui 
dan berdiskusi ke setiap orangtua 
peserta beasiswa LPMAK yang di-
kuliahkan ke Universitas Katolik 
(UNIKA) Soegijapranata Sema-
rang.

Lantas, aktivitas non akademik 
itu menjadi tanggungjawab bagian 
non-akademik UNIKA yang dik-
erjakan oleh Drs. Albertus Istiarti, 
MA. Makanya setiba di Timika, 
pada hari kedua ia tampak sekitar 
jam 10 pagi, Kamis itu. Kemudian 
mengunjungi salah satu rumah di 
sekitar pasar damai.

“Orangtua ini, anaknya kuliah 
di UNIKA,”  jelasnya kepada kru 
wartawan.

Hampir sejam, Albertus ber-
jumpa dengan pihak orangtua. 
Banyak hal yang tidak diketahui 
orangtua mengenai perkembang-
an anaknya yang mendapat bea-
siswa LPMAK Semarang itu.

Lanjutan cerita demi cerita, ka-
tanya anak itu malah sedang bera-
da di Timika, dengan alasan palsu 
yang dilapor kepada orangtuanya 
di Pasar Damai Timika.

Tak hanya itu, Albertus juga 

UNIKA Berharap Keterlibatan Orangtua di Timika

sempat berkeliling di sekitar Hotel 
Anggrek. Tak berbuah hasil, kare-
na alamat yang diberikan, belum 
tepat. Kemudian berbelok ke 
jalan Hasanudin Timika, orangtu-
anya sedang keluar rumah.

Dari separuh perjalanan 
berkunjung dan berjumpa deng-
an beberapa orangtua, ada kesan 
kaget, heran bahkan senang.

“Kalau dosen atau pendamping 
datang ke rumah, itu ‘kan kami 
tahu persis, apa kata anak sela-
ma ini benar atau tidak?” kesan 
seorang wali mahasiswa. Merasa 
terbantu informasi mengenai 
anaknya yang selama ini memberi-
kan laporan palsu.

Ternyata beragam laporan 
situasi dan nasib pendidikan 
yang dilaporkan kepada orangtua 
atau walinya. Terkadang, laporan 
palsu-pun diungkapkan kepada 
orangtua. Berikut ini, salah satu 
temuan yang terungkap dalam 
liputan Tim gabungan LPMAK, 
mitra pendidiakn dan kru 
wartawan itu.

Bagaimana laporan yang dise-
but, laporan palsu mengenai 
nasib studi anak?

“Anak saya kadang bicara me-
lalui telpon, saya binggung. Kena-
pa bisa begitu ya?” heran seorang 
mama, anaknya menjadi peserta 
beasiswa LPMAK di UNIKA 
Semarang.

“Ya itu maksudnya, kami 
mau kasitahu langsung, supaya 
orangtua juga tahu, anak kuliah 
atau tidak?” sambung Albertus, 
pendamping non-Akademis ba-
gian urusan nasib pendidikan, 
kesehatan peserta beasiswa dan 
urusan non-akademis lainnya itu.

“Satu tahun ini, dia (anak peser-
ta beasiswa bersangkutan) belum 
pernah mendapat KRS. Kenapa 
ya?” tanya mama itu lagi.

“Kadang kita tanya, mau kuliah 
atau tidak?” jelas Albertus menge-
nai situasi anak itu. Dosen pena-
saran, malah ingin tahu. Apakah 
ada persoalan selain urusan kam-
pus?

Mendengar penjelasan itu, 
mama itu menjawab, keberadaan 
anaknya. “Dia sekarang ada di 
Timika!”, sejak bulan desember 
lalu, hingga Januari belum kem-
bali ke Kota Studi Semarang.

Informasi mengenai ke-
beradaan peserta beasiswa itu tak 
diketahui, atau belum dilaporkan 
kepada Biro Pendidikan LPMAK. 
Baru diketahui sejak siang tadi. 
Lantas siapa yang membiayai tiket 
Semarang-Timika, atau mengi-
jinkan untuk libur berlama di 
Timika?

“Dia minta tiket. Katanya, li-
burnya dua bulan sampai Febru-
ari. Jadi dia pulang ke Timika,” 
sambung mamanya.

Kedatangan Tim UNIKA ber-
sama Tim Biro Pendidikan ke 
rumahnya merupakan, peristiwa 

Mitra Pendidikan Kunjungi Orangtua, Itu Penting!
baru bagi keluarga peserta bea-
siswa itu.

“Dia tidak kuliah, jarang keli-
hatan di kampus. Padahal, kita 
berharap orangtua juga ikut men-
gontrol, mendukung dan memo-
tivasi anak!” pesan Albertus di-
dampingi seorang rekan UNIKA 
merekam hasil wawancara itu.

“Syukur bapa bisa datang beri-
tahu tentang anak. Kalo begitu, 
lebih baik kita tanya dia langsung. 
Dia ada di Kwamki Lama seka-
rang,” ujar mama itu sambil men-
gangkat telpon selulernya. (willem 
bobi)

UNGKAPAN dan rasa rindu selalu ada. Bera-
gam cara dilakukan untuk memenuhi kerinduan 
dan kenangan terhadap sesuatu.

Demikianlah yang dilakukan Orangtua dari 
Natalia di Timika. “Pak, nanti tolong serahkan 
kepada anak di Semarang,” jelas Mama itu kepa-
da Paskalis Abner di Teras Hotel Serayu Timika, 
Jumat (23/1/).

Orangtua Natalia datang, lantas mendengar 
Wakil Direktur Yayasan Bina Teruna Bumi 
Cenderawasih (Binterbusih) Semarang itu se-
dang berada di Timika terkait urusan kerjasama 
pendidikan di LPMAK.

Kerjasama itulah yang menyebabkan Mama 
itu datang. Anaknya disekolahkan di Semarang 
atas biaya dan dukungan LPMAK. Secara teknis, 
pengelolaan dan pembinaan kepada peserta bea-
siswa LPMAK di Semarang dan beberapa kota 
studi dipercayakan kepada Yayasan Binterbusih 
yang dike tuai Paul Sudiyo.

Natalia dan rekan-rekan menempati salah satu 
asrama yang dibiayai oleh LPMAK dan dikelola 
oleh Binterbusih.

“Dulu waktu Natalia di Timika, dia selalu rajin 

ke sekolah, jalan kaki sampai ke Mapurujaya,” 
kenang Mama itu sambil menyerahkan titipan 
berupa satu box kecil. Karton itu katanya berisi 
sirih, pinang dan kapur yang biasanya dikunya 
dan ludahnya dibuang. 

“Natalia waktu di Timika tidak perna makan 
pinang, tapi sekarang itu dia pesan banyak, 
Mungkin dia mau berbagi kepada teman-te-
mannya jugakah?”

Tak hanya titipan  surat dan kiriman barang. 
Ada beberapa titipan dari keluarga, orangtua 
dan kerabat untuk anak-anak beasiswa LPMAK 
di Semarang.

“Baik, nanti saya teruskan. Kalau ke depan 
mau kirim uang sampingan, tolong beritahu 
atau infokan lewat kami supaya bisa pantau!” 
pesan Paskalis.

Kerjasama LPMAK–Binterbusih berjalan di bi-
dang pendidikan sejak lembaga  Amungme dan 
Kamoro itu berdiri akhir dekade 90-an silam. 
Berharap supaya kemitraan itu berjalan hingga 
semakin berjasa dan menolong anak-anak men-
jadi dewasa dan merahi gelar pendidikan di jen-
jangnya. (willem bobi) 

Titip Salam Untuk Anak Natalia

Albertus Istiarto
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BERAGAM laporan si tuasi dan 
nasib pendidikan yang dilaporkan 
ke pada orangtua atau walinya. 
Ter kadang, laporan palsu-pun di-
ungk apkan kepada orangtua. 
Berikut ini, salah satu temuan 
yang terungkap dalam liputan Tim 
Pendamping Universitas Ka tolik 
(UNIKA) Soegijapranata, Sema-
rang di Kota Timika, Kamis (29/01) 
siang. Bagaimana laporan yang 
disebut, laporan palsu mengenai 
nasib studi anak?

Sekitar dua kali mamanya tel-
pon anaknya datang, setelah 
seminggu lebih menghilang atau 
menumpang di rumah keluarga 
lainnya di Kota Timika.

“Jadi mama tidak bilang, kalau 
dia aktif kuliah?”

“Kadang-kadang kami tanya, 
kamu kuliah kapan? Mau kuliah 
atau tidak?” katanya menjelas-
kan situasi komunikasi terhadap 
anaknya selama ini.

Lanjutnya, satu minggu kuliah, 
kemudian satu minggu libur lagi. 
Begitu-begitu, mengulangi jawab-
an anaknya.

Diskusi itu seperti membuka ra-
hasia, sikap cuek-mencuek antara 
orangtua peserta beasiswa dan 
anaknya. Sebab, selama ini terke-
san, peran orangtua minim, serta 
pendidikan itu seolah tak penting  

bagi anaknya atau bagi anak 
itu sendiri. Lalu apa yang mesti 
dibuat?

“Kita ingin tahu, orangtua tak 
tahu perkembangan anak (meski 
jauh, ada komunikasi telpon-red) 
dia sudah hampir satu bulan di 
Timika, seperti membiarkan ku-
liahnya?” tanya Tim UNIKA yang 
dipimpin Albertus Istiarto, bagian 
non-Akademis mahasiswa UNIKA 
itu, Kamis (29/01) siang.

Mamanya diam, seperti ber-
pikir panjang dan merenungkan 
tentang nasib anaknya. Walau 
keluarga yang satu ini terkesan 
memiliki kemampuan ekonomi, 
cukup, anak itu memiliki kemam-
puan akademik sehingga lolos 
dalam peluang beasiswa LPMAK. 
Anak itu, dari 1000 orang yang ikut 
tes, terpilih karena prestasinya di 
Timika saat itu, tahun 2011.

“Anak-anak jarang kasih alamat 
yang lengkap, bahkan nomor tele-
pon juga salah,” tambah Albertus.

Kisah itu juga yang terjadi, 
rumah satu yang didatangi siang 
ini adalah, tak sesuai nomor hand-
phone kecuali alamat rumah yang 
jelas. Nomor handphone adalah 
milik saudara sepupunya. Semen-
tara nomor handphone bapak 
dan ibu kandungnya tak diberikan 
oleh anaknya kepada UNIKA. Data 

itu diberikan sesuai fakta saat 
pendataan  identitas dan alamat 
orangtua atau wali orangtua yang 
bisa dihubungi, sediakala terjadi 
sesuatu atau menyampaikan in-
formasi mengenai pendidikan 
anak.

“Tapi sekarang, bapa sudah 
datang, kasi nomor supaya kami 
bisa telpon dan berkomunikasi 
dengan pihak kampus ke depan. 
Dengan ini saya pikir, kita bisa 
pantau anak,” jawab mama itu 
berterima kasih.

“Iya, lebih baik demikian. Ke 
depan kita berharap, orangtua 
juga mendukung anak, melakukan 
komunikasi dan memantau anak. 
Kalau ada informasi yang meragu-
kan, silahkan kontak kami,” balas 
Albertus bertukar nomor telpon-
nya

Tiba-tiba saja anak itu melintas 
masuk ke dalam rumahnya. Ke-
mudian ia keluar dan menyalami 
Tim Biro Pendidikan LPMAK, Tim 
non-Akademis Universitas Katolik 
(UNIKA) Soegijapranata Semarang 
serta kru wartawan yang menanti 
kedatangannya sekitar setengah 
jam lebih di rumahnya.

“Kamu kenal tidak sama bapa-
bapa ini?” ibunya menyapa biasa, 
Kamis (29/01). Tentunya melanjut-
kan pertanyaan alasan, mengapa 

anak itu tidak kuliah?
“Kemarin ada masalah dengan 

teman-teman. Daripada pusing, 
saya minta tiket pulang saja ke 
Timika,” katanya ramah, jujur men-
jawab pertanyaan. Juga sengaja 
tak memberitahu pihak kampus, 
tim pendam ping non-akademis di 
UNIKA.

“Lalu, kenapa tidak lapor sama 
bapa-bapa ini? Padahal masalah 
itukan bisa diselesaikan bersama 
bapa-bapa ini?” jelasnya berulang 
kali. Ibunya memahami berbeda 
dengan segelintir orangtua yang 
membiarkan tentang tugas, tang-
gungjawab dan peran orangtua.

Segelintir orangtua lain berpikir, 
mendapat beasiswa LPMAK berar-
ti menyerahkan seluruh nasibnya 
kepada LPMAK, atau tak perlu di-
pantau dan diawasi oleh orangtua.

Situasi itu berbeda dengan ala-
san UNIKA Semarang. Anak itu 
sendiri, kemudian pihak UNIKA, 
LPMAK dan peran orangtua peser-
ta beasiswa sekalipun sangat 
penting.

Persoalan sepele sekalipun, 
kebanyakan mahasiswa masih 
merahasiakan kepada orangtua, 
wali atau pihak pendamping non-
akademis di kampus.

“Masalah itu biasa, sama teman. 
Asal kamu mau berbuka hati, sa-

ling meminta maaf, lalu selesai!” 
tekan mamanya.

Lalu anak itu menjawab: “Iya, 
saya mau kuliah lagi. Besok tang-
gal 1 (Februari 2015) saya mau be-
rangkat kembali kuliah,” balasnya. 
Pertemuan orangtua peserta bea-
siswaTim Biro Pendidikan LPMAK 
bersama Pihak Non-akademis 
kampus UNIKA mene mukan per-
soalan yang dihadapi anak itu.

“Sejak awal, mama sudah curiga 
kamu. Masa dari Januari sampai 
Februari itu, libur kampus?” gu-
mangnya.

“Bagaimana hasil kamu, semes-
ter kemarin?” ungkit Albertus Isti-
arto mewakili pedamping Non-ak-
ademis Kampus UNIKA Semarang.

“Sekitar 3 atau 4 mata kuliah!” 
singkat anak itu. Setidaknya 
peserta beasiswa itu telah ber-
buka hati, mengungkapkan per-
soalannya. Ia tekad mau kembali 
kuliah, 1 Februari (2015) besok.

Mamanya merasa puas, meng-
ucapkan kekesalan laporan anak-
nya selama ini.

“Rugi dong, kalau kamu tidak 
selesaikan masalah lalu tinggal-
kan kuliah dan buat libur sendiri?” 
pesannya agar jangan mengulangi 
perbuatan yang mengorbankan 
misi perjuangan masa depan itu. 
(willem bobi)

Orangtua, LPMAK dan Mitra Ketahui Persoalan Sebenarnya

MEMPERINGATI 160 tahun Injil masuk di 
Tanah Papua yang jatuh pada tanggal 5 Februari 
2015, maka pada tanggal 6 Februari 2015 Pela-

jar dan Mahasiswa Papua di Kota Semarang menyeleng-
garakan Ibadah syukur yang diselenggarakan di Taman 
Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang. Ibadah syukur ini 
terselenggara berkat kerjasama antara pelajar peserta bea-
siswa LPMAK yang di bina Yayasan Binterbusih Semarang 
dengan Mahasiswa yang tergabung dalam Paguyuban Ma-
hasiswa Manokwari Semarang (Yummemaris).

Menurut Ketua Panitia, Hendrik Monim Daryanto, bah-
wa peringatan masuknya Injil di Tanah Papua kali ini di-
beri thema :”Injil Kristus mempersatukan Papua dengan 
Kasih”. Dengan harapan semakin mempererat tali per-
saudaran di tanah rantau. 

Sedangkan Manajer Yayasan Bin terbusih, Robert 
Manaku, dalam sambutanya di awal acara menyampaikan 
bahwa peringatan injil masuk di tanah Papua kali ini men-
jadi istimewa karena kegiatan ini telah mengumpulkan 
sekian banyak orang Papua yang sedang studi dan ber-
domisili di kota semarang.

Robert juga menyampaikan bahwa, 5 Februari yang se-
tiap ta hun di peringati merupakan salah satu momen yang 
penting dalam sejarah peradaban Orang Papua, sebab me-
lalui peristiwa 160 tahun silam itu Ottow dan Geisler, dua 
penginjil dari Zending di Jerman mendarat di Pulau Man-
sinam, Teluk Doreri, Mnukawar (Manokwari) merupakan 
awal misi penyelamatan Kristus di Tanah Papua untuk 
menyelamatkan jiwa-jiwa manusia papua dan membangun 
peradaban baru bagi manusia papua. 

Masih menurut Robert, bahwa kita sebagai genarasi 
muda papua harus bisa menjadikan setiap mo men sebagai 
pemicu semangat bagi kita untuk menjadikan bangku pen-
didikan sebagai tempat me ngembangkan diri.

Seusai sambutan dari Manajer Yayasan Binterbusih, 
acara dilanjutkan dengan Ibadah syukur di isi dengan 
konser pujia-pujian yang diiringi oleh group band ma-
hasiswa Papua dari STT Abdiel Semarang. Ibadah ini 

Peringatan 160 Tahun Injil Masuk Tanah Papua di Semarang

Siswa matrikulasi menampilkan tarian yang menggambarkan keadaan papua 
yang sering terjadi perang antar suku sebelum masuknya injil. 

IST

juga dimeriah kan oleh fragmen dalam bentuk tarian 
kolaborasi dari Teluk Doreri dibawakan oleh mahasiswa 
manokwari dan Tarian Kamoro yang dibawahkan oleh 
pelajar dari asrama amor semarang, dalam fragmen ini 
menceritakan tentang proses kedatangan Ottow Geisler 
di Pulau Mansinam untuk menyampaikan kabar kesela-
matan dari Tuhan.

Puncak dari ibadah syukur ini adalah penyampaian Fir-
man Tuhan yang disampaikan oleh Pdt. Yacub Wabiser. 
Dalam renungan, Pdt Yacub menyampaikan bahwa orang 

papua harus benar-benar kembali ke jalan Tuhan yang 
benar, dengan meninggalkan gaya hidup yang individualis, 
konsumeris dan hedonis. Dengan kembali ke jalan Tuhan, 
maka orang papua dapat membangun manusia papua dan 
tanah papua menjadi lebih baik.

Acara ini kemudian diakhiri dengan pentas musik, 
makan bersama dan ramah tama antar sesama pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat papua yang berdomisili di 
kota semarang. (Marius Wanmang, Ketua Asrama Amor 
Semarang peserta program beasiswa LPMAK)

Peserta beasiswa LPMAK di Semarang mengikuti ibadah memperingati 160 Tahun Injil masuk di Tanah Papua.

Staf Yayasan Binterbusih turut hadir merayakan 160 tahun injil masuk di Papua.
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SETIAP lembaga pendidikan atau yayas-
an pendidikan tentu memiliki harapan 
dan impian mengenai proses pendidi-

kan yang diselenggarakan di dalamnya.
Demikian juga, MPCC -Multi Purpose 

Community Center- yang dibangun LPMAK 
di Timika. MPCC diibaratkan seperti tempat 
menjala manusia. Alias ikan-ikan kecil yang 
ditangkap, kemudian dirawat dan dikem-
bangkan menjadi besar. “Kita punya tempat 
ini untuk membuat, jala tangkap ikan-ikan 
kecil supaya dia bertumbuh menjadi ikan 
yang berguna,” demikian ilustrasi Sekretaris 

PARA peserta 
beasiswa LPMAK, 
tidak hanya dinilai 
berprestasi dalam 
aspek akademik di 
kampus, tapi juga 
memiliki prestasi 
non-akademik beru-
pa keterampilan di 
luar Kampus Uni-
versitas Negeri Papua (UNIPA) Manok-
wari. Demikian potret, dua mahasiswa 
tanggungan LPMAK di Kota Studi Ma-
nokwari, Provinsi Papua Barat.

“Kedua mahasiswa itu tidak hanya me-
miliki kemampuan di kampus, tapi juga 
memiliki lokasi usaha beternak ayam,” 
kata Yohana Saidui, Staf Biro Pendidi-
kan LPMAK, beberapa waktu lalu.

Kedua peserta 
beasiswa itu adalah 
Frits Roni Teharoko 
angkatan beasiswa 
LPMAK tahun 2010 
serta Elias Deikme. 
Usaha peternakan 
ayam itu awalnya 
sekedar mengisi 
waktu luang usai ku-

liah di Jurusan Kese hatan Hewan.
Dalam diskusi kedua anak itu, ber-

sepakat untuk merintis usaha ternak 
ayam potong, disamping praktek ilmu 
yang diajarkan di kampus negeri terse-
but. 

“Usaha ini dirintis pada bulan Sep-
tember 2013 lalu. Awalnya mereka dua 
meminjam modal dari pengelola sebesar 

Rp. 11.000.000,- dengan memanfaat-
kan kandang sapi milik universitas yang 
sudah tidak difungsikan lagi,” tulis Yo-
hana Saidui kepada LAndAS.

Pinjaman awal itu dipergunakan 
untuk membeli ayam sebanyak 400 ekor, 
serta peralatan dan pakan ternak ayam. 
Keuletan kedua mahasiswa, hasilnya 
ayam itu dipanen pertama pada Desem-
ber 2013. Satu ekor ayam potong dijual 
seharga 65.000 rupiah. Demikian juga 
panenan tahap kedua pada pertengahan 
tahun 2014 lalu.

Keuntungannya dipergunakan mem-
bayar utang, serta dipergunakan untuk 
keberlanjutan usaha. Hingga kini, kedua 
mahasiswa itu sedang mempersiapkan 
usaha tahap ketiga, pada 2015 men-
datang. (*/willem bobi)

Beternak Ayam, Kedua Mahasiswa Belajar Dua Aspek

Hasilnya ayam itu 
dipanen pertama pada 
Desember 2013. Satu 
ekor ayam potong dijual 
seharga 65.000 rupiah.

Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong dalam sambutan 
resmi di salah satu acara internal LPMAK, Senin (26/01).

Lanjutnya, MPCC menjadi tempat jala bagi anak-anak. 
Dididik, dintindaklanjut sesuai tindakan sekolah, sesuai 
standar sekolah, kemudian menaikkan tingkatan, me-
lalui fasilitas dan kualitas pendidikan yang disediakan di 
MPCC. Berrencana menjadi pusat pembelajaran masyara-
kat.

“Anak-anak dari kampung dibawa, beberapa minggu 
di sini. Ada tempat guest house, jadi kita urus, mendidik 
mereka. Guru-guru juga belajar di sini!” urainya panjang 
lebar.

Sambutan itu disampaikan kepada seluruh karya wan-
karyawati LPMAK, beserta Badan Pengurus LPM AK, serta 
anggota Badan Musyawarah (BM) LPMAK, dan wakil pe-
rusahaan PT Freeport Indonesia.

“Kita lakukan ini, demi menjemput bola,” sambungnya. 
Sebab di kampung sering terjadi beragam persoalan pendi-
dikan, serta kurang berkembang baik sesuai harapan.

Selain fasilitas kurang, juga perhatian dan pengembang-
an pendidikan di tingkat kampung sering terbentur akibat 
ketersediaan tenaga guru beserta kualitas pendidikan.

Solusi MPCC tentunya bertujuan mempersiapkan ge-
nerasi manusia yang kompetitif di waktu mendatang.

“Mereka belajar di sini, dengan fasilitas yang ada. Setelah 
itu mereka bisa kembali ke kampung,” perjelasnya.

Pimpinan LPMAK itu berharap, lokasi bangunan 
MPCC itu bisa diresmikan beberapa waktu mendatang. 
(willem bobi)Siswa dan siswi Multi Purpose Community Center mengikuti acara MPCC Gathering sekaligus penyerahan sertifikat.

Siswa dan siswi Multi Purpose Community Center menyanyikan lagu Tanah Papua.

Siswa dan siswi Multi Purpose Community Center yang berprestasi foto bersama perwakilan 
LPMAK, Matheus Suprihatin usai menyerahkan piagam dan bingkisan. 

Kepala Biro Pendidikan, Titus Kemong (kiri) mengunjungi 
tempat usaha ternak ayam yang dijaklankan oleh perserta 
beasiswa LPMAK di UNIPA Manokwari.

MISKAN

FOTO-FOTO : MISKAN

Emanuel Kemong

MPCC 
Mempersiapkan 
Generasi 
Kompetitif
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FOTO-FOTO : BIRO KESEHATAN

Dibawah Remang Cahaya 
dan Gelappun Tetap Jadi!

MENTARI-pun tertelan 
bumi di sore hari itu. 
Kian lama berkas sinar 

sang mentari hilang dari atas 
permukaan laut Pantai Mimika 
Barat.

Sementara itu, anak-anak deng-
an riangnya menyambut perahu 
susun yang baru tiba, di Dermaga 
Kampung Amar, Distrik Mimika 
Barat Tengah beberapa waktu 
lalu.

Perahu itu mengangkut Tim 
Pengendalian Malaria yang hen-
dak melakukan pemeriksaan pe-
nyakit malaria di Kampung Amar. 
Seperti biasanya, mereka melaku-
kan kegiatan bersambung dari ka-
wasan Mimika Timur.

Surat ijin menyebut, kegiatan 
itu bersambung dari daratan 
Kampung Ipiri, Paripi dan Yara-
ya, masih di Distrik Amar.

Segala peralatan dan perleng-
kapan, termasuk obat-obatan dan 
logistik tertata rapi di Balai Kam-
pung Amar, Distrik Amar.

“Setelah penyuluhan kita akan 
melanjutkan dengan pemeriksaan 
darah. Bagi yang bersedia atau 
merasa sakit, silahkan darahnya 
bisa diperiksakan,” demikian ara-
han penanggungjawab kegiatan 
pengendalian malaria, Frans Kori-
nus Wabiser.

Ia bekerja khusus, memimpin 
tim pengendalian malaria LPM-
AK yang terdiri dari beberapa 
tek nisi penyemprotan IRS. Tugas-
nya menyemprot rumah warga, 
ke mudian membagikan kelambu 
kepada warga setempat.

Tim itu terdiri  dari para petu-
gas Pustus setempat. Para perawat 
itu bergabung untuk memverifi-
kasi pasien, mengambil sampel 
darah. Kemudian petugas lain, 
menyiapkan papan sampel darah 
sehingga siap diperiksa dibawah 

mikroskop elektron.
“Siapa yang mau periksakan 

da rah, silahkan maju dan antri!” 
demikian kalimat komando yang 
terlontar di bawah atap gedung 
tua.

Di bawah bangunan kampung 
itu, warga mengikuti kegiatan 
pe nyuluhan. Serius menonton 
vi deo, film sosialisasi dan aneka 
tayangan mediasi lainnya. Anak-
anak duduk di muka berpangku 

kaki di lantai. Satu-dua pria dan 
ibu-ibu berdiri seperti membuat 
pagar sekelilingnya.

Sejenak senyum, tertawa, ter-
kadang menilai dan memberikan 
komentar tentang film itu. “Kalau 
mabuk, jalan sembarang, itu cepat 
dapat penyakit!” kata-kata yang 
terekam saat itu.

Sepinya malam, hanya terden-
gar derunya ombak menghantam 
pasir putih dan akar pohon man-

grove (mangi-mangi). Angin sepoi-
sepoi menggetarkan din ding dan 
atap rumah. 

Di lain waktu menerpa din-
ding balai kampung, serta rumah-
rumah beratap rumbai-rumbai 
dan terpal.

Malam pun kian sepi, diesel 
ber bunyi naik-turun. Hanya ukur-
an lima liter bensin, mampu me  -
nerangi sepanjang memerik sa 
kaca-kaca sampel darah. Peker-
jaan-pekerjaan itu bertujuan 
meng  hasilkan data-data seperti 
jumlah pasien, jenis penyakit, 
atau ganggu an lain pada tubuh 
seseorang.

“Diare atau sakit ringan lain 
juga kita kasih obat. Tapi kalau 
temuan positif malaria, berarti di-
obati. Jadi pasien langsung men-
dapat obat sesuai hasil pemerik-
saan,” kata Wabiser.

Sebelumnya, pemeriksaan dan 
pengendalian malaria dilakukan 
di Distrik Mimika Timur.

“Sebagian penduduk kampung 
Omawita lebih sering berada di 
befak, mencari keraka. Sama juga 
di Mimika Barat. Faktor-faktor ini 
menyebakan angka malaria cukup 
tinggi,” katanya.

Kendala sering dijumpai. Ma-

syarakat sering meninggalkan 
ru mah, dikunci. Jadi tak bisa 
me lakukan semprot rumah. Ke-
sulitan-kesulitan itu menyebab-
kan angka SPR tinggi, sekitar 
14persen di Mimika Timur Jauh. 
Faktor alam dan kebiasaan warga 
di Kampung Atuka juga menye-
babkan, angka SPR masih tinggi 
sepanjang September 2014 lalu.

Situasi pelayanan itulah, yang 
diperjelas juga oleh Kepala Biro 
Kesehatan LPMAK, Yusup Nu-
groho, baru-baru ini. 

Mengenai pengendalian ma-
laria, ”Sebanyak 22 kampung, 
388 rumah disemprot (IRS), 660 
kelambu dibagikan dan dipasang. 
Sebanyak 2.640 orang mengikuti 
penyuluhan. Sebanyak 3.292 
orang diperiksa, total 7,5persen 
positif kena malaria,” tulisnya 
mengenai program pengendalian 
malaria LPMAK di Pesisir  Mimi-
ka sepanjang tahun 2014.

Pesan itu meringkas situasi dan 
persentase pasien di tingkat kam-
pung. Tentunya berpengaruh ter-
hadap angka dan jumlah pasien 
malaria yang berkunjung ke pos 
pelayanan kesehatan, puskesmas 
maupun rumah sakit di Kota 
Timika. (willem bobi)

Tim Malaria kerjasama Biro kesehatan dan puskesmas pembantu melakukan penyuluhan dan pemeriksaan malaria di kampung wilayah pesisir Kabupaten Mimika.

Tim Malaria membagikan kelambu anti nyamuk malaria 
dan langsung memasang kelambu di rumah-rumah 
warga.
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Kunjungan Komisi I DPR RI ke Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Milik LPMAK

Sebanyak 14 anggota 
Komisi I DPR RI 
mengunjungi Rumah sakit 
Mitra Masyarakat Timika. 
Dalam kunjungan tersebut 
anggota komisi I DPR RI 
bertegur sapa dengan 
pasien yang berobat di 
RSMM.

Selama mengunjungi 
RSMM, Anggota Komisi 
I DPR RI memperoleh 
informasi mengenai rumah 
sakit melalui Direktur 
RSMM, Pendamping 
Biro Kesehatan maupun 
informasi secara langsung 
dari Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, Emanuel Kemong.

Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Timika Asril Hamzah Tanjung 
memimpin rombongan 14 anggota komisi I mengunjungi Sekolah Asrama 
Taruna Papua. Saat melakukan kunjungan didampingi oleh Sekretaris 
Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong, EVIP Local development and Human 
Right PTFI, Lasmaydha Siregar, Anggota BM LPMAK Perwakilan PTFI, Claus 
Wamafma berserta tim Biro Pendidikan LPMAK.
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FOTO-FOTO: WILLEM BOBI

Kegiatan Belajar Mengajar SD Taruna Papua

Kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar Taruna Papua, Wonosari Jaya SP IV. Tampak anak-anak ketika mengikuti pelajaran pendidikan 
jasmani, keakraban dan keceriaan anak-anak mengisi suasana ketika melakukan pemanasan dan bermain sepak bola. Sementara di kelas 
yang berbeda anak-anak begitu aktif ketika seorang guru menjelaskan pelajaran dan memberi pertanyaan. Tak hanya di kelas saja mata 
pelajaran diajarkan, pada foto dibawah murid SD Taruna Papua belajar kosa kata bahasa Inggris dengan metode bermain dan belajar.
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AKHIR-akhir ini, bahkan 
sepanjang waktu, ses-
eorang dihadapkan pada 

perjuangan mencapai tujuan 
hidup. Aneka ragam persaingan, 
termasuk persaingan politik, pen-
didikan, ekonomi bisnis dan se-
bagainya untuk mencapai tujuan 
tertentu dalam hidup manusia.

Tujuan tersebut, kata Pastor 
Paulus Dodot Kusworo, SCJ, ber-
lawanan misi dengan tujuan dan 
misi perjuangan Allah. Sebab, 
tujuan hidup manusia sewajarnya 
diibaratkan seperti seorang pela-
yan. 

Pelayan sesuai bacaan Kitab 
Suci, merupakan seorang manu-
sia yang memiliki sikap dan tinda-
kan paling bawah, kelas terendah 
dalam strata kemasyarakatan.

“Pertanyaannya, siapa yang 
mau menjadi paling rendah?” 
tanya Pastor Dodot, Senin (9/2). 
Pekerja, karyawan dan karyawati 
LPMAK sebagai pelayan, mesti 
merendahkan diri diantara sesa-
ma rekan kerja, bahkan kepada 
masyarakat tujuh suku yang di-
layani. Artinya, siapapun pekerja 
atau pegawai, tidak mesti terlibat 
berlomba-lomba untuk mendudu-
ki posisi atau jabatan tertentu.

Mengejar tujuan demikian, Pas-
tor menyamakan, berlomba-lom-
ba bukan menjadi paling rendah, 
bukan pula juga menjadi pelayan 
yang dimaksud selama ini. Lanjut-
nya, sebaliknya, berlomba-lomba 
mendapatkan atau berusaha naik 
jabatan, naik pangkat. Bahkan 
berlomba secara politis, bukan 
lagi rahasia.

Contoh sederhana, seseorang 

Tuhan untuk merebut dan masuk 
ke Tanah Kanaan, seperti yang 
dijanjikan oleh Allah bagi bangsa 
Israel,” ujarnya mengkutip ba-
caan Kitab Suci Perjanjian Lama, 
Senin (2/2).

Pesan itu disampaikan Pendeta 
Arjuwini ketika membawakan 
Firman Tuhan kepada karyawan-
karyawati LPMAK dalam ibadah 
rutin LPMAK. Seperti biasanya 
setiap awal pekan, karyawan-kary-
awati LPMAK menyelenggaraan 
ibadah awal pekan.

Lanjutnya, kala Musa tiada, Fir-
man Tuhan menjadi kekuatan 
bagi Yosua. Demikian juga dalam 
mencapai tujuan pekerjaan dan 
cita-cita LPMAKmaupun  pribadi 
seseorang.

“Mencapai setiap visi dan misi 
dibutuhkan kekuatan tim. Ker-
jasama di dalam tim. Kecakapan 

Pastor Paulus Dodot Kusworo, SCJ

“Mesti Menjadi Pelayan”

menyuap atasannya dengan 
maksud tertentu, berupa uang, 
barang atau jasa tertentu untuk 
kepentingan tertentu.

“Situasi demikian, kalau mau 
melayani, arti pelayan sesung-
guhnya sangat ngeri, berat!” ucap 
mantan Pastor Paroki Gereja 
Katolik Maria Bintang Laut, Kao-
kanao itu.

Apalagi di LPMAK, melayani 
masyarakat Suku Kamoro dan 
Amungme serta lima suku kekera-
batan dengan beragam tipe dan 
latar belakang  kehidupan.

“Sungguh, perkara (pelayan) 
yang tidak gampang dan tidak 
mudah!” herannya,   menyebut-
kan program LPMAK di bidang 
pendidikan, kesehatan, pengem-
bangan ekonomi dan biro pendu-
kung lainnya.

Tak hanya itu, sebagai pelayan 
di LPMAK, juga dihadapkan pada 
sistem, aturan dan kebijakan yang 
beranekaragam, penuh tantan-

gan.
Dalam situasi beragam tantan-

gan di internal maupun eksternal 
lembaga (organisasi), bagaimana 
seorang pelayan di LPMAK dapat 
menjawab tuntutan masyarakat?

Menyimak bacaan, di Internal 
LPMAK, Senin (7/2), sebena-
rnya seseorang karyawan maupun 
karya wati LPMAK tinggal memi-
lih. Apakah mau berlaku seperti 
seorang murid utusan Yesus dan 
bekerja sebagai seorang pelayan 
di LPMAK? Ataukah sebaliknya, 
berlomba meraih posisi, jabatan, 
atau mencari pelayan supaya di-
layani orang lain?

Pilihan apapun, ada risikonya. 
Bacaan injil itu mengatakan, 
Yesus menjadi pelayan para rasul, 
demi mewujudkan kerajaan Allah. 
Yesus memanggil dan mengutus 
murid ke tengah-tengah serigala. 
Sebelum itu, Yesus menguatkan 
ke-70 murid dengan caraNya, su-
paya berani mewartawakan misi 

Allah di tengah-tengah serigala, 
lebih dari satu serigala.

Situasi pengutusan seperti itu, 
satu domba lawan banyak seri-
gala.

Situasi yang terancam, karena 
sekelilingnya dipenuhi serigala 
yang pasti bermusuhan. Maka itu, 
cara Yesus menguatkan murid-
Nya, supaya berani, kuat dan siap 
menghadapi para musuh. Misi 

maupun yang lain untuk meraih-
nya,”  tuturnya.

Terlebih, keyakinan terhadap 
apa yang dikerjakan, tentu memi-
liki keyakinan mengenai kepas-
tian menuju keberhasilan. Seb-
agai umat Allah yang beriman, 
pekerjaan berhasil sesuai cita-cita 
pelayanan kepada masyarakat. 

Model lain adalah, keyaki-
nan dalam persekutuan untuk 
meraih keberhasilan bersama 
masyarakat.

“Sebagaimana lampu menyala 
ketika terhubung dengan arus 
listrik, sebaliknya ketika arus lis-
trik dipadamkan, lama-kelamaaan 
pasti mati, padam,” ilustrasi-
nya mengajak berteguh kepada 
Tuhan.

Sapaan Firman Tuhan, kata 
Pendeta itu, memberi kekuatan 
yang lebih kuat dalam tugas mau-

pun pekerjaan. Kekuatan, ker-
jasama dengan sesama lain, rekan 
kerja dalam bekerja, pekerjaaan 
menjadi lebih ringan.

Ibarat kata, bangunan besar 
memiliki pasir, semen, batu dan 
material lainnya. “Dalam satu 
visi dan misi membutuhkan se-
buah komitmen yang kuat dan 
kokoh, untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan!” pesannya demi 
pelayanan LPMAK di tahun 2015 
berjalan ini.

Pesan-pesan Pendeta itu meg-
ingatkan karyawan-karyawati 
LPMAK agar setiap insan ma-
nusia memiliki kekuataan iman 
dalam melakukan pelayanan ke-
pada masyarakat lokal. Setidaknya 
bekerja sesuai program kerja yang 
direncanakan setiap bagian atau 
biro program di LPMAK. (willem 
bobi)

Perlu Kekuatan dan Kerjasama Tim

BERBAGAI cara dilakukan ma-
nusia untuk mencapai tujuan 
dan impian manusia. Begitu juga 
dengan LPMAK, kata Pendeta Ar-
juni Leo, dalam mencapai tujuan 
pekerjaan dan maupun cita-cita 

pribadi, harus dihadapi dengan 
kekuatan besar yang berasal dari 
Allah.

“Pasti ada tantangan dan ha-
langan. Inilah juga yang dihadapi 
Yosua ketika Ia diperintahkan 

Allah itu dipenuhi dalam diri 
seorang pelayan, setiap hati murid 
Yesus.

Sama artinya, menyiapkan kary-
awan-karyawati LPMAK supaya 
tidak menjadi santapan serigala. 
Sebaliknya, karyawan-karyawati 
LPMAK menjadi penjala masyara-
kat tujuh suku, sebagai peserta 
program misi LPMAK, misi 
Allah. (willem bobi)

Pastor Paulus Dodot Kusworo, SCJ saat memimpin Ibadah rutin LPMAK.

Pendeta Arjuwini Leo ketika memimpin Ibadah rutin LPMAK.

Penghuni Asrama Solus Populi menyanyikan kidung pujian dalam ibadah rutin LPMAK.

WILLEM BOBI

WILLEM BOBI
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BAGIAN Kemitraan di LPMAK 
bersifat memberikan dukungan, 
terlebih kepada lembaga-lembaga 
adat, seperti Lembaga Musy-
awarah Suku Amungme (LEMA-
SA) dan Lembaga Musyawarah 
Adat Suku Kamoro (LEMASKO). 
Kemudian gereja dan beberapa 
yayasan yang dikoordinir oleh 
LPMAK.

“Kerjasama kemitraan, inti-
nya memberikan dukungan dana 
terhadap semua program yang 
berasal dari mereka, dan mereka 
sendiri yang menjalankannya,” 
jelas Wakil Sekretaris Ekseku-
tif LPMAK Bidang Kemitraan,  
Abraham Timika, Senin (2/2).

Dukungan itu disalurkan sesuai 

PROGRAM-program khu-
sus LPMAK bertujuan 
memberikan dukungan 

terhadap daerah tertentu. Sep-
erti daerah Ugimba, Abraham 
Timang, Wakil Sekretaris  Ekse-
kutif (WASE) Bidang Kemitraan 
LPMAK mengatakan, pihaknya 
berperan memberikan dukungan 
pembangunan kawasan daerah 
tertinggal.

“Daerah Ugimba, sementara 
ini menjadi fokus utama melalui 
dukungan dari LPMAK,” ungkap 
WASE Bidang Kemitraan, Senin 
(2/2).

Alasannya, kata Abraham, pe-
merintah selama ini sulit men-
jangkau akibat kondisi geografis 
serta kendala transportasi dan 
jangkauan kawasan yang sulit. 
Akibatnya, program pembangun-
an pemerintah selama ini tersen-
dat, mengalami hambatan.

LPMAK lantas mendukung 
program pemerintah, setidaknya 
berupa program pendidikan, pro-
gram ekonomi - pertanian - dan 
lainnya.

Pelayanan itu diharapkan dapat 
berjalan, menjangkau dan melaya-
ni masyarakat terisolir. Selain itu, 
rencana program khusus LPMAK 
ke Ugimba ini memiliki alasan 
khusus lainnya. 

WASE kemitraan LPMAK itu 
menjelaskan, jangkaun program 
khusus ke Ugimba juga memiliki 

Kemitraan LPMAK Bersifat Mendukung

pemaparan rencana dan strategi 
tiap lembaga mitra, dengan hara-
pan program lembaga adat mau-
pun lembaga gereja serta yayasan 
dapat berjalan sesuai harapan.

“Tentunya dalam pemanfaatan 
dana atau anggaran dapat me-

Ugimba Jadi Fokus Program Kemitraan

alasan kesepakatan antara pihak  
PT Freeport Indonesia dan ma-
syarakat setempat.

“Jadi LPMAK sifatnya memberi-

IST

Abaraham Timang

nyentuh kepada masyarakat ses-
uai rencana mereka,” ujar WASE 
yang membawahi Biro Adat dan 
Agama di LPMAK itu.

Ia menjelaskan, program lain 
seperti program pendidikan, 
kesehatan dan pengembangan 
ekonomi merupakan program 
utama LPMAK, sehingga real-
isasinya langsung dikerjakan oleh 
LPMAK.

Dukungan dana terhadap lem-
baga adat dan gereja di tahun 
2015, diharapkan memanfaatkan-
nya sesuai tujuan dan rencana 
semula.

“Hasilnya juga baik, paling 
tidak seperti tahun-tahun sebel-
umnya,” kesannya. (willem bobi)

kan dukungan terhadap layan an 
masyarakat di Ugimba,” tuturnya.

Demi kelancaran program terse-
but, LPMAK menjalin hubung-

an kerjasama dengan salah satu 
yayasan di daerah Ugimba.

“Melalui yayasan itu, kami 
memberikan dukungan untuk 

mengembangkan program-pro-
gram kepada masyarakat,” kata-
nya. (willem bobi)

Helikopter salah satu alat transportasi yang dapat digunakan ke Kampung Ugimba, Kabupaten 
Intan Jaya, beberapa masyarakat Kampung Ugimba menurunkan bantuan dari LPMAK.

Murid sekolah dasar di Kampung Ugimba, Kabupaten Intan Jaya menggantungnoken yang digunakan sebagai tempat mengisi perlengkapan belajar di ranting pohon. Tampak anak-anak menggunakan 
seragam sekolah bantuan dari LPMAK.

Lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat Kampung Ugimba, LPMAK turut mendukung 
pengembangan pertanian kopi.
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Jakob Sumardjo, Budayawan

KEDUDUKAN koruptor 
tidak berbeda dengan pem-
berontak negara, teroris, 

anarkis, yang akhirnya meniadakan 
Negara Kesatuan Republik Indone-
sia. Jika setiap teroris dan pemberon-
tak dapat dikenai hukuman mati, 
belum ada koruptor dihukum mati.

Korupsi menggerogoti negara se-
perti kanker menggerogoti tubuh 
ma nusia, sedangkan teroris dan 
pem berontak terang-terangan ter-
lihat seperti virus memasuki tubuh 
m anusia. Negara yang penuh korup-
tor akhirnya akan ambruk juga kare-
na kehabisan daya hidup. Koruptor 
seperti kambing hitam dalam ke-
luarga, yang menghabiskan seluruh 
harta benda keluarga hingga menye-
babkan anak-anak, orangtua, dan 
keluarga dekatnya telantar. Keluarga 
menunggu kehancurannya.

Korupsi adalah penggerogotan 
material negara, sama berbahaya-
nya dengan penggerogotan ideologi 
negara. Mungkin teroris dan pembe-
rontak masih memiliki kebangsaan 
negara meski berbeda ideologinya. 
Kaum koruptor benar-benar tidak 
memiliki rasa kebangsaan.

Mereka manusia-manusia opor-
tunistis yang tak segan-segan mem-
bawa lari hasil korupsinya ke luar 
negeri dan jika perlu menetap di 
sana agar tidak terjangkau hukum 
nasional Indonesia.

Hidup membutuhkan sumber 
hidup material, baik berupa tanah 
pertanian, hasil hutan, bidang jasa, 
maupun kelautan. Begitu pula ke-
hidupan negara membutuhkan 
biaya hidup berupa kekayaan nega-
ra. Kekayaan itu kepemilikan, yang 
di sini berarti milik lembaga ken-
egaraan. Lembaga ini digerakkan 
orangorang yang terpilih bangsanya 
untuk menduduki jabatan-jabatan 
lembaga itu. Jika negara ini tak me-
miliki apa pun kecuali utang negara, 
rakyat bangsa itulah yang akhirnya 
harus menanggung pembayarannya.

Itulah yang terjadi dengan pesta 
pora korupsi sekarang ini. Kekay-
aan yang dibelanjakan negara untuk 

menghidupi bangsa ternyata diger-
ogoti para pejabat negara sendiri. 
Seperti penyakit kanker yang baru 
terasa akibat fatalnya puluhan tahun 
kemudian, begitu juga dengan pe-
nyakit korupsi ini. 

Boleh jadi para koruptornya 
sudah lama mati dan tak bisa menik-
mati hasil korupsinya, tetapi akibat 
perbuatannya akan ditanggung cucu 
dan buyutnya sendiri. 

Penyair Abdul Hadi WM pernah 
menulis sajak mengenai perkara 
ini. Intinya para koruptor itu sibuk 
memetik dan memakan habis buah-
buah yang diperuntukkan bagi anak 
cucunya nanti.

Pembunuh skala nasional
Gejala korupsi yang sebenarnya 

berakibat fatal ini, yang tidak segera 
terlihat akibatnya atau akibatnya 
tidak pernah dihubungkan dengan 
kejahatan korupsi, membuat para 
pelaku korupsi dijatuhi hukuman 
ringan. Mereka hanya dikategorikan 
sebagai maling besar atau tikus neg-
ara. Sebenarnya mereka pembunuh 
dalam skala nasional.

Jika ada sekolah dasar ambruk, 
jembatan ambruk, jalan hancur yang 
memakan korban; atau pembangu-
nan puskesmas ataupun rumah sakit 
yang terbatas  dan lamban; bantuan 
sosial bagi kesehatan, kesejahtera-
an, pendidikan bagi mereka yang 
tak mampu sehingga banyak warga 
miskin tidak tertolong, padahal ne-
ga ra telah menyediakan anggaran-
nya; siapakah yang harus bertang-
gung jawab atas musibah ini?

Tak ada hubungan antara pela-
jar yang tewas tertabrak truk akibat 
menghindari lubang di jalan dan pe-
jabat yang harus bertanggung jawab 
atas terpeliharanya jalan dan ketert-
iban lalu lintas. Tak ada hubungan 
antara jutaan balita yang meninggal 
akibat kurangnya jaminan keuangan 
dan pejabat yang seharusnya ber-
tanggung jawab atas kesehatan dan 
kesejahteraan rakyatnya.

Belanja negara untuk rakyatnya 
barangkali telah diperhitungkan se-
cara cermat, tetapi kenyataannya tak 
mengubah apa pun pada rakyat se-
lama puluhan tahun berdirinya neg-

ara nasional ini. Korupsi para peja-
bat negara justru semakin merajalela 
dan berani sehingga menjadi ciri-ciri 
salah satu gaya hidup mereka. Mere-
ka tersenyum bangga ketika digiring 
ke Kantor KPK. Semakin besar nilai 
korupsinya semakin tegak busung 
dadanya. Mereka ini orang sehat 
atau orang sakit?

Medan korupsi semakin luas. Ada 
korupsi belanja negara dan ada ko-
rupsi masukan negara. Para pejabat 
negara yang korup berada di antara 
lembaga pemberi dan penerima. 
Memberinya digerogoti, meneri-
manya juga digerogoti. Akibatnya, 
rakyat hanya menerima sisa-sisa ”ke-
baikan hati” kaum koruptor. 

Tentu saja para koruptor ini tak 
dapat menggasak habis belanja neg-
ara atau pemasukan negara karena 
hal itu tidak mungkin. Masalahnya 
sekarang seberapa banyak yang mer-
eka korup? Seperempatnya? Seten-
gahnya? Tiga perempatnya? Sebab, 
pada dasarnya manusia itu dapat ser-
akah, tentu saja jatah korupnya juga 
semakin meningkat sampai mereka 
ketahuan dan tertangkap basah.

Gaji pegawai negara naik Rp 1 
juta sudah merupakan loncatan luar 
biasa. Biasanya kenaikan tingkat 
atau golongan hanya bergerak antara 
Rp 200.000 dan Rp 700.000. Pega-
wai negeri itu jika dilihat dari stan-
dar gaji resmi, tidak mungkin masuk 
kategori orang kaya. Pegawai negeri 
itu kategori orang miskin di Indo-
nesia. Pegawai negeri dengan gaji 
puluhan juta saja sudah tidak masuk 
akal dan tidak adil. Jika ada yang me-
miliki kekayaan ratusan juta, tentu 
pegawai negeri yang luar biasa.

Namun, kini banyak pegawai 
negeri dan pegawai negara yang rek-
eningnya miliaran rupiah bahkan 
triliunan rupiah. Dari mana mereka 
memiliki simpanan sebanyak itu? 
Sejauh mana kerusakan negara yang 
telah mereka perbuat? Berapa ban-
yak jiwa tidak tertolong oleh timbu-
nan korupsinya?

Vampir yang sesungguhnya adalah 
mereka, para koruptor. Dan bebera-
pa dari mereka telah tertangkap aki-
bat bangun kesiangan. (*)

Koruptor Membunuh Negara

Manfaat Buah Semangka 
Mencegah Berbagai 
Macam Pernyakit

APAKAH anda tahu lebih dalam tentang man-
faat buah semangka? Mungkin anda berfikir buah 
ini hanyalah tak lebih dari bola yang berisi ban-
yak air? Jika anda berfikir demikian berikut ini 
adalah beberapa manfaat buah semangka yang 
wajib anda ketahui. Memangnya apa sih keis-
timewaan dati buah yang bernama latin citrullus 
lanatus ini?

Semangka mengandung banyak sekali kalium 
yang sangat membantu dalam pembersihan 
racun-racun di ginjal. Selain itu, buah ini juga 
sangat membantu dalam mengurangi konsentrasi 
jumlah asam urat dalam darah, sehingga dapat 
mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan 
ginjal dan pembentukan batu ginjal.

Mencegah Tekanan Darah Tinggi dan Stroke
Buah semangka juga mengandung magnesium, 

yang  sangat baik dalam menurunkan tekanan 
darah. Selain  itu adanya karotenoid di dalamnya 
juga dapat mencegah pengerasan pada dinding 
arteri maupun pembuluh vena, sehingga dapat 
membantu mengurangi tekanan darah.

IST

Para penderita diabetes seharusnya melakukan 
diet rendah gula. Semangka dapat menjadi salah 
satu pengganti gula alternatif karena rasanya 
yang manis namun rendah kadar gulanya. Selain 
itu, berbagai vitamin dan mineral di dalamnya 
membantu berfungsinya senyawa insulin dalam 
tubuh, sehingga menurunkan mampu tingkat 
gula darah.

Menjaga kesehatan jantung : Lypocene dan ka-
rotenoid ditemukan berlimpah di dalam semang-
ka, meningkatkan fungsi jantung. Beta karoten, 
yang dikenal anti oksidan yang sangat baik juga 
membuat Anda tetap berjiwa muda dan mence-
gah penuaan dini.

Degenerasi makula : Adanya beta karoten, 
vitamin-C, Lutein dan Zeaxanthin dalam buah 
ini akan menjaga sebagai alat perlindungan mata 
dari degenerasi makula. Senyawa-senyawa terse-
but. Dan juga anti oksidan yang terkadung di 
dalamnya akan melindungi mata dari penyakit 
lainnya seperti pengeringan air mata dan saraf 
optik, glaukoma.

Lypocene yang ditemukan sangat efektif dalam 
mencegah kanker karena mapu memperbaiki dan 
memperbaharui jaringan yang rusak. Semangka 
juga mengandung fitonutrien yang memiliki 
manfaat yang baik untuk menjaga fungsi kesehat-
an organ internal, mata, sistem sekresi. (*)
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LIMA tahun memimpin Lem-
baga Pengembangan Masyara-
kat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) bukanlah waktu yang 
terlalu lama. Rasanya terlalu sing-
kat apalagi saban hari berhadapan 
dengan segudang permasalahan 
yang datang silih berganti. Itulah 
yang dialami Sekretaris Ekseku-
tif LPMAK, Emanuel Kemong. 
Memperingati lima tahun masa 
kepemimpinannya, Senin (2/2), 
Emanuel mengatakan, sesuai 
aturan yang berlaku masa kerja 
seorang sekretaris eksekutif hanya 
lima tahun.

“Tanggal 2 Februari 2010 saya 
diangkat menjadi Sekretaris Ekse-
kutif, dan hari ini Senin, 2 Feb-
ruari 2015 pas lima tahun,” kata 
Emanuel dihadapan seluruh kary-
awan LPMAK usai mengikuti iba-
dah rutin setiap Senin pagi.

Sehubungan dengan aturan 
jabatan, Emanuel Kemong men-
gakui, telah mengajukan pergan-
tian jabatan dalam rapat mana-
jemen tingkat atas di LPMAK, 

Jabatan SE LPMAK Diperpanjang

Impian filosofi adat, seorang pria ataupun 
wanita mesti menjadi dewasa ketika beran-
jak usia tertentu. Demikian juga Lembaga 
Pengembangan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK), suatu saat mesti menjadi 
dewasa dan berdiri mandiri tanpa bergan-
tung kepada siapapun.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Badan 
Pengurus (BP) LPMAK, Yohanes Deikme 
baru-baru ini. “Untuk (LPMAK) berdiri 
menjadi besar, artinya bertindak secara de-
wasa dalam berpikir dan berkarya,” ungkap-
nya kepada LAndAS.

Patokan waktu untuk LPMAK menjadi 
dewasa, seperti usia manusia. Seorang pria 
atau wanita dinobatkan menjadi manusia 
dewasa pada usia 17 tahun ke atas.

“Jadi LPMAK di usia 19 tahun, itu arti-
nya, lembaga ini mampu berdiri di atas kaki 
sendiri untuk berkarya,” paparnya.

Hal itu wajar saja, sebab seorang dewasa, 
individu siapapun di usia itu mampu me-
nepis segala persoalan hidupnya. Intinya, 
semakin besar, semakin banyak tantangan 

semakin pula juga menepis segala masalah 
yang dihadapinya.

Potret persoalan LPMAK, semakin tam-
pak juga ketika pemerintah menuntut hak-
nya dengan berbagai alasan dan tuntutan ke-
pada perusahaan PT Freeport. Perusahaan 
raksasa itu tak mungkin juga menghindari 
sejumlah aturan dan penerapan kebijakan 
pemerintah yang mengancam aktivitas 
penambangan di dataran tinggi Papua itu.

Penerapan aturan, kebijakan oleh peme-
rin tah, merupakan ancaman terhadap 
aktivitas dan keuntungan yang dinikmati 
masyarakat lokal selama ini, termasuk 
peneri ma manfaat tanggungjawab sosial me-
lalui LPMAK.

Kecaman berupa aturan dan kebijakan 
pemerintah, seolah perusahaan asing itu di-
hadapkan pada situasi tegang. Bila demiki-
an, bagaimana kewajiban Freeport terhadap 
masyarakat di daerah ini, akankah berjalan 
seperti selama ini?

Bagi perwakilan masyarakat lokal, demi  
Suku Amungme maupun  Kamoro, serta 

lima suku kerabat lainnya, perwakilan BP 
LPMAK itu berharap tak mengorbankan 
hak masyarakat.

“Freeport harus melihat kepentingan 
dan kebutuhan, terutama hak masyarakat 
Amungme dan Kamoro, beserta lima suku 
kerabat sebagai kewajiban perusahaan,” te-
gasnya.

Deikme juga berharap, Freeport tak men-
galami kecaman berlebihan oleh pemerin-
tah ataupun oleh siapapun.

“Kita berharap, dua suku maupun lima 
suku mendukung Freeport untuk berupaya 
semaksimal untuk menghadapi situasi ini,” 
pesannya, dengan harapan Freeport tetap 
mengedepankan hak masyarakat Suku 
Amungme, Kamoro dan lima sukukerabat 
melalui LPMAK.

Tujuannya tak hanya demikian. Wakil 
BP LPMAK itu memiliki impian yang lebih 
besar, yakni ketika beranjak usia 19 atau 
20 tahun pada 2015 dan 2016 mendatang, 
Freeport mendukung LPMAK supaya lebih 
mandiri. (willem bobi)

KALAU suami tidak cocok 
dengan istri, bagaimana 
nasib anak-anaknya? De-

mikian juga sikap pemerintah 
ter hadap ‘istrinya’, Freeport? 
Ilus trasi itu disampaikan Wakil 
Ke tua Badan Pengurus  Lemba-
ga Pengembangan Masyarakat 
Amung me dan Kamoro (BP LPM-
AK),  Yohanes Deikme, baru-baru 
ini.

“Freeport harus mampu meli-
hat kemandirian anaknya, yaitu 
LPMAK. Lebih khusus, bagaima-
na mendidik dan membesarkan 
anaknya Amungme Kamoro dan 
lima suku kerabat lain!” tegasnya 
mengungkit pengembangan ma-
syarakat lokal.

Bagai ayah, istri dan anak, 
dalam satu keluarga. “Saya gam-
barkan, melihat bahwa, ayah itu 
pemerintah, ibu itu Freeport, dan 
anak-anak itu Amungme, Kamoro 
dan lima suku kerabat. Jangan 
sampai mereka cerai-beraikan ke-
pentingan Amungme dan Kamo-
ro, lima suku kerabat dan Papua 
lain,” tegas petinggi LPMAK itu.

Dia berharap ke depan, berba-
gai situasi dan berbagai tantang-
an, LPMAK harus siap mampu 
menghadapi dan siap merubah 
daerah bersama dengan mitra-
mitra yang ada di lembaga ini.

“Jadi jangan sampai orangtua 
ber cerai-berai, sua  mi mencerai-
kan istrinya, akhir nya nasib anak-
anaknya terlantar?”pesannya.

Pemerintah dan Freeport
Seper ti Suami-Istri

Tentunya, LPMAK telah mela-
ku kan berbagai program dan 
ke  giatan demi pengembangan 
ma syarakat. Diantaranya, mengi-
rim anak-anak untuk sekolah, 
mem bangun pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, serta memba-
ngun ekonomi mandiri.

Jangan sampai, berbagai pro-
gram ini putus sampai di sini. 
Mesti ada usaha dan upaya, su-

paya kemitraan ini berjalan terus 
melayani masyarakat!” katanya.

Setidaknya, LPMAK memiliki 
usaha-usaha lain, berupa usaha 
bisnis. Usaha dimana, ke depan 
kalau perusahan Freeport ini 
tutup, bisa mandiri. Mandiri de-
ng an apa? Ini yang harus dipikir-
kan serius, keras dan dewasa demi 
kemandirian LPMAK di waktu 
mendatang. (willem bobi)

tentunya juga melibatkan pihak 
manajemen perwakilan PT Free-
port Indonesia.

“Saya ajukan untuk istirahat, 
memberikan kesempatan kepada 
orang lain. Tapi, malah BP dan 
BM masih mempertahankan saya 
untuk lima tahun ke depan lagi,” 
ujarnya.

Tentunya jawaban manaje-
men tersebut, tak bisa ditolak 
oleh Emanuel Kemong. Dia lan-
tas memintah ijin cuti beberapa 
waktu untuk me-refresh otaknya 
yang penuh sesak dengan berb-
agai beban dan tanggungjawab 
selama kurun waktu lima tahun 
memimpin LPMAK.

Libur tersebut tak bermaksud 
apa-apa, selain hanya beristirahat 
dari kesibukan sepanjang hari, 
bulan dan tahun demi tahun se-
lama ini.

Terkait peringatan ulang tahun 
tersebut, tak ada ceremonial is-
timewa selain mengucap syukur 
dalam ibadah syukur rutin kary-
awan-karyawati. (willem bobi)

Kapan LPMAK Menjadi Dewasa? 

Yohanes Deikme
WILLEM BOBI

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong memberikan pengarahan kepada karyawan dan karyawati LPMAK usai ibadah rutin LPMAK yang 
diadakan setiap hari senin.

WILLEM BOBI


