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Berpartisipasi Membangun MIMIKA

Leonardus Tumuka, Putra Kamoro
Pertama yang Meraih Gelar Doktor

Berperawakan Tinggi besar dengan pakaian 
Toga dan topi kebesaran Universitas seorang 
anak Kamoro dengan langkah yang gagah  dan 
mantap, senyum terurai didampingi dosen Ad-
visernya  Prof .Dr. Josefina T. Dison menerima 
Ijazah  Doktor dan sekaligus  leadership award 
dari Dewan Ilmiah University of the Philipine 
khususnya Program Pasca sarjana.

LPMAK tak hanya menjalankan program rutin 
kepada masyarakat, seutuhnya berpartisipasi 
membangun Mimika dengan berbagai cara. 
Sarana fisik kesehatan, pendidikan, ekonomi 
serta dukungan lainnya demi kemajuan 
masyarakat lokal di Kabupaten Mimika, dapat 
disimak dalam laporan utama halalama 3-8.

Fasilitas pendukung program LPMAK, tampak dari udara kiri : Gedung Pusat Pendidikan Terpadu Alkinemuk Kamoree, atas: Sekolah Asrama Solus Populi di Kampung Karang Senang SP 3, bawah: 
fasilitas kesehatan LPMAK Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Salah satu dari beberapa gedung sekolah dasar yang dibangun oleh LPMAK di pesisir Mimika.



BULETIN LANDAS

Diterbitkan Oleh : Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK). Pembina : Emanuel Kemong, Abraham Timang, 
Yohanes Arwakon, Kristianus Ukago. Penanggung Jawab : Yeremias Imbiri. 
Pemimpin Redaksi: Thobias A Maturbongs. Sekretaris Redaksi: Irma Siep. 
Koordinator Liputan: Thobias A Maturbongs. Redaksi : Yeremias Imbiri, 
Thobias A Maturbongs, Willem Bobi, Miskan, Greece Pabisa, Irma Siep. 
Editor : Thobias A Maturbongs. Kontributor : Paul Sudiyo (Semarang), 
Samuel Rorimpandey (Kuala Kencana). Fotografer : Miskan, Willem Bobi. 
Artistik: Miskan. Distribusi : Irma Siep. Alamat Redaksi : Kantor LPMAK 
III Jl. Yos Sudarso (eks inkubator PTFI) Telp. (0901) 321521. Fax. (0901) 
321933, Timika - Papua. Website : www.lpmak.org. FB: LPMAK. Twitter : @
LPMAK. e-mail : yeremias_imbiri@lpmak.org, thobias@lpmak.org, miskan@
lpmak.org, willem_bobi@lpmak.org.

DICETAK OLEH: CV. WARNA AGUNG
ISI DILUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

WILLEM BOBI

Edisi 91 | Juni-Juli 2015
TAHUN IXdari redaksi2

Surat PEMBACA

Sob KOMEN

Dari REDAKSI

Jelang Akhir Tahun Pembangunan Mulai Berjalan

Kaum perempuan di Kampung Keakwa saat pulang mencari kayu bakar.

Kapan Timika Bebas Miras
Redaksi Yth,
Melalui rubrik surat pembaca ini 

saya hendak menyampaikan unek-
unek saya tentang maraknya peredar-
an minuman keras di Kota Timika. 
Saban hari, media cetak lokal di Timi-
ka mempublikasi berbagai tindak an 
kekerasan yang terjadi di masyara-
kat. Mulai dari perkelahian hingga 
pembunuhan, pemerkosaan dan 
pencurian. Ironisnya, semua pelaku 
kejahatan itu ketika diperiksa pihak 
kepolisian, mereka dalam kondisi 

NILAI-nilai budaya lokal dewasa ini kian luntur, bahkan 
menghilang di masyarakat. Kecenderungan ini hampir 

terlihat dalam berbagai kehidupan, baik sosial, politik mau-
pun hukum. Diperlukan budayawan tangguh sebagai katalisa-
tor perubahan zaman.

Masyarakat kita saat ini tengah mengalami kerusakan dari 
sisi budaya. Yang lebih dominan muncul saat ini adalah kara-
kter egois, individualis, konsumtif, kehilangan nasionalisme, 
krisis kreatif dalam berseni. Nilai-nilai budaya makin tergeser.

Kita khawatir anekdot yang menyatakan, Jika ingin meru-
sak bangsa, hancurkan saja budayanya kini betul-betul tengah 
terjadi. Dulu, Mimika dikenal sebagai daerah budaya dan 
kota sejarah.

Hari ini, itu semua telah berubah. Yang terlihat hanya 
Timika sebagai  kota outlet, lebih dominannya faktor ekono-
mi daripada unsur budaya saat ini. Lunturnya budaya secara 
tidak langsung dipengaruhi oleh perilaku kita sendiri.  

Lebih parah lagi, lunturnya nilai-nilai budaya terjadi pula 
di kehidupan hukum. Sekarang, siapa yang merasa apakah 
yang membaca ini tidak normal, memproses SIM tidak deng-
an cara nembak? Inilah ironi budaya hukum kita. Yang tidak 
nembak, justru dianggap tidak normal.

Budaya kesadaran hukum masyarakat, kini berada di titik 
terendah, kalau tidak bisa dikatakan sudah mati. Para pelang-
gar ironisnya justru para pembuat hukum. Budaya kita tidak 
jalan karena nuansa politiknya lebih kuat.

Kita harus segera keluar dari kondisi seperti ini! Kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus segera kem-
bali mengacu kepada Pancasila sebagai salah satu pilar negara 
ini. Pancasila harus menjiwai segenap tindakan kita.

Jangan sampai kita terus abai dan menganggap ringan 
berbagai degradasi perikehidupan berbangsa dan bernegara 
yang sedang kita alami. Sebab, dampak paling berat bukan 
pada saat ini, melainkan dalam beberapa dekade ke depan 
ketika era globalisasi yang kian mengaburkan berbagai batas 
wilayah, bahkan ideologi, masuk kian dalam di berbagai lini 
kehidupan kita.

Kita mengakui, dalam keterpurukan seperti sekarang, 
upaya ini merupakan usaha maha berat karena sangat kom-
pleks. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Tetap terbuka pelu-
ang dari segenap sisi kehidupan untuk kembali memulihkan 
kondisi jiwa, kepribadian bangsa, kita yang oleh sebagian kita 
sendiri disebut dalam keadaan “sakit”.

Upaya perbaikan itu utamanya kita harapkan dari peny-
elenggara pemerintahan. Mulai dari level tertinggi hingga 
terendah. Mereka harus menjadi pionir, teladan, ke arah itu. 
Berlebihan? Tidak! Karena, pada satu sisi, mereka menjadi 
cerminan dari kondisi jiwa bangsa ini.***

Lunturnya Nilai Budaya

mabuk atau paling tidak dikuasai minuman beralkohol. Sangat kon-
tras dengan kenyataan dimana para petugas keamanan selalu berkoar-
koar di media massa bahwa operasi pemusnahan terhadap minuman 
keras selalu dilakukan dan mampu menekan tingkat kejahatan di 
Kota Timika. Pertanyaan saya, kalau memang operasi pemusnahan 
miras itu sering dilakukan lantas mengapa tingkat kejahatan yang 
masih saja terjadi. Semoga pihak pemerintah daerah, pihak keamanan 
dan lembaga swadaya masyarakat di daerah ini secara bersama-sama 
dapat memikirkan jalan terbaik mengatasi penyakit masyarakat dan 
paling penting adalah kapan masalah miras bisa teratasi. Demikian 
penyampaian saya, terimakasih.

Anselmus T
Warga Jln Padat Karya-Sempan

Timika-Papua

SU lama sekali Pace Sob Komen 
tra jalan-jalan ke kota. Selama 

ini Pace Sob tinggal di kampung 
menikmati suasana kampung yang 
nyaman bebas dari hiruk pikuk 
dan kebisingan kota serta polusi 
udara. Lama-lama Pace jenuh 
juga, di kampung lama sekali 
baru dapat update perkembangan 
terbaru baik tingkat nasional 
maupun kapubaten. Maklum saja 
to, fasilitas tra memadai, pemban-
gunan terjadi hanya diperkotaan 
saja. Seperti mimpi di siang 
bolong kalau ada sinyal di kam-
pung. Jangankan sinyal, listrik saja 
trada jadi tra bisa nonton televisi 
untuk melihat perkembangan di 
berita-berita.

Akhirnya Pace Sob pigi ke kota 
untuk mencari informasi ter-
baru dan melihat perkembangan 
pembangunan. Alangkah terke-
jutnya begitu melihat yang terjadi 
pembangunan dimana-mana. 
Wah luar biasa, begitu pikir Sob 

Komen. Masih dalam keadaan 
kaget melihat yang terjadi, tiba-ti-
ba datang seorang kawan menyapa 
“Sob itu ko kah,” kata Joni.

“Ah kawan, sa kaget sekali. 
Kaget lihat ko dan kaget lihat 
pembangunan ini,” kata Sob 
Komen. lalu mereka bercerita 
tentang banyak hal, salahsatunya 
mengenai pembangunan yang 
baru mulai di pertengahan tahun.

Kata Sob Komen “Kalo saja 
pembangunan mulai dari awal 
tahun, bo.... pasti Timika su man-
tap. Kenapa proyek pembangunan 
baru mulai jelang akhir tahun, 
kenapa pemerintah selalu begitu, 
ada apa sebenarnya,”.

“Biasa Sob, pemerintah dong 
pu kerja tiap tahun begini, bukan 
barang baru kah,” kata Joko.

Sob Komen mulai menerka-
nerka dan menghitung. “Kalau 
setiap SKPD baru menjalankan 
programnya saat tengah tahun 
begitu, anggaran yang mengendap 

di bank pasti berbunga... dan 
bunganya akan dikemanakan?,” 
kata sob komen penuh curiga dan 
heran.

APBD Mimika luar bisa be-
sarnya tetapi pembangunan berja-
lan lambat, baik yang di kota mau 
di kampung-kampung pesisir dan 
pedalaman. “kenapa oh kenapa,” 
kata Sob Komen.

“Para pejabat di tanah ini 
seharusnya lebih menggunakan 
hati ketika bekerja agar masyara-
kat dapat hidup lebih baik dan 
sejahtera, pembangunan bisa 
dirasakan oleh semua orang di 
Kabupaten ini. Entah yang di 
pesisir, di pedalaman maupun di 
perkotaan,” kata Sob Komen.

“Tong dua doakan saja untuk 
pejabat dorang supaya buat ke-
bijakan tuh yang pro rakyat,” 
tam bah Joni. 

Lalu mereka dua ber pisah dan 
penuh harap agar pe merintah 
perbaiki kinerjanya. (*)
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Wilayah kampung merupakan 
salah satu titik berat pembangun-
an entah berskala nasional mau -
pun daerah untuk tercipta nya 
kestabilan dan kemajuan se-
cara keseluruhan. Melalui pem-
bangun an, potensi yang ada 
di kampung harus dikemban g-
kan dan kekurangan yang ada 
ha rus diatasi. Dengan adanya 
pembangun an, pemerataan, per-
tumbuh an, ke terkaitan, perim-
bangan, ke man dirian kampung 
yang ber ke lanjutan diharapkan 
da pat terwujud. 

Disadari bahwa pelaku utama 
dalam pembangunan adalah pe-
merintah dibantu masyarakat. 
De  ngan demikian, pelaksana 
pem  bangunan bukan hanya dibe-
bankan oleh pemerintah saja, 
namun masyarakat juga ikut ber-
peran aktif dalam mengisi dan 
melaksanakan pembangunan.

Sekretaris Eksekutif Lemba-
ga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPM-
AK), Emanuel Kemong menga-
takan, sebagai representasi masya-
rakat adat Suku Kamoro dan 
Amungme (LPMAK) tak tinggal 
diam dalam mencermati lamban-
nya pembangunan di Mimika. 
Apalagi masyarakat asli Kamoro 
dan Amungme yang berada di 
kampung-kampung kerap berte-
riak ‘haus’ akan pembangunan.

Mencermati hal tersebut, LPM-
AK sejak 2014 hingga 2015 ini 
telah melakukan beberapa pro-
gram pembangunan fisik beru-
pa fasilitas umum (fasum) di se-
jumlah  kampung pada beberapa 
distrik.

Di Distrik Akimuga, telah di-
bangun SD YPPK Bulujalauki, 
SD YPPK Tillemans Putsinara, 
SD YPPK Tillemans Belakmak-

pula dengan furniturenya. Selain 
itu dibangun pula rumah para ke-
pala sekolah dan dilengkapi deng-
an perabotannya.

Tak hanya Distrik Akimuga, 
pem bangunan fasilitas pendidik-
an juga dilakukan di Distrik Mi-
mika Timur Jauh. Di daerah ini 
LPMAK membangun gedung 
SD YPPK di Kampung Fanamo, 
Otakwa serta sebuah SMP Negeri 
di Kampung Omawita. Semua 
bangunan berkapasitas 144 
orang itu dilengkapi perabotan. 
LPMAK juga membangun pe-
rumahan bagi para kepala sekolah 
di masing-masing kampung terse-
but. Sedangkan di Distrik Mimika 
Timur Tengah telah dibangun SD 
YPPK di Kampung Keakwa dan 
SD YPPK di Kaokanao. LPMAK 
juga mendukung pembangunan 
SD YPPK di Kampung Ipaya serta 
pembangunan SMP YPPK Lecoq 
D’armanville Kaokanao.

Menurut Kemong, LPMAK 

terus memperhatikan pemerataan 
pelayanan terhadap masyarakat 
Kamoro dan Amungme dalam 
konteks program. Di Kaokanao 
juga, LPMAK membantu pem-
bangunan asrama putri milik 
Keuskupan Timika yang sudah 
tidak layak. 

“Asrama itu punya nilai sejarah 
yang luar biasa bagi pendidikan di 
Mimika dan ditempati oleh anak-
anak asli Papua asal Kamoro dan 
Amungme serta lima kekerabatan 
suku, jadi LPMAK punya kepedu-
lian untuk memperhatikan hal 
itu,” kata Emanuel.

Di wilayah Kota Timika sen-
diri, LPMAK telah membangun 
sebuah komplek pelatihan yang 
diberi nama Multi Purpose Com-
munity Center (MPCC) dilengka-
pi berbagai fasilitas pendukung. 
Pembangunan yang dilakukan 
sejak 2012 itu telah rampung pe-
lak sanaannya Desember 2015. 
Fasilitas itu dibangun diatas tanah 

seluas 10.256.58 M2. Selain itu 
telah dibangun pula asrama dan 
sekolah Salus Populi dilengkapi 
rumah guru dan gedung kapela di 
Kampung Wonosari SP3 Timika. 
Pembangunan asrama putra dan 
putri SD serta sekolah itu diatas 
lahan seluas 7.81 Ha.

Untuk bidang kesehatan, ada 
sejumlah program fisik yang te lah 
dilakukan sejak 2014 yaitu pe-
ngembangan Rumah Sakit Mitra 
Masyarakat (RSMM) berupa pem-
bangunan poliklinik, pembangu-
nan private wing, pembangunan 
gudang medik, non medik dan 
ruang arsip, rumah dokter, guest 
house dan gedung bedah.

“LPMAK juga melakukan re-
novasi klinik, rumah perawat 
dan heli pad di Kampung Tsinga 
Distrik Tembagapura. Juga mem-
bangun Klinik Fankenmolen di 
Akimuga. Klinik di Akimuga ini 
dilengkapi rumah dokter, rumah 
perawat, rumah pengelola, guest 

LPMAK Turut Berpartisipasi 
Membangun Mimika

PEMBANGUNAN dapat diartikan sebagai upaya 
terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus 
menerus  untuk menciptakan masyarakat yang lebih 
baik.

house serta rumah genset,” jelas 
Kemong.

Guna meningkatkan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Kam-
oro di wilayah pesisir agar bisa ter-
layani secara cepat, LPMAK juga 
mengadakan sebuah kapal klinik 
terapung. Untuk mendukung 
operasional kapal tersebut, telah 
dibangun pelabuhan serta ban-
gunan untuk menangani pasien 
yang dievakuasi oleh kapal klinik 
terapung dari wilayah pesisir.

Di bidang ekonomi, pro-
gram fisik yang telah dilakukan 
LPMAK yaitu pembangunan 
pa brik pengo lahan sagu rakyat 
di Kampung Keakwa, Distrik 
Mimika Timur Tengah. Juga pem-
bangunan pusat grosir serta gu-
dang grosir. Untuk mendukung 
program ekonomi di kampung-
kampung, LPMAK membangun 
rumah bagi pendamping dari 

l bersambung ke halaman 4

Gedung Sekolah Dasar Keakwa yang dibangun oleh LPMAK.

Murid Sekolah Dasar Kaokanao saat kegiatan belajar mengajar di gedung baru. Tak hanya 
membangun gedung, LPMAK juga melelngkapi fasilitas lainnya.

Pelabuhan LPMAK di Paumako. Pelabuhan LPMAK di Paumako yang dilengkapi dengan rumah singgah tampak dari udara.

ma. Semua sekolah itu terdiri dari 
enam ruang kelas berkapasitas144 
orang, dilengkapi perpustakaan, 
ruang guru, ruang kepala sekolah, 
toilet dan gudang dan dilengkapi Emanuel Kemong
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Uni versitas Negeri Papua yang 
ber tugas mendampingi masyara-
kat di Distrik Akimuga, Mimika 
Ti mur Jauh dan Mimika Timur 
Tengah.

Ada pula pekerjaan sarana 
prasarana yang dilakukan LPMAK 
berupa pembuatan canal di dae-
rah tanggul timur serta pengga-
lian canal di Akimuga (pengalih-

an aliran sungat cemara) dan 
pembuatan dermaga di Kiliarma, 
Distrik Akimuga.

LPMAK juga membangun 100 
unit rumah sehat bagi ma syarakat 
yang tersebar pada beberapa 
kampung di wilayah pesisir dan 
Akimuga. Rumah-rumah tersebut 
berkonstruksi besi baja ringan. 
Pembangunan lain yang menjadi 
konsen LPMAK dalam mem-
bantu pemerintah adalah pem-

bangunan jalan utama di Dis trik 
Akimuga, pembangunan jalan 
akses menuju peternakan sapi di 
Akimuga.

Menurut Emanuel Kemong, 
pembangunan memang menjadi 
tugas pemerintah dan LPMAK 
serta pihak-pihak lain termasuk 
PT Freeport Indonesia yang men-
jadi mitra pemerintah, hanya 
bersifat membantu dan mendu-
kung program pemerintah. Na-
mun demikian, masyarakat tidak 
bisa dibiarkan berteriak terus 

menerus, sebab mereka yang men-
jadi fokus pelayanan.

LPMAK sebagai pengelola 
Dana Kemitraan PT Freeport In-
donesia mempunyai renstra yang 
jelas. Salahsatunya mengangkat 
harkat dan martabat masyara-
kat asli Kamoro dan Amungme 
melalui program-program kerja 
LPMAK.

Ada pembangunan fisik dan 
non fisik. Tujuan utama pem ba-
ngun an adalah untuk menaikkan 
tingkat hidup dan kesejahteraan 

rakyat,  karena itu, pembangunan 
fisik dan pembangunan non fisik 
perlu disinergikan agar tujuan 
uta ma pembangunan dapat ter-
capai.

“Pembangunan nonfisik seperti 
pendidikan, kesehatan, ekonomi 
dan lain sebagainya memerlukan 
sarana dan prasarana. Nah, kalau 
kita tidak melakukan terobo-
san seperti itu, mustahil kualitas 
pelayanan bisa berjalan maksi-
mal,” kata Kemong. (thobias ma
turbongs)

l sambungan halaman 3

LPMAK Turut Berpartisipasi Membangun Mimika

PEMBANGUNAN fasili-
tas umum yang dikerjakan 
Lembaga Pengembangan 

Masyarakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) di Kabupaten 
Mimika  memberikan warna 
tersendiri bagi pembangunan di 
daerah ini. Sebagian besar peker-
jaan pemerintah telah dikerjakan 
oleh LPMAK. Sebab itu, LPMAK 
pantas mendapat apresiasi dari 
pemerintah daerah. Memang 
semestinya pembangunan men-
jadi tanggungjawab pemerintah 
dan didukung oleh masyarakat 
bersama para stakeholder tapi 
fakta menunjukkan bahwa pihak 
swasta seperti LPMAK telah 
melakukan terobosan-terobosan 
dalam melaksakan programnya di 
Mimika.

Staff Khusus Bupati Mimika, 
Athanasius Allo Rafra menilai 
apa yang dikerjakan LPMAK 
mulai dari program pendidikan, 
kesehatan dan pengembangan 
ekonomi rakyat sangat luar biasa. 
Pemerintah, kata Allo, harus me-
lihat program kerja LPMAK ini 
sebagai terobosan, bukan sekadar 
program main-main. Pendirian 
pabrik pengolahan sagu rakyat di 
Kampung Keakwa, Distrik Mimi-
ka Timur Tengah adalah program 
luar biasa.

“Kita lihat di tengah hutan be-
lantara ini, LPMAK membangun 
sebuah pabrik untuk kepentin-
gan masyarakat Kamoro, ini baru 
namanya terobosan yang harus 
mendapat dukungan pemerin-
tah,” tegas Allo ketika berkesem-
patan melihat langsung lokasi 
pabrik sagu belum lama ini.

Kalau LPMAK telah mem-
bangun pabrik maka kata Allo, 
pemerintah harusnya mengam-
bil bagian dengan mendukung 
dari sektor lain, semisal nantinya 
membantu pemasaran atau men-
dorong masyarakat dari sisi pe-
manfaatan pabrik tersebut.

“Share dengan LPMAK tidak 
mesti berupa dana, bisa saja 
pemerintah duduk bersama 
LPMAK dan melihat hal-hal yang 
riil sehingga bisa bekerjasama, 
misalnya di bidang pendidikan, 

Menjadi Penyelamat Pembangunan

kesehatan dan ekonomi,” tegas 
Allo.

Sementara Kepala Dinas Tena-
ga Kerja Kabupaten Mimika, 
Dionisius Mameyauw yang juga 
putra Kamoro asal Kampung 
Keakwa mengatakan, program 
LPMAK telah banyak membantu 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mimika.

 “LPMAK di dalam menjalan-
kan program selalu melihat hal-
hal nyata yang menyentuh kebu-
tuhan masyarakat. Hal itu yang 
betul, bukan berbicara sesuatu 
di awan-awan. Pemerintah dan 
LPMAK harus duduk bersama 
dan melakukan mapping pro-
gram sehingga bisa bersama-sama 
membangun daerah ini. Kita 

punya kekuatan yang luar biasa, 
ada pemerintah, LPMAK dan PT 
Freeport Indonesia, harusnya kita 
bisa bersinergi membangun dae-
rah ini,” kata Dion.

Ditemani Wakil Sekretaris 
Eksekutif LPMAK bidang pro-
gram, Yohanes Arwakon saat 
melihat lokasi pabrik, Allo dan 
Dion juga mendukung program 
peternakan sapi di Distrik Akimu-
ga serta pembangunan klinik di 
pelabuhan Paomako yang nantin-
ya melayani pasien yang dievakua-
si menggunakan kapal klinik tera-
pung dari kampung-kampung di 
wilayah pesisir.

Hal-hal yang dikerjakan 
LPMAK, menurut mereka, sudah 
seharusnya menjadi tanggung-
jawab pemerintah. Dana pemban-
gunan untuk Kabupaten Mimika 
sangat besar, apabila diatur den-
gan baik maka pembangunan di 
Mimika bisa berjalan lancar.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK bidang program, Yo-
hanes Arwakon menjelaskan, 
hasil produksi pertama dari 
pabrik pengolahan sagu rakyat ini 
akan dibagikan secara gratis ke 
seluruh kabupaten di Papua. Ini 
merupakan promosi agar  orang 
Papua mulai kembali makan sagu, 
karena selama ini kebanyakan 
anak-anak Papua mulai lupa pada 
makanan pokok. Mereka lebih 
banyak menyantap makanan yang 
serba instan.

Pada tahapan selanjutnya 
LPMAK akan melakukan pengiri-
man hasil produksi sagu ini kelu-
ar Papua dan diharapkan pemer-
intah dapat membantu pada 
tatanan ini. Artinya pemerintah 
ikut terlibat secara aktif misalnya 
dalam mendukung operasional 
pengiriman melalui transportasi 
laut ke luar Papua. (thobias ma
turbongs)

Staff Khusus Bupati Mimika, Athanasius Allo Rafra dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Mimika, Dionisius Mameyauw melihat pembangunan pabrik pengolah sagu di Kampung Keakwa. 
Selama kunjungan, Wase Program, Yohanes Arwakon memberi penjelasan mengenai pabrik 
pengolah sagu serta pembibitan sagu yang akan ditanam.
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KEBERADAAN fasilitas 
umum di kampung-kam-
pung termasuk di dalam 

Kota Timika yang dibangun Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
memberikan warna tersendiri bagi 
pembangunan di Mimika. Tanpa 
dukungan LPMAK melalui Dana 
Kemitraan PT Freeport Indone-
sia, bisa dibayangkan kondisi se-
jumlah kampung dan distrik di 
Kabupaten Mimika jadinya seper-
ti apa.

Ungkapan diatas terlontar dari 
mulut Direktur Yayasan Pendidi-
kan Persekolahan Katolik (YPPK) 
Tillemans, Paul Wetti ketika ber-
bicara di hadapan warga masya-
rakat Kampung Fanamo dan 
Omawita, Distrik Mimika Timur 
Jauh baru-baru ini.

Paul yang hadir di kampung 
itu guna menerima bangunan SD 
YPPK yang dihibahkan LPM AK 
kepada YPPK Tillemans me ng-
akui pihaknya tidak punya ke-
mam puan finansial untuk mem-
bangun gedung-gedung sekolah 
di kampung-kampung. Bersyukur 
PT Freeport Indonesia melalui 
LPMAK telah memberikan du-
kungan pembangunan sekolah 
pada beberapa kampung di Dis-
trik Mimika Timur dan Akimuga.

Hal ini, kata dia, sangat luar 
biasa dan susah ditemukan di dae-
rah lain, baik di Papua maupun di 
luar Papua. Sebab itu, dia atasna-
ma gereja katolik menyampaikan 
rasa terimakasih kepada LPMAK 
dan PT Freeport Indonesia. Tak 
saja bangunan sekolah, pem-
bangun an fasilitas umum lainnya 
ju ga mendapat apresiasi dari Paul 

Tugas Masyarakat Menjaga dan Merawat

PEMBANGUNAN FASILITAS PROGRAM KESEHATAN LPMAK
NO                                   NAMA KEGIATAN    LUAS

I PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM)
 1. GEDUNG POLIKLINIK RSMM 1,827.46 M2

 2. GEDUNG PRIVATE WING RSMM 5,920.00 M2

 3. GUDANG (3 UNIT) MEDIK, NON MEDIK & ARSIP  
 4. BANGSAL LUKAS RSMM 568.00 M2 
 5. RUMAH DOKTER (4 UNIT) 440.30 M2

 6. WISMA TAMU (GUEST HOUSE) 382.85 M2

 7. GEDUNG BEDAH 789.24 M2

II PEMBANGUNAN KLINIK
 1.  RENOVASI KLINIK, RUMAH PERAWAT &Helipad Tsinga Tembagapura
 2. KLINIK FRANKENMOLEN AGIMUGA 
  A. Bangunan Klinik 629.00 M2

  B. Rumah Dokter 145.00 M2

  C. Rumah Perawat  60.00 M2

  D. Rumah Pengelola 200.00 M2 
  E. Guest House  200.00 M2 
  F. Rumah Genset, Panel & BBM 105.00 M2 
 3.  PENGADAAN KLINIK TERAPUNG 

Wetti.
“Kehadiran LPMAK telah mem-

berikan warna lain di daerah ini. 
Pembangunan gedung sekolah, 
klinik, rumah sehat dan beberapa 
fasilitas umum lainnya memperli-
hatkan kepada kita semua bahwa 
apa yang dikerjakan LPMAK 
sungguh sangat luar biasa. Sesua-
tu yang sebelumnya tidak kita 
du ga tapi lewat LPMAK, Tuhan 
me nyuruh mereka melakukan se-
mua itu,” ujar Paul.

Persoalannya adalah bagaimana 
masyarakat menjaga dan merawat 
semua fasilitas umum itu, sehing-
ga tidak dirusak oleh orang yang 
tidak bertanggungjawab.

Pada kesempatan terpisah, Us-
kup Keuskupan Timika, Mgr 
John Philips Saklil mengakui 
pem  bangunan fasilitas umum 
oleh LPMAK memberikan gam-
bar  an kepada semua pihak bahwa 
peran lembaga ini patut diperhi-
tungkan.

“Memang kita akui bahwa pem-
bangunan itu menjadi tugas dan 

tanggungjawab pemerintah. Tapi, 
kita juga harus mengakui bahwa 
pembangunan di Mimika selama 
ini dilakukan oleh pihak swasta 
dan salahsatunya oleh LPMAK. 
Ini fakta dan kita harus mengakui 
hal itu,” kata Uskup John Saklil.

Sambil bercanda namun penuh 
arti, Uskup John berujar,”Untung 
ada LPMAK sehingga kita masih 
melihat sedikit perubahan, teru-
tama ketika kita berada di kam-
pung-kampung”. (thobias matur
bongs)

Perumahan guru di Kampung Tsinga dataran tinggi Mimika.

Pelebaran kanal Omoga.

Asrama Putri Bintang Kejora, Kaokanao diwaktu malam hari.

Klinik Frankenmolen di Akimuga tampak dari udara, rumah dokter dan tenaga medis lainnya serta fasilitas rawat inap klinik.
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MASYARAKAT Suku 
Kamoro yang mendia-
mi kampung-kampung 

di wilayah pesisir di Kabupaten 
Mimika, mulai dari Potowaiburu 
hingga Kampung Nakai bakal 
tak repot lagi mencari hubungan 
transportasi untuk berobat ke 
Timika. Para pasien di wilayah 
pesisir akan dilayani oleh Kapal 
Klinik Terapung milik Lem-
baga Pengembangan Masyara-
kat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK).  

Kapal ini dilengkapi ruangan 
penanganan pasien dan peralatan 
medis yang tergolong canggih. 
Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Emanuel Kemong mengatakan, 
klinik terapung ini ini dikonsep-
kan bukan untuk mengambil alih 
fungsi layanan kesehatan primer 
tetapi memperkuatnya karena 
dibekali dengan fasilitas resusi-
tasi dan stabilisasi pasien (pemacu 
jantung, suction, intubasi set, 
oksigen, nebulizer), alat-alat diag-
nostik rujukan terbatas diagnos-
tik (EKG, USG, Doppler, mesin 
laboratorium, mikroskop dll), 
alat bahan dan alat medik serta 
obat-obatan yang lebih lengkap 
dari fasilitas layanan primer pada 
umumnya. Selain itu klinik ini 
juga untuk pengembangan kapasi-
tas petugas kesehatan di layanan 
primer dan bantuan transportasi 
untuk tenaga kesehatan fasilitas 
kesehatan primer di pesisir.

Menurut Kemong, konsep 
sederhana pengadaan klinik tera-
pung juga merujuk pada pemer-
ataan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat di gunung dan di 
wilayah pantai. Selama ini, kata 
dia, pasien emergency di dae-
rah pegunungan selalu dilayani 
dengan helikopter yang biayanya 
sangat besar untuk melakukan 
evakuasi. Sedangkan pasien di 
daerah pesisir yang kondisinya 
parah, mereka harus bersusah 
payah mencari hubungan trans-
portasi ke Timika, bahkan tak 

Klinik Terapung Siap 
Melayani Kampung Pesisir

jarang ada yang sampai mening-
gal di tengah jalan karena terlam-
bat tiba di RSMM atau RSUD. 
“LPMAK melihat situasi itu tak 
boleh dibiarkan dan perlu men-
cari jalan keluar untuk penangan-
an. Kalau di wilayah pegunungan 
kita bisa membayar coper dengan 
mahal, lantas kenapa kita tidak 
bisa melayani mereka yang di pe-
sisir juga dengan nilai pelayanan 
yang sama. Ini kita bicara nyawa 
manusia,” tegas Kemong.

Ia menambahkan di daerah 
pegunungan yang masih dalam 
wilayah kontrak karya PT. Free-
port Indonesia yang masyara-
katnya mayoritas dari Suku 
Amungme masih lebih berun-
tung dalam hal sistim tanggap 
darurat medik karena terbantu 
oleh fasilitas telekomunikasi dan 
transportasi udara PT. Freeport 
Indonesia berupa kontak radio 
dan helikopter. Namun fasilitas 
ini masih belum dirasakan oleh 
masyarakat Kamoro yang ada di 
pesisir. Untuk itu LPMAK beker-
jasama dengan Dinas Kesehatan 
Kabupatan Mimika mengadakan 
program layanan klinik bergerak 
berupa layanan dokter terbang di 
wilayah dataran tinggi dan Klinik 
Terapung di wilayah dataran ren-
dah.

Sementara, Kepala Biro Kes-
ehatan LPMAK, Yusuf Nugroho 

NO NAMA KEGIATAN  LUAS  
I PEMBANGUNAN MULTI PURPOSE COMMUNITY CENTER (MPCC) 10,256.58 M2

II PEMBANGUNAN ASRAMA, SEKOLAH SOLUS POPULI dan KAPELA 7.81 Ha
III PEMBANGUNAN SEKOLAH (TK,SD,SLTP & SLTA) DAN 
 ASRAMA TARUNA PAPUA    
IV PEMBANGUNAN SEKOLAH DAN RUMAH GURU DI DISTRIK AKIMUGA
 1.a. SD YPPK BULUJALAUKI (Include Furnitur) 705.00 M2

 1.b. RUMAH KEPALA SEKOLAH SD YPPK BULUJALAUKI (Include Furnitur)   
 2.a SD YPPK TILELMANS PUTSINARA (Include Furnitur)  705.00 M2

 2.b RUMAH KEPALA SEKOLAH SD YPPK 60.00 M2

       TILELMANS PUTSINARA (Include Furnitur)
 3.a SD YPPK TILELMANS BELAKMAKMA (Include Furnitur) 705.00 M2

 3.b RUMAH KEPALA SEKOLAH SD TILELMANS 60.00 M2

       BELAKMAKMA (Include Furnitur)    
 4. PENIMBUNAN SD YPPK BULUJALAUKI ARAMSOLKI, TILELMANS 
 PUTSINARA AMUNGUN & TILELMANS BELAKMAKMA KILIARMA   
V PEMBANGUNAN SEKOLAH & RUMAH GURU DI DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH  
 1.a SD YPPK FANAMO (include Furnitur, (smart Modula) 705.00 M2

 1.b RUMAH KEPALA SEKOLAH SD YPPK FANAMO (Include Furnitur) 60.00 M2

 2.a SD YPPK OTAKWA (Include Furnitur, smart Modula} 705.00 M2

 2.b RUMAH KEPALA SEKOLAH SD YPPK OTAKWA (Include Furnitur) 60.00 M2

 3.a SMP NEGERI OMAWITA  (Include Furnitur, smart Modula)  705.00 M2

 3.b RUMAH KEPALA SEKOLAH SMP YPPK OMAWITA (Include Furnitur) 60.00 M2

VI PEMBANGUNAN SEKOLAH DI DISTRIK MIMIKA TENGAH, KAOKANAO & AMAR  
 1. SD YPPK KAOKANAO (Include Furnitur, smart Modula) 705.00 M2

 2. SD YPPK KEAKWA (Include Furnitur, smart Modula) 705.00 M2

 3. SD YPPK IPAYA (Include Furnitur, smart Modula) 705.00 M2 
 4. SMP YPPK DECOQ ARMANVILLE KAOKANAO 705.00 M2 
 5. ASRAMA PUTRI SMP YPPK KAOKANAO (2 LANTAI, smart Modula) 698.24 M2 
VII PEMBANGUNAN SEKOLAH, ASRAMA & RUMAH GURU DI TSINGA TEMBAGAPURA  
 1. SD NEGERI TSINGA ( 3 Ruang Kelas ) & RUMAH GURU
 2. ASRAMA TSINGA Kampung Beanekogom, Tembagapura 662.00 M2

VIII PEMBANGUNAN FASLITAS PENDUKUNG ASRAMA PUTRA AMOR SEMARANG  
 Penambahan Ruang Makan Siswa dan Ruang Pembina.

NO NAMA KEGIATAN  LUAS 

PEMBANGUNAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN LPMAK

mengatakan, kapal ini bertipe cat-
amaran dengan mesin water jet 2 
x 610 tenaga kuda dengan kecepa-
tan maksimum 25 knot. Dengan 
begitu kapal ini lebih stabil jika 
diterpa gelombang dan dapat di-
layarkan di perairan dangkal hing-
ga 60 cm. Kapal ini dilengkapi 
dengan sistem komunikasi radio 
yang terhubung dengan semua 
unit layaran primer di area lay-
anan, juga akan terhubung den-
gan RSUD, RSMM dan RSWB 
disamping tentunya terhubung 
dengan LPMAK dan Dinas Kes-
ehatan Mimika.

Kapal berbobot mati 20 ton 
ini memiliki panjang 16 meter, 
lebar lima meter dan kapasitas 
tangki BBM 4000 liter serta kapa-
sitas tangki air 600 liter, kapasitas 
penumpang 15 orang dengan dek 
navigasi dan dek medik yang ter-
pisah.

“Program-program kesehatan 
yang digulirkan didasarkan pada 
kebutuhan masyarakat setempat. 
Masalah utama yang dihadapi 

masyarakat terkait pelayanan ke-
sehatan di Kabupaten Mimika 
yakni sulitnya akses ke fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat I. 
Topogeografi daerah pegunun-
gan dan daerah pesisir Mimika 
memperparah kemampuan akses 
masyarakat terhadap pusat pelay-
anan kesehatan masyarakat. Ka-
laupun bisa mengakses, belum 

tentu bisa mendapatkan pelayan-
an sesuai yang diharapkan karena 
keterbatasan yang beragam yakni 
ketersediaan petugas kesehatan, 
peralatan medis, bahan medis 
habis pakai, obat-obatan dan vak-
sin, serta sistem pendukung tang-
gap darurat medis terkait trans-
portasi dan komunikasi,” ujarnya. 
(thobias maturbongs)

Wase Kemitraan, Abraham Timang dan Wase Program, Yohanes Arwakon berada di ruang kemudi 
kapal klinik terapung saat melakukan uji coba.

Kapal klinik terapung tampak dari sisi belakang ke depan.

Laboratorium di Kapal Klinik Terapung. Ruang Tindakan Kapal Klinik Terapung.

Ruang perawatan Kapal Klinik Terapung.

Ruang penyimpanan obat dan alat kesehatan.
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Berkat Tuhan Melalui LPMAK
PEMBANGUNAN fasilitas umum oleh Lembaga 

Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kam-
oro (LPMAK) di kampung-kampung setidaknya 

memperlihatkan bahwa LPMAK punya kepedulian yang 
luar biasa bagi masyarakat kampung. Selama ini masyara-
kat menafsirkan program LPMAK hanya berkisar pada 
pemberian beasiswa, pelayanan kesehatan di RSMM dan 
pembagian dana ekonomi per kelompok usaha. Padahal 
sesungguhnya LPMAK telah melakukan banyak hal lain 
diluar program tersebut.

Sekretaris Kampung Ipaya, Distrik Mimika Barat Ten-
gah, Primus Miweyau mengatakan, pembangunan gedung 
sekolah dengan kontruksi baja ringan di kampungnya serta 
sumur dan penampung air bersih, sangat membantu ma-
syarakat. Selama ini, menurut dia, masyarakat Kampung 
Ipaya merasa dianak tirikan. Pembangunan lebih ban-
yak pada wilayah kota. “Kami tidak menyangka LPMAK 
bisa masuk dengan program ini, setelah kami dengar Pak 
Emanuel Kemong punya rencana bangun sekolah, kami 
senang dan menerimanya,” ujar Primus.

Mewakili masyarakat Ipaya, Primus berharap pelayanan 
kesehatan melalui kapal klinik terapung dan pengopera-
sian pabrik sagu untuk masyarakat Kamoro bisa cepat ber-
jalan.

“Saya percaya kalau masyarakat sehat, mereka bisa jual 
sagu ke pabrik dan uangnya bisa untuk membiaya anaknya 
yang sekolah,” katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Kampung Keakwa, 
Aloysius Mutiyu. Dia menyampaikan banyak terimakasih 
kepada LPMAK dan PT Freeport Indonesia yang telah 
membangun fasilitas umum di sejumlah kampung pesisir 
termasuk membangun pabrik sagu di Keakwa. Masyarakat 
Kampung Keakwa merasa apa yang dilakukan LPMAK 
adalah berkat Tuhan yang diberikan melalui LPMAK dan 
PT Freeport Indonesia. “Kami selalu siap menerima pem-
bangunan yang masuk di kampung kami karena semua itu 
demi masyarakat. Rumah sehat, pabrik sagu, pelayanan 
ekonomi melalui kios kampung dan penempatan maha-
siswa KKN dari Unipa Manokwari di kampung-kampung 
adalah hal yang luar biasa yang tidak kita bayangkan sebe-
lumnya,” jelas Allo.

Dia berharap perhatian pemerintah daerah juga bisa 
terjadi sebagaimana dilakukan LPMAK dan PT Freeport 
Indonesia. Tanpa bermaksud apa-apa, namun Allo menilai 

NO NAMA KEGIATAN  LUAS

I PEMBANGUNAN CANAL OMOGA - MINAJERWI   
 Omoga Timika  
 1. CANAL TAHAP 1st 1.735.00 M1

II PEMBANGUNAN CANAL AGIMUGA  1,773.00 M1

 (Pengalihan Aliran Sungai Cemara)   
III PEMBANGUNAN PELABUHAN LPMAK
 DAN FASILITAS PENDUKUNG DI POUMAKO TIMIKA
 1. LAND CLEARING   
 2. PEMBANGUNAN TALUD & PENIMBUNAN JALAN   
 3. PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG :   
  A. POS KEAMANAN 40.00 M2

  B.  RUMAH CREW 58.00 M2

  C. KLINIK 88.55 M2

  D. RUMAH TRANSIT (GUEST HOUSE) 336.82 M2

  E.  GEDUNG PERTEMUAN 59.00 M2

  F.  PENGADAAN TANKI BBM (Solar & Bensin) 
  & TANKI AIR BERSIH (kap. 2 x 6000 ltr)   
  G.  RUMAH TANKI BBM & INSTALASI 125.00 M2

  H. RUMAH TANKI AIR BERSIH & GENSET 60.00 M2

  I.  PEMASANGAN TRAFO & INSTALASI   
  J. PEMASANGAN KANOPI PARKIRAN SPEEDBOAT 242.00 M2

  K.  PEMASANGAN SHEETPILE 198.70 M1

 4. PENGASPALAN JALAN

 5. PEMASANGAN LAMPU JALAN
 6. PENGERUKAN SUNGAI (AREA DANGKAL)
 7. PAGAR KELILING 371.00 M2

IV PEMBANGUNAN DERMAGA AGIMUGA
V PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT MASYARAKAT 100 Unit 54.00 M2

 1. Kampung Aramsolki Agimuga   15 Unit
 2. Kampung Amungun Agimuga     15 Unit 
 3. Kampung Kiliarma Agimuga      10 Unit
 4. Kampung Fakafuku Agimuga   10 Unit
 5. Kampung Omawita Manasari    12 Unit 
 6. Kampung Fanamo Manasari      12 Unit 
 7. Kampung Otakwa                      11 Unit
 8. Kampung Keakwa                      12 Unit 
VI PEMBANGUNAN JALAN UTAMA DISTRIK AGIMUGA 18,000 M1

VII PEMBANGUNAN JALAN AKSES PENGEMBANGAN  3,000 M1

 PETERNAKAN DI AGIMUGA   
VIII PEMBANGUNAN JALAN AKSES DERMAGA AGIMUGA   1,500 M1

IX PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN BOX CULVERT JALAN AGIMUGA 192 M2

X PEMBANGUNAN PELABUHAN RAKYAT (PELRA)   
 Poumako Timika
 1. PELRA TAHAP 1 (Pembuatan Badan Jalan, penimbunan & Jembatan)
 2. PELRA TAHAP 2 (Penimbunan dan Pemasangan Talud)   
XI PEMBANGUNAN KANTOR LEMASKO SP 1 Timika

NO NAMA KEGIATAN  LUAS

FASILITAS PENDUKUNG PROGRAM LPMAK

mestinya pemerintah yang mempunyai masyarakat lebih 
proaktif melakukan perubahan dibantu oleh pihak swasta, 
apalagi di era otonomi khusus saat ini anggaran pemban-
gunan lebih besar digelontorkan untuk pembangunan 
kampung sebagaimana disampaikan Gubernur Provinsi 
Papua. (thobias maturbongs)

NO NAMA KEGIATAN  LUAS

 I.  PEMBANGUNAN PABRIK SAGU KAMPUNG KEAKWA TIMIKA 4,800.00 M2

  (PABRIK, GUDANG, RUMAH JEMUR 1 & 2)
 2. PUSAT GROSIR 1 UNIT JALAN HASANUDIN TIMIKA 22.50 M2

 3. PEMBANGUNAN GUDANG GROSIR, SP 1 TIMIKA 59.00 M2

 4. PEMBANGUNAN RUMAH PENDAMPING (UNIPA)  70.00 M2

  PENGEMBANGAN EKONOMI KAMPUNG DI OHOTYA, FANAMO 
  DAN KEAKWA

FASILITAS PENDUKUNG PROGRAM EKONOMI LPMAK

Fasilitas pendukung di Asrama Putri Bintang Kejora Kaokanao.

Fasilitas pendukung di Asrama Putri Bintang Kejora Kaokanao.

Klinik Tsinga tampak dari luar (atas) ruang pelayanan kesehatan di Klinik Tsinga 
(bawah).

LPMAK Tak hanya menggembangkan fasilitas kesehatan di RSMM juga 
membangun rumah bagi Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Mitra Masyarakat 
Timika.

Gedung Sekolah Dasar Bulujaulaki.

Ruang Tunggu di Laboratorium dan Apotek Rawat Inap di Rumah Sakit Mitra 
Masyarakat Timika.
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Partisipasi LPMAK dalam Pembangunan di Mimika

Gedung pendukung Asrama AMOR Semarang. Dermaga Akimuga.
Pembangunan jalan yang menghubungkan dermaga Akimuga - Kampung Kiliarma 
- Aramsolki dan Amungun.

Sekolah Asrama Taruna Papua di Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania.

Kampung Keakwa tampak dari udara, atap berwarna merah adalah gedung 
sekolah dan rumah sehat yang dibangun oleh LPMAK.

Gedung SMP YPPK Kaokanao.

Rumah sehat di Kampung Keakwa yang diperuntukan bagi tokoh masyarakat dan tokoh adat. Rumah ini dibangun menggunakan konstruksi baja ringan (smart modula).

Sekolah Asrama Solus Populi di Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana. Gedung asrama di Kampung Tsinga.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di Pesisir Mimika, Biro Ekonomi Suku Kamoro membangun Kios Kampung. Tak hanya menjual berbagai macam kebutuhan pokok, kios ini juga membeli hasil pertanian dan tangkapan 
masyarakat kampung yang kemudian akan dijual kembali ke kota Timika.
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Berperawakan Tinggi besar 
dengan pakaian Toga dan topi 
kebesaran Universitas seorang 
anak Kamoro dengan langkah 
yang gagah  dan mantap, senyum 
terurai didampingi dosen Ad-
visernya  Prof .Dr. Josefina T. 
Dison menerima Ijazah  Doktor 
dan sekaligus  leadership award 
dari Dewan Ilmiah University of 
the Philipine khususnya Program 
Pasca sarjana.

Mengharukan dan Membang
gakan

“Luar biasa” itulah kata yang 
tepat untuk mengungkapkan ke-
berhasilan Dr Leo Tumuka di 
negeri orang. Kami orang Kam-
oro, orang Papua, orang Indone-
sia bangga, salah satu putra terbai-
knya meraih hasil yang terbaik di 
negeri orang. Pastor Yosep Ikiki-
taro  yang ada di sebelah kiri saya, 
istri tercinta Dr Leo Tumuka   ibu 
Maria Goretti Renjaan disebelah 
kanan  saya  bersama pak Titus 
Kemong dan Okto Jangkup, wajar 
jika memberikan tepuk tangan 
yang keras dan panjang karena ter-
haru dan bangga, ternyata bukan 
kami saja bangga, para wisudawan 
yang lain juga memberikan tepuk 
tangan meriah bahkan deretan 
Profesor di podium juga bertepuk 
tangan, sementara Rektor dan ibu 
Adviser memberi salam hangat 
kepada Dr Leo Tumuka. 

Di lobby UMALI Hall, sesudah 
acara usai kami berdiri menge-
lompok sesama  kulit hitam ker-
iting rambut,  Dr. Leo Tumuka, 
Pastor Yosep Ikikitaro, Pak Titus 
Kemong, Pak Okto Jangkup, ibu 
Maria Goretti dan kedua anak 
Junior Anakletus dan Karel John 
William memancing  banyak ke-
luarga wisudawan lainnya ber-
tanya karena penasaran “Kalian 
dari negara mana ? “Oh kami dari 
Indonesia, Papua” jawaban yang 
meluncur spontan dan mereka 
bilang oooh good.

Sejarah Baru bagi Suku 
Kamoro dan LPMAK

Beberapa tahun lalu dari suku 
Amungme telah melahirkan  pi-
lot pertama Nalio Jangkup, ia  
membuat sejarah baru bagi suku 
Amungme dan LPMAK. Sesu-
dah ia menjadi pilot bermuncul-
an anak-anak lain menjadi pilot 
Oteanus Hagabal, Natan Aim dan 
dari dibelakangnya  masuk pen-
didikan pilot lagi  Alion Belau, 
Herman Zonggonau, uwamang 
yang semuanya dibiayai oleh Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 

Amugme dan Kamoro (LPMAK). 
Kini giliran  Dr  Leo Tumuka 
yang membuat sejarah untuk suku 
Kamoro dan LPMAK, ia men-
jadi  Doktor pertama dari suku 
Amungme dan Kamoro yang dibi-
ayai oleh LPMAK. Ada satu ada 
dua itulah bunyi pepetah kuno, 
sesudah Leo Dr Tumuka  lahir,  
semoga  LPMAK akan melahir-
kan doktor-doktor lain dengan 
mengirim putra/putri terbaiknya 
yang sudah mengikuti Program 
S2 dikirim untuk mengikuti Pro-
gram doktor. Mereka yang akan 
dikirim benar-benar orang yang 
terpilih secara akademis luar 
biasa, memiliki komitmen dan ka-
rakter yang kuat, sehingga mere-
ka tidak harus menempuh waktu 
yang lama deng an biaya yang 
tinggi untuk menyelesaikan pro-
gram doktornya, sebaliknya deng-
an waktu yang singkat dan biaya 
yang biasa, bisa menyelesaikan 
study tepat waktu.

Sejarah Leo Kecil
Sejarah Dr Leo Tumuka ke-

cil tidak terlepas dari sejarah 
orang tuanya di Gorong-Gorong 
Timika, Anakletus Tumuka dan 
Mama Lidia Nawaripi  yang ke-
tika  anak-anak masih kecil selalu 
memberikan dorongan kepada 
anak-anaknya untuk  terus tekun 
sekolah. 

Dari dalam rumahnya yang san-
gat sederhana, ketika kami datang 
pertama kali di Gorong-gorong 
ia berujar:” Biarlah rumah kami 
tidak baik, yang penting anak-
anak saya sekolah”. Kata-katanya 
bukan pepesan kosong, tetapi di-
buktikannya, ia membanting tu-
lang mandi keringat menjual hasil 
kebun untuk membiayai anak-

anaknya. Setelah pergi kepasar 
jualan hasil kebun ia masih me-
nyempatkan mengontrol anak-
anaknya di sekolah.  Ibunda Leo 
Tumuka juga orang yang takut 
akan  Tuhan. Pater Amandus 
Rahadet pastor paroki Katedral 
pernah cerita kalau ibunda Leo 
Tumuka Mama Lidia Nawaripi, 
sering mohon doa untuk anak-

gan untuk cepat menyelesaikan 
study  dengan hasil IPK terbaik 
dengan lulus cumlaude. Ia orang 
yang tidak cepat puas, sesudah 
menyelesaikan study S1,  ia 
ingin melanjutkan S2. LPMAK 
melihat semangat dan tekat Leo 
yang menggebu-gebu menyetujui 
untuk membiayai Pendidikan 
Pascasarjana di UNIKA Soegija-

gris karena seluruh pengantar ku-
liah memakai bahasa Inggris. Hari 
Jumat 3 Juli merupakan hari yang 
ditunggu, hari pembebebasan, 
memperoleh gelar doktor, yang 
membuka sejarah baru bagi orang 
Kamoro, yang kelihatannya tidak 
mungkin tetapi karena Allah men-
jadi ,mungkin. : ”Tanpa Freeport, 
tanpa LPMAK tidak mungin saya 
memperoleh gelar ini “demikian 
ia katakan pada missa syukur yang 
diselenggarakan dengan sangat 
sederhana di Apartemen Dr Leo 
Tumuka kota Los Banos Phili-
pina. “Syukur pada Tuhan, tri-
makasih PT Freeport Indonesia, 
trimakasih LPMAK, trimakasih 
Binterbusih” demikian ia menu-
tup sambutannya pada missa syu-
kur tersebut.

Kembali ke Negeri Memba
ngun Sinergi untuk Mengabdi
Sekarang saatnya kembali ke 

negri sendiri untuk  mengabdi, 
me ngembangkan Masyarakat Ka-
moro dan mendorong terjadinya 
per ubahan sosial masyarakat Ka-
moro yang tidak jauh dari judul 
Desertasinya:” Community De-
velopment Programs And Sosial 
Changes In The Kamoro Indo-
ge nous Communiaty  of Mimika 
Regency, Papua Indonesia” 

Dalam sambutannya yang ber-
tindak mewakili Menteri Pendi-
dikan dari Phiilipina berpesan 
agar para wisudawan kembali 
kenegara nya masing-masing mem-
berikan kontribusi  yang bermak-
na bagi pengembangan Pendidi-
kan, Reasech dan pengembangan 
masyarakat. Saatnya untuk Dr 
Leo Tumuka kembali memberi-
kan apa yang dimilikinya untuk 
membangun masyarakatnya Am-
mungme dan Kamoro  bersama 
para pemangku kepentingan lain. 

Masyarakat Amungme dan Ka-
moro  membutuhkan orang orang 
yang berkehendak baik, memiliki 
kemammpuan akademis yang 
luar biasa dan skill   kepemimpi-
nan  kuat. Dr Leo Tumuka sudah 
teruji dan diakui oleh para pe-
tinggi universitas sekelas Univer-
sity of the Philipine. Ia hasil dari 
LPMAK, semoga hasilnya bisa di-
manfaatkan oleh Masyarakat.

Orang-orang yang sudah lama 
bergerak untuk membangun 
tanah Amungsa Mimika dan ma-
syarakatnya mesti bisa membuka 
diri membangun sinergi bersama 
anak negeri yang sudah teruji di 
luar negeri, membuat yang sulit 
jadi lebih mudah, yang tidak 
mungkin menjadi mungkin. 

Ungkapan-ungkapan yang biasa 
terdengar bahwa : ”Orang Kamo-
ro tidak akan bisa berkembang” 
akan tumbang dan tidak  terden-
gar : “ Dia kan hanya anak dari 
gorong-gorong” tetapi akan ter-
dengar:”  Anak kami sudah kem-
bali saatnya untuk mengabdi”.      

(Paulus Sudiyo)

Leonardus Tumuka

Putra Kamoro Pertama 
yang Meraih Gelar Doktor
l Juga Menyabet Dua Leadership Award

anaknya.
Leo  kecil yang hidup bersama 

keluarga besarnya dengan 9 ber-
saudara di Gorong-gorong seko-
lah  di SD INPRES Koperapoka. 
Di SD inilah ia pernah berujar 
:” Diantara langit dan bumi ini 
Tuhan, saya mau sekolah dengan 
sungguh”. Komitmennya  yang 
kuat menjadi dorongan untuk 
maju dan berjuang terus. Ia melan-
jutkan ke SMP YPPK St.Bernadus 
Timika, ketika duduk di kelas III 
SMP itu, ia   lulus tes  sebagai 
penerima beasiswa keluar Papua 
dan melanjutkan ke SMA Negeri 
II di Madiun hingga selesai. 

Setamat dari Madiun  ia melan-
jutkan ke Universitas Pasundan 
(UNAS) di Bandung dengan men-
gambil jurusan ilmu Hubungan 
Internasional. Ketika kuliah di 
Bandung inilah ia merasakan ke-
sulitan besar dalam pembiayaan 
kuliah maupun hidup sehari-hari 
karena biaya ditanggung orang 
tua sendiri yang tidak mampu. 

Ia cukup sabar menunggu ter  
kabulnya permohonan  menjadi 
peserta beasiswa LPMAK dan 
terus berjuang sendirian untuk 
tetap bisa sekolah hingga pernah 
menjadi sales obat-obatan madu 
dan sales motor. Sesudah menung-
gu kurang lebih satu tahun ban-
tuan LPMAK datang  pada tahun 
2007, ia resmi menjadi peserta 
beasiswa LPMAK. Beasiswa dari 
LPMAK inilah membuat seman-
gatnya semakin menyala untuk 
cepat menyelesaikan studynya. 
Ia tidak seperti kebanyakan ma-
hasiswa peserta beasiswa lainnya 
yang menikmati beasiswa dengan 
lebih santai, ia memakai dana 
beasiswa sebagai sarana perjuan-

pranoto Semarang. 
Di sela-sela kesibukannya ia  

membantu Yayasan Binterbu-
sih dan menjadi Koordinator 
Wi la yah  Jawa Tengah yang 
membawahi kota Semarang dan 
sa latiga. Disinilah ia semakin me-
matangkan diri dalam kehidup-
an, membantu, mendorong, 
meng  koordinir  mahasiswa Papua 
lain  untuk meraih sukses dan 
da  lam waktu yang sama ia harus 
berjuang untuk dirinya  menyele-
saikan study tepat waktu. Ujian 
ini dilalui dengan baik, ia lulus 
S2 dalam waktu satu tahun tujuh 
bulan  dengan predikat lulusan 
terbaik dari puluhan mahasiswa 
S2 Unika, dimana thesisnya ter-
pilih jadi tesis terbaik. 

Penulis yang diundang untuk 
menjadi penguji dari luar kampus 
melihat kemampuan Leo Tumuka 
bisa dihandalkan dan merasa pan-
tas  untuk melanjutkan ke jenjang 
S3. Dosen pembimbing di Unika 
Dr Thomas Budi mempunyai per-
hitungan yang sama, Leo sendiri 
mempunyai keinginan untuk lan-
jut terus. 

Sementara Leo berusaha untuk 
melamar program Ph.D (Doktor), 
kami lakukan pendekatan dengan 
LPMAK agar keinginan  Leo yang 
memiliki potensi besar dapat  di-
fasilitasi untuk memperoleh bea-
siswa  program Doktor. Gayung-
pun bersambut, Leo lulus test 
untuk mengikuti program Doktor 
di University Of the Philippine, 
sementara LPMAK menye tujui 
Leo memperoleh beasiswa pro-
gram Doktor. 

Perjuangan berikutnya di nege-
ri orang harus bisa menyesuaikan 
diri, memperlancar bahasa Ing-

Leo Tumuka dan keluarga foto bersama Pastor Yosep Ikikitaro (kiri), Kepala Biro Pendidikan, Titus Kemong (kedua dari kiri),  Octovian Jangkup (kanan) 
dan Paul Sudiyo (kedua dari kanan) usai mengikuti yudisium.
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Kota tanpa traffic light, tanpa 
klakson

Jalan-jalan di kota Los Baños 
cukup ramai, banyak kendaraan 
angkutan umum, Jeepney men-
dominasi di jalan raya. Kenda-
raan pribadi tidak terlalu banyak, 
speda motor di sepanjang jalan itu 
yang dilalui dari Manila sampai di 
Los Baños tidak terlalu banyak, 
tidak mendominasi  jalan seperti 
Timika.  Banyak perempatan, per-
tigaan yang ramai kendaraan yang 
tetapi   lampu traffic light (TL),  
bagaima bisa? Kalau di Timika 
Ada lampu lalu lintas  saja ada 
tabrakan apalagi tidak ada lampu, 
pasti jalanan akan macet karena 
semua kendaran dari segala arah 
maju bersama bertemu ditengah, 
moncong mobil dari segala arah 
saling berhadapan, sementara di-
belakangnya moncong mobil yang 
lain sudah menunggu. Akibatnya 
mobil mau maju sulit mau mun-
durpun tidak bisa. 

Di  Los Baños walaupun di per-
empatan dan pertigaan jalan ban-
yak kendaraan yang lewat  tidak 
saling mendahului, mereka sa ling 
memberi kesempatan untuk jalan, 
sehingga walaupun tidak ada traf-
fic lighttidak terjadi tabrakan.

Antrian kendaraan yang pan-
jang di pertigaan atau perempa-
tan tidak memancing para driver 
untuk membunyikan klakson, 
semua menunggu gilirannya 
deng an sabar sampai memperoleh 

Los Baños, Kota yang Melahirkan Doktor Leo Tumuka
Los Baños kota yang berdekatan dengan Manila ibukota negara Philipina, 
hanya 2 jam perjalanan dengan mobil dari Manila. Kota Los Baños terletak di 
Provinsi Laguna, yang menurut ukuran Inndonesia tidak besar dengan luas 54,22 
km2 dengan populasi penduduk 101,884 pada ahun 2010, masih lebih besar 
Mimika dengan luas 20.039 km2 populasi penduduk kurang lebih dari 200.000, 
menyimpan banyak nilai yang perlu kita simakalami.

kesempatan untuk jalan, tanpa 
mengganggu dan  rasa diganggu 
oleh pengendara yang lain. Seo-
lah para pengendara mempunyai 
pemikiran dan hati yang sama 
untuk membiarkan kendaraan 
bergerak lebih dulu. 

Kendaraan sepeda motor di 
Los Baños tidak sebanyak Timika 
yang mendominasi jalan Raya di 
Timika. Mereka dengan tertib 
teratur menyusuri jalan  dengan 
santai tidak saling mendahului, 
apalagi potong-potong  jalan 
orang lain. 

Kalau motor berada di samping 
mobil mereka sabar untuk berta-
han pada posisinya, demikian 
juga kalau dibelakang mobil ia 
akan tetap di belakang mobil  
tanpa berusaha keras untuk men-
dahului, kecuali bila jalanan agak 
longgar barulah mereka  men-
dahului. Membawa mobil atau 
di jalanan terasa aman karena 
kemungkinan kecil untuk ter-
jadi tabrakan. Mere ka mengatur 
jarak yang cukup panjang deng-
an mobil depannya maupun 
sam pingnya. Pejalan kaki mem-
peroleh tempat yang pasti, tidak 
perlu menyeberang di zebra cros, 
di jalan biasa pejalan kaki menye-
berang. Pengendara motor dan 
mobil akan memberi kesempatan 
pejalan kaki  untuk meyeberang, 
mereka seolah diutamakan. 

Di Timika bila ada pejalan kaki 
mau menyeberang harus menung-

gu lama sekali, karena tidak ada 
yang memberi kesempatan pe-
jalan kaki untuk menyeberang, 
kalau ada yang coba menyeberang 
kendaraan akan hantam lewat kiri 
dan kanan pejalan kaki, dengan 
membunyikan klakson. 

Pejalan kaki tidak dihargai, ke-
hidupan tidak diperhitungkan. 
Di Los Baños begitu ada orang 
pejalan kaki mau menyeberang 
mobil-mobil maupun motor 
memperlambat kendaraannya 
dan berhenti. Di Timika begitu 
melihat ada orang menyeberang 
jalan, kendaraan di percepat  su-
paya bisa mendahului pejalan 
kaki, maka kecelakaan tidak bisa 
dihindarkan.

Kita mesti belajar “memberi 
kesempatan kepada orang lain”, 
tidak harus mendahului atau bah-
kan saling serobot, kalau Timika 
bisa belajar memberi kesempatan 
orang lain, bisa dipastikan orang-
orang yang membawa kendaraan 
di jalan rasa aman pejalan kaki 
apalagi, masyarakat tidak jadi ko-
rban.

Restaurant, rumah makan 
tanpa sambal

Restauran dan rumah makan 
di Indonesia kebanyakan menye-
diakan sambal, bahkan ada ban-
yak rumah makan mengutamakan 
sambal, misalnya sambal lombok 
ijo, sambel lombok merah, yang 
lebih pedas ada lagi sambal korek 
api yang begitu menyentuh lidah 

langung maknyos muka merah, 
yang paling pedas lagi ada sam-
bal  setan yang kalau kena lidah 
orangnya kesetanan untuk makan 
terus. Ada pula yang sambal yang 
kurang pedas yaitu sambal tomat. 
Di Los Baños sambal tidak ban-
yak dikenal masyarakat, masyara-
kat Los baños lebih suka ma-
sakan yang asin  atau yang asam, 
masakan yang agak manis tidak 
ada, maka di meja makan yang 
disediakan bukan kecap manis 
tetapi kecap asin. Di meja makan 
pernah ada dua botol kecap, yang 
satu kita coba sedikit rasanya 
asin, pasti yang satu kecap manis, 
maka diambilah  kecap itu dicam-
pur dengan makanan, ternyata 
makanan jadi asin  bukan main 
dan tidak bsia dimakan. 

Pernah Ketika masakan babi 
panggang yang enak sekali, untuk 
lidah Indonesia masih kurang 
nyoos  karena tidak  ada sambal-
nya seorang sahabat minta  sam-
bal, datanglah seorang pelayan 
membawa piring besar, saya kira  
isi sambal ternyata dua lombok 
merah yang ada di dalamnya dan 
bongkarlah tertawanya. Barang-
kali mereka menjadi orang-orang 
sabar karena tidak biasa makan 
sambal yang pedas sehingga mer-
eka selalu bisa sabar memberikan 
kesempatan kepada orang lain di-
jalanan. Beda kita banyak makan 
sambal sehingga di jalan dan 
dimana saja cepat marah, cepat 
tersinggung di jalanan dan dalam 
jalan kehidupan tidak bisa mem-
beri kesempatan orag lain. Apak-
ah di kota Los Baños penderita 
diabet prosentasinya kecil karena 
konsumsi gulanya sedikit dan di 
Indonesia banyak orang kena dia-
bet karena banyak konsomsi gula? 
Barang kali jadi tugas mahasiswa 

lain yang belajar di Los Baños 
untuk  membuktikan masalah 
sambal dan gula dan barang kali 
itulah jalan menuju memperoleh 
gelar doktor haaa haaa.

Apartemen Los Banos
Waktu kami mendengar Leo 

Tumuka  tinggal di apartemen, 
banyak orang berkomentar kok 
tidak tinggal saja di tempat kost 
yang murah dari pada tinggal di 
apartemen tentu lebih mahal. 
Banyak orang membayangkan sep-
erti apartemen di Indonesia yang 
bagus dan bergengsi. Kenyataan-
nya apartemen di Los baños tidak 
demikian, apartemen sederhana 
dengan lantai ubin, bukan porse-
lin atau marmer, terdiri dari satu 
kamar tidur ukuuran 3x4 m, 
kamar mandi dan dapur. Jauh 
dari bayangan yang semula, kami 
bayangkan ketika kami perjalan 
dari Manila ke Los Baños. 

Ketika sampai di apartemen 
tempat Leo tinggal saya terperan-
gah karena apartemennya lantai 
satu saja yang tidak berbeda den-
gan rumah biasa yang di kostkan. 
Kami memasuki ruangan, saya 
bertanya, “dimana tidurnya”, Leo 
Tumuka menjawab “di kamar 
sebelah”, “dimana belajar”, Leo 
menujuk  ruangan kecil sempit 2x 
1,5 m. 

Hebat dari ruangan yang san-
gat sederhana dan sempit juga 
bisa menghasilkan seorag doktor. 
Fasilitas yang istimewa kadang 
tidak menghasilkan yang is-
timewa, sebaliknya fisilitas yang 
sederhana bisa menghasilkan 
hasil yang luar biasa. Manusialah 
yang paling menentukan keber-
hasilan seseorang. Manusia yang 
bisa menyangkal diri, mau ber-

l bersambung ke halaman 11

Leo Tumuka Bersalaman dengan rektor UPLB setelah menerima outstanding Leadership award.
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juang, memiliki komitmen tinggi, 
tidak putus asa, selalu menyukuri 
apa yang didapat, tidak banyak 
mengeluh dan menuntut lebih 
menentukan dari sebuah fasilita 
apartemen. 

Manusia yang tidak menyukuri 
apa yang sudah didapat, selalu 
menuntut, tidak bisa mengalah-
kan diri sendiri  tidak akan berha-
sil walaupun fasiltas lebih lengkap 
dan lebih mewah.    

Membangkitkan mimpi lama 
Mengelilingi  komplek Univer-

sity Of the Philipine di Los Baños  
yang luasnya kira-kira 6 km2  
(maaf minta Info kemana-mana 
tidak ada yang tahu) yang didiri-
kan sejak tahun 1909, tahun 
depan (2016) sudah berumur 
100 tahun tidaklah sulit. Dengan 
van yang kami tumpangi kami 
mengelilingi kampus yang kurang 
lebih ada 12 Fakultas  sangat me-
nyenangkan. 

Jarak Fakultas yang satu deng-
an yang lain cukup jauh mele-
wati pohon-pohon besar dan se-

gala tumbuhan yang dipeliharan 
dengan baik masih tetap subur, 
menghijau disepanjang jalan yang 
kami lalui. Konon mereka tidak 
pernah membakar kayu bakar 
atau sampah, kayu-kayu dibiarkan  
hancur sendiri ditelan oleh waktu 
dan angin, yang akhirnya menjadi 
pupuk. 

Jalanan turun naik berkelok-
kelok menjadi penghubung anta-
ra fakultas yang satu dengan yang 
lain.  Para mahasiswa/ mahasiswi  
dengan pakain yang sedikit lebih 
bebas banyak berjalan kaki di 
jalan tersebut, mereka para ma-
hasiswa lebih bebas dalam ber-
pakaian, dari yang lengkap sam-
pai yang kurang, dari yang maxi 
maupun mini, dari pakai sepatu 
mahal sampai dengan bersandaal 

jepit mereka bisa kuliah dalam 
kelas yang sama. Dalam komplek 
University Of the Philipine Los 
Baños (UPLB)) ini  terdapat pula 
pusat penelitihan  pengembangan 
padi berskala internasional IRRI/
Internasional Rice Research In-
stitute  yang sangat luas. Banyak 
ahli Indonesia juga terlibat dalam 

penelitihan ini, tidak mengher-
ankan kita juga makan nasi dari 
beras IR. 

Mengelilingi  komplek UPLB 
membangkitkan mimpi yang 
sementara masih tersembunyi. 
Pernah terpikir untuk membuka 
University of the Mimika, beber-
apa orang pernah kumpul Bapak  
Uskup John Saklil, Vikjen Mick 
Mote (almh), Bp    

Mick Mote (almh)  bersama 

Sekarang ada satu Doktor Leo Tumuka  dan tidak 
tertutup untuk tambah doktor-doktor yang lain. LPMAK 
ke depan kalau mau masih bisa buat sejarah yang luar 
biasa melalui Universitas tersebut akan mepercepat 
perubahan pola pikir, pola tindak dan akhirnya 
masyarakat semakin sejahtera. 

utusan dari Universitas Admajaya 
yang kami hubungi membicara-
kan kemungkinan untuk mem-
buka Universitas yang berbobot. 

Bayanganya adalah sebuah 
Universitas  yang memiliki area 
yang luas  ratusan hektar, dimana 
fakultas-fakultas yang ada berada 
di tengah hutan, bangunan-ban-
gunan dibuat dengan memper-
tahankan pohon-pohon yang ada, 
sehingga untuk riesearch ada di 
komplek tersebut. 

Kurikulumnya dibuat  berbeda 
dengan PT yang sudah ada khu-
susnya praktek, Teori 8 bulan dan 
praktek 4 bulan, sehingga ketika 
seorang lulus dari Universitas ia 
siap pakai sesuai dengan jurusan 
yang diambil. 

Pendirian Universitas yang ber-
bobot waktu itu batal  karena satu 
pernyataan dan satu pertanyaan. 
Untuk  membangun universitas 
yang berbobot, dibutuhkan juga 
SMA-SMA yang berbobot,  ada 
berapa SMA berbobot di Timika 
dan sekkitarnya? Kita semua tahu 
jawabannya. Namun sekarang ada 
tanda-tanda sedang berjalan di 

SELEKSI peserta beasiswa 
LPMAK ke depan bukan 
lagi berbicara mengenai 

siapa lulus dan siapa tidak lulus? 
Lain kata, bukan lagi bicara soal 
latar belakang suku dan asal-
usulnya, tapi ke depan tergantung 
nilai kelulusan Ujian Nasional 
(UN) siswa maupun siswi bersang-
kutan.

Yulianus Kuayo, Staf Kemen-
terian Pendidikan Nasional 
mengungkap, sejak tahun 2015 
hasil ujian nasional (UN) tingkat 
SMA di Indonesia dijadikan seb-
agai pertimbangan dalam seleksi 
nasio nal masuk perguruan tinggi 
negeri (SNMPTN).

“Tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya, sekarang hasil UN 
tingkat SMA atau sederajat harus 
ikut kebijakan pendidikan nasio-
nal,” pesannya sesuai aplikasi sek-
retaris jendral kementerian pendi-
dikan dan kebudayaan nasional.

Lanjutnya, kebijakan itu tertu-
ang dalam surat edaran bersama 
Menteri Pendidikan dan kebuday-
aan dan menteri Riset, teknologi 
dan Pendidikan Tinggi, Nomor 
0123/MPK.H/KR/2015, Nomor 
8/M/KB/II/2015.

Maka dalam SNMPTN, ter-
masuk calon peserta beasiswa 
LPMAK tamatan SMA wajib me-
matuhi aturan tersebut. “Perguru-
an Tinggi Negeri Indonesia hanya 
menerima calon mahasiswa den-
gan kriteria nilai kelulusan SMA 
atau sederajat dengan nilai paling 
minim 50,” kata Kuayo kepada 
LAndAS baru-baru ini.

Ternyata kebijakan nasional itu 

Mulai 2015 Beasiswa LPMAK Tergantung Nilai UN

secara tak langsung mewajibkan 
Biro Pendidikan LPMAK juga 
turut merasakan imbasnya.

Titus Kemong, Kepala Biro 
Pendidikan LPMAK juga melon-
tarkan kendala yang dihadapinya 
dalam mempersiapkan seleksi 
peserta beasiswa LPMAK 2015, 
terutama tamatan SMA untuk 
melanjutkan jenjang Perguruan 
Tinggi.

“Jadi mulai tahun 2015, biro 
pendidikan LPMAK tidak bisa 
menentukan siapa yang lulus dan 
siapa yang tidak. Semua bahan 
tes, sampai hasilnya ditentukan 
oleh mitra pendidikan,” ujar 
Titus usai memantau tes perserta 
beasiswa Juni 2015.

Semacam ada regulasi kebi-

jakan pendikan nasional terhadap 
lembaga pendidikan swasta mitra 
pendidikan LPMAK. Artinya, 
lembaga mitra pendidikan swasta 
sekalipun, tak mungkin terpenga-
ruh langsung oleh aturan dan ke-
bijakan pendidikan nasional. Se-
baliknya Perguruan Tinggi swasta 
memiliki standar akademik yang 
tak bisa diintervensi oleh lembaga 
mitra, termasuk LPMAK.

Bila mengacu pada aturan aka-
demik, selama ini nilai akhir peser-
ta tes calon beasiswa LPMAK, 
rata-rata berada di bawah standar 
umum. Mitra pendidikan akan 
mengalami kesulitan melakukan 
matrikulasi. Artinya terasa sulit 
memberikan pembekalan pendi-
dikan tingkat dasar, tak mungkin 

tercapai dalam setahun persiapan 
akademik. Ini menjadi persoalan.

“Siapa yang lulus masuk per-
guruan tinggi? Rata-rata pelajar 
tamatan SMA di Papua memiliki 
kendala yakni nilai UN dibawah 
standar nasional. Ini menjadi 
tugas bersama, guru, sekolah 
dan orangtua untuk meningkat-
kan kompetensi akademik dan 
keterampilan murid di waktu 
mendatang,” pesan Kuayo ber-
pendapat.

Selain itu, Biro Pendidikan 
LPMAK juga menjumpai sejum-
lah kendala ketika melakukan 
peserta tes beasiswa LPMAK 
tahun 2015. Diantaranya, faktor 
usia peserta tes calon beasiswa. 
Katanya, di tingkat SMA peserta 

tes calon beasiswa LPMAK, rata-
rata mitra pendidikan menolak 
anak berusia di atas 18 tahun. Ber-
dasarkan keluhan selama ini, rata-
rata peserta beasiswa berumur de-
wasa sulit mendapat pembinaan, 
sehingga tidak akan efektif.

Masalah lain adalah, kapasitas 
peserta beasiswa LPMAK di lem-
baga pendidikan masih tercatat 
melebih batas. Peserta beasiswa 
LPMAK angkatan sebelumnya 
masih banyak, belum lulus walau 
mencapai 3 sampai 4 tahun.

“Selain kendala-kendala itu, 
anggaran beasiswa LPMAK tahun 
2015 juga terbatas, yaitu sesuai 
kuota berjumlah 70 orang, tam-
bah cadangan satu dua orang, 
Selebihnya gagal,” terangnya 
mewajibkan peserta lulusan tes 
potensi akademik 2015 untuk 
mengikuti tes medical check up 
(MCU) sebelum diberangkatkan 
ke tiap kota studi yang ditentu-
kan.

Sesuai kuota, peserta beasiswa 
LPMAK tahun 2015 berjumlah 
70 anak. 45 anak tamatan SMA 
untuk masuk Perguruan Tinggi. 
Sedangkan 25 peserta tamatan 
SMP ke SMA. 

Seleksi tersebut dilakukan oleh 
7 lembaga pendidikan di Indone-
sia. Diantaranya Universitas Sains 
dan Teknologi Jayapura (USTJ), 
Genesa Flight Academy (GFA) Ja-
karta, Universitas Suryadarma Ja-
karta, Universitas Negeri Malang, 
Unika Dellasale Manado, Unika 
Widya Mandala Surabaya, serta 
Universitas Samratulangi Mana-
do. (willem bobi)

jalan yang benar.
LPMAK sudah membangun 

asrama-asrama di tingkat SD dan 
SMP, di Tsinga,  Akimuga, SP3, 
Kokonao, Taruna Papua dan 
kalau bisa ditambah lagi untuk 
wilayah Mimika Barat dan Timur 
serta di bagian gunung yang akan 
menjadi bibit unggul di SMA. 
Pemerintah mempunyai satu as-
rama di centra pendidikan, siapa 
tahu bisa buat asrama lagi dan se-
makin disempunakan. 

Sekarang ada satu Doktor Leo 
Tumuka  dan tidak tertutup 
untuk tambah doktor-doktor yang 
lain. LPMAK ke depan kalau mau 
masih bisa buat sejarah yang luar 
biasa melalui Universitas tersebut 
akan mepercepat perubahan pola 
pikir, pola tindak dan akhirnya 
masyarakat semakin sejahtera. 
Banyak hal besar dimulai dari 
mimpi, semoga mimpi ini men-
jadi mimpinya orang-orang muda 
yang berkehendak baik untuk 
menjadikan masyarakat semakin 
damai sejahtera.     

(Paulus Sudiyo)

l sambungan halaman 10

Staf Biro Pendidikan, Jones Ayorbaba memberikan arahan kepada para calon peserta beasiswa LPMAK yang akan mengikuti tes akademik.
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SISWA siswi beragam seko-
lah, diantaranya tamatan 
Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebanyak 96 anak dan 
tamatan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) sebanyak 197 anak asal 
Kota Timika mengikuti tes po-
tensi akademik (TPA) di Gedung 
SMP YPPK St Bernadus Timika, 
Papua, Kamis (4/6) siang.

 Total 293 peserta, bertujuan 
mendapatkan beasiswa reguler 
sesuai syarat dan kriteria Biro 
Pendidikan Lembaga Pengemban-
gan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK), diantaranya 
memenuhi kriteria administrasi 
maupun kriteria khusus, seperti 
tamatan SMP maupun SMA dari 
Kabupaten Mimika serta kriteria 
Suku Amungme dan Kamoro, 
serta lima suku kerabat areal 
tambang PT Freeport Indonesia 
(PTFI).

“Saya sudah daftar isi formulir 
dan sudah serahkan berkas-ber-
kas. Sekarang mau ikut tes supaya 
bisa lolos beasiswa LPMAK,” un-
gkap Denny, salah satu peserta 
tes tamatan SMP di Kota Timika, 
Kamis siang.

Para peserta tes akan melalui 
beberapa tahapan. Selain TPA, 
mengikuti wawancara, dan tes 
kesehatan di rumah sakit Timika.

TPA dilakukan langsung oleh 
mitra Biro Pendidikan LPMAK 
terkait. Diantaranya, Yayasan 
Bina Teruna Bumi Cenderawa-
sih (Binterbusih) Semarang, ke-
mudian Universitas Samratulangi  
(Unsrat) Manado, Universitas 
Katolik (Unika) Della Salle Ma-
nado, Universitas Sains dan 
Teknologi Jayapura (USTJ) serta 
SMA Bumi Perkemahan (Buper) 
Waena Jayapura, dan masih ada 

Ratusan Pelajar Ikut 
Seleksi Beasiswa

mitra lainnya.
Tiap mitra menyeleksi peserta 

sebagai calon peserta beasiswa 
LPMAK. Diantaranya, peserta tes 
untuk USTJ terdaftar 31 anak, 
kuotanya 5 anak. SMA Buper 
Waena terdaftar 11 anak, kuotan-
ya 10 anak. Demikian juga Unika 
Della Salle, terdaftar 38 anak, 
kuotanya 10 anak. Di Binterbusih 
terdaftar 53 anak, kuotanya 10 
anak. Di Unsrat 54 anak, kuot-
anya 10 anak.

Demikian juga peserta tes ke 
2 mitra lainnya, UNIKA Widya-
mandala Surabaya, Universitas 
Ne geri Malang, serta Ganesa 
Flight Academy Jakarta dan Uni-
versitas Dirgantara Marsekal 
Surya darma.

Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK, Titus Kemong meng-
ingat kan, seleksi ini dilakukan 
sesuai prosedur dan mekanisme 
perekrutan beasiswa LPMAK.

“Semua peserta tes ini diseleksi 
oleh mitra pendidikan masing-
masing. Setelah mereka tes di 
Timika, kemudian diperiksa dan 
hasilnya akan dikirim kembali ke 
Biro pendidikan LPMAK. Jadi 
biro tidak punya kewenangan 
menentukan siapa lulus dan siapa 
tidak lulus, bagi yang lulus TPA 
akan ikut tes kesehatan dan se-
lanjutnya akan diberangkatkan 
ke kota studi masing-masing,” ka-
tanya.

Lanjutnya, kuota peserta bea-
siswa LPMAK tahun 2015 lebih 
sedikit dibanding tahun-tahun 
sebelumnya.

“Biasanya, kuota peserta bea-
siswa mencapai 200 sampai 300 
anak tiap tahun, tapi tahun 2015 
ini hanya 70 peserta, tambah 
5 peserta cadanga. Ini karena 

keuangan di lembaga (LPMAK) 
ini tidak stabil. Masalah Freeport, 
kena dampaknya ke lembaga 
(LPMAK),” jelasnya supaya dike-

beasiswa LPMAK serta penguran-
gan program lain di LPMAK.

Selain itu, Titus Kemong juga 
berpesan kepada peserta didik, 
bila dinyatakan lulus sebagai 
peserta beasiswa LPMAK.

“Kalau menjadi peserta bea-
siswa LPMAK itu jangan bandel, 
jangan kepala batu, malas kuliah 
dan nilainya hancur, tak mau den-
garkan mitra pendidikan, bahkan 
hidup tidak sesuai dengan aturan 
dan pedoman beasiswa LPMAK. 
Ingat itu, ini penting demi nama 
baik untuk kerjasama dengan 
mitra pendidikan di waktu men-
datang,” pesannya menguraikan 
hasil evaluasi dan monitoring 
biro pendidikan LPMAK selama 
ini. (willem bobi)

Semua peserta tes ini 
diseleksi oleh mitra 
pendidikan masing-
masing. Jadi biro tidak 
punya kewenangan 
menentukan siapa lulus 
dan siapa tidak lulus.

tahui lapisan masyarakat tujuh 
suku di Mimika. Jika Freeport ber-
masalah, dampaknya pasti kena 
pada anggaran dan biaya peserta 

Direktur Yayasan Bina Teruna Bumi Cenderawa sih (Binterbusih) Semarang, Paul Sudiyo memberi 
arahan sebelum calon peserta beasiswa menjawab soal saat mengikuti tes akademik.

Calon peserta beasiswa LPMAK mengikuti  tes 
akademik yang diadakan oleh lembaga mitra.

Pendeta Bondy Patoh memberikan siraman rohani saat pembekalan peserta beasiswa LPMAK 
sebelum diberangkatkan ke kota-kota studi.

Kepala Bagian Asrama Biro Pendidikan, Febian Magal memberikan nasehat dan menjelaskan peraturan dan tata terbit beasiswa LPMAK.
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SEKOLAH dan asrama Taru-
na Papua menyematkan 14 
peserta didik lulusan Kelas 

VI Sekolah Dasar (SD) Taruna 
Papua, Kompleks SP IV Timika, 
Papua.

Penyematan sekaligus pelepas-
an peserta didik itu berlangsung 
di Gedung Aula Multi Puprpose 
Community Center (MPCC) 
Jalan C. Heatubun belakang 
Klinik Hadeli Sari, Timika, 
Papua, Selasa (9/6).

Kepala Sekolah SD Taruna 
Papua, Evi Susanti mengatakan, 
peserta didik di Sekolah dan Asra-
ma Taruna Papua berjumlah 143 
anak Taman Kanak-kanak (TK) 
maupun SD.

“Kami pihak sekolah dan asra-
ma merasa senang, anak-anak bisa 
sukses dan menyelesaikan pendi-
dikan jenjang dasar,” katanya ter-
haru usai berfoto bersama.

Para siswa-siswi TK maupun SD 
selama ini dibina oleh 21 tenaga 
akademik serta 3 tenaga non aka-
demik.

Ketua Yayasan Mitra Cendekia 
Abadi (YMCA), Lucky berpe-
san, ke depan peserta didik di 
Taruna Papua menjadi generasi 
penerus Tanah Papua. “Saya 
lihat anak Papua di tempat lain 
seperti di Jawa banyak yang suk-
ses merahi gelar pendidikan dan 
pintar-pintar,” kesannya, sehingga 
anak-anak Taruna Papua juga 
berpeluang meraih impian dan 
cita-citanya melalui pendidikan 
jenjang demi jenjang.

Yohanes Kum, perwakilan 
orangtua peserta didik mengakui, 
sekolah dan asrama swasta itu 
dibiayai oleh Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK). “Mulai 
dari status sampai operasional 
sekolah dan asrama ditanggung 
penuh oleh LPMAK dengan 
dana satu persen dari Freeport. 
Gunakan kesempatan ini, karena 
semasa orangtua dulu, tak pernah 
mendapat kesempatan sekolah 
seperti di masa sekarang LPMAK 
berkontribusi bagi masyarakat 
Amungme dan Kamoro,” katanya 
berpesan.

Simon Kelanangame, salah satu 
orangtua siswa merasa bangga 
anak-anaknya tidak ada yang men-
gurus semenjak mamanya (istri 
Pak Simon) meninggal dunia be-
berapa tahun lalu.

“Sekarang saya merasa senang 
dan bersyukur karena, anak-anak 
saya sekolah dan semua biaya di-
tanggung LPMAK melalui Taruna 
Papua. Semoga ke depan mer-
eka bisa mencapai cita-cita,” ujar 

Guru dan Orangtua 
Bangga, Anak-anak Lulus 

Sekolah Taruna Papua

Simon Kelanangame warga Kam-
pung Kiliarma, Distrik Akimuga 
itu.

Salah satu peserta lulus SD Ta-
runa Papua, mengakui, cita-cita 
setamat SD akan melanjutkan 
SMP dan seterusnya meraih gelar 
dokter. Rekan lainnya, seper-
ti ditayangkan dalam film profil 
singkat peserta lulusan SD, me-
nyebutkan impian yang berbeda. 
Ada yang ingin menjadi dokter, 

mantri, insinyur pertambangan, 
pendeta, pilot dan sebagainya.

Pelaksana Tugas Wakil Sekre-
taris Eksekutif (WASE) Program 
LPMAK, Willem Waker berpe-
san, impian anak-anak itu mesti 
dijaga. “Jangan sampai cita-cita 
anak-anak ini putus di SMP atau 
SMA, kita bertugas melayani, 
menjaga anak serta mendukung 
supaya anak-anak ini sukses,” 
pesannya. (willem bobi)

Lulusan SMP Taruna Papua foto bersama para guru usai pelepasan peserta didik SMP Taruna Papua.

Lulusan SMP Taruna Papua tampak ceria usai menerima ijazah.

Lulusan SMP Taruna Papua membawakan sebuah lagu diiringi berbagai alat musik. Lulusan SMP Taruna Papua menerima medali dan ijazah.

Yohanse Kum, mewakili orang tua peserta 
didik menyampaikan pesan dan kesan.

Plt Wase Program, Willem Waker penuh haru 
memeluk salah seorang lulusan SMP Taruna 
Papua.

Plt Wase Program, Willem Waker memberikan 
sambutan.
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Staff Khusus Presiden Republik Indonesia urusan Papua, Lenius Kogoya berjanji akan 
meminta Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Timika, Papua sekalian meres-
mikan asrama dan sekolah Taruna Papua milik Lembaga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Presiden Jokowi Bakal Resmikan 
Sekolah Taruna Papua

Janji Kogoya itu disampaikan 
saat berkunjung ke Sekolah Taru-
na Papua dan berdiskusi bersama 
anak-anak sekolah tersebut. Ke-
sempatan itu anak-anak sekolah 
menyampaikan titipan pesan buat 
Presiden Republik Indonesia agar 
lebih memperhatikan pembangu-
nan di Papua khususnya pemban-
gunan di Kabupaten Mimika.

“Kaka akan sampaikan permin-
taan adik-adik kepada pak pres-
iden, jadi saat presiden ke Papua 
langsung saja ke Timika sekalian 
meresmikan sekolah dan asrama 

milik adik-adik,” janji Kogoya.
Selain berdiskusi dengan pela-

jar dan para guru di Sekolah Ta-
runa Papua, Kogoya juga menguji 
kemampuan akademik anak-anak 
sekolah tersebut dengan mem-
berikan sejumlah pertanyaan ter-
tulis maupun lisan.

Pada kesempatan itu, pimpin-
an LPMAK diwakili Kepala Bi ro 
Humas, Yeremias Imbiri mem-
presentasikan secara singkat pro-
gram LPMAK berupa pendidik-
an, kesehatan dan pe ngem bangan 
ekonomi kerakyat an.

Sebelumnya Kogoya yang ber-
sama sejumlah pejabat kementeri-
an meninjau Rumah Sakit Mitra 
Masyarakat milik LPMAK yang 
dikelola oleh Yayasan Caritas 
Timika Papua. Saat berkunjung 
ke RSMM, staff khusus presiden 
itu didampingi Bupati Mimika, 
Eltinus Omaleng.

Saat berada di RSMM, Bupati 
Eltinus Omaleng dan Lenius 
Kogoya mengapresiasi program 
kesehatan LPMAK yang bersum-
ber dari Dana Kemitraan PT 
Freeport Indonesia. Sebagai Ke-

Kementerian ESDM Dukung Program LPMAK

KEMENTERIAN Energi 
Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mendukung ren-

cana kerja jangka panjang yang di-
lakukan Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kam-
oro (LPMAK) melalui program 
ekonomi.

Dukungan itu disampaikan 
Biro Hukum Kementerian ESDM 
setelah mendengar presentasi 
Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Emanuel Kemong terkait pro-
gram LPMAK yang bersumber 
dari Dana Kemitraan PT Free-
port Indonesia belum lama ini di 
Timika.

Tim Biro Hukum Kemen-
terian ESDM yang dipimpin 
Rani Febriyanti dan Bernadetha 
Devi itu melakukan kunjungan 
kerja ke Timika pada 11 hingga 
15 Juli 2015. Kehadiran tim ini 
di LPMAK, disambut Sekretaris 
Eksekutif LPMAK, Emanuel Ke-
mong, Pendamping SE, Ricky 
Komul, Wakil SE Bidang Pendu-
kung, Kristianus Ukago serta Ke-

pala Biro Humas LPMAK, Yere-
mias Imbiri.

 Banyak perusahaan yang menu-
rut  pengakuan Biro Hukum 
kementerian ESDM, tidak mau 
menjalankan program-program 
CSR karena melihat hal tersebut 
hanya sebagai pengeluaran biaya. 
Memang CSR tidak memberi-
kan hasil secara keuangan dalam 
jangka pendek. Namun CSR akan 
memberikan hasil baik langsung 
maupun tidak langsung pada 
keuangan perusahaan di masa 
mendatang.

Berbeda dengan PT Freeport 
Indonesia melalui LPMAK telah 
melakukan banyak hal berkaitan 
dengan CSR. Mendengar pa-
paran Emanuel Kemong tentang 
adanya program peternakan sapi 
di Akimuga serta pembangunan 
pabrik pengolahan sagu di Ke-
akwa, pihak kementerian ESDM 
mengaku hal itu sangat luar biasa 
dan perlu mendapat dukungan 
dari pemerintah.

“Hal-hal seperti itu yang pent-

ing dilakukan untuk jangka pan-
jang. Selain ada planning jangka 
pendek dan menengah,” ujar 
Rani Febriyanti saat menghadiri 
pertemuan dengan pimpinan 
LPMAK di Kantor LPMAK Jln 
Yos Sudarso, Timika.

Menurutnya, apabila perusa-
haan melakukan program-pro-
gram CSR diharapkan keberlan-
jutan perusahaan akan terjamin 
dengan baik. Sebab itu, program-
program CSR lebih tepat apabila 
digolongkan sebagai investasi dan 
harus menjadi strategi bisnis dari 
suatu perusahaan.

Dengan masuknya program 
CSR sebagai bagian dari strategi 
bisnis, maka akan dengan mudah 
bagi unit-unit usaha yang berada 
dalam suatu perusahaan untuk 
mengimplementasi kan rencana 
kegiatan dari program CSR yang 
dirancangnya. Dilihat dari sisi 
pertanggung jawaban keuangan 
atas setiap investasi yang dikelu-
arkan dari program CSR menjadi 
lebih jelas dan tegas, sehingga 

pada akhirnya keberlanjutan yang 
diharapkan akan dapat terimple-
mentasi berdasarkan harapan 
semua stakeholder.

Melakukan program CSR yang 
berkelanjutan akan memberikan 
dampak positif dan manfaat yang 
lebih besar baik kepada perusa-
haan itu sendiri maupun para 
stakeholder yang terkait. Sebagai 
contoh nyata dari program CSR 
yang dilakukan oleh LPMAK 
dengan semangat keberlanjutan 
antara lain, yaitu pengembangan 
ternak sapi dan pendirian pabrik 
sagu.

Program yang berkelanjutan 
ini, menurut kementerian ESDM 
diharapkan akan dapat memben-
tuk atau menciptakan kehidupan 
masyarakat yang lebih sejahtera 
dan mandiri. Setiap kegiatan 
tersebut akan melibatkan seman-
gat sinergi dari semua pihak se-
cara terus menerus membangun 
dan menciptakan kesejahteraan 
dan pada akhirnya akan tercipta 
kemandirian dari masyarakat yang 

terlibat dalam program tersebut.
Program CSR tidak selalu 

merupakan promosi perusahaan 
yang terselubung, bila ada iklan 
atau kegiatan mengenai program 
CSR yang dilakukan satu peru-
sahaan, itu merupakan imbauan 
kepada dunia usaha secara umum 
bahwa kegiatan tersebut meru-
pakan keharusan tanggung jawab 
bagi setiap pengusaha.

“Sehingga dapat memberikan 
pancingan kepada pengusaha 
lain untuk dapat berbuat hal 
yang sama bagi kepentingan ma-
syarakat luas, agar pembangunan 
berkelanjutan dapat terealisasi 
dengan baik. Karena untuk men-
ciptakan masyarakat yang se-
jahtera dan mandiri semua dunia 
usaha harus secara bersama men-
dukung kegiatan yang terkait hal 
tersebut. Dimana pada akhirnya 
dunia usaha pun akan menikmati 
keberlanjutan dan kelangsungan 
usahanya dengan baik,” ujar staff 
Biro Hukum Kementerian ESDM 
itu. (thobias maturbongs)

pala Daerah Kabupaten Mimika, 
Eltinus Omaleng mengakui pela-
yanan kesehatan di RSMM jauh 
lebih baik dari Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Kabupa-
ten Mimika.

Kehadiran Lenius Kogoya ke 
Timika atas perintah Presiden 

Joko Widodo untuk melihat 
langsung perkembangan pem-
bangunan di Kabupaten Mimika 
terutama program sosial kema-
syarakatan yang dilakukan oleh 
PT Freeport Indonesia bersama 
stakeholder yang ada di Timika. 
(thobias maturbongs)

Staff Khusus Presiden Republik Indonesia urusan Papua, Lenius Kogoya melihat langsung kegiatan 
belajar anak-anak Sekolah Asrama Taruna Papua saat melakukan kunjungan.

Staff Khusus Presiden Republik Indonesia urusan Papua, Lenius Kogoya memberikan pertanyaan dan dijawab oleh salah seorang murid SD Taruna 
Papua. Kepala Biro Humas LPMAK, Yeremias Imbiri memberikan penjelasan mengenai program-program LPMAK (tengah). Murid SD Taruna papua 
menyambut kedatangan Staff Khusus Presiden Republik Indonesia urusan Papua.
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goyakkan bisnisnya. Sebab, ke-
untungan yang diperoleh tak ber-
imbang dengan biaya produksi. 
Sementara harga pakan serta 
biaya produksi lain tak menurun, 
tetap. Malah menurutnya, biaya 
produksi ikut naik.

Misalnya, harga pakan mulai 
naik dari 350 ribu rupiah per ka-
rung, menjadi 366 ribu rupiah per 
karung di toko distributor pakan 
ayam petelur di Timika. Produksi 
telur selama ini menghabiskan 20 
karung per minggu atau sebulan 
mencapai 80 karung pakan.

Izak sempat kewalahan untuk 
mengatasi biaya pakan ayam pe-
telur. Sebab ia mesti mengerok 
366 ribu rupiah per karung, atau 

DOKTER Hewan Bernadetha 
Tarigan, Bagian Monitoring dan 
Evaluasi (monev) Biro Ekonomi 
LPMAK menjelaskan kelompok 
binaan Biro Ekonomi LPMAK 
juga memiliki usaha bibit ayam 
petelur, doc. 

“Ada 3.280 ekor pullet terisi di 
2 kandang,” katanya baru mema-
sukkan sekitar 3 bulan sebelum-

Izaak Pogolamon, Peternak Ayam Petelur

Pengalaman adalah 
Guru Terbaik

kali 80 karung pakan ayam untuk 
sebulan.

Kata dia, total biaya pakan se-
bulan mencapai 24 sampai 25 
juta rupiah, sementara keuntun-
gan produktif tercatat Rp 50 ribu 
kali 25 rak telur selama 30 hari. 
Atau hanya untung sekitar Rp 35 
sampai 37 juta rupiah sebulan. 

Belum lagi selain pakan, pen-
dapatan itu mesti disisihkan juga 
untuk biaya investasi berupa ta-
bungan di bank, dan juga sekitar 
dua sampai tiga juta rupiah untuk 
kebutuhan keluarganya.

Walau merasa terjepit, ia tetap 
optimis. Izak yakin, tahap beri-
kut ia bakalan sukses. Ia tak lupa 
pada prinsip bisnis, belajar dari 

pengalaman. Tak semua pebisnis 
mengalami sukses pada awal me-
langkah usahanya. Prinsip itu tak 
melunturkan niat dan kemauan-
nya di akhir periode beternak 
ayam petelur tahap pertama.

Malah ia berani mengorek dana 
investasi. “Investasi dana saya sek-
arang tersisa sekitar 100 juta ru-
piah, nyaris habis karena terpakai 
untuk biaya perawatan, pakan 
dan gaji satu karyawan,” katanya.

Ia yakin, ingin mengakhiri ta-
hap bisnis ayam petelur tahap 
per tama, tetapi ia akan memulai 
dengan usaha baru, jiwa baru dan 
semangat baru pada tahap usaha 
ayam petelur mendatang.

Maka itu, Izak berani mengha-
dapi situasi krisis. Produksi menu-
run bukanlah situasi ancaman 
bagi rencana bisnisnya ke depan. 
Izaak malah menekan ancaman 
bisnis itu dengan caranya. Mengu-
rangi tenaga, dari dua orang men-
jadi satu orang.

Kemudian dari 900 ekor ayam 
afker, 300an ekor tak produktif 
dijual ke pasar pada tahap perta-
ma, akhir 2014 lalu. Sekarang ter-
sisa 600 ekor diurusi oleh seorang 
tenaga.

“Saya mau jual semua ayam 
afker ini sebagai ayam pedaging di 
pasar Timika. Kalau sudah laku, 
saya mau masukkan ayam baru 
lagi di kandang,” simpulnya.

Segudang pengalaman berbis-
nis ayam petelur membentuk 
diri nya. Selain kandang bantuan 
LPMAK, ia juga memiliki satu 
unit kandang baru lainnya. Dua 
kandang itu kemungkinan berpel-
uang menguntungkan lebih besar 
pada periode mendatang.

“Tahap berikut, kalau dua kan-
dang ini terisi penuh, saya mau 
suplai telur ke PT Pangansari yang 
sediakan makanan bagi karyawan-
karyawati PT Freeport,” tekad le-
laki Amungme kepada LAndAS. 
(willem bobi)

nya, Maret 2015.
Lanjutnya, selama memelihara 

ayam doc, kata Dokter Hewan 
itu, wajib dijaga ketat. “Selama 
di kandang sebelum disebarkan, 

Siapapun bisa sukses dan berhasil di dunia 
usaha manapun. Kuncinya adalah menjadikan 
pengalaman sebagai guru terbaik bagi dirinya 
dalam melakukan usahanya.

DEMIKIAN juga pelu-
ang bisnis atau usaha 
beternak ayam petelur 

di Mimika. Ternyata usaha ayam 
petelur bisa mendatangkan keun-
tungan besar bagi siapa pun yang 
berkeinginan menjadi produsen 
telur di Kota Timika dan seki-
tarnya. Seperti dialami Izak Pogol-
amon, warga Amungme di Jalan 
Kwamki Baru Distrik Mimika 
Baru Kabupaten Mimika, Papua.

Sejak ia ingin belajar, dan be-
lajar dari pengalaman secara ber-
tahap ke pengalaman berikutnya, 
ternyata berbuah hasil. Cerita 
kasarnya, awalnya, Izak beternak 
ayam tradisional, kemudian ter-
daftar sebagai Peserta Program 
Ekonomi Mandiri (PEM) di Biro 
Pengembangan Ekonomi Suku 
Amungme LPMAK pada  2012.

Pada pertengahan 2013, usah-
anya mendapat bantuan satu unit 
kandang serta bibit ayam petelur 
sebanyak 900 ekor.  Selain itu, 
Ia juga mendapat dukungan per-
lengkapan kandang, suplai pakan 
semester pertama serta dukungan 
pendampingan manajemen dan 

administrasi pengelolaan keuan-
gan dari Tim Monitoring dan 
Evaluasi Peternakan Ayam Pete-
lur Biro Pengembangan Ekonomi 
LPMAK.

Hasilnya, usaha berjalan pro-
duktif selama dua tahun. Setiap 
hari menyuplai ayam petelur ke 
pasar umum melalui para pelangg-
annya. Pendapatan itu mendong-
krak ekonomi keluarganya, mem-
biayai operasional peternakan 
serta mampu berinvenstasi untuk 
usaha tahap berikutnya.

Saat dikunjungi LAndAS, ia 
berterus terang mengakui usaha 
bisnisnya. “Ini sudah lewat batas 
usia produktif,” kata dia. Sebab, 
produksi ayam petelur itu menu-
run selang dua tahun mem-
produksi telur ke pasar.

Katanya, selama produktif, 
se tiap hari menghasilkan telur 
ayam berkisar 800  sampai 900 
butir telur per hari. Ironisnya, 
je lang dua tahun produksi itu 
berkurang, turun 700 butir dan 
tersisa 600 butir setiap hari di 
awal  2015.

Penurunan produksi itu men-

ayam-ayam ini ibarat bayi manu-
sia. Harus dipantau dan diawasi 
sepanjang hari dan malam,” tu-
turnya di salah satu lokasi peter-
nakan ayam doc SP-2 Timika.

Pengadaan ayam doc dilakukan 
setelah hampir 3 tahun kelompok 
binaan lainnya melakukan usaha 
produksi telur. Sebelumnya, ke-
lompok binaan mendapat suplai 
ayam petelur siap bertelur (pul-
let) dari luar Kota Timika atau 
Yayasan Jaya Mandiri (YJM) SP 9 
Distrik Kuala Kencana, Mimika.

“Tapi sekarang sudah ada ke-
lompok pemelihara ayam doc, 
kelompok binaan ini membuka 
usaha untuk membesarkan ke-
mudian dijual kepada kelompok-
kelompok pengusaha petelur,” 
terangnya, ada sekitar 15 kelom-
pok binaan usaha ayam petelur.

Seperti di SP-2, kata Dokter 
Bernadetha, kelompok usaha 
milik Vincentius Pigai dan Yan 
Tebai, memiliki ayam petelus doc 
sebanyak 6500 ekor, tersebar  di 
dua  kelompok usaha kandang 
ayam doc.

Kelompok Binaan LPMAK Siapkan Ayam Doc
Kedua kelompok ini telah 

memelihara selama 12 minggu.
“Baru-baru 6500 ekor di SP 2 

itu sudah didistribusikan kepada 
6 kelompok. Satu di Irigasi, satu 
di SP V, dua kelompok di SP II 
dan lainnya di SP III Timika,” 
kata Anton Pinimet, pendamp-
ing Tim Monev Biro Ekonomi 
LPMAK, Juni 2015.

Berdasarkan laporan Tim 
Monev Ekonomi, hingga Juni 
2015 tercatat terdapat 15 kelom-
pok usaha kandang ayam petelur. 
Setiap kandang berisi 1000an 
ekor ayam pullet, siap bertelur 
dan sudah bertelur.

“Ke depan akan ditambah lagi. 
Tahun ini ada rencana tambah 3 
kandang ayam  petelur pullet di 
Biro Amungme dan Biro Nduga. 
Dengan demikian total kandang  
ayam petelur binaan LPMAK ter-
catat 18 kandang,” jelas Pinimet 
menambahkan pihaknya beren-
cana juga mendatangkan ayam 
doc lagi sebagai kandang baru 
dan kandang afker lama. (willem 
bobi)

Dokter Hewan LPMAK, Bernadetha Tarigan 
bersama FS Biro Mee, Silvester Tebai dan 
Anton pinimet memberikan vaksin sekaligus 
memonitoring ayam doc.

Izak Pogolamon, Salah satu kelompok binaan Biro Ekonomi Suku Amungme sedang memanen telur di kandang tempat usahanya.
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BIRO Ekonomi Lembaga 
Pengembangan Masyara-
kat Amungme dan Ka-

moro (LPMAK) menyerahkan 
bantuan satu unit mobil pick-up 
kepada kelompok usaha swadaya 
masyarakat (KSM) pimpinan 
Melky Uamang, Jumat (19/6).

Melky Uamang selama ini ber-
bisnis minyak tanah di Kampung 
Banti Distrik Tembagapura. Usa-
ha itu dilakukan sebab kebutuhan 
energi rumah tangga, terutama 
kayu bakar sulit didapatkan oleh 
masyarakat. Katanya tiap rumah 
tangga di Kampung Banti ber-
harap pada ketersediaan minyak 
tanah sebagai bahan bakar, bukan 
kayu bakar.

“Masyarakat tidak pernah pakai 
kayu bakar seperti orangtua jaman 
dulu. Semua rumah di Banti pu-
nya kompor dan cari minyak ta-
nah setengah mati,” kata Melky 
mengemukakan alasannya sebagai 
peluang usaha.

Pasokan minyak tanah ke Kam-
pung Banti tak semuda pasokan 
barang dagangan lain ke wilayah 
pelosok atau kampung lain. “Saya 
kerjasama dengan Freeport untuk 
bawah naik minyak tanah,” aku-
nya membeli minyak tanah di 
Timika, kemudian menyalurkan 
kepada masyarakat di Kampung 
Banti.

Ia merasa Freeport berjasa ter-
ha dap jasa transportasi darat yang 
di sediakan untuk warga setiap 

pekan dari dataran rendah Mimi-
ka, hingga ke dataran Tinggi di 
Tembagapura atau sebaliknya.

Menurut Yohanes Kum, Kepala 
Biro Ekonomi Suku Amungme di 
LPMAK, “Kampung Waa-Banti 
(Tembagapura) itu susah trans-
portasi, kecuali lewat Freeport. 
Tapi kesulitan itu terjawab setelah 
masyarakat mendapat akses trans-
portasi darat dari Perusahaan PT 
Freeport untuk naik atau turun 
Banti-Timika,” jelasnya merasa 
keuntungan bagi kelompok usaha 
binaan LPMAK di Waa-Banti.  

Ada ratusan kelompok binaan 
usaha Biro Ekonomi Amungme 
di Banti, Distrik  Tembagapura. 
Di Tembagapura, rata-rata usaha 

KSM binaan LPMAK terdiri dari 
Kios Sembako serta peternakan 
lokal. Markus Uamang sendiri 
melakukan usaha di bidang jasa 
pasokan kebutuhan minyak 
tanah.

Tiap tahun pihak LPMAK 
men  cairkan modal usaha kepada 
kelompok usaha baru maupun 
kelompok lama produktif seperti 
Melky Uamang. Bantuan kepada 
kelompok lama produktif itu ber-
tujuan meningkatkan kapasitas 
produksi usaha, meningkatkan 
pen dapatan usaha ekonominya.

“Melky mengalami kesulitan 
ke tika menyiapkan minyak tanah 
dari agen di Timika ke Kuala Ken-
cana. Selama ini dia sewa-sewa 

memperlancar kegiatan bisnis jual 
beli minyak tanah antar dataran.

Pola pengembangan menuju 
ke   mandirian dikembangkan 
LPMAK sejak tahun 2007/2008.

Menurut Yohanes Arwakon, 
Wakil Sekretaris Eksekutif Pro-
gram LPMAK, bantuan modal 
usaha kepada masyarakat mulai 
berubah pada aspek perubahan 
pola pikir masyarakat.

“Kita merubah pola pembinaan 
masyarakat, yaitu dari kebiasaan 
membagi-bagikan uang kepada 
ma syarakat tujuh suku ke arah 
pola pembinaan ekonomi mandi-
ri sesuai muatan renstra ekonomi 
LPMAK ,”j elasnya.

Pola pembinaan kepada masya-
rakat bukan bantuan sosial, akan 
tetapi merubah karakter ma sya-
rakat. Sebab, siapapun bisa men-
dapat bantuan modal usaha, tapi 
percuma bila belum berdampak 
pada keuntungan dan investasi 
ekonomi keluarga maupun ke-
lompok usaha binaan ekonomi 
LPMAK.

Ternyata, mengawali dari ren-
cana serta niat usaha lebih pen-
ting, dari pada asal-asalan menga-
jukan proposal bantuan ekonomi 
semata.

Belajar dari kisah niat usaha 
Markus Uamang, setidaknya pe-
nga juan modal usaha masyarakat 
7 suku, mesti didasari oleh prin-
sip ekonomi. Seberapa modal usa-
ha, mestinya membuktikan diri 
seper ti Markus Uamang.

Dia menekuni usaha jual beli 
minyak tanah semenjak mening-

Melky Uamang Terima Mobil Pick-Up LPMAK, Bukan Bantuan Sosial

kendaraan pick-up di jalan, sam-
pai kadang terlambat pasok min-
yak tanah ke Banti,” kata Kum 
menilai perkembangan usaha 
Melky itu.

Melky membeli dari agen min-
yak tanah di Timika, kemudian 
membawanya ke tempat pelayan-
an jasa transportasi masyarakat 
milik Freeport di Kuala Kencana. 
Selanjutnya ke Tembagapura de-
ngan jasa kontainer kendaraan 
Free port. “Bantuan mobil Pick-up 
ini untuk memperlancar usaha 
drop minyak tanah dalam Timi-
ka. Dari rumah ke agen, setelah 
dapat minyak ke Kuala Kencana,” 
menjelaskan maksud bantuan 
mobil pick-up tersebut. Bukan 
merupakan bantuan sosial, tetapi 

galkan pekerjaannya di PT Free-
port tahun 2001 silam. Alasan 
sakit dan kendala dalam hidupnya 
tak pernah manjadi hambatan 
baginya. Bahkan ia merasa termo-
tivasi ketika beragam sindiran dari 
keluarga dan kerabat terdekatnya.

“Masa sudah kerja di Freeport 
baru, keluar lagi? Kamu itu main-
main kesempatan kerja. Dulu 
boleh waktu ada uang, sekarang 
tidak penting, kau tidak punya 
uang!”

Deretan cerita, teguran itu 
membentuk dirinya untuk berusa-
ha, menjalankan usahanya untuk 
menghidupi keluarganya sesuai 
perkembangan jaman. “Saya jual 
minyak tanah, ada jasa transpor-
tasi tapi biasa kesulitan. Semoga 
dengan bantuan ini semoga usa-
ha saya ke depan semakin me-
ningkat,” tekadnya mengiyakan 
pe san dan kesan Biro Ekonomi 
LPMAK.

“Selama ini banyak kelompok 
usaha yang mendapat bantu an 
ekonomi dari LPMAK, tapi perlu 
mencari motivasi dan impian 
usahanya!” pesan Arwakon, yang 
membawahi program Ekonomi 
LPMAK itu.

Banyak kegiatan usaha yang 
diusulkan masyarakat, namun se-
dikit orang yang serius melakukan 
kegiatan usaha di Kota Timika 
dan sekitarnya. Sebenarnya,  se-
berapapun modal usaha mestinya 
dikembangkan menjadi usaha 
bersaing dengan kelompok lain 
di Mimika maupun luar Mimika. 
(willem bobi)

Melky Uamang menyampaikan beberapa pesan usai menerima bantuan mobil yang akan 
menunjang usaha yang dijalankannya.

Wakil Sekretaris Eksekutif Program, Yohanes Arwakon menyerahkan kunci mobil kepada Melky 
Uamang disaksikan Kepala Biro Amungme, Yohanes Kum (kiri) dan pendamping program Ekonomi 
John Randongkir.
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❞

BERUNTUNG Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) melalui 

program Sekolah Sepak Bola (SSB) di Kao-
kanao bisa menjadi sarana baginya untuk 
menyalurkan cita-citanya.

Dia adalah Simon Badogapa, lelaki 
berdarah Mimika-Paniai kelahiran Kao-
kanao 2 Oktober 1997. Awal bergabung 
di SSB Kaokanao, Simon sempat berpikir, 
apakah melalui program SSB itu, dia bisa 
mewujudkan cita-citanya. Alhasil melalui 
pelatih bertangan dingin, Fred Imbiri 
(kini almarhum) yang terus mengasah ke-
mampuan bermain bola, Simon lantas ter-
pilih untuk dikirim ke Jayapura bergabung 
dalam Pusat Pelatihan Pelajar Papua di 
Jayapura. Pengiriman Simon ke Jayapura 
itu atas kerjasama LPMAK dengan Dinas 
Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua.

Masih kental dalam ingatannya, hari itu 
tanggal 25 Agustus 2009, Simon dan be-
berapa rekannya meninggalkan Kaokanao 
menuju Jayapura. Di sana, mereka terdaftar 
sebagai pelajar SMP Diaspora, Kota Raja. 
Saban hari rutinitas Simon setelah pulang 
sekolah, istirahat siang selanjutnya merum-
put di lapangan hijau sebagai tempat lati-
han. Menjadi penghuni PPLP Papua, salah-
satu syarat adalah wajib bersekolah.  

Simon berhasil menamatkan pendidikan 
SLTP pada 2012 kemudian melanjutkan 
pendidikan pada SMA PGRI dan lulus 
pada 2015.

Kepada LAndAS Simon bercerita, saat 
masih menjadi siswa PPLP Papua, dia san-
gat bersyukur sebab keinginannya bermain 
bola bisa tersalurkan. Bagaimana tidak, 
dia bisa terpilih bergabung dalam tim inti 

Berawal dari 
SSB Kaokanao

Simon Badogapa

Sejak dulu sampai sekarang dia bercita - cita ingin menjadi pemain 
sepak bola terkenal. Tapi terkadang ia merasa dirinya tidak 
mungkin bisa mendapatkan itu semua. Pasalnya lingkung an dan 
fisik pun sangat tidak mendukung, sebab itu cita - cita menjadi 
pemain sepak bola pun nyaris sirna.

PPLP Papua dalam mengikuti berbagai ke-
juaraan sepakbola di tanah air.

“Saya ikut bermain pada kejuaraan PPLP 
se Indonesia yang di gelar di Aceh, Medan, 
Jawa Tengah dan Bogor. Selain itu mengi-
kuti kejuaraan POPWIL di Manokwari dan 
Manado serta mengikuti POPNAS di Jakar-
ta dan Jogjakarta,” jelasnya penuh bangga.

Kini Simon terdaftar sebagai mahasiswa 
pada Universitas Negeri Malang. Kendati 
berstatus mahasiswa, Simon bercita-cita 
satu saat akan bermain pada salahsatu klub 
sepakbola di Kota Malang.

“Ilmu pelajaran tak selamanya harus di 
pelajari, kita harus mengimbangkan ilmu 
olahraga untuk kesehatan jasmani kita. 
agar otak kita juga bisa berfikir cerdas 
jika tubuh kita dalam keadaan sehat. Apa 
susahnya bila kita mengimbangkan pelaja-
ran dan olahraga kita juga butuh refreshing 
untuk otak kita,” kata Simon. 

Dia berjanji tak akan menyerah di peran-
taun sebelum mengantongi ijasah sarjana. 
Semua itu ada rintangan, kata Simon, teta-
pi dalam pemikiran dia meskipun ini mus-
tahil tapi jika tekadnya sudah bulat maka 
harus di teruskan.

“Saya sering lari pada pagi hari dan sore 
hari, mencoba untuk mengurangi makan 
lalu banyak makan dan minuman bergizi. 
Dari situlah saya pernah berfikir bahwa 
saya pasti bisa menjadi pemain sepak bola 
terkenal,” ujar Simon.

Dia mengisahkan ketika masih berga-
bung di PPLP Jayapura, sejumlah pelatih-
pun ikut membesarkannya di dunia se-
pakbola. Nama-nama seperti Carolino 
Ivak dalam, Yan Runtini, Agung dan Yan 
Rum bino serta asisten pelatih James Matur-

bongs adalah orang-orang yang menggemb-
lengnya selama berada di PPLP Jayapura.

Anak ketiga dari enam bersaudara ini tak 
lupa menyampaikan rasa terimakasihnya 
kepada LPMAK yang telah membantunya 
di bidang pendidikan selama menjalani 
masa pendidikan di SMP hingga SMA di 
Kota Jayapura dan kemudian melanjut-
kan pendidikan pada Universitas Negeri 
Malang.

“Saya sadar semua karena kuasa Tuhan 
melalui PT Freeport Indonesia dan 
LPMAK maka saya bisa menjalani semua 
ini,” tutur putra dari  Marthen Badogapa 
(almarhum) dan Magdalena Kareyauw.

Satu hal yang menjadi catatan dalam ke-
hidupan Simon adalah keinginan bermain 
bola bersama para pemain Persipura telah 
terwujud.

“Waktu di Kaokanao, saya hanya non-
ton di TV saat Persipura bertanding. Apa-
lagi saat melihat pemain yang saya kagumi 

Bio Pauline dan Victor Igbonevo. Ternyata 
setelah saya masuk PPLP, kami selalu men-
jadi sparing partner buat tim Persipura,” 
kata Simon yang kerap memakai ban kap-
ten pada Tim PPLP itu.

Di dalam menggeluti dunia sepakbola, 
Simon mengaku, terkadang muncul di 
benaknya kenapa hanya orang yang mem-
punyai talent saja yang bisa bermain sepak 
bola, apakah hanya orang yang bertalent 
yang bisa hidup di dunia, apakah orang 
yang mempunyai niat dan tekad yang bulat 
tidak bisa untuk menggapai itu semua?

“Ternyata setelah saya menjalani semua 
itu baru saya sadar jika kita mencoba itu 
semua dari nol maka orang semua me nge-
nal kita dari olahraga itu,” kata Simon.

Dia berpesan kepada adik-adiknya, jika 
kalian mempunyai talent dalam sepak bola, 
sekali lagi jangan pernah meninggalkan-
nya. (thobias matrubongs)

Simon Badogapa (paling kiri belakang) bersama anggota tim PPLP Jayapura sebelum melakukan pertandingan.
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Monitoring Pabrik Pengolahan Sagu di Keakwa

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong melihat pembibitan sagu di Kampung Keakwa saat monitoring pembangunan 
pabrik pengolah sagu.

Kepala Biro Suku Amungme, Yohanes Kum mencoba kekuatan dinding pabrik 
dengan memukul menggunakan palu seberat 5 Kg.

SE LPMAK, Emanuel Kemong, Wase Program, Yohanes 
Arwakon, Wase pendukung, Kristianus Ukago, Kepala 
Biro Kamoro, Faustinus Aypapenae dan Kepala Biro 
Amungme, Yohanes Kum melihat mesin penggiling 
batang sagu.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong memberi arahan kepada 
penanggungjawab pembangunan pabrik sagu (orange). 

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong bersama rombongan meninjau 
tempat pengeringan tepung sagu yang masih dalam tahap finishing.

Perwakilan Universitas Negeri Papua, Manokwari, Ir D. W. Paiki menjelaskan perkembangan pertumbuhan bibit sagu kepada 
Wase Program LPMAK, Yohanes Arwakon.
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Pelatihan Manajemen Usaha dan Laporan Keuangan Biro Ekonomi Suku Nduga

Seleksi Akademik Calon Peserta Beasiswa LPMAK

Salah seorang peserta mengajukan pertanyaan terkait manajemen usaha. Peserta pelatihan dari kelompok-kelompok usaha binaan Biro Ekonomi Suku Nduga serius menyimak materi yang dibawakan oleh fasilitator. 

Fields Supervisor Biro Ekonomi Suku Nduga, Elias Mirip memberikan penjelasan 
mengenai manajemen usaha dan membuat laporan keuangan kepada peserta 
pelatihan dari kelompok usaha binaan Biro Ekonomi Suku Nduga.Peserta pelatihan Majanemen Usaha dan Laporan Keuangan Biro Ekonomi Suku Nduga foto bersama Tim Biro Ekonomi Suku Nduga usai mengikuti pelatihan.

Calon peserta beasiswa LPMAK mengikuti tes seleksi potensi akademik yang 
dilakukan oleh mitra biro pendidikan LPMAK dari berbagai kota studi di Indonesia.

Perwakilan lembaga mitra pendidikan memberikan arahan dan penjelasan sebelum melakukan tes kepada calon peserta beasiswa LPMAK. Tampak para peserta tes antusias mendengarkan arahan.

Para calon peserta beasiswa LPMAK berbaris sebelum mengikuti seleksi potensi akademik sekaligus wawancara yang dilakukan oleh mitra biro pendidikan LPMAK dari 
berbagai kota studi di Indonesia.

Calon peserta beasiswa LPMAK melihat daftar nama sebelum masuk ruangan 
untuk mengikuti tes seleksi.
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Ini adalah salah satu program 
wajib dari fakultas saya. Nama 
program tersebut 

“Praktek Pengalaman Lapang-
an (PPL) atau Teaching Practice 
Program”. Berhubung saya mengi-
kuti kuliah di Program Studi Pen-
didikan Bahasa Inggris (PSPBI), 
maka saya melaksanakaan prak-
tek menga jar bahasa Inggris di 
sekolah kerjasama yang telah saya 
pilih, yaitu SMPK St. Stanislaus I 
Surabaya.

Saya adalah salah satu maha-
siswa program beasiswa LPMAK 
angkatan ke-2 yang dikirim ke 
Surabaya tahun 2009 yang dimu-
lai dengan program matrikulasi. 
Saya yang berharap dapat diwisu-
da di bulan November tahun ini 
(2015) ingin membagikan pengal-
aman saya dalam melaksanakan 
PPL yang telah saya laksanakan. 

Saya melaksanakan PPL di 
SMPK yang telah saya pilih se-
lama 36 hari kerja. Kepala seko-
lah, para guru, dan staf-staf sangat 
ramah menerima saya dan teman 
saya di sekolah (ada dua maha-
siswa yang melaksanakan PPL di 
sekolah ini). 

Awalnya, saya malu dan takut 
karena tidak percaya diri karena 
saya merasa belum bisa mengajar, 
apalagai mengajar bahasa Inggris. 
Sifat tidak percaya diri inilah yang 
harus saya hilang kan sehingga 
saya bisa melaksanakan PPL saya 
hingga tuntas.

Lanjut cerita, tugas saya di seko-
lah tidak hanya sebatas mengajar 
murid-murid dalam pelajaran ba-
hasa Inggris di kelas. Lebih dari 
itu, saya juga menggantikan guru 
yang berhalangan hadir untuk 
mengajar, membantu mengo-
reksi ujian, menjadi pengawas 
uji an, dan membatu pegawai per-
pustakaan. 

Disamping itu, saya juga meng-
observasi sekolah dan membuat 
laporan PPL berdasarkan obser-
vasi tersebut dan penga laman 
mengajar di kelas.

Banyak pengalaman yang men-
arik dan berkesan yang saya dapat-
kan dari PPL ini. Pertama, dahulu 
saya berpenampilan sangat ka-
sual, namun ketika bertugas di 
sekolah, maka saya harus mengu-
bah pe nampilan saya, berpakaian 
lebih formal. 

Setelah beberapa hari per-

Kalau Tong Mau Berusaha, Giat dan Tekun Pasti Tong BISA
l Pengalaman Praktek Mengajar Emanuel Putra Pradana Songobun Peserta Program Beasiswa LPMAK

pakain an formal ke sekolah deng-
an rambut yang pendek dan rapi, 
saya baru menyadari bahwa saya 
sangat pantas berpenampilan rapi 
seperti itu, layaknya seorang guru 
professional. 

Kedua, ketika saya melaksana-
kan tugas mengajar, saya sempat 
grogi di depan para murid sewak-
tu pertama kali mengajar di kelas. 
Saya merasa gugup karena saya 
merasa belum mampu mengajar-

kan bahasa Inggris. 
Namun, setelah beberapa kali 

mengajar, saya pun lebih akrab 
de ngan para murid dan merasa 
bahwa saya mampu mengajar 
me reka dengan baik. Itu terlihat 
dari proses mengajar saya di kelas. 
Para murid aktif mendengarkan 
dan bertanya. Ketiga, saya dapat 
mengajarkan bahasa Inggris ke-
pada murid-murid dengan meng-
gunakan teknik mengajar yang 
kreatif sehingga membuat mere-
ka lebih aktif dan lebih tertarik 
untuk belajar bahasa Inggris. 

Akhir nya, saya sangat senang 
dan puas ketika melihat nilai hasil 
praktek mengajar saya dari dosen 
pembimbing, guru pembimbing, 
dan kepala sekolah yang sangat 
baik (A). Itu artinya saya telah ber-
hasil dalam mengajar bahasa Ing-
gris di kelas. 

Para siswapun sangat senang 
dengan cara saya mengajar, bah-
kan banyak dari mereka meminta 
saya menjadi guru tetap di seko-
lah mereka sehingga saya tetap 
bisa mengajar mereka.

Semua kegiatan dan tugas dari 
sekolah dan kampus dalam pelak-
sanaan praktek mengajar dapat 
saya selesaikan dengan baik. Saya 
pun mendapat pujian dari guru 
yang membimbing saya di seko-
lah, katanya “Mr. Putra mampu 
mengajar dengan baik di kelas 
dan mampu menggunakan lebih 
banyak bahasa Inggris dalam pe-
nyampaian materi. Para siswa 
sangat menyukai cara dan teknik 

mengajar Mr. Putra”. Pujian ini 
sangat bermakna buat saya. 

Saya sadar bahwa saya yang sek-
arang berbeda dengan saya yang 
dulu. Mulai saat itu, saya merasa 
lebih percaya diri dan lebih se-
mangat menjalani PPL di sekolah 
tersebut. Saya pun sukses menye-
lesaikan PPL dengan nilai yang 
memuaskan.

Apabila pada awal pelaksanaan 
PPL, saya merasa malu dan sangat 
kawatir apakah saya bisa melak-
sanakannya dengan baik, di akhir 
program ini saya merasa sangat 
bangga atas kemajuan yang saya 
capai: mengalahkan kekhawatiran 
dan rasa rendah diri. Salah satu 
kesan yang tidak bisa saya lupakan 
adalah ketika saya memberikan 
sambutan dalam acara perpisa-

program camp tersebut. Prof. 
Anita Lie mengatakan “Putra, you 
have to join this program because 
it will be very useful for yourself 
and Papuan people in the future” 
(“Putra, anda harus mengikuti 
program ini karena program ini 
akan sangat bermanfaan untuk 
diri anda sendiri dan masyarakat 
Papua di masa depan. Ahkirnya, 
saya pun menuruti saran dari 
Prof. Anita Lie dan saya telah 
berhasil lolos seleksi tahap I 
(essay). Seleksi tahap II (interview) 
pun telah selesai, hanya tinggal 
menunggu hasilnya. Saya sangat 
bangga diwawancari langsung 

NAMA sapaan saya di kampus adalah Putra. Sebagai maha-
siswa pe nerima beasiswa LPMAK, saya yang saat ini sedang 
menye le sai kan tugas akhir di Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
UNIKA Widya Mandala Surabaya, wajib melaksanakan prak-
tek mengajar di SMA/SMP Kerjasama FKIP. 

””Trada yang sulit di republik ini kalau tong 
mau berusaha, giat dan tekun pasti tong 
BISA. Intinya harus PERCAYA DIRI. Kalo Sa 
BISA, pasti Ko juga BISA toh!

han dengan pihak sekolah. Ke-
tika berpamitan, saya merasakan 
bahwa niat dan motivasi untuk 
mencapai hasil yang baik akan se-
lalu mendapatkan dukungan dari 
orang-orang di sekitar kita.

Disamping kegiatan akademik, 
ada kegiatan non-akademik yang 
sedang saya ikuti untuk mening-
katkan kemampuan bahasa Ing-
gris saya yaitu, terdaftar sebagai 
calon peserta Chinese Summer 
Camp 2015 yang akan dilak-
sanakan di Taiwan. 

Saya disarankan oleh dosen 
pem bimbing tugas akhir saya, 
Prof. Anita Lie untuk mengikuti 

oleh Rektor, wakil Rektor I, dan 
Ketua Hubungan Internasional 
Widya Mandala Surabaya dengan 
menggunakan bahsa Inggris. Saya 
berharap dapat lolos di seleksi 
ke-2 (interview) ini. Jika saya lo-
los, maka univeritas akan mengi-
rim saya ke Taiwan selama tiga 
minggu disana, pada tanggal 6 Juli 
hingga 24 Juli 2015.

Pesan saya kepada teman-teman 
dari Papua: Trada yang sulit di 
republik ini kalau tong mau beru-
saha, giat dan tekun pasti tong 
BISA. Intinya harus PERCAYA 
DIRI. Kalo Sa BISA, pasti Ko juga 
BISA toh!!! (*)

Emanuel Putra Pradana Songobun

Salah seorang peserta beasiswa LPMAK 2015 memberika pertanyaan terkait syarat dan peraturan menjadi peserta beasisiwa LPMAK ketika mengikuti 
pembekalan sebelum dikirim ke kota-kota studi yang menjadi mitra LPMAK.


