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Salah seorang peserta lomba penyuluhan 
malaria sedang menjelaskan tentang bahaya 
penyakit malaria dan cara pencegahannya.
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Kesehatan 
itu Penting!
Eleminasi malaria di Mimika tahun 2026, bukan oleh siapa-siapa, 
tapi timbul dari hati setiap warga. LPMAK tetap mendukung 
eliminasi malaria dengan sepenuh hati, seperti baru-baru ini 
pada peringatan Malari Day di Kampung Manasari, apa saja 
kegiatan tersebut? 

Simak laporan utama di Halaman 3-7

Di Indonesia, LPMAK Satu-satunya Lembaga Non-profit 
yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan berstandar GRI

La poran keberlanjutan menjadi 
sa lah satu bentuk kepatuhan yang 
telah diatur oleh pemerintah. 
Seba gai lembaga pengelola Dana 
Kemitraan PTFI, LPMAK sejak 
tahun 2006 telah menerbitkan 
laporan keberlanjutan yang dipe-
runtukkan bagi para pemangku 
kepentingan dan masyarakat luas. 
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Surat PEMBACA

Sob KOMEN

Dari REDAKSI

Tra Turun Kampung, Suwanggi Nanti Makan Kamorang

ANAK - anak dari Kampung Manasari menikmati masa kecil dengan bermain bersama teman-teman di Kampung Fanamo.

PUJI dan syukur kepada Allah 
Bapa Yang Maha Kuasa atas ber-
kat dan perlindunganNya. Karena 
berbagai dukungan dan bekal, akh-
irnya saya menyelesaikan studi di 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang Jurusan Teknik Infor-
matika, Fakultas Ilmu Komputer 
selama tahun 2009-2014.

Tak duga sebelumnya, saya 
mengikuti matrikulasi. Kemudian 
kuliah sampai selesai, tamat. Wisu-
da dengan aman, baik dan lancar 
tanpa kekurangan. Saya berterima 
kasih, karena LPMAK mewujud-

kan impian saya, yakni menyele-
saikan pendidikan Teknik Informa-
tika Komputer.

Sekali lagi, terima kasih atas du-
kungan moril dan materil sebagai 
penerima beasiswa LPMAK. Saran 
dan usulan, serta kritikan ketika 
monitoring biro pendidikan, san-
gat evaluatif sehingga menyadarkan 
saya menyelesaikan pendidikan.

Saya merasa berutang. Atas jasa 
dan imbalan tersebut, saya belum 
bisa balas. Nanti Tuhan yang mem-
balas. Saya hanya mengucapkan 
doa, pujian dan syukur.

Mohon maaf bila saya lalai dalam 
tugas, salah dalam bertutur kata, 
perbuatan dan tindakan. Semoga 
bapa-bapa, ibu-ibu, dosen maupun 
pelayan misi mulia di LPMAK 
diberkati oleh Tuhan Yang Maha 
Kuasa.

Demikian suara hati nuraniku. 
Salam, Koyao, Nimaome dan Amo-
longo.

 
Ambrosius Yobee

Mantan Peserta beasiswa LPMAK
Tinggal di Kompleks Timika 

Indah, Papua

KAMPUNG itu sepi, sunyi 
hanya satu dua rumah. 
Terkadang juga jarang 

mendapati warga, kecuali sore 
menjelang malam, satu dua warga 
terlihat pulang ke rumah.

Sob Komen su tahu, pasti senja 
berkabut di lereng itu tak mengha-
langi pemandangannya. Termasuk 
mama-mama dorang terlihat jelas, 
sedang pulang ke rumah sambil 
pikul kayu bakar, noken berisikan 
hasil kebun berupa petatas, keladi 
dan sayuran.

“Boo.. mama dorang ini kuat 
kerja, pikul setengah mati untuk 
kasi makan suami dan anak-anak,” 
bisik Stef ke Komen, pemuda kam-
pung yang menyajikan santapan 
daging burung taon-taon.

Keduanya makan satu ekor bu-
rung sampai kekenyangan. Lan-
tas badan terasa loyo, alias perut 
takancing. Tapi juga lega karena 
merokok dan minum kopi tua. Sob 
Komen mulai bertanya.

“Hei Stef… bos-bos di kota biasa 
turun kampung itu untuk apae?”

“Kenapa jadi, ko tanya begitu?” 
balas Stef ingin tahu.

“Ah trada, habis bupatikah wakil 
bupati tra pernah turun kam-
pung. Janji tinggal janji!” kata Sob 
Komen.

Stef berhati-hati buka mulut, 
karena Sob Komen ini dikenal jago 
berburu. Stef teringat, Sob Komen 
ini kalo satu kali bidik satu ekor bu-
rung bisa jatuh ke tanah.

“Jangan sampai ilmu itu dia 
aplikasi dalam pertanyaan ini,” 
pikirnya panjang. “Pak Stef, ko 
pikir apa? Sekarang sa tanya, bupati 
atau kepala dinas itu dong pu gaji 
berapa?”

Stef tambah kaget, malahan 
heran. Isu apalagi yang hangat di 
kampung ini?

“Sa dengar baru-baru ini, uang 
turun kampung Bupati lebih besar 
dari uang perjalanan Kaka Bas 
tahun 90-an. Ada uang Turkam. 

Sementara kita pu bupati dan wakil 
Bupati pu uang Turkam itu Rp 5M. 
Tapi kenapa dong tra kunjung ma-
syarakat?” balas Pace Komen, perta-
jam maksudnya.

“Sssstt…!” Stef beri kode, supaya 
Sob Komen hati-hati bicara tentang 
uang APBD. “Dong ada urus dan 
pikir setengah mati tentang kes-
ejahteraan rakyat!” paparnya.

“Diam apa Stef? Bupati ganti 
bupati, kebiasaan ini su lama. 
Kelakuan dosa tra pernah berto-
bat,” yakinnya seolah menolak 
penjelasan Stef.

“O iya, jadi begitu menurut kamu 
di kampung sini?” uji Stef meredam 
Sob Komen.

“Tipu-tipu masyarakat itu tidak 
baik. Bilang bupati, masyarakat bi-
lang: nanti suwanggi datang makan 
kamorang!” tegur Sob Komen me-
nitip ancaman.

Stef langsung keringat dingin, 
takut tra bae membayangkan su-
wanggi makan manusia! *

Dengan Hati Nurani, Terima Kasih Kepada LPMAK

Iman, Persimpangan Spiritualitas 
Generasi Modern

TERKADANG Iman seseorang diibaratkan seperti biji ses-
awi. Tergantung dimana biji sesawi itu dibuang. Demikian 

gambaran terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-
anak berusia sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama 
dimanapun.

Dalam aturan gereja maupun aturan agama, iman seseorang 
biasanya ditandai dengan upacara ritual kekudusan. Entah 
apapun nama ritualnya, intinya pesan ritual agama apapun ber-
pesan agar iman seseorang mesti bertumbuh dan berkembang 
di dalam jiwa anak-anak hingga menjadi remaja, dewasa dan 
orangtua.

Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segalanya dalam ke-
hidupan manusia. Segala bentuk praktek kehidupan manusia 
bernilai baik atau buruk, ditentukan oleh seberapa besar iman. 
Iman bersandar pada nilai-nilai kebaikan manusia, kebenaran, 
keadilan, kejujuran dan sebagainya.

Persoalannya, demi pembentukan iman dan nilai-nilai ke-
benaran, terkadang pesan tokoh agama atau yang dituakan itu 
sering dilupakan atau terlupakan. Terkadang pertumbuhan 
spiritualitas tak penting. Orangtua atau saudara-saudarinya 
lebih berperan dalam intelektualitas, bukan pada spiritualitas 
anak-anak. Padahal nilai spiritiualitas dan iman menentukan 
baik atau buruknya pondasi kehidupan keluarga, terutama 
karakter generasi modern di masa kini.

Peran orangtua dan familinya dinilai penting, terutama ke-
seimbangan pertumbuhan antara intelektual dan spiritualitas 
anak-anak di jaman modern. Arus modernisasi semakin ken-
cang, dan pengaruh buruk dapat mengoyahkan iman seseorang. 
Anak-anak di masa kini maupun di masa mendatang diharap-
kan memiliki intelektual dan spiritualitas secara seimbang.

Menyimak situasi di masa kini, ternyata menata iman itu san-
gat berat. Tugas yang rumit bagi siapapun, termasuk orangtu-
anya sendiri.

Lebih parah lagi kalau orangtuanya tak memiliki iman, di-
pastikan anak-anaknya tidak memiliki nilai spiritualitas dalam 
keluarga. Makanya moral anggota keluarga hancur berantakan. 
Bapak hidup sendiri, ibu sendiri dan nasib anak-anak entah di-
mana?

Ternyata ungkapan iman seperti biji sesawi itu tumbuh dian-
tara karang dan bebatuan. Juga di semak belukar, tumbuh tapi 
tidak berakar. Sebabnya orangtua dan generasi muda di masa 
kini tak berakar pada iman. Korupsi, kolusi, nepotisme meru-
pakan identitas intelektualitas pribadi seseorang di masa kini.  
Bukan hidup  bersandarkan pada iman.

Iman mestinya bertumbuh dan berkembang di tanah yang 
subur. Setiap kali rumput menutupinya, mesti dibersihkan agar 
iman itu tak mati. Demikian harapan untuk generasi muda-
mudi sejak kecil dibentuk dan dididik dalam keluarga, supaya 
tidak terbawa arus dan gelombang badai modern di masa men-
datang. Amole, Nimaoo…!
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BEBERAPA kali panggilan 
telepon genggamku tak 
terjawab. Sang penelpon 

lantas menggirimkan pesan sing-
kat. “Meno angkat telpon sudah, 
ini penting sekali!” tulis Frans Ko-
rinus Wabiser melalui pesan sing-
katnya kepada LAndAS, Sabtu 
(25/4).

Isi pesannya, Frans membuat 
perjanjian untuk bertemu LAn-
dAS pada Senin (27/4) di Kantor 
LPMAK 3-4 (Eks Incubator PTFI) 
Jalan Yos Sudarso Timika, Papua.

“Nanti ada kegiatan peringatan 
malaria yang  dipusatkan di Kam-
pung Manasari,” ungkapnya ke-
tika bertemu LAndAS.

Wabiser bekerja sebagai pe-
nanggungjawab Program Pengen-
dalian Malaria di Biro Kesehatan 
LPMAK. Serangkaian kegiatan 
rutin yang biasa dilakukan Biro 
Kesehatan LPMAK di kampung-
kampung pesisir Mimika adalah 
penyemprotan rumah warga, 
pembagian kelambu, penyuluh-
an, pemeriksaan dan pengobatan 
pasien malaria, serta aneka keg-
iatan yang bertujuan mengelimi-
nasi malaria di Mimika tahun 
2026 mendatang.

“Di Manasari, laporan kasus 
malaria cukup tinggi selama tiga 
bulan terakhir (tahun 2015) ini,” 
katanya sesuai laporan Kepala 
Puskesmas Mimika Timur Jauh, 
Herlina Renyaan. Siang itu juga, 
kami berangkat ke Manasari me-
numpang perahu dari pelabuhan 
LPMAK di Paomako.

Bukti nyata yang kami jumpai 
adalah, mobilisasi warga Mana-
sari cukup tinggi. Tampak warga 
berlalu lalang di jalur lalu lin-
tas sungai yang menghubungkan 
Manasari-Timika. Mereka tanpa 
mengenakan pelindung tubuh 
seperti pakaian pelindung kulit 
atau cream anti nyamuk sekelas 
autan.

Ternyata situasi itu didukung 
pola kehidupan warga, menjadi 
alasan. Sebab hasilnya menunjuk-
kan angka penderita malaria ber-
tambah, sehingga wajar bila Ma-
laria Day tahun 2015 dipusatkan 
di Kampung Manasari.

Peringatan Hari Malaria Sedunia di Manasari 2015

Malaria Day, Merubah Pola Hidup di Manasari

Serangkaian kegiatan mesti 
melibatkan warga. Diantaranya 
pemeriksaan darah pengobatan 
bagi pasien. Penyuluhan kesehat-
an, lomba kebersihan lingkungan 
antar dusun, antar kampung dan 
antar rumah di Manasari.

Puncak kegiatan ini pada 1 
Mei diwarnai dengan lomba cer-
das cermat antar kelompok kader 
kesehatan kampung dan internal 
siswa-siswi SD YPPK Manasari.

“Kegiatan-kegiatan ini bertu-
juan mengingatkan warga, bahwa 
malaria itu berbahaya. Jadi warga 
bisa mengantisipasi sebelum ke-

luar rumah,” kata Wabiser men-
gurai situasi warga yang sering 
berpergian ke Paomako (Timika) 
dan Pulau Karaka, serta tempat 
liar lainnya.

Alasan Wabiser, selain cukup 
jauh, juga hutan mangrove dan 
sungai berkelok sebagai tempat 
singgahan warga. Terkadang 
warga bermalam, bahkan mene-
tap beberapa waktu tanpa pelin-
dung gigitan nyamuk anopheles 
betina.

Peringatan itu rupanya sangat 
penting, sebab dalam kegiatan 
rutin Pengendalian Malaria oleh 

LPMAK, tercatat SPR Malaria 
di Manasari mencapai 14 persen 
pada September 2014 lalu. Sela-
ma pekan Malaria Day sejak Rabu 
(29/4) hingga Jumat (1/5), dari 
438 warga yang periksakan darah, 
total SPR malaria di Manasari 
mencapai 16,8 persen per (1/5) 
mengalami kenaikan SPR malaria 
2,8 persen selama selama bulan.

Jika ada kesadaran warga, 
merubah pola hidup maka anca-
man malaria semakin kecil. Atau 
eleminasi malaria pada  2026 
mendatang kian tercapai.

Kegiatan Malaria Day 2015 
terselenggara atas kerjasama 
Biro Kesehatan LPMAK, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika, 
Pemerintahan Distrik Mimika 
Timur Jauh, Puskesmas Manasari, 
beserta jajaran aparat pemerin-
tahan Kampung Omawita dan 
Kampung Fanamo, Kios KPO 
UNIPA-LPMAK Pos Manasari, 
para pengusaha (pedagang) dan 

utarakan kenaikan data pasien di 
Puskes mas yang dipimpinnya se-
lama enam bulan, sejak Oktober 
2014 hingga Maret 2015 menca-
pai kenaikan 60 persen.

Langkah lain adalah, dengan 
dukungan dari Public Health and 
Malaria Control PT Freeport In-
donesia (PHMC PTFI) -sekarang 
Community Health Develop-
ment, CHD PTFI- melakukan 
cerdas cermat, serta mematikan 
jentik-jentik malaria di tempat-
tempat genangan air di lokasi 
kampung, ibukota distrik itu.

“Selain genangan air dialirkan 
ke tempat pembuangan sungai, 
juga jentik-jentik dimusnahkan 
dengan menghamburkan abate 
(abatesasi), proses membunuh 
jentik nyamuk!” kata Frans Tale-
bong, Sekretaris Panitia Malaria 
Day di Manasari.

Mengurangi jentik nyamuk, 
menjaga kebersihan lingkungan 
dan rumah, merupakan tindakan 

Eleminasi malaria 
bukan datang dari 
pihak lain, tetapi 
timbul dari setiap hati 
warga. Menyadari 
bahwa, malaria itu 
dapat membawa maut, 
merenggut nyawa 
manusia.

warga setempat.
“Untuk bahaya malaria ini, 

lebih baik mencegah daripada 
mengobati,” tegas Kepala Puskes-
mas Manasari, Herlina Renyaan. 
Sehubungan hal itu, serangkaian 
kegiatan itu bertujuan merubah 
pola kehidupan warga, agar ter-
biasa dan mengetahui bahaya ma-
laria.

Sebenarnya kegiatan lomba 
kebersihan rumah dan lingkun-
gan selama ajang Malaria Day, 
memperingatkan tentang bahaya 
sarang nyamuk. Diantaranya 
kelembaban kamar tidur, keber-
sihan dapur, membuang sampah 
pada tempatnya, serta mengaliri 
genangan air di sekeliling rumah.

“Langkah pertama yang kami 
coba pertama adalah kerja bakti, 
lokasi genangan air di tempat-
tempat umum dibersihkan supaya 
tidak menjadi sarang nyamuk,” 
lanjut Herlina, selaku Ketua 
Panitia Malaria Day, dia meng-

yang bisa dilakukan warga sejak 
dini.

Jika kesadaran itu mulai ter-
wujud, maka warga bisa mengan-
tisipasi diri ketika ke Paomako, 
atau ketika ke hutan mangrove 
mencari kepiting dan ikan, atau 
mengantisipasi ketika berburuh. 
Setidaknya, melindungi diri dari 
gigitan nyamuk anopheles betina 
selama di rumah atau perkampun-
gan maupun sewaktu kemanapun 
warga pergi.

Eleminasi malaria bukan 
datang dari pihak lain, tetapi 
timbul dari setiap hati warga. 
Menyadari bahwa, malaria itu 
dapat membawa maut, merenggut 
nyawa manusia.

“Kesehatan bukan apa-apa, tapi 
tanpa kesehatan kita tak ada apa-
apanya!” pesan Kerry Yarangga, 
Pegawai CHD PTFI kepada warga 
Manasari pada puncak kegiatan 
Malaria Day itu, 1 Mei 2015. (wil-
lem bobi)

KERRY Yarangga ketika memberikan sambutan saat peringantan Malaria Day di Kampung 
Manasari.

MURID Sekolah Dasar YPPK Manasari mengikuti lomba cerdas cermat saat puncak kegiatan hari 
malaria.
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PAGI itu, Selasa (28/4). 
Gerimis baru saja berlalu, 
sedang menanti matahari 

bersinar di ufuk timur. Di benak 
panitia hari malaria, jadwal  keg-
iatan mesti berjalan sesuai ren-
cana, di Ibukota Distrik Mimika 
Timur Jauh, Manasari.

“Hujan sudah berhenti, ayo 
bilang rekan-rekan panitia untuk 
berkumpul di Balai Kampung Fa-
namo,” pesan Ketua Panitia Ma-
laria Day 2015, Herlina Renyaan 
kepada sekretarisnya, Frans Tale-
bong dari Community Health De-
velopment (CHD)  PT Freeport 
Indonesia (PTFI).

Peringatan Hari Malaria itu 
selain diikuti Kepala Puskesmas 
dan stafnya, ada pula CHD PTFI, 
LPMAK, pemerintah distrik, apa-
rat kampung beserta warganya. 
Ha dir pula perwakilan Dinas Ke-
sehatan Mimika, Pendamping 
Kios KPO UNIPA-LPMAK, pega-
wai negeri dan pedagang kios, pe-
dagang kepiting dan bumi lainnya 
yang menetap semi waktu di Ma-
nasari, ibukota Distrik Mimika 
Timur Jauh. Awal pertemuan, 
mem bicarakan serangkain kegiat-
an  selama malaria day itu.

“Kami sudah bicarakan dalam 
beberapa pertemuan bulan lalu,” 
sambut Bidan Herlina yang juga 
Kepala Puskesmas Manasari itu. 
Pesannya mengawali kegiatan, 
didukung sepenuhnya oleh Ana-
nias Faot, Sekretaris Distrik 
Mimika Timur Jauh. “Kegiatan 
pembangunan manusia dan kam-
pung demi masa depan mesti ber-
jalan,” pesan Ananias.

Kegiatan, Selasa (28/4). CHD 
PTFI dan Kepala Puskesmas 
melakukan sosialisasi rencana ke-
giatan Malaria Day 2015 kepada 
pemerintahan distrik, kampung 
dan tokoh masyarakat setempat, 
Manasari. Pertemuan dilakukan 
secara lisan non-formal. Kegiatan 
survei lokasi dan kawasan target 
kerja bakti di tempat fasilitas dan 
sarana umum. Seperti areal seko-
lah, gereja, kantor distrik dan 
balai kampung serta ruas jalan 
distrik dan kampung. Titik-titik 
genangan air di parit, di lokasi 
pembatas jalan, serta kubangan di 
areal perkampungan warga men-
jadi perhatian pusat pembersihan 
kampung secara bersama.

Berlanjut pada Rabu (29/4) 
sepanjang hari hingga malam. 
Memeriksa parasit malaria yang 
terjangkit pada darah warga. 
Pemeriksaan malaria ini dilaku-
kan LPMAK, Frans Wabiser. Para 
pasien yang sakit mendapat obat. 
Sementara pengobatan penyakit 
umum juga dilakukan di Puskes-
mas sesuai pelayanan rutin seperti 

biasanya.
Selain itu, kerja bakti dipimpin 

perwakilan distrik, pemerintahan 
kampung bersama panitia dan 
warga kelompok utusan dusun 
dan kampung, menurut kelom-
poknya yang diatur secara teknis 
sesuai keputusan rapat. Panitia 
juga melakukan penilaian ter-
hadap rumah sehat sederhana 

ing adalah, lingkungan dan air 
bersih sebagai faktor penunjang 
hidup sehat.

Rabu itu, berlanjut sampai sore 
hari. Sekitar pukul empat sore, 
dilakukan lomba penyuluhan 
antar kader kesehatan kampung. 
Teknik menyuluh warga ini ber-
pesan supaya menjaga kesehatan 
serta mengantisipasi dari anca-

Pesan Malaria Day 2015 dari Manasari

Kesehatan itu Penting!

milik warga. Penilaian ini sesuai 
ketegori yang pernah juga diterap-
kan di Timika. Selama dua tahun 
sebelumnya (2013 dan 2014), 
penilaian rumah sehat dengan 
kategori yang sama, pernah diter-
apkan di Kampung Nawaripi 
dan Iwaka, kawasan pemukiman 
warga sekitar Kota Timika.

Maka tak heran bila, pada Ma-
laria Day 2015 tim panitia mensu-
rvei rumah warga satu persatu, di 
setiap rumah warga yang tersebar 
di enam dusun, dua kampung di 
Manasari.

Kegiatan tak hanya di kawasan 
pemukiman warga. Di sekolah SD 
YPPK Manasari, mempersiapkan 
para peserta cerdas cermat antar 
kelompok mengenai kesehatan 
dan bahaya malaria. Pesan pent-

man bahaya penyakit malaria 
yang disebabkan oleh faktor pola 
kehidupan manusia.

Kamis (30/4) adalah menjelang 
puncak kegiatan (H-1). Panitia 
kembali melanjutkan lomba cer-
das cermat antar kelompok siswa 
sekolah dasar di YPPK Manasari. 
Ada lima kelompok yang dispesi-
fikasi oleh guru dan kepala seko-
lahnya sesuai rapat dan pelak-
sanaan internal sekolah. Juga 
lomba penyuluhan antar kelom-
pok siswa-siswi. Kemudian anak-
anak SD YPPK Kelas satu, dua 
dan kelas tiga membawa jentik 
nyamuk, mau memperkenalkan 
kepada mereka. Pesannya, tak 
semua jentik menyebabkan ma-
laria. Dua tenaga ahli entomologi 
serangga, membedakan jenis jen-

tik sumber malaria.
“Lomba antar warga, kampung 

dan dusun bukan merupakan 
sumber kontroversi bila ada yang 
menang dan ada yang kalah. Per-
lombaan ini melibatkan masyara-
kat karena kesehatan itu pen-
ting,” pesan Frans Talebong.

Kegiatan, Jumat (1/5), meru-
pakan puncak acara peringatan 

malaria sedunia di Kampung 
Manasari, Distrik Mimika Timur 
Jauh. “Rangkaian kegiatan ini 
tidak terlepas dari program elemi-
nasi malaria. Mimika berencana 
eleminasi malaria pada tahun 
2026,” pesan Saiful Taqin, Sekre-
taris Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mimika dalam sambutannya.  
(willem bobi)

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

PERINGATAN Hari Malaria di Kampung Manasari diisi dengan berbagai kegiatan. Tampak dalam 
gambar kegiatan pemeriksaan malaria, kerja bakti membersihkan lingkungan, pembasmian jentik 
nyamuk dengan menaburkan bubuk abate, dan lomba cerdas cermat bagi murid SD YPPK Manasari 
dan antar kader kesehatan.
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Lazarus Kawawe, Bamuskam Fanamo
Ini hanya usulan saja, bagaimana kalau parit yang ada ini 

supaya bagus. Tujuannya supaya lingkungan bersih. Jadi al-
angkah baiknya, parit-parit ini dicor pakai semen. Kalau dicor 
maka aman di waktu hujan, seperti selama ini terjadi, kalau 
hujan, tanah sekitarnya terkikis atau longsor masuk ke parit 
di sekitar rumah.

Ananias Faot
Sekretaris Distrik Mimika Timur Jauh

Kerja bakti sifatnya membangun. Kepada aparat kampung, 
supaya mengatur kegiatan lomba kebersihan rumah, lomba 
penyuluhan kader-kader kesehatan kampung dan antar siswa-
siswi sekolah (SD YPPK Manasari).

Libatkan semua warga supaya kegiatan ini meriah, baik dan 
lancar. Kebersihan halaman, rumah, kamar, dapur dan lain-
lain tiap rumah dinilai oleh panitia. Sedangkan usulan Ba-
muskan untuk cor parit, nanti disesuaikan dengan anggaran 
kampung yang sedang dibicarakan ramai-ramai, katanya Rp 1 
miliar perkampung mulai tahun ini (2015).

Bidan Herlina Renyaan, 
Kepala Puskesmas Manasari

Got, parit yang ada ini dibersihkan karena ada temuan jan-
tik nyamuk anopheles, terbanyak di Fanamo. Selama 3 bulan 
terakhir tahun 2014 dan 3 bulan awal tahun 2015 meningkat 
60persen. Jadi masyarakat harus membersihkan genangan air 
di sekitar rumah dan kampung. Hadianya bukan bama, jangan 
lihat dari besar-kecilnya hadiah. Penyakit yang ada di kampung 
harus dicegah daripada mengobati.

Mereka Bicara Tentang 
Malaria Day 2015

Peringatan hari malaria sedunia 2015 di Mimika 
melibatkan pihak LPMAK, PT Freeport Indonesia 
(PTFI), Perwakilan KPO Unipa-LPMAK, Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika, Puskesmas Manasari, Distrik 
Mimika Timur Jauh, beserta aparat kampung dan 
warga kampung di Manasari. Berikut ungkapan 
sejumlah warga dan panitia penyelenggara Malaria 
Day tentang kegiatan tersebut.

Paskalis Migau, Community Health 
Development (CHD) PTFI

Kita bertanya apa itu kesehatan? Kalau seorang sehat, bisa 
panjang umur, anak sehak pintar dan lain-lain. Ini mesti dis-
adari oleh ibu sejak hamil.

Kegiatan kebersihan dan lomba-lomba panitia ini sangat 
bagus, supaya ke depan lebih baik. Halaman rumah bisa di-
tanami serei supaya tidak banyak nyamuk, anti nyamuk. Lalu 
tidak membuang sampah di sekitar rumah, atau ke lingkungan 
sekitarnya. Pakai kamar mandi, jangan sampai ada sumber pe-
nyakit di sekitar rumah. Tidur pakai kelambu, berpikir mence-
gah penyakit untuk hidup demi masa depan.

Frans Wabiser, Staf Biro Kesehatan LPMAK
Kami periksa parasit malaria. Juga 2 tenaga ditugaskan, ting-

gal di kampung bersama masyarakat selama satu-dua bulan. 
Mengajak masyarakat berpola hidup bersih dan sehat sesuai 
standar, seperti menjaga kebersihan lingkungan, kerja bakti, 
membersihkan rumput tinggi dan menyalurkan genangan air, 
mengawasi warga sakit wajib minum obat, kemudian larvari-
sasi. Menaburkan abate, penyemprotan dinding dalam rumah 
dengan insektisida anti nyamuk. Maka alat-alat kerja seperti 
mesin babat rumput, tangki semprot, skop, gerobak dan mar-
telu dan lain-lain kami siapkan.

Kundratus, CHD PTFI
Kita mau supaya anak-anak kita, Suku Kamoro sekolah baik. 

Berarti harus sehat. Karena anak-anak harus berkembang sep-
erti suku lain keluar negeri. Ingat, malaria ini bahaya, kita ber-
pikir untuk sehat dan maju, bersaing.

Kami datang pelayanan supaya masyarakat sehat, hidup 
dalam kondisi yang sehat. Maka itu jangan lihat barang-barang 
kami bawah dan kasi dalam kegiatan ini, termasuk bama. 
Bama itu bukan utama, tapi misi pelayanan itu yang penting 
supaya masyarakat, anak-anak kita selamat demi masa depan.

Marianus Sawakurpi, Tokoh Masyarakat 
Omawita

Program yang masuk ke kampung, tidak ada yang menghalang-halangi. Kegiatan tetap 
jalan dan lanjutkan. Karena rangkaian kegiatan ini baik, menjadi tanggungjawab masyara-
kat sehingga mengurangi risiko malaria akibat sanitasi dan drainase yang buruk. Tidak 
ada lagi jentik, bibit malaria di kampung ini. Kita usahakan untuk sehat, karena sehat itu 
mahal. Jangan sampai kita sakit dan menderita lagi! (willem bobi)

Frans Talebong, CHD/PHMC PTFI
Aliran genangan air tidak boleh ada di Manasari, Kalau ada 

tim malaria taburkan abate, membunuh jentik nyamuk. Harus 
jaga kebersihan pekarangan rumah, genangan air adan atau 
tidak? Jendela dan sirkulasi udara lancar atau tidak? Lantai 
rumah bersih atau tidak? Kamar tidur apakah banyak gantun-
gan atau tidak? Keteraturan Dapur, Ruang dalam rumah tidak 
pengap, air bersih dan sanitasi, jamban, tempat buang sampah 
ada atau tidak? Limbas rumah tangga, air buangannya kemana? 
Kamar mandi lebih bagus atau tidak?

Laurensius Weno, SLD PTFI
Material kerja bakti yang dibantu SLD PT Freeport berupa 

sekop, pakuel dan bahan makanan (Bama), bisa digunakan 
untuk kerja bakti. Bama (bahan makanan) dipersiapkan agar 
masyarakat tidak mengalami kekurangan Bama selama keg-
iatan, Kamis, 29 April - 1 Mei 2015, atau tidak beralasan pergi 
menjaring atau mencari makanan keluar kampung. Bama ini 
diserahkan kepada kampung, dan selanjutnya ke dusun ma-
sing-masing.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

SALAH seorang murid Sekolah Dasar YPPK Manasari memberikan penjelasan tentang penyakit malaria dihdapan tamu 
dan undangan yang menghadiri peringatan hari malaria.
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PERINGATAN Malaria 
Day 2015 di Kabupaten 
Mimika dipusatkan di Ma-

nasari, Ibukota Distrik Mimika 
Timur Jauh. Mengapa dan apa 
faktor pendorongnya, sehingga 
tahun 2015, peringatan malaria 
day dilaksanakan di luar Kota 
Timika?

Tentang hal itu, Redaksi LAn-
dAS mewawancarai Kepala Pusk-
esmas Manasari, Bidan Herlina 
Renyaan dan  berikut petikannya:

Apa faktor pendorong, mening-
katnya kasus malaria di Manasari?

Faktor pendorong atau penye-
bab malaria meningkat 3 bulan 
terakhir di Manasari, diakibatkan 
oleh kondisi lingkungan. Sejak 
Desember 2015 sampai bulan 
kemarin musim hujan. Banyak 
genangan air di lokasi rumah 
warga.

Selain itu, ketika pemeriksaan 
rutin di Puskesmas atau kegiatan 
penyuluhan tidak semua warga 
terlibat. Ada masyarakat pergi 
ke hutan, kali untuk menjaring 
dan sebagainya. Warga yang ber-
pergian, jarang terobati. Mereka 
belum tentu minum obat, sehing-
ga ketika kembali ke kampung 
menularkan parasit malaria kepa-
da warga lainnya yang sudah dio-
bati. Situasi yang sama juga terjadi 
ketika warga lainnya ke Timika, 
Pomako atau Pulau Keraka.

Faktor lain adalah, tak semua 
warga menggunakan kelambu 
anti-insektisida (nyamuk) yang 
dibagikan oleh LPMAK. Kelam-
bu itu belum tentu digunakan 
warga yang mencari kepiting dan 
menjaring ikan di hutan man-
grove maupun befak di pesisir 
pantai. Sementara di perkampun-

gan, genangan air di lingkungan 
sekitar rumah. Anak-anak ber-
main hingga larut malam, tanpa 
menggenakan pelindung kulit, 
seperti pakaian, jaket ataupun 
topi, apalagi autan (anti nyamuk). 
Orangtua dan keluarga belum 
mengingatkan bahaya malaria me-
lalui gigitan nyamuk pada siang  
atau malam hari.

Faktor-faktor itu menyebabkan 

perbandingan angka kesakitan 
malaria naik drastis di Manasari. 
Bila dibanding, persentase angka 
kesakitan malaria naik 3 bulan 
belakangan. Sepanjang 3 bulan 
akhir tahun 2014, berbeda deng-
an 3 bulan sepanjang awal tahun 
2015 (Januari- Maret 2015). Kasus 
malaria naik mencapai 60persen.

Lalu, apa upaya atau tindakan 
mengatasi malaria?

Langkah pertama yang kami 
bisa jangkau sementara adalah 
melakukan kegiatan kebersihan 
lingkungan, melalui lomba-lomba 
antar kampung dan dusun. Juga 
ada penyuluhan mengenai keber-
sihan halaman rumah, rumah dan 
pengairan, mengaliri genangan air 
dari rumah dan di lingkungan 
sekitar rumah warga.

Nanti kegiatan selanjutnya, 
akan disesuaikan setelah meli-
hat perkembangan dari kegiatan 
peringatan hari sedunia, tapi ke-
giatan rutin bekerjasama dengan 
berbagai pihak tetap jalan. Tema-
suk dengan LPMAK, kami laku-
kan pemeriksaan, pengobatan 
pasien di Puskesmas Ayuka, ke-
bersihan lingkungan, penyuluhan 
kepada para kader kampung dan 
anak sekolah.

Apa saja kendala selama ini?
Kendala yang dialami paling 

banyak bersifat, pengaruh pola 
hidup masyarakat. Misalnya, saat 
kami mau menilai lomba ke-
ber sih an sesuai kriteria rumah 

Di Manasari, Kasus Malaria Naik 60 Persen

PIMPINAN Freeport McMoran 
Copper and Gold, Inc, mendu-
kung penuh program pengemban-
gan masyarakat yang dilakukan 
LPMAK  melalui Dana Kemi-
traan PT Freeport Indonesia. Sa-
lahsatu program yang menjadi 
perhatian serius dari pimpinan 
PT Freeport McMoran adalah 
penanggulangan penyakit malaria 
di Kota Timika termasuk di kam-
pung-kampung.

Medical Consultant for Medi-
cal and Health Affairs Freeport 
McMoran Copper and Gold, Inc, 
dr Morisson Bethea dalam perte-
muannya dengan Biro Kesehatan 
LPMAK di Kuala Kencana men-
gatakan, sangat mengapresiasi 
semua program yang dikerjakan 
LPMAK. Dia mengaku senang 
mendengar laporan yang menye-
butkan tingkat malaria di dalam 
Kota Timika mulai beranjak 

Freeport McMoran Dukung Program LPMAK

turun.
Pada pertemuan itu, Kepala 

Biro Kese hatan, Yusuf Nugroho 

bersama pendam ping program 
kesehatan LPMAK, dr Harold, dr 
Firdy dan dr Leony melaporkan 

berbagai program kesehatan yang 
selama ini dikerjakan LPMAK 
melalui biro kese hatan.

Kepala Biro SDM, Yohan Zong-
gonau mewakili Sekretaris Ekse-
kutif LPMAK pada pertemuan 
tersebut menyampaikan terimaka-
sih kepada pimpinan PT Freeport 
yang selama ini memberikan du-
kungan penuh kepada LPMAK.

“Untuk program kesehatan, 
banyak hal telah dilakukan biro 
kesehatan, walaupun masih ter-
dapat kekurangan dalam pelay-
anan tapi LPMAK tetap konsisten 
untuk memberikan pelayanan. 
Salahsatunya berupaya menekan 
angka malaria di Timika,” kata 
Yohan.

Melalui program Malaria Cen-
ter, LPMAK bekerjasama den-
gan mitra kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika guna terus 
menerus memberikan pemaha-

man mengenai bahaya penyakit 
malaria kepada masyarakat. Tin-
dakan nyata yang juga dilakukan 
adalah penyemprotan ke rumah-
rumah penduduk termasuk pem-
bagian kelambu anti nyamuk.

Menanggapi laporan terse-
but, dr Morisson mengatakan 
Freeport akan terus mendanai 
LPMAK untuk semua program 
yang sedang berjalan. Khusus 
untuk program kesehatan, Mo-
risson mengingatkan agar selalu 
bermitra dengan pemerintah dae-
rah setempat dalam implementasi 
program-program.

“Saya senang bahwa tingkat 
malaria mulai ditekan tapi pen-
anganannya harus terus berjalan 
dan selalu bekerjasama dengan 
dinas kesehatan,” pesan dr. Mo-
risson pada pertemuan yang ber-
langsung singkat itu. (thobias 
maturbongs)

sederhana tapi harus sehat. 
Ada masyarakat yang tidak mau 
bila menilai tata ruang kamar 
tidur. Selain itu, kendala lainnya 
adalah, kebersihan rumah dan 
lingkungan sekitar rumah. Ketika 
masyarakat pergi meninggalkan 
rumah dalam jangka waktu yang 
lama, rumah tak terperhatikan, 
rumput di halaman rumah sudah 
tinggi. Masyarakat lebih memen-
tingkan manjaring atau peker-
jaan lain dibanding membersih-
kan halaman rumah, mengairi 
genang an air atau lainnya.

Kendala lainnya, penyuluhan 
belum tentu diserap warga. Warga 
memiliki kemampuan menyerap 
informasi yang beragam, ada yang 
cepat menangkap informasi pe-
nyuluhan dan menerapkannya. 
Tapi juga ada yang tidak seperti 
informasi penyuluhan, jadi ini 
pola kehidupan yang menan-
tang dan mesti dikerjakan untuk 
merubah sikap dan pola kehidu-
pan di waktu mendatang. (willem 
bobi)

SALAH seorang peserta mengikuti lomba penyuluh malaria. Kegiatan ini dalam rangka 
memperingati hari malaria di Kampung Manasari.

KERJA bakti membersihkan lingkungan untuk pencegahan penyakit malaria. ANAK-anak Kampung Manasari foto bersama dibawah spanduk ajakan untuk mengalahkan 
malaria.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

THOBIAS MATURBONGS

Medical Consultant for Medical and Health Affairs Freeport McMoran Copper and Gold, Inc, dr 
Morisson Bethea (kiri) mendengarkan penjelasan tentang program kesehatan LPMAK.
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Potret Peringatan Malaria Day

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

BIDAN Herlina Renyaan, Kepala Puskesmas Manasari memberikan sambutan.

PENYERAHAN hadiah kepada para pemenang lomba oleh Staf Biro Kesehatan, 
Frans Wabiser.

PEMBERIAN kenang-kenangan kepada panitia Malaria Day oleh Sekretaris 
Dinas Kesehatan Saiful Taqim.

PEMERIKSAAN malaria oleh petugas kesehatan di Puskesmas Manasari.
PENYULUHAN tentang malaria oleh petugas bagi kader kesehatan di 
Manasari.

PANITIA Malaria Day memberikan bingkisan kepada murid SD YPPK Manasari. SALAH seorang peserta mengikuti lomba penyuluhan malaria.

PETUGAS kesehatan mengeringkan sampel darah sebelum dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut.

SALAH SATU regu mengikuti lomba merangkai kalimat.

PERINGATAN Hari Malaria tak hanya diikuti oleh anak-anak sekolah tetapi juga 
masyarakat Kampung Manasari.

PENYULUHAN tentang malaria oleh petugas. murid-murid SD YPPK Manasari mendapat penjelasan tentang bahaya penyakit malaria dan pemberantasan jentik 
nyamuk.

APARAT kampung menghadiri peringatan hari malaria di Manasari.
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URUSAN apapun, tak 
semulus harapan. Se-
makin banyak dukung-

an, semakin melewati tantangan 
untuk meraih impian harapan-
nya.

Lain kata, persoalan setiap lang-
kah kehidupan tak semulus im-
pian seperti dialami Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan Kabupaten Mimika 
dan Rumah Sakit Mitra Masyara-
kat (RSMM) Timika, Provinsi 
Papua.

Kepala BPJS Mimika, Frida 
Yanne Imbiri, belum lama ini 
mengungkap, pihaknya berharap 
agar RSMM Timika menindak-
lanjuti usulan dan harapan ker-
jasama dengan BPJS Kesehatan 
demi menyelamatkan puluhan 
ribu pasien di Mimika. Pihaknya 
menilai, RSMM Timika memi-
liki fasilitas lengkap kelas I dan 
kelas II, sehingga semakin banyak 
pasien tertolong, diselamatkan 
dengan kualitas prima, alias biaya 
pengobatan dan perawatan pasien 
ditanggung BPJS.

“Dulu perawatan pasien kate-
gori kelas I dan kelas II masih ter-
batas. Sekarang fasilitas RSMM 
me menuhi syarat, maka kami 
pihak BPJS berharap kerjasama 
itu terwujud,” pesan Frida beralas-
an.

Namun harapan itu tak semu-
dah yang dipikirkan. Lain kata, 
fasilitas ruang perawatan kelas 
I dan kelas II, bukan berarti 
memenuhi syarat dan kriteria 
merawat dan mengobati pasien 
BPJS hingga tuntas dilayani?

Sesuai aturan BPJS, salah satu 
kriterianya mesti memenuhi kri-
teria database pasien dan sistim 
rujukan pasien. Seperti diung-
kap Dokter Harold Manueke di 
RSMM, pihaknya ternyata meng-
alami kendala. “Kita mendorong 
RSMM untuk ikut BPJS tapi 
sya ratnya, kriteria sinkronisasi 
da tabase harus dipenuhi,” tekan 
dokter Harold.

Selama ini, rumah sakit swasta 
milik LPMAK itu, hanya terdaftar 
15persen pasien umum peserta 
BPJS dari total pasien 10.000an 
setahun di RSMM. Sisanya, seki-
tar 85 persen atau sekitar 8500 
pa sien belum tersinkron dalam 
program nasional itu.

“Untuk penuhi kriteria BPJS, 
langkah berikut yang diperkuat 
adalah kerjasama RSMM dengan 
lembaga adat, lembaga gereja, 
termasuk pemerintah!” pinta-
nya supaya mengklarifikasi data 
kependudukan sipil, serta bantu-
an sosial layak kepada pasien itu 
terwujud secepatnya.

Sinkronisasi data kependudu-
kan yang mesti dilakukan, seti-
daknya sesuai database kepen-

Harapan dan Kendala Pasien BPJS Kesehatan di RSMM

dudukan dan catatan sipil, dinas 
sosial, beserta data tenaga kerja 
dan transmigrasi termasuk lemba-
ga swasta. Desakan itu juga mesti 
menjawab jaminan iuran rutin 
yang mesti dibayarkan oleh pasien 
bersangkutan, tanpa tumpang tin-
dih database di BPJS Kesehatan 
Mimika.

Selama ini RSMM memberi-
kan pelayanan prioritas dengan 
tanggungan biaya LPMAK atau 

pasien yang mau dirawat di rumah 
sakit terlebih dahulu mendapat 
rujukan dari Puskesmas.

Dari total pasien 10.000-an se-
lama ini, hanya terdapat 8 persen 
pasien di RSMM yang melalui ru-
jukan Puskesmas dan klinik yang 
memiliki kartu jaminan BPJS 
kesehatan. Selebihnya, sekitar 
92 persen pasien di RSMM tak 
memenuhi kriteria rujukan BPJS 
Kesehatan. Lain kata, sekitar 92 
persen pasien di RSMM bukanlah 
pasien rujukan. Warga, keluarga 
sakit atau pasien bersangkutan 
datang berobat di rumah sakit, 
tanpa rujukan yang diinginkan 
sesuai aturan program BPJS.

Apabila program BPJS diterap-
kan, mestinya terlebih dulu mem-
perbaiki sistem database serta 
sistem rujukan pasien 7 suku se-
bagai pengambil manfaat dana 
ke mitraan PT Freeport. (willem 
bobi)

pasien 7 suku, Amungme, Kamo-
ro, Dani, Damal, Nduga, Moni 
dan Mee. Bekerjasama, melayani 
pasien BPJS sama artinya rumah 
sakit swasta itu terancam, bisa 
bangkrut. Sebab bila diklarifikasi, 
pasien 7 suku berasal dari bera-
gam latar belakang. Ada juga tani, 
tak punya pekerjaan tetap, tapi 
juga pegawai swasta dan pegawai 
negeri. Sementara data pasien 
BPJS Kesehatan Mimika, diklari-
fikasikan menurut tanggungan 
tempat bekerja, seperti lembaga, 
organisasi, badan dan instansi 

pemerintah maupun swasta.
Pasien tanggungan dengan latar 

pegawai atau tak punya pekerjaan, 
mesti diklarifikasi sehingga tang-
gungannya sebagai pasien kian 
jelas, termasuk kejelasan terhadap 
dukungan pasien 7 suku LPMAK 
atau BPJS?

Selain itu, Harold mengatakan 
sesuai aturan penerapan BPJS ke-
sehatan, pasien yang dirawat dan 
ditanggung adalah memenuhi 
kriteria rujukan dari klinik atau 
Puskesmas. Program BPJS men-
syaratkan agar semua peserta 

PELAYANAN kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika. LPMAK terus berupaya 
membenahi fasilitas yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pasien yang 
berobat.

Dokter Harold Manueke
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Di Mimika, Guru Mesti Menjawab Kebutuhan PAUD
PAPUA dipandang sarat deng-
an persoalan pendidikan dasar. 
Bukti nyata yang terlihat adalah, 
pendidikan anak-anak Papua 
sejak usia dini ternyata menim-
bulkan persoalan di tingkat atas 
hingga perguruan tinggi.

Potret itu tak bisa dipungkiri. 
Di tingkat kampung jarang, 
bahkan kampung tak memiliki 
jenjang pendidikan pra-sekolah. 
Diantaranya tak terdapat play-
group maupun tingkat taman 
kanak-kanak (TK).

Fakta itu terbukti dalam riwa-
yat para pejabat, pegawai negeri 
maupun swasta. Rata-rata guru, 
man tri, suster perawat, maupun 
pegawai negeri dan swasta memi-
liki riwayat pendidikan sejak di 
tingkat sekolah dasar (SD) kelas 

atas.
Ironis lagi, sering dijumpai juga 

riwayat pendidikan seseorang 
me mulai dari kelas VI SD. “Dian-
tara generasi Papua itu, hanya 
satu dua, banyak juga calon 
generasi pesaing Papua putus di 
tengah jalan. Selebihnya berhasil 
karena peran dan kesadaran 
orangtua tentang pendidikan 
dalam keluarga masih cukup kuat 
waktu dulu,” ungkap John Giay, 
Sekretaris Komisi Pendidikan 
Keuskupan Timika baru-baru ini 
kepada LAndAS.

Walau di Papua dulu jarang 
terdapat playgroup maupun 
sekolah TK, salah satu faktor 
pendorong kesuksesan generasi 
Papua di masa kini dipengaruhi 
oleh peran pendidikan orangtua 

di rumah, kemudian gereja dan 
lingkungan sekitarnya.

Di tahun silam, anak-anak 
itu walau minim kemampuan 
dasar tetapi berhasil menempuh 
pendidikan jenjang lanjutan, 
hingga ke tingkat SMP mau-
pun SMA. Pondasi pendidikan 
keluarga semasa usia lima tahun 
hingga tujuh tahun menentukan 
kemampuan bersaing, keuletan 
mencapai impian, serta ketegaran 
cita-cita dan kekuatan motivasi. 
“Kalau pendidikan anak-anak 
sejak dini tak diperhatikan, maka 
akar-akar persoalan itu menye-
babkan kematian pendidikan di 
Papua,” tekannya.

Ancaman itu kian terbuka, 
sebab situasi masa silam tak sama 
seperti sakarang. “Di masa kini, 

MENYIMAK persoalan 
dan ancaman pendi-
dikan anak usia dini 

(PAUD), banyak perangkat 
PAUD mesti dibenahi. Mulai 
dari sarana, prasarana PAUD, 
juga tenaga pendidik, beserta 
pengelola dan biaya operasional 
yang mendukung pembentukan 
aspek psikomotorik. Terbimbing, 
mengenal pengetahuan serta per-
tumbuhan saraf dan wawasannya 
sejak dini.

Demi mencapai impian terse-
but, LPMAK di Mimika memu-
lai sejak beberapa tahun silam. 
Selain mendukung sarana-prasa-
rana serta fasilitas pendukung 
pendidikan formal, juga mendu-
kung biaya operasional sejumlah 
PAUD Mimika. Seperti PAUD 
Akimuga dan Kaokanao men-
jadi perhatian Biro Pendidikan 
LPMAK.

Bagian Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan LPMAK pada 
tahun 2012 lalu, mengirim 6 
calon guru PAUD belajar metode 
pengajaran dan pendampingan 
kepada anak usia dini di Yayasan 
Sulinama, Ambon, Provinsi Ma-
luku selama 3 bulan. 

Kemudian guru-guru itu ditem-
patkan di Akimuga. Mendidik 
dan mendampingi anak-anak Aki-
muga melalui Pendidikan Pola 
Semi asarama (PSA)  kerjasama 
bia rawati Katolik Keuskupan 
Timika.

“Anak-anak dititipkan pada 
pagi hari. Sepanjang hari, anak 
anak belajar dan bermain, menge-
nalkan pengetahuan dan membu-
ka wawasan anak melalui aneka 
permainan,” kata Yulita Dolame, 
salah satu Guru PAUD di Kam-
pung Aramsolki Distrik Akimu-
ga. Demikian juga di Kampung 

LPMAK Persiapkan Guru PAUD Akimuga dan Kaokanao

keharmonisan keluarga sulit 
terwujud, belum lagi dengan 
berbagai tuntutan dan benturan 
perkembangan jaman. Ini semua 
menyulitkan peran orangtua 
terhadap anak, sehingga kurang 
perhatian terhadap pendidikan 
anak sejak usia dini,” kata John.

Memang, pendidikan praseko-
lah mesti mengantikan fungsi 
orangtua, sebaliknya juga me-
lengkapi peran orangtua untuk 
menumbuh-kembangkan otak 
anak sejak dini. Kemampuan 
intelektual, logika, aspek psiko-
motorik maupun pengetahuan 
umum mesti dibentuk melalui 
pendidikan anak usia dini, 
PAUD. (willem bobi)

John Giay

Amungun. Guru dan biaya opera-
sional kegiatan PAUD sepenuh-
nya ditanggung LPMAK.

Sepanjang hari itu, anak-anak 
diberikan makanan tambahan, 
supaya tak kekurangan gizi. 
Langkah-langkah itu ditindaklan-
juti dari peta persoalan PAUD di 
Mimika dan Papua umumnya.

“Dengan suster-suster biar-
awati, dan para petugas pastoral, 
seminggu tiga kali memberikan 
makanan tambahan bergizi ke-
pada anak-anak,” ungkap Pastor 
Agustinus Tebai, Pr di Pastoran 
Aramsolki Akimuga baru-baru ini. 
Tujuannya, mendukung pertum-
buhan otak dan perkembangan 

keaktifan anak dalam menang-
gapi lingkungan sekitarnya.

Rencana LPMAK menganai 
guru PAUD tak putus. Tahun 
2015 kembali mengirim 5 calon 
guru PAUD lagi untuk belajar 
metode dan teknik pembinaan ke 
Yayasan Sulinama Ambon.

“Selama 3 bulan, mereka akan 

belajar cara mendidik dan mem-
bimbing anak-anak,” tambah 
Lodevikus Saklil, Kepala Bagian 
Tenaga Pendidik dan Kependidi-
kan LPMAK, April sebelumnya.

Biaya pelatihan, mulai dari ako-
modasi selama pelatihan, biaya 
transportasi Timika-Ambon (Pu-
lang Pergi) serta segala kebutuhan 
selama di sana, maupun di tempat 
tugas usai pelatihan ditanggung 
LPMAK.

“Kami berharap ilmu hasil pela-
tihan itu diterapkan di sekolah, 
terutama kepada anak-anak kecil 
di pedalaman Akimuga maupun 
Kaokanao. Mohon diajar deng-
an metode yang diperoleh di 
Sulinama Ambon,” pesan Titus 
Kemong, Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK.

Ke depan, penjaringan calon 
Guru PAUD melalui LPMAK 
akan dipersiapkan untuk 3 (tiga) 
desa di dataran tinggi dan 5 (lima) 
desa di dataran rendah, pesisir 
Kabupaten Mimika. Diantaranya, 
Desa Aroanop, Waa-Banti dan 
Tsinga, serta Nayaro, Koperapo-
ka, Nawaripi, Tipuka dan Ayuka. 
(willem bobi)

Kami berharap ilmu 
hasil pelatihan itu 
diterapkan di sekolah, 
terutama kepada 
anak-anak kecil di 
pedalaman Akimuga 
maupun Kaokanao. 

KEPALA Biro Pendidikan dan Staf foto 
bersama guru PAUD yang akan di kirim ke 
Yayasan Sulinama Ambon. Bawah : Kepala 
Biro Pendidikan, Titus Kemong memberikan 
sambutan dan arahan kepada para guru 
sebelum diberangkatkan ke Ambon.
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KEPALA Biro HUMAS, Yeremias Imbiri memimpin rombongan wartawan melihat 
langsung program yang dijalankan LPMAK di kampung-kampung Pesisir Mimika.

WARTAWAN dan tim LPMAK foto bersama di depan salah satu gedung 
sekolah yang dibangun LPMAK menggunakan konstruksi baja ringan.

WARTAWAN memawancarai salah seorang anggota kelompok usaha 
perdagangan binaan Biro Ekonomi Suku Amungme LPMAK.

SALAH seorang masyarakat menyampaikan masukan kepada tim HUMAS dan 
wartawan saat tur media ke kampung-kampung sasaran program LPMAK.

MURID sekolah dasar menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan 
oleh LPMAK.

PENGELOLA Salon Iyoopo Papua, binaan Biro Mee LPMAK memberikan 
penjelasan kepada para wartawan yang mengunjungi tempat usahanya. 

FASILITAS air bersih dan gedung sekolah yang dibangun oleh LPMAK.

SEORANG guru memberikan penjelasan kepada para wartawan yang 
mengikuti tur media ke kampung-kampung program.

USAHA keripik pisang Keyea binaan Biro Ekonomi Suku Mee.

Diskusi Implementasi Program 
Biro Ekonomi LPMAK 2015

Tur Media Cetak dan Elektronik ke Sasaran Program LPMAK

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

STAF Monitoring dan Evauasi LPMAK, Matheus Suprihatin memberikan penjelasan dan penyegaran terkait program Ekonomi kepada seluruh kepala biro dan staf biro 
ekonomi tujuh suku dalam kegiatan diskusi dan implementasi program ekonomi 2015.

WAKIL Sekretaris Eksekutif Program, Yohanes Arwakon memberikan hadiah 
kepada tim Biro Ekonomi Suku Mee.

WAKIL Sekretaris Eksekutif Pendukung, Kristianus Ukago memberikan 
bingkisan kepada peserta diskusi.
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KETUA kelompok usaha 
Ayam Petelur, di Kam-
pung Hiripau Distrik 

Mimika Timur, Yohanes Kekoro-
ko mengakui, kelompok usahanya 
berjalan lancar pada tahap perta-
ma, tahun 2013-2014 lalu.

Kemudian pada tahap kedua, 
sejak Oktober 2014 dirinya beter-
nak 1092 ekor ayam (Doc, Pullet), 
sesuai kapasitas kandang beserta 
keterampilan kelompoknya.

Tahap sebelumnya, usaha itu 
ber jalan sejak Februari 2015 men-
capai 21 rak telur atau to tal 21 rak 
kali 30butir ayam telur.

“Usaha ini, ayam mulai ber-
telur sejak bulan Februari. Tapi 
perkembangan selanjutnya, ayam-
ayam sempat stres karena ada 

Peternakan Ayam Petelur di Hiripau

Kendala Tak Jadi Masalah
keributan warga bulan Desember 
2014 dan Januari 2015,” urainya.

Gangguan tak menyurutkan ke-
inginannya. Sekitar pertengahan 
tahun 2012, hasil ternaknya men-
datangkan keuntungan hingga 
1,5juta rupiah perhari, kadang 
lebih sesuai orderan klien dan 
ketersediaan ternak di kandang.

“Sejak tahun-tahun 2015 men-
datang, potongan beli pakan dan 
lainnya urus sendiri,” katanya 
mengakui harga pakan mencapai 
Rp 365ribu per-karung di Timika 
Indah, Mimika Papua.

Seperti kelompok peternakan 
ayam petelur lain, Kelompok 
Hiripau juga mendapat bantuan 
pasokan pakan ayam sebelum ber-
produksi secara penuh dari biro 

ekonomi LPMAK.
Menurut Tenaga Pendamp-

ing, Walterus Kutapo dari Biro 
Pengembangan Ekonomi Suku 
Kamoro LPMAK, sistim keuan-
gan dan operasional diatur send-
iri. Kelompok usaha masyarakat 
binaan biro ekonomi LPMAK, 
diharapkan memenuhi syarat dan 
kriteria, termasuk menyediakan 
lahan sendiri, bukan pinjaman 
dari keluarga atau kerabat, bukan 
juga lokasi tanah sewa dari pihak 
lain.

“Kalau sudah memenuhi syarat 
dan kriteria, ke depan kami ber-
harap supaya usaha masyarakat 
berjalan terus, bahkan lebih 
besar!” pesan Walterus. (willem 
bobi)

FIELD Supervisor Biro Kamoro, Walterus Kutapo memberi penjelasan terkait perkembangan 
usaha peternakan ayam petelur kelompok binaan yang didampingi.

KOORDINATOR kelompok usaha ayam petelur Airuta Jaya, Yohanes Kekoroko memberi 
penjelasan kepada para wartawan.
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SIAPA bilang tak ada lokasi 
peternakan babi di Timika? 
Banyak warga lokal mau-

pun warga luar Papua di Timika 
memilihara, beternak babi. Tapi 
kelompok lokasi yang dikunjungi 
Tim LAndAS Humas LPMAK ba-
ru-baru ini berbeda dari lainnya.

Sebab lokasi peternakan ini ter-
dapat 700an ekor babi, dipelihara 
oleh masyarakat lokal asal Suku 
Moni. Beternak babi oleh ma-
syarakat Suku Moni, sama seperti 
pandangan masyarakat gunung 
Papua lainnya, yakni kebiasaan 
memelihara babi secara turun-
temurun itu meningkatkan status 
sosial masyarakat. Cuma perbe-
daannya, sistim pemeliharaan 
babi di jaman sekarang terbilang 
modern. Salah satu perubahan 
adalah cara peternak melakukan 
usaha bisnisnya, yakni kelompok 
peternakan ini terbagi dalam be-
berapa kelompok usaha, perke-
pala keluarga sesuai rekomen-
dasi dan aturan Biro ekonomi 
LPMAK.

Tak hanya itu, hasil binaan itu, 
jumlah peternakan pun bisa bert-
ambah seperti kata tim pendamp-
ing baru-baru ini.

“Kami punya binaan khusus 
peternakan babi mencapai 700an 
ekor. Jumlah ini berkurang dan 
berkurang tapi masyarakat rajin 
beternak, totalnya tetap berkisar 
antara angka-angka 700an,” ujar 
Yosias Magai, Tenaga Pendamp-
ing peternakan babi Biro Pengem-
bangan Ekonomi Suku Moni 
LPMAK.

Kegiatan usaha maupun akti-
vitas pendampingan itu bisa di-
saksikan di Gorong-gorong Kam-
pung Koperapoka Distrik Mimika 
Baru. Siapapun dapat menyaksi-
kan aktivitas peternakan, seperti 
dialami dalam kunjungan LAn-
dAS belum lama ini.

Waktu kami mendatangi lo-
kasi peternakan ini, Yosias Magai 
menghantar tim pengunjung 
memasuki salah satu lokasi kan-
dang, namanya kelompok usaha 
“Matoa”, terletak berjejer deng-
an kelompok lainnya di Gang 
Gorong-gorong. Letaknya persis 
samping Gereja Kristen Sion, 
yang dirintis oleh Pendeta Henok 
Bagau, anggota Badan Pengurus 
(BP) LPMAK.

Kelompok Peternakan Matoa 
maupun kelompok lain damping-
an Yosias Magai dan Yulianus 
Dibitau dari Biro Ekonomi Suku 
Moni LPMAK. Pendampingan 
ini dibantu tenaga teknis peme-
liharaan hewan, Dokter hewan 
Bernadetha Tarigan.

Ham Bagubau, Ketua Peter-
nakan Babi Matoa mengatakan, 

Tekun Beternak Babi, 
Hasilnya Jutaan Rupiah!

pihaknya beternak sejak tahun 
2008 atas bantuan LPMAK. 
“Waktu kami pindah dari Kwam-
ki Lama ke Gorong-gorong, ta-
hun 2008, LPMAK bantu kami 
ma syarakat, sampai total ekspor 
keluar Timika terutama ke gu-
nung berkisar 150 ekor,” akunya 
pernah mengirim 25 ekor babi 
ke Intan Jaya, kabupaten asalnya 
de mi memenuhi permintaan 
pesta ceremonial pemerintah 
mau pun ritual adat.

Awalnya, usaha kelompok Ma-
toa dikembangkan usaha minim.

“Tahun 2008 kami buat 3 kan-
dang darurat. Dalam waktu tahun 
2010 sampai 2015 ini, sudah 

merasakan hasilnya. Saya buat 
rumah permanen dengan harga 
rumah 200juta rupiah,” katanya, 
selain itu gembala Gereja Kris-
ten setempat itu beramal demi 
kemajuan jemaatnya di Gereja 
yang dipimpin bersama Pendeta  
Hanok Bagau.

Perkembangan usahanya 
kian meningkat ketika bantuan 
LPMAK kian rutin. Mulai dari 
pakan, obat dan dukungan mana-
jemen dan pendampingan lain-
nya kepada setiap kelompok bi-
naan peternakan maupun usaha 
lainnya.

Pendamping Yosias melapor, 
sekitar 20an kelompok peter-

nakan babi merupakan binaan 
rutin LPMAK. Sekelompok pe-
ternakan berkisar 10 sampai 20 
orang.

“Di awal usaha kami kasi ban-
tuan 10 sampai 15 juta rupiah 
untuk kelompok kecil. Kalau ke-
lompok berjumlah banyak, diban-
tu 20 sampai 30juta rupiah,” 
jelasnya dukungan modal dari 
LPMAK itu.

Kepada kelompok sukses, seper-
ti Kelompok Matoa, kata Yosias, 
berpotensi meningkat dari kelom-
pok swadaya masyarakat, menjadi 
kelompok usaha ekonomi man-
diri di waktu mendatang. (willem 
bobi)

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

ANGGOTA kelompok usaha membersihkan kandang ternak babi.

HAM Bagubau, Ketua Peternakan Babi Matoa memberi penjelasan kepada para wartawan yang 
datang meninjau dan meliput usaha yang dijalankannya.

ANGGOTA Badan Pengurus (BP) LPMAK, Pdt. Henok Bagau memberi penjelasan tentang program 
kerja LPMAK serta memberi dukungan terhadap LPMAK terkait adanya tim transisi.
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BANTUAN sosial melalui 
program khusus dibawah 
Wakil Sekretaris Ekseku-

tif (WASE) Kemitraan LPMAK 
diharapkan mengembangkan ke-
giatan masyarakat supaya lebih 
produktif.

Demikian ditegaskan WASE 
Kemitraan LPMAK, Abraham Ti-
mang saat menyerahkan bantuan 
sosial kepada Sanggar Seni Watia 
di Kompleks Satuan Perumahan 
(SP) I Timika Papua, belum lama 
ini.

“Jangan lihat jumlah dan nilai 
barang bantuan, tapi melalui ban-
tuan alat kerja ini, mohon kem-
bangkan minat dan bakat seni,” 
pesannya kepada Kelompok seni 
pimpinan Alfons Mutaweyau 
itu. Lanjut Abraham, perhatian 
LPMAK melalui Bagian Khusus 
bersifat mendukung.

Bantuan yang disalurkan 
LPMAK kepada Sanggar Seni 
Watia, adalah berupa gitar, kabel, 
pakaian tari sebanyak 70 pasang, 
serta peralatan ukir demi kema-
juan karya seni.

Pimpinan Sanggar, Alfons Mu-
taweyau mengucapkan terima 
kasih. Katanya, bantuan berupa 
alat kerja dan perangkat pendu-
kung tak pernah dilakukan oleh 
pihak lain, kecuali LPMAK.

“Kami merasa berutang, jika 

CIKAL-bakal klub sepak bola per-
nah tenar di Mimika. Tak hanya 
menghasilkan pemain asal Mimi-
ka di masa silam, tapi juga di masa 
kini.

Mereka berasal dari pusat pela-
tihan, Sekolah Sepak Bola (SSB) 
Kaokanao yang dirintis LPMAK 
pada akhir dekade 2000. Sekitar  
2007/2008, anak-anak usia seko-
lah, bahkan putus sekolah dibina 
melalui pusat pelatihan fisik dan 
pembinaan mental. Hasil, cikal 
bakal pemain muda asal Mimika 
nyaris menjadi lirikan beberapa 
klub sepak bola di kota lain. Pun-
caknya, saat mereka membawa 
nama Mimika dalam pekan per-
tandingan klub antar kabupaten 
akhir dekade 2000 silam di Kota 
Jayapura.

Tahun 2011/2012, LPMAK 
kem bali memberikan perhatian 
le bih intensif ke pusat pelatihan 
dan pembinaan, SSB di Kaoka-
nao. “Waktu kami di SSB itu, 
kami hanya yakin. Suatu saat pasti 
menang,” kenang Eduard Sowai, 
Kapten Kesebelasan klub SSB 
yang menamakan LPMAK Club 
saat berebut piala Brigif Cup, 
Maret 2015.

Dukungan kegiatan LPMAK 

Bantuan Khusus LPMAK, Mohon Dikembangkan

ada acara ceremonial, mohon su-
paya dikabari!” pesannya tanpa 
memandang dana Kemitraan PT 
Freeport Indonesia sebagai hak 
milik warga.

“Bagi saya pribadi maupun sia-
papun suka seni musik atau suara, 
sangat bagus dengan musik etnik, 
karena tampilan hasil budayanya 
masih unik, asli tanpa campur 
baur dengan budaya baru,” kesan 
Petrus Mitakda, Kepala Bagian 
Program Khusus LPMAK itu me-
nilainya.

Selama ini, pihaknya menja-
ring kelompok usaha, kelompok 

itu mewadahi anak-anak muda, 
anak sekolah dan putus sekolah 
untuk melakukan tindakan posi-
tif. “Kalau tidak ada SBB, anak-
anak, teman atau adik-adik pasti 
melakukan hal-hal buruk,” akun-
ya, menceritakan pengaruh buruk 
di lingkungan sosial masyarakat.

Bila tak punya sekolah, pe-
kerjaan atau kesibukan lain, se-
seorang tanpa bimbingan dan 
pembinaan cenderung melaku-
kan tindakan negatif. Hal itu juga 
dialami anak-anak binaan SBB 
Kaokanao.

“Rekan-rekan yang keluar dari 
SSB, dan juga keluar sekolah, me-
lakukan tindakan negatif. Entah 
kenapa, tapi ini fakta yang terjadi 
selama ini,” jelasnya, sekaligus 
ber terima kasih kepada pendu-
kung SSB, LPMAK.

Ada saja keuntungan bagi 
peserta SSB Kaokanao, walau tak 
memiliki fasilitas lapangan mau-
pun dukungan lain secara maksi-
mal. Sebab, cikal-bakal, bakat 
menumbuhkan mereka menjadi 
generasi penerus sesuai keahlian 
bersepak bola. Singkatnya, mere-

ka menghindari diri dari penga-
ruh buruk yang sulit dibendung 
oleh seseorang anak dan remaja 
di masa kini.

Kemenangan anak SSB meraih 
juara III dalam Brigif Cup 2015 
merupakan sebuah prestasi. Tak 
pernah diduga oleh siapapun, 
termasuk LPMAK. Saat laga Bri-
gif Cup di Timika, pihak internal 
LPMAK menyadari program sen-
tuhan kepada masyarakat secara 
langsung melalui SSB itu. Hampir 
tak terperhatikan, sebab lembaga 
nirlaba itu sempat mengalami 
goncangan. Berbagai pihak berke-
pentingan berdebat mengenai 
peran LPMAK terhadap masyara-
kat di Mimika selama ini.

Aktivitas pelatihan dan pem-
binaan fisik-mental klub SSB itu 
sempat terhenti. Akibatnya, tim 
kesebelasan itu sempat terpecah 
belah tanpa gejolak di internal 
SSB.

“Waktu itu teman-teman lain 
me netap di Kaokanao, sebagian-
nya mencari peluang klub se-
pak bola di Timika,” urainya 
mem bedakan situasi dan akses 
ko munikasi serta faktor penun-
jang lain di Kaokanao.

Berbeda dengan klub sepak 

bola lain. Jika SSB Kaokanao 
hadir di kota Timika, maka tak 
mungkin sebatas mengisi pertan-
dingan resmi antar distrik dan 
kampung, seperti diungkap Ma-
najer Pelatih SSB Kaokanao, Ja-
mes Maturbongs kepada LAndAS 
baru-baru ini.

“Walau tidak semua peserta 
SSB dibawah ke Timika, tapi 
mereka termasuk sang juara,” aku 
Pelatih James, sebab sekali terlibat 
dalam Brigif Cup 2015 di Timika, 
ternyata menjuarai rangking III. 
Kedepan mereka berharap agar 
Tim kesebelasan SSB Kaokanao 
kian terfokus. Anggota timnya 
tak terpencar, tapi bersatu demi 
merahi karir atau impian berlaga 
di lapangan hijau dimanapun.

“Mata pelajaran olahraga deng-
an kategori praktek sepakbola 
di sekolah berbeda dengan klub 
profesi. Di sekolah formal menge-
jar prestasi dan kreatifitas siswa 
semasa bangku pendidikan, seba-
liknya di SSB mengasah keteram-
pil an seorang anak menjadi cakap 
dan terampil di lapangan hijau,” 
kata Pelatih James mengurai 
cikal-bakal SSB Kaokanao mesti 
berkarir demi masa depannya. 
(willem bobi) 

Brigif Cup 2015

Ini Kesan Juara III SSB Kaokanao Waktu ke LPMAK

etnik dan budaya termasuk ke-
lompok/klub olahraga yang mesti 
mendapat dukungan dana.

“Cuma bantuan ini tidak untuk 
umum, kita harus bawa ke rapat 

supaya mendapat persetujuan 
Tim Manajemen LPMAK. Kalau 
disetujui, pasti kami salurkan tapi 
tak semua usulan dikabulkan,” 
jelasnya. (willem bobi)

WAKIL Sekretaris Eksekutif Kemitraan, 
Abraham Timang melakukan salam komando 
dengan Pimpinan Sanggar Seni Watia, Alfons 
Mutaweyau usai serah terima bantuan.

ANGGOTA Sanggar Seni Watia, menyambut kedatangan Tim Program Khusus LPMAK dengan 
tarian Kamoro. Anak-anak juga terlibat dalan sanggar ini sebagai upaya melestarikan budaya lokal.

KESEBELASAN LPMAK FC menjadi juara ketiga dalam pertandingan Brigif Cup 2015 di Timika.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

WILLEM BOBI
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TAK hanya orang berseko-
lah tinggi yang punya im-
pian, orang putus sekolah 

juga punya impian.
Demikian prinsip yang melekat 

dalam diri Roestela Menewe, 
lelaki asal Dusun III Kampung 
Fanamo, Distrik Mimika Timur 
Jauh, Mimika Papua. Ia pernah 
bersekolah kejuruan di SMK 
Petra Timika. 

Pria itu menamatkan SD tahun 
2000 dan SMP pada tahun 2003 
di Kampung Manasari Distrik 
Mimika Timur Jauh. Kampung 
itu terdiri dari dua lokasi warga, 
yakni Kampung Omawita dan Fa-
namo.

“Saya sekolah sampai SMK 
tapi tidak sempat selesai, karena 
kendala biaya. Orangtua tidak 
mampu biaya sekolah jadi putus 
sebelum tamat,” kisahnya tak per-
nah dilupakan seumur hidup pria 
28 tahun itu. Terpaksa mengikuti 
ujian Paket C tahun 2006 untuk 
mengejar impiannya.

Bekal ijazahnya dipergunakan 
untuk melanjutkan jenjang pen-
didikan, ke jenjang perguruan 
tinggi, entah negeri maupun swas-
ta. “Saya berencana kuliah tapi, 
tetap tidak bisa. Tidak ada uang,” 
kisahnya menjadi ujian dan tan-
tangan menghadapi hidupnya.

Ia terpaksa melamar pekerjaan, 
sebagai peserta tes CPNS Mimika, 
bahkan melamar pekerjaan ke 
perusahaan PT Freeport. Selama 
dua tahun itu tidak ada jawaban 
panggilan kerja, juga tidak lolos 
dalam tes formasi CPNS Kabupa-
ten Mimika.  Tes pegawai mau-

 Kisah Perjuangan Meraih Impian Rostela Menewe, Eks Pengurus Kios Kampung Fanamo

“Lelaki Kamoro Putus Sekolah, Bukan Berarti Impian itu Mati!”

pun tes peserta beasiswa gagal 
terus.

Terpaksa, bekal impian dan mo-
tivasi itu dibawa pulang ke kam-
pung asalnya, Fanamo. Kembali 
menjaring ikan, bekerja sebagai 
lelaki kampung tak bersekolah.

“Saya kerja di kampung, seperti 
kawan-kawan saya. Pergi menja-
ring, kemudian baku bagi. Peker-
jaan apapun dari rekan, selalu 
saya bantu. Intinya, yang penting 
hati saya murni,” tuturnya mener-
ima kenyataan. Bukan berarti 
pasrah atas impian yang belum di 
gengaman tangannya.

Ia pria Kamoro, memiliki ke-
inginan, cita-cita dan impian set-
inggi langit yang mesti terjawab 
dalam usia hidupnya.

Suatu kali, tahun 2013 Roestela 
dilaporkan oleh warga tetangga 
dan sekampung untuk mengurus 
kios Kampung Fanamo, bantuan 
LPMAK yang dikhususkan untuk 
memperlancar kebutuhan sem-
bako kampung.

“Waktu pemilihan pengurus 
kios, saya mencalonkan diri ter-
libat dalam mengurusi kios itu, 
termasuk tetangga juga mendu-

kung,” paparnya.
Kurang lebih setahun dua 

bulan tercatat sebagai pengurus 
kios. Mulai dari persiapan hingga 
mengurus kios kampung secara 
rutin. Mulai belajar dari rencana 
belanja, buat daftar harga barang 
kios, belajar menentukan harga 
barang sesuai prinsip ekonomi, 
serta tidak merugikan. Bahkan 
bersaing dengan kios pedagang 
musiman yang terkesan buruk 
dalam situasi kehidupan ekonomi 
warga kampung.

“Misalnya, rokok satu bung-
kus, dibagi berapa batang. Lalu 
menentukan harga satuan. Jadi 
empat batang sampai kena harga 
5ribu rupiah,” kisahnya menilai 
sebagai bagian pembinaan yang 
ditempuh.

Bukan upah yang dikejar, 
bukan pula kewajiban menjalank-
an tugas dan kepercayaan warga 
kampung bersama ke-3 rekan lain-
nya di Kios Kampung Fanamo.

“Kita-kan dibina. Dalam pem-
binaan itu kalau kita turuti, apa 
yang kita tidak tahu itu menjadi 
tahu. Saya jalani dan tidak berke-
cil hati,” optimisnya bukan demi 

pribadinya, tapi demi kepentin-
gan kampungnya.

Ia bukan aparat pengurus pe-
merintahan kampung. Ia menya-
dari dirinya, lelaki yang belum 
merahi impian dalam hidupnya. 

“Waktu ada informasi (setelah 
pusat Ibukota Distrik Ayuka di-
pindahkan ke Manasari-red), saya 
langsung siapkan berkas dan kasi 
masuk sebelum rolling pejabat,” 
pikirnya saat itu, Pemkab Mimika 
berencana menempatkan kepala 
distrik di Mimika Timur Jauh, 
tahun 2014 lalu.

Usahanya membuahkan hasil. 
“Sekarang sudah satu bulan dapat 
honor, dan saya keluar dari pen-
gurus Kios kampung,” lontarnya. 
Baginya, tujuan hidup tak hanya 
sebatas bekerja sebatas jenjang 
pendidikan SMK.

Hati nuraninya tak pernah se-
buruk pria kecewa, didukung 
peri lakunya bersahabat. Sering 
me nyapa dan menyambut rekan-
re kannya sejak pra-sekolah ke 
Kota Timika, 2003 silam.

“Hati urani saya itu tidak den-
dam sama orang, sama teman 
atau siapapun. Kalau ada hasil 
ja ring biasa baku bagi. Sekarang 
saya ada gaji juga, mereka sering 
kasi gula-kopi dan sayur, juga ikan 
ke rumah,” kesan relasinya.

Selain kampung asalnya kaya 
raya ikan, kepiting, kerang-kerang-
an, binatang buruhan liar, seolah 
seperti imbalan kebaikan yang di-
alaminya.

“Saya hanya berharap, kita 
kerja itukan harus ada kesempa-
tan untuk orang lain,” demikian 

berprinsipnya. Berharap kios Fa-
namo itu berjalan normal, mesti 
ada kader sepikiran untuk tetap 
mengejar cita-citanya.

Prinsip itupula yang dipegang 
teguh, ketika sebulan (Maret 
2015) lalu menjadi pegawai hon-
orer di Distrik Mimika Timur 
Jauh.

“Saya tidak punya tujuan, tapi 
sejak kecil saya sudah terbiasa. 
Bergaul dengan siapa saja. Kalau 
ramah, tidak marah, tidak den-
dam, itu pasti kita akan menim-
bah ilmu dari orang lain. Sesuatu 
yang kita tahu itu menjadi tahu,” 
kenang riwayatnya, belum terukir 
sempurna.

Harapan itu yang ada di bena-
knya, sejak Maret 2015 kemarin 
menerima upah berupa honor 
pegawai distrik.

“Saya sudah belajar mengatur 
kios, harga barang, untung dan 
prinsip yang mematangkan cita-
cita saya. Tapi kalau distrik per-
cayakan saya untuk urus adminis-
trasi, saya tetap siap,” harap pria 
yang pernah mengenal komputer 
sejak SMK di Timika selama 
tahun 2003-2005.

Nyaris riwayat perjalanan cita-
citanya pupus, tak mendapat ke-
sempatan dan kesempitan hidup 
dan perjuangan.

“Kalau saya sudah dua tahun 
kerja di distrik, semoga kepala 
distrik kasi saya tugas belajar, itu 
saja,” pintahnya. 

Tak mesti jauh keluar Kota 
Timika, tergantung jawaban pe-
jabat dan petinggi, atasannya di 
pemerintahan. (willem bobi)

Saya sudah belajar mengatur kios, 
harga barang, untung dan prinsip 
yang mematangkan cita-cita saya. 
Tapi kalau distrik percayakan saya 
untuk urus administrasi, saya 
tetap siap.

❞
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Suatu senja di Ibukota Distrik 
Mimika Barat, Kaokanao alias 
kota tua. Tentu disebut demiki-
an karena memiliki nilai sejarah 
unik, penting dan panjang.

Pemandangan sore itu, tak 
jauh berbeda dengan kesibukan 
warga setiap sore. Anak-anak kecil 
bermain kelereng di sekitar Kam-
pung Atapo, Kiyura, Mimika dan 
Miguwiya. Juga anak-anak lain 
mencoret-coret pasir di halaman 
rumah, beserta aneka aktivitas 
lain.

Satu dua anak berkeliling kam-
pung sambil menggotong ikan 
beragam ukuran, ada ikan kakap 
besar, ikan duri beragam ukuran, 
juga udang kali (sungai). Mer-
eka menawarkan dengan harga 
murah bila dibanding harga ikan 
dan udang di Pasar Kota Timika, 
Kabupaten Mimika, Provinsi 
Papua.

Potret lain adalah warga berja-
lan santai menuju landasan pacu 
pesawat perintis, beraspal sehing-
ga waktu sore menjadi pilihan 
warga untuk duduk-duduk sambil 
bercerita atau berolahraga.

Cuaca cerah menjadikan senja 
itu enak dinikmati di pemukiman 
warga maupun di lapangan per-
intis berukuran 18 x 600 meter 
persegi itu.

Sebuah bola plastik meng-
gelinding perlahan di atasnya. 
Anak-anak kecil berlomba lari, 
mengejar dan mendapatkannya. 
Kisah-kisah itu terekam dalam 
kamera dokumentasi LAndAS 
LPMAK.

Beberapa anak bergantian 
menendang bola ke gawang yang 
hanya ditandai oleh tumpukan 
baju kaos atau noken, terkadang 
kresek hitam. Berhura-hura  
menendang bola. Si penjaga ga-
wang (kiper) tak selamanya cakap.

Di Muka Bandara Perintis 
“Welcome to Kotatua 
Kaokanao”

Kisah Perjalanan Penulis:

Bola menjebol gawang. Walau 
tak ada tiang gawang, anak-anak 
itu berteriak. Gol-gol-gol…! Mer-
eka saling berkejaran, tanpa ragu 
meyakini bola gol diantara batas 
gawang yang hanya ditandai tum-
pukan baju, noken atau cuma 
plastik berisi gumpalan tanah.

Selintas adegan ini, memberi 
kesan. Anak-anak itu pintar, cer-
das, cakap dan aktif. Mereka be-
lajar dari alam, berkarakter alami. 
Intelektualitas pasti tak kalah, tapi 
mengapa terkadang anak-anak itu 
dibilang pasif ketika bersekolah 
hingga dewasa di jenjang kelanju-
tan pendidikan formal?

Memoriku lamban menjawab 
pertanyaan itu. Mataku masih ter-
sorot memandang si Kiper yang 
berlari ke belakang gawang, sear-
ah lapangan itu untuk mendapat-
kan bola yang kian melambat. 
Hingga Ia berpapasan dengan ka-
mera LAndAS.

“Adik, biasa main bolakah?” 
goda peliput LAndAS.

“Iya. Setiap sore kalau tidak 
hujan, biasa latihan sepakbola di 

sini,” jelasnya sekalian menam-
bahkan kisah Sekolah Sepak Bola 
(SSB), program LPMAK sempat 
tenar di hatinya.

Perbincangan itu berlanjut. 
Mengapa main bola di lapangan 
terbang? Jawabannya pasti, jelas. 
Di sore hari pesawat perintis tak 
mungkin mendarat di delta tua 
itu.

Selain itu, “Om, lapangan 
sepakbola tidak ada!” polosnya 
berkata-kata tentang kondisi 
lapangan sepakbola. Fasilitas 
umum itu semestinya, wajib di-
miliki oleh pemerintah daerah 
setempat, distrik atau selevel kam-
pung sekalipun.

Cerita anak itu tak utuh. Ke-
mungkinan besar lapangan ter-
bang ini menjadi pusat pelatihan 
SSB selama impian mereka ber-
bunga di otaknya.

Potongan lain kalimat, anak 
itu bilang pernah main bola di 
lapangan bekas, lapangan tua be-
rumput tinggi di samping Polsek 
Kaokanao. Lapangan itu masih 
berrumput tinggi dan berlumpur. 
Bila dibersihkan banyak dijumpai 
gundukan tanah lunak, tersisa 
jejak udang tanah.

Warga menamai lapangan So-
hilait, nama perintis lapangan 
terbuka yang juga Kepala Distrik 
Mimika Barat di waktu silam. Ke-
mudian lapangan itu diresmikan 
oleh Gubernur Freddy Numberi 
tahun 1997/1998. Gubernur 
Numberi melalui prasasti resmi 

itu berpesan, lapangan Sepak Bola 
Kaokanao sebagai fasilitas umum, 
tempat berolahraga juga sebagai 
tempat peringatan ceremonial ter-
buka di Distrik Mimika Barat.

“Kami pernah bersihkan dan 
ratakan tapi, udang tanah cungkil 
sampai tanah tak rata lagi,” papar 
James Maturbongs, pelatih SBB 
satu waktu.

Alasan itulah, lapangan tua itu 
jarang berfungsi selayaknya. Fakta 
tahun 2013, fungsi lapangan be-
rumput tinggi itu terlihat jelas, 
terutama saat pemerintah distrik 
mempersiapkan upacara bendera 
peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Kemerdekaan RI ke-68, 
tahun 2013. Peringatan hari ter-
hormat nasional itu ternyata di-
rayakan di Bandara Udara Kelas 
IV Kaokanao yang kini milik 
pemerintah Indonesia dikelolah 
oleh UPT Ditjen Perhubungan 
Udara.

“Waktu 17 Agustus (2013), 
ada  anggaran pemerintah untuk 
ber sihkan lapangan umum. Tapi 
oknum pegawai dan masyarakat 
ber kelahi gara-gara uang pem-
bersihan lapangan,” kata warga 
beralas an.

Lapangan tua itu sebenarnya 
tempat memperingati upacara 
bendera 17-an atau peringatan 
umum lainnya sejak Kaokanao 
dikenal sebagai pusat pendidikan, 
pusat kesehatan, pusat misionaris 
katolik dan pusat pemerintah.

Deretan predikat itu melekat 

padanya. ‘Kota Tua, Kaokanao’ 
akibat jasa pelayanan dan misi 
mulia sejak jaman Belanda. Lalu, 
mengapa fasilitas umum seolah 
sulit dibersihkan? Selain udang 
mencungkil tanah, pemerintah 
dan masyarakat setempat juga ter-
kesan pemalas menjaga fasilitas 
umum itu. Sepertinya terbiarkan, 
tidak hanya sampai detik ini tapi 
juga esok, mungkin tanpa batas 
waktu? Tak ada sambungan cerita.

Kami berpisah. Hanya terli-
hat lambaian dedaunan hutan 
mangrove dan gelombang air 
sepanjang perjalanan ke Timika. 
Kesanku, fakta separuh nilai seja-
rah terkubur antara keprihatinan 
ribuan manusia. Sebaliknya, bila 
kota tua diklaim oleh manusia, 
bagaimana generasi orang Kam-
oro di Miguwiya, Kiyura, Atapo, 
Kaokanao lama, Apuri dan tapa-
ru-taparu sekitarnya?

Selamat tinggal kota tua, Kao-
kanao. Jiwaku seperti mengenal-
mu lebih lama. Bila aku datang, 
buatlah hatiku gembira ria. Jan-
ganlah membuat hatiku sedih. 
Tak mau bila tangisan batinku 
tercurah membasahi muka bumi, 
seperti kisah di Balai Kampung 
Kiyura Juni 2013 lalu.

Kota tua, hatiku terkagum-
kagum padamu. Buatlah pikiran 
kami seteduh air pasang. Peson-
akanlah jiwaku seperti hamparan 
hutan sagu, hutan mangrove, pan-
tai berlumpur kadang berpasir. 
Bangkitlah seperti gelombang laut 
menghiasi awan hitam dan awan 
putih. Bergeraklah walau perlah-
an seperti udang, ikan dan keraka 
berkelana entah kemana pergi.

Kami tak mau aturkan segala 
kisah suka berganti duka sebagai 
identitasmu. Sebab engkau punya 
harapan, seperti selama ini mela-
hirkan putra dan putri Mimika. 
Masihkah kau bersahabat mela-
hirkan cikal-bakal pemimpin ge-
reja, pemerintah dan negara tan-
pa kenal batas jaman? Maafkan 
daku, bila airmataku berderai 
de mi rasa pesona padamu. Kota 
Tua, nimao for you! (willem bobi)

ANAK-anak Kaokanao memanfaatkan 
lapangan terbang untuk berlatih sepak bola.

MENGISI hari usai sekolah, anak-anak Kaokanao menjual pinang.

TUGU di lapangan sepak bola Sohilait, 
Kaokanao.

Willem Bobi
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ADA waktu untuk isti-
rahat, ada waktu pula 
untuk kembali beraktifi-

tas, bekerja melayani masyarakat. 
Demikianlah roda kehidupan 
manusia, teratur menurut waktu 
sesuai kodratnya. Seperti dialami 
Emanuel Kemong, Sekretaris 
Eksekutif (SE) LPMAK, bekerja 
sesuai masa kerja dan irama lem-
baga yang dipimpinnya.

Lelaki, asal Amungme itu me-
mimpin Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) sejak 2 Februari 
2010 silam. Kemudian menjelang 
akhir periode jabatannya, se-
belum 2 Februari 2015 sempat 
mengajukan pengunduran diri 
dari jabatannya selaku pimpinan 
pelaksana program pelayanan ke-
pada masyarakat tujuh suku di 
Mimika.

Katanya, jabatannya mesti 
digantikan oleh rekan lainnya. 
“Sebelum bulan Februari (2015) 
itu saya sudah minta mundur, 
berhenti dari jabatan SE tapi 
dalam rapat BP-BM Tim Manaje-
men LPMAK, saya masih diminta 
untuk tetap memimpin lembaga 

Usai Cuti, Aktif  Menjabat SE LPMAK

SUSTAINABILITY Reports (La-
poran Keberlanjutan) menjadi sa-
lah satu bentuk kepatuhan yang 
telah diatur oleh pemerintah. 
Sebagai lembaga pengelola Dana 
Kemitraan PT Freeport Indone-
sia, LPMAK sejak tahun 2006 
telah menerbitkan laporan ke-
berlanjutan yang diperuntukkan 
bagi para pemangku kepentingan 
dan masyarakat luas. Laporan ini 
menjadi salahsatu bentuk per-
tanggungjawaban LPMAK dalam 
menjalankan program pengem-
bangan masyarakat.

Untuk pertama kalinya lapo-
ran 2013 menggunakan standar 
Global Reporting Initiative (GRI) 
generasi ke 4 (G4). Sebelum me-
nyusun laporan yang berstandar 
GRI, Tim penyusun mengikuti 
pelatihan yang difasilitasi oleh 
NCSR (National Center for Sus-

(LPMAK) ini,” akunya di hadap-
an pegawai LPMAK.

Keinginan beristirahat alias 
pensiun itu belum terkabul, sebab 
tak sesuai keputusan rapat Badan 
Musyawarah (BM) dan Badan 
Pengurus (BP) LPMAK.

“Emanuel Kemong tetap 
memim pin LPMAK,” demikian 
bunyi putusan dalam rapat BM 
dan BP LPMAK yang terdiri dari 

perwakilan PT Freeport Indonesia 
(PTFI), Perwakilan Pemerintah 
Kabupaten Mimika, Perwakilan 
tokoh adat, tokoh perempuan 
Papua, tokoh agama, tokoh gereja 
di Mimika dan Papua.

Demi misi mulia, Emanuel 
Kemong hanya meminta cuti 
panjang, kurang lebih tiga bulan 
sejak 2 Februari 2015 itu. Kemu-
dian aktif kembali, menjabat SE 

LPMAK sejak Senin (11/5) hing-
ga waktu periode mendatang.

“Kita tetap dan terus bekerja 
melayani masyarakat, tetap berse-
mangat. Saya kembali dan bekerja 
sambil menunggu keputusan dan 
perkembangan selanjutnya,” kata-
nya.

Semenjak aktif kembali pada 
Mei 2015, Emanuel seperti bi-
asanya menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai pimpinan pelak-
sana program LPMAK. Sepanjang 
Mei, sejak pekan kedua men-
jalankan rutinitas sebagai pimpi-
nan LPMAK.

Diantaranya, meminta laporan 
dan penjelasan dari bawahannya, 
ketiga Wakil Sekretaris Eksekutif 
(WASE) LPMAK. WASE Pro-
gram mengenai bidang ekonomi, 
pendidikan dan kesehatan ma-
syarakat. Demikian juga laporan 
dari WASE Kemitraan mengenai 
program khusus, program adat 
dan agama serta pelayanan ko-
munikasi dan informasi publik. 
Kemudian WASE Pendukung 
mengenai perkembangan internal 
lembaga swasta pengelola dana ke-
mitraan PTFI.

Di Indonesia, LPMAK Satu-satunya Lembaga Non-profit yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan berstandar GRI

tainability Report).
Untuk membuat laporan 2014, 

tim penyusun mengadakan loka-
karya evaluasi Laporan Keberlan-
jutan 2013. Kegiatan ini dimak-
sudkan untuk mengidentifikasi  
kekurangan dari laporan tahunan 
sebelumnya sehingga seluruh tim 
penyusun mendapatkan pemaha-
man yang komprehensif tentang 
praktek CSR dan sustainability 
development (pembangunan yang 
berkelanjutan). 

Dalam lokakarya tersebut, Ali 
Darwin, fasilitator dari NCSR 
memberikan apresiasi kepada 
LPMAK atas terbitnya laporan ke-
ber lanjutan 2013. Menurutnya, 
laporan LPMAK  yang dicetak 
2.500 eksemplar setiap tahunnya 
dan dibagikan ke seluruh stake-
holder baik yang berada di dae-
rah maupun di pusat, merupakan 

Juga aktif meninjau sejumlah 
lokasi program LPMAK dalam 
Kota Timika dan kampung di 
Kabupaten Mimika. Diantaranya, 
pabrik sagu di Keakwa Distrik 
Mimika Tengah, meninjau lokasi 
Pelabuhan LPMAK di Paomako 
Distrik Mimika Timur. Sempat 
juga mengajak pihak SLD PTFI 
untuk meninjau Klinik Kesehatan 
di Aramsolki, lokasi peternakan 
Sapi di Kampung Aramsolki dan 
Amungun, serta pembangunan 
site program Dermaga Kiliarma 
Distrik Akimuga.

Di akhir Mei 2015, Emanuel 
serius mengurusi kapal mini serba 
modern  hasil desain program 
Klinik Terapung Biro Kesehatan 
LPMAK. Kapal klinik itu akan 
beroperasi melayani masyarakat 
tingkat kampung di wilayah pesi-
sir pantai Mimika. Emanuel ber-
pesan, kapal itu akan menyusuri 
sungai dan laut demi menyela-
matkan pasien yang jarang terlaya-
ni dan nyaris tak terselamatkan 
selama ini.

Di sela-sela kesibukan itu pula, 
kharisma kepemimpinannya ber-
binar dalam rapat dan mendis-
kusikan tentang impian masyara-
kat Mimika ke depan. (willem 
bobi)

suatu langkah yang sangat luar 
biasa. 

Ali Darwin mengatakan, “Ti-
dak ada satupun perusahaan yang 
mencetak Laporan Tahunan se-
banyak itu”. 

Menurut Ali Darwin, Tim Juri 
yang diketuai oleh mantan Men-
teri Lingkungan Hidup Prof. Sar-
wono Kusumaatmadja memberi-
kan penghargaan kepada LPMAK 

oleh karena LPMAK sebagai satu-
satunya lembaga non profit yang 
menyusun serta menerbitkan 
Laporan Keberlanjutan di Indo-
nesia.

Dalam sambutannya, Prof. 
Sarwono Kusumaatmadja begitu 
surprise dengan langkah yang 
diambil oleh LPMAK. “Kami 
salut dengan LPMAK yang secara 
transparan dan bertanggungjawab 
menyampaikan kinerjanya ke kha-
layak luas,” katanya.

Prof. Sarwono berharap kegiat-
an ini akan berlanjut terus se-
hingga LPMAK nantinya akan 
menjadi “rule model” atau per-
contohan bagi seluruh LSM di 
Indonesia bagaimana caranya 
ber tanggungjawab meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi 
se buah lembaga. (greece pabisa/
miskan)

Ali Darwin

l Ali Darwin

Ti dak ada satupun 
perusahaan yang 
mencetak Laporan 
Tahunan sebanyak 

LPMAK.

TIM penyusun Laporan Keberlanjutan LPMAK foto bersama usai mengikuti workshop.

PESERTA workshop serius menentukan konten dan boundry untuk laporan 2014.

Emanuel Kemong
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