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PENERIMA manfaat dari dana 
kemitraan PT Freeport Indonesia, 
diharapkan pada waktunya nanti bisa 

mandiri secara permanen. Artinya, LPMAK 
diharapkan mempersiapkan para penerima 
manfaat pada bidang pendidikan, ekonomi 
serta kesehatan agar mereka mampu mandiri 
dan tidak terus menerus mendapatkan 
bantuan dari LPMAK melalui dana kemitraan 
PT Freeport Indonesia.

Di sisi lain, PTFI sebagai donatur tunggal 

bagi LPMAK berharap semua program yang 
dijalankan oleh pengelolah, harus lebih fokus 
pada sasaran yaitu masyarakat akar rumput. PT 
FI juga tetap berkomitmen mendanai LPMAK 
agar semua program dapat berjalan secara lan-
car dan transparan. Apa harapan PTFI kede-
pan terhadap program LPMAK?

Simak dalam laporan utama 
halalama 3-7.

Program Lebih Fokus dan Tajam

“Operasi Katarak Gratis” Kembali Digelar
LPMAK kembali menggelar peme
riksaan dan operasi katarak mata 
secara gratis. Kegiatan ini digelar 
dalam rangka memperingati Word 
Sight Day 2015 dan HUT TNI Ke70 
dengan disponsori oleh LPMAK, 
Yayasan Kesehatan Indonesia (YKI) 
Dinas Kesehatan Mimika, TNI dan 
Rumah Waa Banti. 

Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo 
menandatangani prasasti peresmian fasilitas Asrama Amor Semarang.
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Surat PEMBACA

Sob KOMEN

Dari REDAKSI

Jangan Kerja Proyek Asal-asalan

Mamamama di Kampung Keakwa merias wajah daan menggunakan atribut tradisional Suku Kamoro sebelum menari untuk penyambutan tamu yang akan 
berkunjung dikampungnya.

Dahlan Iskan dan 
Terobosan CSR

TIGA bulan lalu Sob komen 
ke kota, pace lihatpembangu-

nan dimana-mana, biasa su akhir 
tahun to.

Setelah tiga bulan tinggal di 
kampung Pace Sob pigi ke kota 
lagi, lihat perkembangan kota dan 
cari informasi.

Kalau di kampung pembangu-
nan juga ada tapi tara segencar di 
kota. Kalu di Kota, ada pembangu-
nan jalan, talud, taman, pembatas 
jalan dan sarana air bersih.

tiga bulan lalu proyeka baru 
mulai to,jadi Pace Sob tara tau 
kualitas proyek dan hasil dari 
pengerjaannya.

Suatu padi, PaceSob jalan-jalan 
di Kanada (Kawasan Nawaripi 
Dalam). “Bah, dulu jalan ini 
masih timbunan seadanya saja dan 
rumah juga masih sedikit,” pikir 
Sob dan sedikit terkejut.

Yang dimaksud Pace Sob ini 
jalan Nawaripi yang tembus SP IV, 
kalau dulu hanya sepanggal saja 

jalannya. tapi sekarang pemerintah 
su cor jalan itu, “Mantap juga jalan 
ini lebar dan su ditailing lag,” kata 
Sob kagum.

Keesokan harinya Pace Sob mau 
rasa jalan tailing jadi pace naik 
ojek pigi dari Kanada mau tembus 
Sp IV. begitu ojek tancap gas, Sob 
pu kaget saja, macam mau tampias 
dari atas motor.

“Adoow, ini jalan sa pikir mulus 
kah padahala gelombang sampai,” 
katanya sedikit heran.

semakin lama motor semakin 
jauh tapi makin goyang saja motor 
itu, tambah gas motor tambah tam-
pias juga penumpang dibelakang.

Sob komen mulai menganali-
sa, ”kenapa jalan macam begitu, 
su bagus di tailing tapi gelom-
bang sampe... ini pengawasannya 
bagaimana waktu proyek dijalan-
kan. Konsultan guna apa kalau 
kualitas jalan tara baek begini,” 
katanya penuh kesal.

“Sa penasaran dengan jalan ini, 

bagaimana kalau hujan, air ter-
genang kah trada,”katanya.

Rupanya keinginan Sob Komen 
terpenuhi, malam harinya hujan 
deras...

Begitu pagi, Sob bergegas ban-
gun lalu naik ojek untuk menyu-
suri jalan tersebut. rasakaget makin 
menjadi-jadi ternyata banyak titik 
diatas badan jalan yang tergenang 
air. Kekagetannya belum hilang 
tiba-tiba mobil melaju dan bikin 
air tampias kena Sob Komen.

“Sungguh mati, banjir kah sam-
pai sa basah sekali,”katanya.

Melihat kualitas pengerjaan jalan 
yang kurang bagus Sob Komen ada 
saran sedikit buat pemerintah,” 
Kalau kerja tu pakai kontraktor 
yang profesional, konsultan juga 
profesional supaya kualitas jalan 
baik dan bisa berumur panjang 
dan Dinas PU juga harus sering 
kontrol supaya kualitas jalan bagus 
dan kontraktor tra kerja sala-asal-
an. (*)

BEBERAPA waktu lalu, ketika itu Menteri BUMN 
dijabat Dahlan Iskan, dia  menunjuk PT Permoda-
lan Nasional Madani menyalurkan dana CSR (Pro-

gram Kemitraan Bina Lingkungan) dari seluruh BUMN.
Jumlah dana yang disalurkan lebih dari Rp 6 triliun den-

gan tujuan agar manfaat dana CSR BUMN dapat terkoor-
dinasi dengan lebih baik. Namun, rencana ini mendapat 
tentangan dari sejumlah politisi di DPR.

Redaksi sengaja me-refresh catatan diatas agar pembaca 
bisa menilai ada apa dibalik pertentangan tersebut. Selan-
jutnya, kali ini melalui catatan redaksi Buletin LAndAS, 
sengaja mengulas secara umum bagaimana seharusnya pen-
gelolaan dana CSR? Siapa yang seharusnya menata hal ini?  
Redaksi berpen dapat bahwa pemerintah dan pemangku 
kepentingan seharusnya tidak terpaku semata-mata pada 
pengelolaan dana CSR secara filantropis.

Ada banyak alternatif pengelolaan dana CSR lain yang 
dapat memberikan manfaat baik kepada para pemangku 
kepentingan. Menurut Mescon dan Tilson, 1987, ada empat 
generasi CSR di Indonesia. Pertama, generasi CSR yang 
mengadopsi skema filantropi , merupakan bentuk yang pal-
ing populer dan banyak diadopsi oleh banyak perusahaan. 
Perusahaan yang telah memperoleh keuntungan dianggap 
perlu untuk bertanggung jawab dengan ‘mengembalikan’ se-
jumlah keuntungannya kepada masyarakat melalui sejumlah 
donasi. Kedua, CSR generasi kedua merupakan kelanjutan 
dari generasi sebelumnya. Bentuk CSR generasi kedua dapat 
dilihat dari upayanya untuk mengintegrasikan aktivitas CSR 
sesuai dengan core competence dari perusahaan.

Namun pada prakteknya, integrasi CSR banyak dilaku-
kan sematamata dengan strategi komunikasi perusahaan. 
Seringkali perusahaan menghadapi sejumlah tantangan yang 
menghambat integrasi menyeluruh dengan CSR (Yuan et 
al, 2011). CSR generasi pertama dan kedua bersandar pada 
prinsip distribution of wealth.

Intinya, perusahaan yang telah memperoleh keuntun-
gan harus berbagi kekayaan kepada mereka yang belum 
beruntung. Prinsip ini serupa dengan pajak pendapatan 
yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai program-
program sosial. Namun ada beberapa dampak negatif yang 
harus diperhatikan yaitu, rentan terjadi penyimpangan 
karena masalah akuntabilitas, ada kemungkinan terjadi 
kebergantungan dari masyarakat kepada pemberi dana CSR 
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.***

Uang kembalian Diganti dengan Permen
Perkembangan Kabupaten Mi-

mi ka begitu pesat, banyak orang 
datang untuk mengadu nasib mau-
paun melebarkan sayapnya untuk 
berbisnis. salahsatu contoh yaitu 
bisni pertokoan/mini market atau 
kios.

Tentunya tak ada yang melarang 
seseorang menjalankan usahanya 
asalkan berijin dan jelas jenis usa-
hanya. Ada yang menjadi sebuah 
ironi yang kemudian menjadi kewa-
jaran yaitu uang kembalian diganti 
dengan permen (gula-gula).

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang, disebutkan 
bahwa setiap orang dilarang meno-
lak untuk menerima Rupiah yang 

penyerahannya dimaksudkan seba-
gai pembayaran atau untuk me-
nyelesaikan kewajiban yang harus 
dipenuhi dengan Rupiah dan/atau 
untuk transaksi keuangan lainnya 
di Wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia, kecuali karena 
terdapat keraguan atas keaslian Ru-
piah.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat 
(1) UU Mata Uang juga menye-
butkan Setiap orang yang tidak 
menggunakan Rupiah dalam setiap 
transaksi yang mempunyai tujuan 
pembayaran; penyelesaian kewa-
jiban lainnya yang harus dipenuhi 
dengan uang; dan/atau transaksi 
keuangan lainnya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurung-
an paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta ru-
piah).

Selain itu, mengganti uang de-
ngan permen juga melanggar 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen, dengan ancaman maksi-
mal dua tahun penjara dan denda 
maksimal Rp 5 miliar.

Mohon agar para pelaku usaha 
memerhatikan hal ini dan masyara-
kat sebagai konsumen cerdas dalam 
memahami masalah ini.

Salam
Maslikan

Kampung Kamoro Jaya
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PT FREEPORT INDO-
NESIA (PTFI) dan Lem-
baga Pengembangan 

Masyarakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) tetap menjalin 
hubungan kemitraan di dalam 
menjalankan program-program 
pengembangan masyarakat Ka-
moro dan Amungme serta lima 
suku kekerabatan lainnya di Ka-
bupaten Mimika. 

Sehubungan keberlanjutan 
program-program tersebut, PTFI 
seba gai donatur tunggal sampai 
saat ini berkomitmen menda-
nai program yang dilaksanakan 
LPMAK melalui dana kemitraan. 

Executive Vice President Sus-
tainable Development PTFI, 
Sony Prasetyo pada rapat ber-
sama Badan Pengurus dan Badan 
Musyawarah LPMAK di Jakarta 
belum lama ini mengatakan, seb-
agai donor tunggal, PTFI meng-
harapkan adanya pengelolaan 
dana program yang profesional 
dan transparan serta akuntabel. 

Menurutnya PTFI akan terus 
membantu perbaikan berdasar-
kan catatan dari hasil audit inter-
nal maupun eksternal sebab tu-
juan pelayanan PTFI dan LPMAK 
adalah kepentingan bersama yaitu 
masyarakat. 

Pada rapat itu, Sony juga men-
gatakan, di benak PTFI, LPMAK 
adalah lembaga strategis dalam 
membantu PT Freeport Indo-
nesia melaksanakan program 
pengembangan masyarakat.

Secara spesifik, Sony menyam-
paikan kondisi perusahaan tam-
bang raksasa itu kepada pihak 
LPMAK sebagai mitra perusahaan 
dimana terjadi penurunan harga 
jual di pasaran dunia yang berim-
bas pada pendapatan perusahaan. 

PT Freeport saat ini, kata 
Sony, mengalami kondisi sulit. 
Produksi relatif tetap tetapi harga 
tembaga di pasar relatif menu-
run. Harga jual rendah sehingga 
logikanya pendapatan juga men-
galami penurunan.Seluruh ba-
rang tambang dan mineral praktis 
mengalami stagnan, bukan hanya 
tembaga, emas, nikel termasuk 
batu bara juga mengalami penu-
runan harga di pasaran. Selain itu 
kondisi arus kas PTFI cenderung 
menurun dan masih ada pengen-
dalian ijin eksport sampai Januari 
2016. 

“Hal ini menjadi problem yang 
dihadapi perusahaan dan yang 
paling ditunggu adalah kepastian 
memperpanjang kontrak karya 
setelah 2021,” jelas Sony.

Pada rapat itu, sedikitnya ada 
sembilan point yang dihadapi 
PTFI namun Sony hanya me-
nyampaikan point yang menjadi 

Program Harus Lebih 
Fokus dan Tajam

perhatian bersama. 
Pertama, kata dia, terjadi pen-

gurangan wilayah operasi perusa-
haan dari 212 ribu hektar men-
jadi 90 ribu Ha dan itu sudah 
disepakati bersama pemerintah. 
Kedua, pemerintah meminta ke-
naikkan biaya royalty tembaga 
dari satu persen menjadi 4 pers-
en, emas dari satu menjadi 3,75 
persen dan perak dari satu persen 
menjadi 3,4 persen. Ini sudah 
disepakati juga bersama pemer-
intah. Pemerintah juga meminta 
divestasi saham serta pemerintah 
juga meminta PTFI meningkat-
kan penggunaan barang dan jasa 
dalam negeri sebesar 70 persen. 
“Jadi semua penggunaan barang 
dan jasa harus menggunakan yang 
ada di dalam negeri,”ujarnya. Hal 
lain adalah kewajiban memban-
gun smelter di dalam negeri.

Kepada pihak LPMAK, secara 
global disampaikan pula menge-
nai kontrak karya dimana dengan 
diberlalukan undang-undang min-
erba maka berubahlah kontrak 
karya menjadi izin usaha setelah 
berakhirnya kontrak karya.

Untuk menghadapi semua tan-
tangan itu, Manageman PT Free-
port Indonesia mengaplikasikan 

visi dan misinya bahwa beroper-
asinya PTFI di Papua akan meli-
hat mana yang menjadi prioritas. 

“Jelas kita ingin PTFI tetap 
beroperasi melalui suatu pendeka-
tan melalui tuntutan pendekatan 
clean and good managemen agar 
tantangan yang dihadapai dapat 
teratasi dengan baik. Diterapkan 
juga sistim efisien dan efektif 
dalam menghadapi dinamika 
yang terjadi,” ujarnya. 

Melihat dinamika perubahan 
yang terjadi pada kondisi peru-
sahaan saat ini, menurut Sony, 
komitmen perusahaan terhadap 
masyarakat juga ikut berpenga-
ruh, sebab itu perlu ada peruba-
han dalam setiap program. 

LPMAK kedepan, kata Sony, 
harus lebih fokus dan lebih tajam 

lagi programnya sehingga benar-
benar menyentuh masyarakat 
akar rumput. Artinya, lebih fokus 
kepada masyarakat yang terkena 
langsung dampak operasi pert-
ambangan, tidak bisa lagi mel-
uas kemana-mana.  “Maka setiap 
langka yang dikerjakan harus me-
lalui koordinasi dan konsultasi 
yang baik. Diterapkan juga sistim 
efisien dan efektif dalam meng-
hadapi dinamika yang terjadi,” 
pesan Sony. 

Dia mengingatkan LPMAK 
dan PTFI harus mewaspadai ke-
mandirian masyarakat sebab tidak 
selamanya masyarakat bergantung 
pada PTFI. LPMAK diharapkan 
memikirkan kemandirian ma-
syarakat agar nantinya mampu 
mandiri tanpa terus bergantung 
pada PTFI.

“Kami sudah meninjau be-
berapa program yang dilakukan 
LPMAK seperti program perta-
nian, pendidikan, ekonomi, ke-
sehatan di dataran tinggi. Kami 
akan meninjau lagi program-pro-
gram di wilayah Kamoro. Hal itu 
dilakukan untuk melihat kesia-
pan masyarakat mandiri sehingga 
PTFI berharap menjadi konsen 
bersama,” jelasnya.

Mewakili pihak donor, Sony 
juga meminta LPMAK harus 
mempekerjakan staf yang profe-
sional untuk bekerja di bidang-
nya. Pandangan PTFI terhadap 

kinerja LPMAK, menurutnya 
sangat baik. LPMAK melalui pro-
gram pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi telah berkontribusi 
bagi masyarakat dan membantu 
pemerintah. Hal itu bisa terlihat 
dari berbagai penghargaan yang 
telah diterima LPMAK pada 
tingkat nasional. 

“Kami memberikan apresiasi 
atas semua kinerja LPMAK. Ter-
lalu sering PTFI mendapat serang-
an dari berbagai pihak tentang 
apa saja yang telah dilakukan 
PTFI terutama konstribusinya 
kepada masyarakat. Melalui pro-
gram-program yang dilakukan 
LPMAK membuktikan bahwa hal 
itu menjadi bagian dari kontribu-
si PTFI. Komunikasi dan koordi-
nasi dengan PTFI berjalan cukup 
baik dan harus dipertahankan. 
PTFI berharap sosialisasi semua 
program yang dilakukan LPMAK 
harus juga melalui media nasi-
onal. Sinergi program kesehatan 
dengan pemangku kepentingan 
berjalan baik dan harus ditingkat-
kan. Begitu juga dengan program 
pendidikan telah berjalan dengan 
baik. LPMAK diharapkan terus 
mengembangkan kerjasasama 
dengan para mitra pada tingkat 
lokal dan nasional. PTFI mendu-
kung dan mengapresiasi pemban-
gunan balai pelatihan dan asrama 
di Timika maupun di Semarang,” 
paparnya.(thobias maturbongs)

PT Freeport Indonesia mene-
gaskan komitmennya untuk ikut 
men dukung pengembangan kua-
li tas sumber daya manusia , khu-
susnya yang merupakan suku Ka-
moro dan Amungme di Mimika. 

“Sebagai perusahaan pertam-
bangan yang telah 49 tahun di 
Papua, kami punya komitmen 
mengembangkan masyarakat seki-
tar,” kata EVP Sustainable Devel-
poment PT Freeport Indonesia, 
Sony ES Prasetyo di Semarang.

Hal itu diungkapkannya saat 
peresmian Asrama Putra Amung-
me dan Kamoro (AMOR) Sema-
rang yang merupakan salah satu 
fasilitas yang dibangun LPMAK 
melalui dana kemitraan PTFI.

Sonny mengatakan setidaknya 
ada tujuh suku di Papua yang ting-
gal berdekatan dengan lokasi PT 
Freeport yang dibantu pengem-
bangan SDM-nya melalui dana 
CSR, termasuk suku Amungme 
dan Kamoro.

Untuk pengelolaan dana CSR, 
Freeport menyerahkannya kepa-
da Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoto 
(LPMAK) dengan kucuran angga-
ran satu persen dari pendapatan 
per tahunnya.

“Kami hanya sebagai donatur, 
sementara yang mengelola peng-

PTFI Komitmen Mendukung Pengembangan SDM
gunaan anggarannya ditangani 
LPMAK, seperti pembangunan 
Asrama Amor di Semarang ini. 
Demikian pula untuk bidang ke-
sehatan dan ekonomi,” katanya.

 Sony mengaku kaget melihat 
ada bangunan mewah di pinggi-
ran Kota Semarang yang diban-
gun LPMAK sebagai asrama pe-
lajar dan mahasiswa asal Mimika. 
Dia mengajak LPMAK untuk 
berpikir dan melihat apakah 
perlu membangun lagi asrama di 
daerah lain. “Yang penting pen-
anggungjawab dan pengelolaan 
keuangannya profesional dan 
baik, kami akan tetap mendu-
kung,” kata Sony.

Ia mengatakan pengembangan 
SDM melalui pendidikan meru-
pakan salah satu fokus utama 
program kemitraan pengemban-
gan SDM antara Freeport dan 
LPMAK dengan dana mencapai 
92,2 juta dollar AS pada 2014.

Sementara total dana investasi 
untuk pengembangan SDM yang 
telah disalurkan Freeport sejak 
1992 sampai 2014 mencapai 1,3 
miliar dollar AS, baik dikelola 
Freeport langsung maupun kemi-
traan dengan LPMAK.

Sejak dirintis pada 1996, pro-
gram pendidikan Freeport telah 
menyalurkan beasiswa kepada 

lebih dari 8.000 orang dan lebih 
dari 100 orang di antaranya adalah 
lulusan program beasiswa khu-
sus Amor. Hasilnya, kata Sonny, 
mulai banyak putra-putra daerah 
Papua yang berkiprah dalam ber-
bagai bidang profesi, seperti lima 
putra asli Suku Amungme yang 
berhasil mewujudkan cita-citanya 
menjadi pilot.

Sekretaris Eksekutif LPMAK 
Emanuel Kemong mengingatkan 
para putra daerah yang mendapat-
kan kesempatan untuk menimba 
ilmu di luar daerah nantinya 
harus mau kembali untuk mem-
bangun daerahnya.

“Kami minta pelajar-pelajar Pa-

pua ini segera beradaptasi dengan 
lingkungan, terlibat aktif dalam 
kegiatan-kegiatan masyarakat seki-
tar agar bisa membangun daerah-
nya kelak,” katanya.

Hingga kini, Asrama AMOR 
memiliki tiga bangunan fisik 
deng an kapasitas sekitar 85 pela-
jar putra dan putri, termasuk pe-
nye  diaan fasilitas perpustakaan, 
ruang belajar dan ruang kompu-
ter.“Asrama Amor ini dikhusus-
kan bagi pelajar tingkat SMA asli 
Papua. Untuk proses seleksi, pen-
gelolaan asrama, dan pendampin-
gan siswa kami menunjuk mitra, 
yakni Yayasan Binterbusih,” kata 
Emanuel. (thobias maturbongs)

Sonny ES Prasetyo

Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo berdialog dengan para 
penghuni Asrama Amor Semarang.

THOBIAS MATURBONGS
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MASYARAKAT Suku 
Kamoro patut ber-
syukur atas pemban-

gunan pabrik pengolahan sagu 
rakyat oleh Lembaga Pengemban-
gan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) di Kampung 
Keakwa, Distrik Mimika Timur 
Tengah, Kabupaten Mimika.

Pabrik pengolahan sagu rakyat 
ini membawa suatu terang baru 
karena manusia butuh hidup, 
butuh makan minum dan ini 
menjadi harapan baru bagi semua 
orang.

Beroperasinya pabrik pengola-
han sagu rakyat itu ditandai de-
ngan ibadah pemberkatan oleh 
Uskup Timika, Mgr John Philips 
Saklil, Pr pada Selasa (27/10).

“Kita punya pohon sagu tidak 
ada yang tanam, Tuhan yang ta-
nam. Kalau pohon sagu dipotong 
terus maka lama kelamaan akan 
habis. Tugas kita semua untuk 
me nanam sagu di lahan-lahan ti-
dur untuk diwariskan ke anak 
cu cu kita nanti,” kata Uskup Sak-
lil dalam khotbahnya saat ibadah 
pemberkatan pabrik.

Dia menegaskan bahwa Suku 
Kamoro di wilayah pesisir Mimi-
ka hingga kini masih miskin dia-
tas kekayaan alam mereka yang 
sangat berlimpah. Potensi sagu 
yang sangat luas, hasil laut dan 
sungai serta hutan yang melimpah 
hendaknya dapat diolah secara le-
stari dan berkelanjutan untuk me-
ningkatkan kualitas hidup warga 
masyarakat.

“Sebagaimana sagu, hasil laut 
seperti ikan, siput, karaka, udang 
yang berlimpah-limpah itu men-
jadi berkat sehingga anak-anak 
bisa sekolah sampai jenjang per-
gu ruan tinggi, dapur tetap ber-
asap dan masyarakat tidak sakit 
dan mati karena tidak mampu 
mem bayar biaya pengobatan. Ka-
lau semua kekayaan alam yang 
Tuhan berikan secara cuma-cuma 
ini tidak mampu kita olah, kita 
tetap miskin diatas kekayaan alam 
kita,” ujar Uskup John.

Kepada tamu undangan yang 
menghadiri acara pemberkatan 
itu, Uskup John menyampaikan 
te rimakasih juga kepada LPMAK 
yang secara serius memberikan 
per hatian kepada masyarakat. 
Penga kuan Uskup John, pasti 
ba  nyak yang terheran-heran 
kare na di tengah hutan mangi-
mangi (manggrove) berdiri den-
gan megah bangunan yang luar 
biasa dengan atap berwarna biru. 
Orang tua-tua tempo dulu tidak 
menyangkah bahwa satu saat di 
tengah hutan belantara ini hadir 
pabrik pengolahan sagu yang ada 
seperti saat ini, sebab itu menurut 
uskup, semua masyarakat harus 
menjaga keberadaan pabrik terse-
but demi kepentingan masyarakat 

Pabrik Pengolahan Sagu Membawa Harapan Baru
Freeport Indonesia yang telah 
membangun pabrik pengolahan 
sagu rakyat di daerahnya.

Dengan adanya pabrik sagu, 
menurut Wiro, warga masyarakat 
akan mendapat tambahan sum-
berpenghasilan.

Ibadah pemberkatan pabrik 
sagu itu dihadiri Ketua Badan 
Mu syawarah LPMAK, Andreas 
Anggaibak dan anggota Badan 
Musyawarah serta anggota Badan 
Pengurus LPMAK serta staff khu-
sus Bupati Mimika, Allo Rafra 
dan undangan.

Sementara itu, Anggota Komisi 
II DPR Papua bidang ekonomi, 
Wilhelmus Pigai menyatakan, 
pa brik pengelolaan tepung sagu 
di Kampung Keakwa, Distrik Mi-
mika Timur Tengah, Kabupa ten 
Mimika, Papua akan memberikan 
dampak positif terhadap masyara-
kat sekitar.

Ia mengatakan, keberadaan 
pa brik itu bisa meningkatkan 
eko nomi masyarakat. Nantinya, 
masyarakat akan menjual sagu 

sendiri.
Sekretaris Eksekutif LPMAK, 

Emanuel Kemong pada kesempat-
an itu meminta warga setempat 
mendukung penuh pengopera-
sian pabrik sagu. Melalui fasilitas 
ini, kata Emanuel, masyarakat 

bisa menghasilkan uang. Masyara-
kat akan masuk hutan untuk te-
bang sagu lalu membawa batang 
sagu ke lokasi pabrik untuk men-
jual.  Para pemuda, sambung dia, 
akan dilibatkan untuk mengelola 
pabrik secara bersama-sama.

Kesempatan itu, Kemong juga 
me nyampaikan kepada masyara-
kat bahwa LPMAK tidak berbis-
nis dengan masyarakat. Fasilitas 
pa brik dibangun semata-mata un-
tuk membantu masyarakat agar 
masa depan masyarakat Kamoro 
menjadi lebih baik. Aset ini punya 
kalian dan ini menjadi komitmen 
LPMAK,” tegas Kemong.

Keberadaan LPMAK merupa-
kan mitra pemerintah daerah, bu-
kan musuh atau pesaing pemerin-
tah daerah. Semua program 
LPM AK seperti pendidikan, kese-
hat an dan ekonomi kerakyatan 
se  muanya untuk memperkuat 
pro  gram pemerintah. Melalui 
pro  gram tersebut, diharapkan 
kua litas hidup masyarakat asli 
Pa  pua semakin meningkat, kata 
Emanuel.

Sementara itu Sekretaris Kam-
pung Keakwa, Wiro Potereyauw 
mewakili masyarakat Keakwa me-
ngucapkan banyak terimakasih 
atas perhatian LPMAK dan PT 

hasil olahan mereka ke pabrik 
itu untuk diolah menjadi tepung 
dan dipasarkan ke wilayah lain di 
Papua, hingga luar Papua.

“Pabrik itu dibangun LPM AK 
yang bermitra dengan PT. Free-
port Indonesia. Dengan adanya 
pabrik tepung sagu tersebut, akan 
memberikan dampak ekonomi 
kepa da masyarakat setempat,” 
kata Wilhelmus Pigai via telepon-
nya, Rabu (28/10).

Legislator Papua dari Daerah 
Pe milih III yakni Mimika, Nabire, 
Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan 
Paniai itu berharap, semua pihak 
mendukung berdirinya pabrik ter-
sebut karena akan benar-benar 
membantu masyarakat di Mimika 
dan sekitarnya.

“Jadi jangan melihat lembagan-
ya, tapi manfaat ekonominya ke 
ma syarakat. Keberadaan pabrik 
sa gu itu sangat penting untuk 
ma syarakat di Mimika,” ucapnya. 
(thobias maturbongs)

IRMA SIEP

Uskup Timika, John Philip Saklil, Pr memberkati fasilitas Pabrik Sagu Rakyat di Kampung Keakwa.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong memberikan sambutan usai pemberkatan Pabrik 
Sagu Rakyat dan fasilitas umum lainnya di Kampung Keakwa.

Sekretaris Distrik Mimika Tengah memberikan sambutan pada acara pemberkatan Pabrik Sagu 
Rakyat di Kampung Keakwa.
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MASYARAKAT asli 
Suku Kamoro dan 
Amungme berharap 

kondisi PTFI dalam kaitan den-
gan menurunnya nilai jual hasil 
produksi di pasaran dunia, tidak 
merubah atau mempengaruhi 
kucuran dana kemitraan yang 
diberikan kepada LPMAK dalam 
membiayai program-program 
pengembangan masyarakat.

Ketua Badan Musyawarah 
LPMAK, Andreas Anggaibak 
dalam rapat bersama Executive 
Vice President Sustainable Devel-
opment PT Freeport Indonesia, 
Sony Prasetyo mengatakan, sudah 
menjadi tanggungjawab moril 
PTFI untuk mendanai dan mem-
bantu masyarakat Kamoro dan 
Amungme.

Untuk memperlancar berope-
rasinya PT Freeport di Papua 
khu susnya di Mimika, menurut 
Andreas Anggaibak, PT Freeport 
dan masyarakat pemilik hak ulay-
at perlu bersama-sama bertemu 
pemerintah dan menanyakan, apa 

sih yang diinginkan pemerintah 
terhadap pihak perusahaan.

“Jangan sampai pemerintah 
menjadikan kondisi sekarang 
ini untuk membuat masyarakat 
menjadi susah lagi. Dana yang di-
berikan pemilik perusahaan yaitu 
James Moffet, sudah jelas dan di-
berikan untuk masyarakat. Hal itu 
disampaikan Moffet kepada per-
wakilan masyarakat dalam sebuah 
pertemuan di Kantor Freeport Ja-
karta beberapa waktu silam,” jelas 
Anggaibak di dalam Rapat Badan 
Pengurus dan Badan Musyawarah 
LPMAK bersama pimpinan PTFI.

LPMAK, menurut Anggaibak 
berterimakasih kepada PTFI yang 
telah memberikan ‘signal’ tentang 
kondisi keuangan perusahaan. 
Dengan demikian LPMAK juga 
melakukan penghematan pada 
program tertentu.

Sedangkan Anggota BM-LP-
MAK, Pdt Mateus Adadikam ke-
sempatan itu menegaskan, semua 
yang dialami oleh LPMAK tidak 
lepas dari kebijakan yang terjadi 

di dalam perusahaan. Apa yang 
dialami oleh Freeport secara lang-
sung berdampak pada LPMAK. 
Sebab itu program kemandirian 
yang sebelumnya direncanakan 
oleh LPMAK harusnya berjalan. 

“Kondisi sekarang ketika pe-
rusahaan mengalami permasala-
han akibat persoalan global maka 
LPMAK ikut terkena dampak. Ke-
mandirian LPMAK sangat perlu 

karena menjadi visi dan misi lem-
baga. Sebab itu, semua perenca-
naan tentang kemandirian harus 
dijalankan,” pinta Adadikam ke-
pada pimpinan PTFI yang hadir 
pada rapat tersebut.

Sedangkan Wakil Ketua Badan 
Pengurus LPMAK, Yohanes Deik-
me mengutarakan, PTFI mesti-
nya memberikan peluang kepada 
LPMAK untuk melakukan bisnis 
plan melalui unit-unit usahanya. 
Dia menyebutkan, LPMAK sudah 
merencanakan membuat bebera-
pa unit bisnis tapi tidak mendapat 
signal dari donor.

Menanggapi berbagai masu-
kan dan permintaan dari BP 
dan BM LPMAK, Sony Prasetyo 
mengatakan semua penyampaian 
dan keluhan sebagaimana disam-
paikan Ketua BM, Andreas Ang-
gaibak patut ditanggapi sebagai 
bagian dari penyatuan persepsi 
antara pihak perusahaan den-
gan masyarakat melalui wakil-
wakilnya di BP dan BM LPMAK.

Sony Prasetyo mewakili Presi-

dent Direktur PTFI, Ma’ruf ber-
janji akan bijak melihat semua 
persoalan yang terjadi di ma-
syarakat. Kendati baru bergabung 
dengan PTFI namun berbekal 
segudang pengalamannya, Sony 
mengatakan, semua persoalan 
antara perusahaan dan masyara-
kat akan teratasi dengan terjalin-
nya komunikasi yang baik serta 
penerapan sistim clean and good 
managemen.

“Kepentingan masyarakat dia-
tas segala-galanya, sebab itu kami 
akan secara intens membangun 
komunikasi dengan LPMAK jika 
kita secara bersama-sama akan 
mengambil suatu keputusan me-
nyangkut hajat hidup orang ban-
yak,” kata Sony.

Masyarakat perlu dibantu agar 
mereka siap menghadapi berb-
agai perubahan yang terjadi pada 
masa mendatang. Tugas LPMAK 
dan PTFI adalah mempersiapkan 
kemandirian mereka secara per-
manen. Jangan sampai masyarakat 
ambruk. (thobias maturbongs)

Tugas LPMAK Mempersiapkan Kemandirian Masyarakat

KEPALA Dinas Kesehatan 
Provinsi Papua, drg Aloysius Giay 
mengatakan, Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) telah ikut 
mewujudkan salahsatu mimpinya 
di bidang pelayanan kesehatan 
masyarakat.

Ungkapan itu disampaikan 
Alyosius saat meninjau Kapal 
Klinik Terapung milik LPMAK 
di Pelabuhan LPMAK, Paomako, 
Mimika, Papua. Sebagai Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 
Aloysius mengakui bahwa pelay-
anan kesehatan di Papua umum-
nya terkendala oleh kondisi geo-
grafis. Untuk melayani pasien di 
wilayah pedalaman dan pesisir, 
diperlukan fasilitas pendukung 
salahsatunya klinik terapung seba-
gaimana yang dilakukan LPMAK.

“Saya atas nama Gubernur 
Pa pua menyampaikan terimaka-
sih kepada LPMAK yang sudah 
membantu pemerintah. Sebagai 
kepala dinas, saya juga memberi-
kan apresiasi kepada LPMAK 
sebab sebagian dari ‘roh’ saya 
sudah terjawab oleh LPMAK. Ini 
mimpi saya yang sebagian mulai 
terjawab,”kata drg Alyosius Giay 
kepada LAndAS di Timika.

Kadinkes Provinsi Papua itu 
juga melihat langsung fasilitas me-
dis yang tersedia di dalam kapal 
termasuk ruangan yang dise-
diakan untuk dokter dan petugas 
medis yang bertugas melayani 
pasien.

Kepada LPMAK, Kadinkes Pro-
vinsi Papua berpesan, kedepan 

Klinik Terapung Menjadi Contoh di Papua

melalui program kesehatan coba 
dipikirkan lagi klinik terbang agar 
pelayanan bisa menjangkau dae-
rah-daerah di pedalaman.

“Silakan LPMAK mengoperasi-
kan Kapal Klinik Terapung dan 
setelah enam bulan, saya akan un-
dang pihak LPMAK mempresen-

tasikan di provinsi agar bisa men-
jadi masukan dan perhatian bagi 
pemerintah provinsi. Daerah lain 
di Papua harus melakukan hal 

yang sama seperti yang dilakukan 
LPMAK dalam program seper ti 
ini,” kata drg Aloysius Giay. (tho-
bias maturbongs)

THOBIAS MATURBONGS

Pemberkatan Klinik Terapung LPMAK di Pelabuhan LPMAK, Paumako. Klinik Terapung sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat di pesisir Mimika akan adanya layanan kesehatan yang memadai.

Pdt Mateus Adadikam, S.Th
THOBIAS MATURBONGS
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MASYARAKAT peneri-
ma manfaat dari Dana 
Kemitraan PT Freeport 

Indonesia (PTFI) diharapkan 
mampu mencapai kemandirian di 
dalam menggunakan dana terse-
but. Sehubungan hal itu, PTFI 
dan Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kam-
oro (LPMAK) sebagai pengelolah 
dana, berkomitmen terus mendo-
rong masyarakat agar bisa benar-
benar mandiri.

Executive Vice President Sus-
tainable Development PTFI, Sony 
Prasetyomengatakan LPMAK 
perlu menetapkan target ke-
mandirian dari kelompok-kelom-
pok usaha, agar mereka mampu 
berkembang secara permanen 
pada tahun mendatang. Target 
ini tentu cukup berat mengin-
gat kemampuan masing-masing 
orang yang berbeda tetapi menu-
rut Sony, pendampingan secara 
terus menerus harus dilakukan 
sampai mereka (masyarakat) bisa 
mandiri. 

PTFI sebagai donor, terus men-
dukung LPMAK sesuai komitmen 
perusahaan, sebab itu, LPMAK 
sebagai implementator menurut 
Sony, harus bekerja keras secara 
profesional dan transparan di 
dalam menjalankan program-pro-
gramnya. 

“Kami melihat apa yang diker-
jakan LPMAK sudah baik. Ban-
yak hal telah dilakukan, namun 
sebagai donor kami berharap 
kedepan LPMAK lebih fokus 
pada masyarakat yang berada di 
areal operasi perusahaan. Lebih 
fokus juga kepada masyarakat 
akar rumput supaya tepat sasa-
ran,” pesan Sony ketika berbi-
cara pada rapat Badan Pengurus 
dan Rapat Badan Musyawarah 
LPMAK di Jakarta baru-baru ini.

 Dikatakan, adanya dana ke-
mitraan merupakan momen-
tum yang seharusnya dijadikan 
landasan spirit bersama untuk 
membangun dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Kam-
oro dan Amungme. Sony men-
gakui di dalam mengelolah dana 
kemitraan, LPMAK mendapat 
banyak tantangan, kendati begitu, 
dia berharap LPMAK terus mem-
perlihatkan kepedulian kepada 
masyarakat, selalu berkomunikasi 
dan koordinasi sehingga tercip-
tanya harmonisasi yang baik den-
gan masyarakat dan para mitra. 
Jangan sampai terkesan berjalan 
sendiri-sendiri. 

Tentang program CSR PTFI, 
Sony mengatakan program CSR 
PTFI selain dijalankan LPMAK 
melalui dana kemitraan, ada juga 

Program Harus 
Efektif dan Terukur

yang dijalankan oleh PTFI sendi-
ri. Program CSR melalui LPMAK 
diharapkan dapat memperkuat 
pelaksanaan kemandirian sebagai 
salah satu instrumen strategis 
dalam menanggulangi kemiski-
nan dan menciptakan kesempa-
tan kerja bagi masyarakat peneri-
ma manfaat itu sendiri. 

“Untuk itu, kami dari perusa-
haan berperan dalam mendukung 
program-program LPMAK ber-
sama pemerintah sebagai mitra 
LPMAK dengan memanfaatkan 
dana Corporate Social Responsi-
bility maupun program kemitraan 
lainnya,” ujar Sony.

Pengalaman telah mengajarkan 
bahwa suatu usaha yang tidak ter-
organisir dengan baik tidak akan 

mendapatkan hasil sesuai yang di-
harapkan. Untuk itu hendaknya 
berbagai upaya yang sekarang 
telah dilakukan baik melalui dana 
kemitraan dapat disinkronkan 
dan diharmonisasikan untuk 
mendukung semua program se-
hingga hasilnya dapat lebih efektif 
dan terukur. 

“Kami percaya managemen 
LPMAK sangat profesional dan 
transparan dalam penggunaan 
keuangan, hal itu terbukti dari 
hasil audit beberapa kali mem-
perlihatkan LPMAK mampu 
memanfaatkan keuangan untuk 
program-program yang sesuai 
perencanaan. Kalau ada catatan-
catatan dari auditor, kami seb-
agai donor akan bersama dengan 
LPMAK memperbaiki kekuran-
gan itu, dan ini menjadi tugas 
kami selaku donor,” jelas Sony.

Di sinilah peran PTFI sebagai 
donor, melalui program CSR, 
menjadi sangat penting dalam 
akselerasi pelaksanaan program 
menuju kemandirian. “Mari kita 
mewujudkan jalinan kemitraan 
dengan prinsip harus dapat meng-

konsolidasikan diri untuk satu 
tujuan yaitu melayani masyarakat 
yang  menjadi tanggung jawab 
bersama,” ujarnya. 

Sementara itu Ketua Badan 
Musyawarah LPMAK, Andreas 
Anggaibak menyampaikan teri-
makasih kepada pimpinan PTFI 
yang telah menyampaikan kondi-
si perusahaan termasuk kondisi 
keuangan perusahaan kepada 
Managamen LPMAK. Anggaibak 
mengatakan, PTFI tak perlu mera-
gukan eksistensi LPMAK di dalam 
mengelolah keuangan sebab 
LPMAK telah memiliki aturan 
main yang jelas. “Semua program 
berjalan sesuai rencana strategis 
dan dana yang kami gunakan 
juga dipertanggungjawabkan se-
tiap tahun. Tapi, tidak apa-apa, 
kami menghormati dan menghar-
gai apa yang disampaikan pihak 
donor. Saling mengingatkan itu 
penting,” kata Anggaibak.

Dia juga mengungkapkan seb-
etulnya LPMAK telah banyak 
melakukan tugas-tugas menjadi 
tanggungjawab pemerintah, 
namun hal itu terpaksa dilakukan 

sebab pembangunan di Mimika, 
entah sadar atau tidak, tapi fakta 
membuktikan tidak ada pemban-
gunan.

“Kami sudah berulangkali sam-
paikan kepada pemerintah kabu-
paten supaya kita duduk sama-
sama dan baku bagi tugas dan 
tanggungjawab tapi pemerintah 
daerah seperti malas tau. Dari 
pada masyarakat kita jadi korban, 
lebih baik kita jalankan saja pro-
gram yang menyentuh kepentin-
gan masyarakat seperti pendidi-
kan, kesehatan dan ekonomi,” 
jelasnya.

Secara pribadi maupun sebagai 
Ketua BM, Anggaibak berharap

pembangunan di Mimika 
itu merupakan tanggung jawab 
pemerintah, sedangkan perusa-
haan dan LPMAK hanya meru-
pakan bagian pendukung. Bukan 
sebaliknya perusahaan dan 
LPMAK yang harus menjawab 
semua kebutuhan atau permasala-
han masyarakat.

“Karena itu pemerintah daerah, 
perusahaan dan LPMAK harus 
bisa berkolaborasi membuat pro-

gram dalam mengatasi percepatan 
penanggulangan kemiskinan dan 
ketertinggalan,” tegas Anggaibak. 

Fakta telah membuktikan 
bahwa apa yang dikerjakan 
LPMAK dan PTFI sebenarnya 
mengangkat nama pemerintah 
daerah, sehingga pemerintah 
daerah juga harus mendukung. 
Bukan sebaliknya malas tau, kata 
Andreas Anggaibak lagi.

“Kita punya tujuan sama yaitu 
masyarakat. Masyarakat perlu 
dibantu untuk mengembangkan 
kapasitasnya dan didukung den-
gan fasilitas. Di sanalah pendeka-
tan proyek diubah ke pendekatan 
kemitraan. Jadi kita perlu duduk 
sama-sama dengan pemerintah. 
Jangan hanya PTFI dan LPMAK 
yang bakalai dengan masyara-
kat, sedangkan pemerintah dae-
rah tenang-tenang saja, padahal 
pemerintah daerah juga mengelo-
lah dana otsus yang sangat besar,” 
tegasnya. 

LPMAK, menurut Anggaibak, 
saat ini menjalankan program ses-
uai perencanaan, bukan sebagai 
sinterklas yang membagi-bagikan 
uang sehingga paradigma ber-
pikir masyarakat memang perlu 
dirubah secara bertahap.

“Kami lihat masyarakat sudah 
paham betul apa yang dijalankan 
oleh LPMAK. Kendala LPMAK, 
tentunya Freeport juga pasti men-
galami kendala yang sama yaitu 
sulitnya berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah untuk men-
sinergikan program-program,” 
demikian Anggaibak. (thobias 
maturbongs)

THOBIAS MATURBONGS

THOBIAS MATURBONGS

Ketua Badan Musyawarah LPMAK, Andreas Anggaibak saat berbicara dalam rapat 
Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK.

Alion Belau, salasatu peserta beasiswa LPMAK yang 
berhasil menjadi pilot.

Executive Vice President Sustainable 
Development PTFI, Sony Prasetyo 
bercengkerama dengan para penghuni 
Asrama Amor Semarang usai mengikuti acara 
pemberkatan dan peresmian fasilitas Asrama 
Amor Semarang.
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PT Freeport Indonesia 
(PTFI) menegaskan komit-
mennya untuk terus ber-

peran dalam memelihara dan 
me ningkatkan pembangunan 
eko   nomi di Papua seiring dengan 
akan diperolehnya jaminan kelan-
jutan operasinya di Papua pasca 
perpanjangan kontrak pada 2021. 

Hal ini disampaikan Chairman 
of the Board Freeport-McMoRan 
Inc (FCX) James R Moffett yang 
didampingi Presiden Direktur PT 
Freeport Indonesia (PTFI) Maroef 
Sjamsoeddin, saat mengadakan 
pertemuan dengan Presiden Re-
publik Indonesia Joko Widodo 
di Istana Kepresidenan, baru-baru 
ini.

Dalam pertemuan itu Freeport 
menyampaikan rencana investasi 
besar berjangka panjang di Papua, 
dan untuk mengkaji aspirasi 
Pemerintah Provinsi Papua. 

PTFI juga telah sepakat untuk 
mengurangi luas wilayahnya men-
jadi 90,360 hektare, termasuk 
wilayah prospektif Blok Wabu 
untuk diserahkan kepada pemer-
intah pusat dan daerah.

Selain itu Freeport juga me-
nyampaikan bahwa perusahaan 
telah menyepakati dan melak-
sanakan sebagian dari kesepaka-
tan terkait amandemen Kontrak 
Karya, dimana PTFI telah me-
nyetujui untuk mengurangi luas 
wilayahnya, dan meningkatkan 
penerimaan negara. 

Selanjutnya, menambah kapa-
sitas dan ekspansi smelter dalam 
negerinya, meningkatkan kepe-
milikan pihak nasional Indonesia 
atas saham PTFI dan menguta-
makan penggunaan tenaga kerja 
lokal serta barang dan jasa dalam 
negeri.

Saat ini, pemerintah dan Free-
port tengah merampungkan pem-
bahasan penerimaan negara serta 
jaminan perpanjangan operasi 
dan kepastian berusaha bagi pe-
rusahaan. 

“Kami senantiasa mematuhi 
peraturan perundang-undangan 
da lam melaksanakan kegiatan 
ope rasi kami, sebagaimana kami 
percaya bahwa pemerintah akan 
memberikan jaminan kepastian 
hukum dan fiskal terhadap per-
panjangan operasi kami seiring 
dengan investasi multimiliar 
dolar AS yang tengah kami laku-
kan untuk proyek pengemban-
gan tambang bawah tanah dan 
ekspansi smelter dalam negeri. 
Saya telah meminta Presiden Di-
rektur PTFI untuk bekerja sama 
dengan badan usaha milik nega-
ra,” ujar Chairman of the Board 
FCX, James R Moffett.

Pada kesempatan yang sama 
Presiden Direktur PTFI Maroef 
Sjamsoeddin mengatakan akan 

Freeport Berkomitmen Membangun Ekonomi Papua

mendukung peningkatan layanan 
sosial kepada masyarakat Papua 
dan seluruh warga Indonesia. 

“Investasi PTFI akan terus 
memberikan manfaat, bahkan 
nilai tambah, secara berkelanju-
tan kepada Negara Republik In-
donesia, masyarakat Papua, selu-
ruh karyawan dan para pemegang 
saham, sejalan dengan aspirasi 
nasional yang nantinya akan ditu-
angkan dalam Amandemen Kon-
trak Karya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 10 Juni 
2015, PTFI memperoleh arahan 
dari Pemerintah Indonesia men-
genai kelanjutan operasi perusa-
haan sehubungan dengan investa-
si yang tengah ditanamkan oleh 
PTFI. 

PTFI telah menanamkan in-
vestasi senilai 4 miliar dolar AS 
dan sampai 2041 tengah mena-
namkan sekitar 15 miliar dolar As 
untuk pengembangan kompleks 
tambang bawah tanah, ditambah 
dengan investasi proyek ekspansi 
smelter sekitar 2,3 milIar dolar 
AS.

Sebelumnya saat pertemuan 
dengan Presiden Joko Widodo, 
dua pemimpin perusahaan tam-
bang ini diminta untuk melak-
sanakan lima arahan.

Pertama, pemerintah berke-
pentingan untuk membangun 
iklim investasi yang sehat untuk 
menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah ingin agar 
keberadaan PTFI dapat menjadi 

pilar utama dalam percepatan 
pembangunan kawasan Papua, 
karena itu perlu dilakukan evalua-
si menyeluruh sebagaimana telah 
diatur dalam Keppres Nomor 16 
Tahun 2015.

Ketiga, dalam menjalankan 
operasinya, PTFI harus semakin 
meningkatkan porsi penggunaan 
kapasitas dalam negeri, baik 
dalam penggunaan barang dan 
jasa, maupun pemanfaatan tenaga 
kerja.

Keempat, hilirisasi harus di-
lanjutkan pembangunan smelter 
baik melalui skema ekspansi di 
Jawa Timur, maupun pemban-
gunan yang baru di Papua tidak 
tertunda.

Dan yang terakhir, pembangu-
nan PLTA Urumuka, Kabupaten 
Mimika harus segera direalisasi-
kan agar masyarakat Papua dapat 
merasakan manfaatnya.

Presiden Jokowi mengungkap-
kan komitmen pemerintah untuk 
menjaga kelangsungan operasi 
PTFI di Kabupaten Mimika pasca 
tahun 2021.

Hanya saja, harus mencari mo-
mentum yang tepat dan mencari 
solusi hukum agar PP Nomor 77 
Tahun 2014 tidak dilanggar.

Dana CSR
Sementara itu Freeport-McMo-

Ran Copper & Gold Inc yang 
dipimpin James Robert Moffett 
menyatakan akan berkomitmen 
melakukan investasi di Indonesia 
sekitar US$ 18 miliar atau setara 
dengan Rp 240 triliun dengan 
kurs Rp13.353 per USD, melalui 

cabang perusahaannya PT Free-
port Indonesia. 

Menurut Presiden Direktur 
PTFI, Maroef Sjamsoeddin, hal 
ini dilakukan pihaknya sebagai 
cara untuk meningkatkan parti-
sipasinya dalam pengembangan 
pembangunan ekonomi Indone-
sia, khususnya untuk ekonomi di 
Tanah Papua. 

Menurut dia, sudah ada be-
berapa kegiatan pembangunan di 
Papua yang dilakukan oleh PTFI 
selama mengeruk Sumber Daya 
Alam (SDA) di Bumi Cenderawa-
sih .

“Ya banyak juga sektor, kalau 
di bidang-bidang, seperti sekolah, 
rumah sakit juga kebutuhan ma-
syarakat banyak. Presiden Jokowi 
minta ditingkatkan. Sudah ada 
tapi kita tingkatkan lagi,” kata 
Maroef di Istana Negara, Jakarta.

Namun sayangnya, Maroef eng-
gan membeberkan sudah berapa 
yang digelontorkan PTFI dalam 
menyumbang pembangunan eko-
nomi di Papua. Maroef hanya me-
nyebut, dari kegiatan Corporate 
Social Responsibility, Freeport 
menyumbang US$ 100 juta per 
tahun.

“Nilainya saya tidak bisa sam-
paikan saat ini. Tapi CSR itu per 
tahun bisa mencapai 100 juta dol-
lar Amerika,” paparnya.

Saat ini, Freeport memang 
akan terus berinvestasi di Papua. 
Tercatat, sudah USD4 miliar yang 
dipersiapkan pihaknya untuk per-
siapan pengoperasian tambang 
bawah tanah dan kemudian akan 
disusul investasi sekira USD15 
miliar untuk project pertambang-
an bawah tanah (underground) 
yang akan menjadi tambang 
bawah tanah terbesar di dunia.

Sembari menegaskan bahwa pi-
haknya akan berfokus pada pen-
gelolaan smelter di Gresik, Jawa 
Timur yang sudah dibangun sejak 
beberapa waktu lalu.

“Untuk mendukung setiap 
hasil produksi underground min-
ing project itu hasilnya itu setelah 
diproduksi menjadi konsentrat 
akan dibawa ke Gresik. Gresik 
itu smelter-nya dan akan juga satu 
komitmen untuk membangun 
smelter senilai USD2,3 miliar,”

Ia juga menyatakan akan melan-
jutkan pengembangan Pembang-
kit Listrik Tenaga Air, melalui 
Hydropower yang dicanangkan 
pihaknya pada awal 2015 lalu.

“Di samping itu akan juga 
meneruskan rencana pengemban-
gan hydropower di sana. Karena 
kita memerlukan sebesar 300 
megawatt dan juga kalau itu ter-
bangun pasti akan memberikan 
nilai manfaat kepada masyarakat 
di sekitarnya,” ujarnya. (ant) 

Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan da lam 
melaksanakan kegiatan ope rasi kami, sebagaimana kami percaya 
bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan 
fiskal  terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi 
multimiliar dolar AS.

CEO FreeportMcMorran James Robert Moffett (tengah) meberikan keterangan kepada wartawan di gedung Kementrian ESDM, Jakarta, Minggu 
(25/1/2015). Pertemuan membahas pemberian izin perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia.

Salasatu lokasi pertambangan PT. Freeport Indonesia tampak dari atas.

LIPUTAN6.COM
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KEKUATIRAN itu 
mendorong Lembaga 
Pengembangan Ma-

syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) untuk menuangkan 
program penanganan HIV/AIDS 
ke dalam rencana dan strategi 
(renstra) lembaga swasta itu.

Kepala Biro Kesehatan LPMAK, 
Yusup Nugroho mengatakan, ber-
dasar renstra kesehatan LPMAK, 
pihaknya melakukan berbagai 
cara dan langkah untuk mengan-
tisipasi bahaya rentetan kematian 
manusia di waktu mendatang.

“Kami memiliki beberapa 
pokok kegiatan terkait penanga-
nan HIV/AIDS di Mimika. Di-
antaranya, selain penyuluhan dan 
sosialisasi ke masyarakat secara 
langsung, juga kerjasama dengan 
pemerintah maupun mitra lemba-
ga swasta yang bergerak di bidang 
penanganan HIV/AIDS,” ujarnya 
belum lama ini.

Upaya-upaya itu dilakukan 
se ca ra internal lembaga, juga 
eksternal bersama para mitranya. 
Salah satunya adalah mendukung 
program Yayasan Peduli AIDS 
(YAPEDA) Mimika sejak bebera-
pa tahun lalu.

YAPEDA memiliki serangkaian 
kegiatan rutin, termasuk sasaran 
program untuk merekrut rela-
wan atau edukater sosialisasi dan 
kampanye pemberantasan HIV/
AIDS. Ada beberapa kegiatan 
YAPEDA di tahun 2015.

Menariknya adalah, peserta 
pelatihan relawan sebaya ini se-
cara otomatis tergabung dalam 
Pemuda-Pemudi Indonesia 
Lawan AIDS (PILA) di Mimika.

“Jadi perekrutan awal untuk 
relawan PILA dimulai dengan ke-
giatan pelatihan penyuluh sebaya 
(PPS). Kemudian anak-anak ini 
dipersiapkan menjadi edukater, 
jadi penyuluh buat teman-teman 
sebaya, seusia mereka,” ungkap 
Restuti Betaubun, aktivis dan re-
lawan pengendalian HIV/AIDS 
organisasi Pemuda Indonesia 
Lawan Aids (PILA) di Kabupaten 
Mimika.

Lanjut relawan YAPEDA itu, 
peserta PPS berasal dari siswa-
siswi sekolah menengah Kota 
Timika. Perekrutan PPS dilaku-
kan tiap tahun, untuk SMP dan 
SMA/K secara terpisah.

Proses perekrutan ini dilaku-
kan selama sepekan. Tiap peserta 

LPMAK Dukung YAPEDA Rekrut Educator Sebaya
Bahaya penyebaran penyakit HIV/
AIDS masih dicemaskan warga Mimika 
Provinsi Papua. Penyebaran penyakit 
mematikan itu bagai gunung es suatu 
saat bisa mencair.

ANGKA HIV/AIDS di Papua dikategori-
kan menduduki kelas tertinggi di Indone-
sia. Prevalensi tersebut diketahui dari kasus-
kasus temuan yang dilaporkan perperiodik 
waktu hingga kini.

Seperti di Kabupaten Mimika Papua, sela-
ma lima bulan sejak Maret sampai Juli 2015 
Puskesmas Wania menemukan tiga pasien 
positif HIV/AIDS.

Hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan ke-
pada Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. 
Dari tiga pasien ini dua pasien diantaranya 
merupakan ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien 
setiap bulan, temuan angka HIV/AIDS di-
laporkan ke KPA Mimika untuk ditindak-
lanjuti. “Kalau dua orang ibu rumah tangga 
ini kita sudah bisa tahu apa penyebabnya, 
tetapi kalau yang remaja ini kami belum 
bisa mengetahui kenapa sampai bisa terkena 
HIV. Tapi yang jelas ketiga pasien ini sudah 
positif terkena HIV,” ungkap Guntoro, Ke-
pala Puskesmas Wania.

Untuk mengetahui penyebab sang remaja 
itu terjangkit ia mengakui saat ini semen-
tara melakukan pendekatan lantaran yang 

bersangkutan enggan menceritakan awal 
kejadian. Sementara untuk dua orang ibu 
rumah tangga sudah dirujuk ke Jawa dan 
pasien remaja dirujuk ke RSUD Mimika.

Ia mengakui setiap posyandu juga dilaku-
kan pemeriksaan terhadap ibu-ibu. Karena 
posyandu tolak ukur dan ibu hamil ini wajib 
semua di tes HIVnya. Dan setiap tiga bulan 
semua ibu-ibu diperiksa ulang setiap kali 
datang posyandu. “Penyakit HIV ini tidak 
langsung ketahuan, penyakit ini akan ter-
deksi tiga atau empat bulan baru diketahui,” 
katanya. (willem bobi)

Tiga Pasien Positif Terhidap HIV

wajib mengikuti materi dan pem-
bekalan pelatihan selama tujuh 
hari. Program PILA usai PPS, kata 
Restituti, dilanjutkan dengan ke-
giatan sepanjang tahun hingga 
awal tahun berikutnya.

“Usai pelatihan PPS, mereka 
dipersiapkan lagi untuk menjadi 
penyedia informasi di sekolah-
sekolah dibawa pendampingan 
PILA,” katanya. 

Program itu sudah berjalan 
rutin sejak beberapa tahun lalu.

Dalam pertemuan rutin, kata 

dia, anak-anak PPS didampingi-
untuk mendiskusikan persoalan. 
PILA mewadahi setiap masalah 
yang ditemui anak-anak PPS di la-
pangan, kemudian mempertajam 
setiap informasi itu kepada anak-
anak PPS sebagai edukater atau 
calon edukater terampil.  

“Rata-rata sekali dalam seming-
gu atau dua kali, PILA menga-
dakan pertemuan rutin dengan 
anak-anak ini. Persoalan dan ken-
dala anak-anak itu dibahas di sana 
(dalam evaluasi rutin YAPEDA 

bersama PILA),” jelasnya usai 
mengisi materi PPS.

Tahun 2015 jumlah PPS 
tingkat SMP sekitar Kota Timika 
mencapai 48 relawan, sedangkan 
peserta PPS tingkat SMA/K men-
capai 60 anak. “Ke depan kami 
berharap jumlah PPS diharapkan 
bisa meningkat, sehingga kita 
bisa memerangi bahaya penyakit 
HIV/AIDS melalui peran-serta 
anak-anak sekolah dan generasi 
muda,” ulas manajer keuangan 
YAPEDA itu. (willem bobi)

WILLEM BOBI

LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Peduli AIDS (YAPEDA) Mimika mengadakan pelatihan bagi Educator Sebaya HIV/AIDS. Tampak dalam gambar, 
para educator mengikuti pelatihan.
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DALAM rangka menyong-
song hari ulang tahun 
(HUT) Rumah Sakit 

Mitra Masyarakat (RSMM) ke-16  
diwarnai beberapa pertandi ngan 
dan perlombaan, salah satunya 
lomba SEKA ala Mimika yang 
berlangsung meriah di hala-
man depan Poliklinik RSMM, 
Sabtu (25/7). Perlombaan seka 
diikuti oleh tujuh regu utusan, 
masing-masing berasal dari Lem-
baga pengembangan Amungme 
Kamoro (LPMAK) dan pegawai 
RSMM.

Lomba seka ini dinilai oleh de-
wan juri, yakni Dominggus Kapi-
yau (ketua), Edmund Fatarewa 
(anggota) dan Fransiskus Bokeyau 
(anggota).

Ketua tim juri, Dominggus  me-
ngatakan,  fokus lomba  berupa 
kekompakan regu, atribut peserta 
tari, penguasaan arena lomba.

“Tujuannya untuk membina 
persatuan diantara para penari 
dan penonton yang hadir, sehing-
ga apa yang diharapkan kita dapat 
tercapai,”  ungkapnya.

Wakil ketua panitia Purwo, 
mengatakan, HUT RSMM tahun 
2015  berbeda dengan tahun se-
belumnya. 

“Kalau tahun- tahun lalu, kita 
hanya makan bersama. Tapi 
tahun ini kelihatan agak meriah,” 
papar pegawai RSMM itu.

Purwo juga menyinggung soal 
rencana RSMM ke depan. Ka-
tanya, RSMM ke depan mesti 
menjadi rumah sakit yang unggul, 
memiliki pola pelayanan prima 
kepada masyarakat. Setidaknya 

Seka Kamoro 
Meriahkan HUT RSMM

menjadi rumah sakit perconto-
han untuk rumah sakit yang ada 
di Kota Timika, maupun Papua 
umumnya.

Akhir dari babak lomba sehari 
ini, grup undian nomor lima 
(LPMAK) sebagai juara ke-1, ke-
mudian disusul dengan regu undi-
an nomor 6 (mawar) sebagai juara 
ke-2, dan regu undian nomor dua  
(kamboja) sebagai juara ke-3.

Khas Kamoro
Terkadang dan lebih umum 

orang menyamakan tarian seka 
sebagai tarian Yospan versi Ka-
moro. Namun hakekatnya tak 
demikian, sebab Seka ala Kamoro 
dan Yospan memiliki perbedaan 

yang jauh.
Menurut Koordinator Seka 

Grup LPMAK, Monica Maram-
ku, seka dengan gaya patah badan 
ke kiri dan kanan, atau gaya ter-
tentu dalam tarian seka berbeda 

dengan tarian Yosim Pancar (yos-
pan) yang konon tenar di Papua.

“Kalau Yospan lebih banyak 
orang tahu, dan bisa melakukan 
lebih gampang,” kata Monika 
Maramku. (willem bobi)

WILLEM BOBI

WILLEM BOBI

Tim Seka LPMAK foto bersama sesaat sebelum mengikuti lomba seka dalam rangka memeriahkan HUT RSMM ke16. Dalam lomba tersebut Tim 
LPMAK menjadi juara pertama.

Kemeriahan Lomba Seka dalam rangka memperingati HUT RSMM ke16 diikuti masingmasing divisi di lingkungan RSMM dan mitramitra RSMM.
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LEMBAGA Pengembangan Masyara-
kat Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
mempresentasikan program pengemban-
gan yang dilakukan kepada Masyarakat 
Amungme dan Kamoro beserta lima suku 
kekerabatan selama ini, Kamis (13/8).

Sekretaris Eksekutif (SE) LPMAK, 
Emanuel Kemong didampingi ke-3 Wakil 
Sekretaris (Wase) LPMAK menerima 
kunjungan Tim Prototype Universitas 
Paramadina Jakarta ke Kantor LPMAK 
3-4 (Eks Incubator PTFI) Jalan Yos Su-
darso Timika Papua, Kamis Siang.

Dalam kunjungan tersebut, Emanuel 
Kemong mengatakan, pihaknya memiliki 
sejumlah kegiatan program ke basis ma-
syarakat suku Amungme, Kamoro dan 5 

suku kekerabatan di Kabupaten Mimika.
Yeremias Imbiri, Kepala Biro Humas 

LPMAK, menjelaskan tiap program di-
lakukan melalui biro program terkait, sep-
erti ekonomi, kesehatan dan pendidikan 
selama ini.

Selain itu, para tamu dari Universitas 
di Jakarta itu juga mendapat penjelasan 
pengelolaan dana kemitraan PT Free-
port Indonesia (PTFI), dengan struktur 
kelembagaan Badan Musyawarah (BM) 
dan Badan Pengurus (BP) LPMAK, tek-
nis pelaksanaan program dipimpin SE 
LPMAK, Emanuel Kemong.

Selain itu, Yeremias juga mengatakan, 
pihaknya memiliki kepengurusan lemba-
ga adat dan gereja. Diantaranya lembaga 

adat Amungme, LEMASA dan Lembaga 
Adat Kamoro (LEMASKO) serta Gereja 
Kristen Protestan dan Gereja Katolik di 
Keuskupan Timika, Papua.

“Dalam menjalankan setiap program, 
baik secara internal maupun eksternal, 
LPMAK memiliki WASE program mem-
bawahi pendidikan, kesehatan dan eko-
nomi,” katanya selain memiliki kegiatan 
dibawah WASE kemitraan dan WASE 
Pendukung.

Menutup presentasi program LPMAK 
itu, SE LPMAK Emanuel Kemong men-
gatakan, kegiatan presentasi tersebut 
bersifat diskusi langkah awal. “Komuni-
kasi selanjutnya, nanti diatur kemudian, 
akan dikomunikasikan melalui biro dan 

bagian terkait tentang bentuk dan sasaran 
program kerjasama lebih lanjut,” pesan-
nya.

Suyadi Pawiro, Ketua Rombongan 
tugas prototype mengakui, pihaknya ber-
harap agar ada kerjasama antara pihak 
goverment, lembaga swasta dan NGO ter-
kait program pengembangan masyarakat 
ke depan.

“Kami baru menjajaki LPMAK dan PT 
Freeport untuk kemungkinan membuat 
Youth Center bagi anak-anak lokal, ko-
munitas pemuda lokal,” ungkap Kepala 
Bidang Deputi Pemberdayaan Pemuda 
Kementerian Pemuda dan Olahraga di 
Jakarta itu. (willem bobi)

SEDIKITNYA 50an maha-
siswa asal Papua bersama 
mahasiswa asal kota lain In-

donesia diwisuda di Kampus Uni-
versitas Samratulangi (Unsrat) 
Kota Manado Provinsi Sulawesi 
Utara, Kamis (20/8) siang.

Beberapa diantaranya meru-
pakan peserta beasiswa reguler 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) Timika, Papua. Koor-
dinator Tim Pendamping Maha-
siswa Program Peserta Beasiswa 
kerjasama LPMAK – UNSRAT, 
Doktor Ir Gene Kapantau men-
gatakan, dirinya merasa bangga 
karena peserta didik utusan 
LPMAK dapat meraih gelar sar-
jana dan magister sesuai jurusan-
nya di sejumlah fakultas Kampus 
UNSRAT yang dipilih para peser-
ta beasiswa sejak awal memasuki 
kampus tersebut.

“Para wisudawan asal program 
LPMAK-UNSRAT ada 10 orang. 
Kebanyakan sarjana kesehatan 
masyarakat, selain itu ada satu 
dokter muda dan satu pascasar-
jana,” ungkap Dosen Doktor Ir 
Gene Kapantau.

Para wisudawan utusan 
LPMAK pada Agustus 2015, kata 
dosen Gene lebih banyak diband-
ing tahun sebelumnya. Tahun 
sebelumnya, peserta beasiswa 
LPMAK biasanya hanya satu dua 
yang diwisuda setiap kali acara 
wisuda Kampus Unsrat.

Para peserta beasiswa LPMAK 
yang diwisuda diantaranya, Jhoni 
Y Jangkup S.Ked (Jurusan Kedok-
teran, alias Dokter Muda), Yoseph 
Tebay SKM (Sarjana Kesehatan 
Masyarakat), Kornelis D Bugaleng 
S.Pi (Sarjana Psikologi), Kinius 
Rudy Kogoya, SKM (Sarjana Kes-
ehatan Masyarakat), Markus Aim, 
SKM (Sarjana Kesehatan Ma-
syarakat), Metutala Beanal SKM 
(Sarjana Kesehatan Masyarakat), 
Samuel Mom S.Hut (Sarjana Ke-

Panen Sarjana di Kota Manado
hutanan), Dedi Dekme S.Sos (Sar-
jana Sosial), Herry Uamang SKM 
(Sarjana Kesehatan Masyarakat), 
dan Gerson Wakerkwa MSi  (Ma-
gister Sains, jenjang strata dua).

“LPMAK sudah lama menan-
tikan hasil kerjasama, terutama 
tamatan sarjana bidang kesehat-
an,” kesannya. Kebutuhan tenaga 
kesehatan di Mimika dan Papua 
umumnya masih berpeluang, ke-
butuhan tenaga kesehatan masih 
tinggi di dari kota sampai kam-
pung di Papua.

Sementara itu Oktovian Jang-
kup, Kepala Bidang Fokus dan 
Pemuda Biro pendidikan LPMAK 

berkisah tentang para peserta bea-
siswa itu. “Dulu mereka ini dikir-
im dari Timika setelah lulus tes 
sebagai peserta beasiswa LPMAK. 
Waktu berangkat meninggalkan 
Kota Timika tidak memiliki gelar 
apapun,” kenangnya berbahagia. 
Rasa bangganya, Oktovian me-
nyebut nama beserta gelar para 
wisudawan itu satu persatu.

Ceremonial ini diakhiri den-
gan syukuran internal wisudawan 
utusan LPMAK di Gedung Getse-
mani Sario, Kota Manado, Kamis 
sore. “Para wisudawan ini memi-
liki gelar. Gelar apapun, masyara-
kat di Papua lebih pintar menilai 
orang, maka itu carilah gelar yang 
mulia, gelar yang diinginkan oleh 
Tuhan, sebagai sahabat Allah,” 

Universitas Paramadina Saksikan Program LPMAK

terhormat, bahkan mereka men-
gucapkan kebahagiaannya.

“Ayii.. wa,wa, waa... Terima 
kasih banyak. Anak-anak kami 
sudah dibiayai LPMAK dan seka-
rang sudah menjadi sarjana,” 
sambut Paitua Mom, salah satu 
orangtua wisudawan dalam acara 
syukuran tersebut.

Paitua Mom berangkat dari 
Puncak Jaya Papua ke Kota Ma-
nado, tujuannya untuk menyaksi-
kan kebahagiaan anaknya, Samu-
el Mom dalam acara terhormat di 
Universitas ternama di Sulawesi 
Utara.

Kedatangan para orangtua dan 
wali itu disambut riang gembira 
oleh para wisudawan-wisudawati 
bersangkutan.

“Saya sekolah dan menjadi sar-
jana, karena memiliki alasan dan 
cita-cita bagi pribadi dan masyara-
kat di Mimika dan pegunungan 
Papua,” kata Samuel Mom yang 
menyelesaikan skripsi bidang ke-
hutanan.

Satu dua diantara para wisu-
dawan itu berkeinginan melan-
jutkan studi ke jenjang magister 
pada bidang ilmu yang ditekuni 
sebelumnya. (willem bobi)

pesan Pendeta Thomas Wenda 
STh dalam Kotbah Ibadah Syu-
kur Wisuda Sarjana dan Magister 
itu.

Pendeta itu berpesan agar gen-
erasi muda Papua yang baru di-
wisuda itu kembali berkarya di 
kampung asalnya di Papua. Para 
orangtua dan wali para wisudawan 
menyaksikan ceremonial sejarah 

WILLEM BOBI

Suasana wisuda di universitas Samratulangi Manado. Sebanyak 10 orang peserta beasiswa LPMAK telah lulus dan menjadi sarjana diberbagai 
disiplin ilmu.



BULETIN LANDAS

Edisi 92 |Agustus-September-Oktober 2015
TAHUN IX pendidikan 11

PARA guru bidang studi 
atau mata pelajaran serta 
kepala satuan pendidikan 

tingkat sekolah dasar (SD) dan 
Sekolah Menengah  Pertama 
(SMP) dari pedalaman Mimika 
mengikuti pelatihan metode 
pengajaran Bahasa Inggris, Senin 
(3/8).

“Total peserta guru yang mengi-
kuti pelatihan ini 103 orang, 85 
guru SD dan 18 guru SMP,” un-
gkap Lodevikus Saklil, Kepala 
Bagian Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan Biro Pendidikan 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK).

Para peserta berasal dari latar 
belakang pendidikan yang ber-
beda. Menurut Lodevikus Saklil, 
para guru itu berasal dari sekolah 
di kawasan pedalaman Mimika. 

Selama workshop ini, para 
guru belajar metode pembelaja-
ran Bahasa Inggris. Workshop 
ini berlangsung selama lima hari, 
sejak Senin (3/8) hingga Jumat 
(7/8).

Beberapa guru mengakui pela-
tihan Bahasa Inggris, seperti kali 
ini merupakan pengalaman baru. 
Beberapa guru lainnya pernah 
mengikuti pelatihan serupa yang 

Biro Pendidikan Selenggarakan 
Workshop Guru Bahasa Inggris

diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun LPMAK beberapa tahun 
sebelumnya.

Demi kelancaraan dan pengua-
saan materi pelatihan Bahasa Ing-
gris, LPMAK bekerjasama dengan 
mitra Biro Pendidikan LPMAK, 
yakni Indonesia Australia Lan-
guage Foundation (IALF) Bali 
yang selama ini menjalankan pro-
gram Bahasa Inggris kepada para 
guru dan siswa-siswi di Mimika 
melalui Multi Purpose Communi-
ty Center (MPCC) milik LPMAK 
di Timika Papua.

Dalam workshop sepekan itu, 
IALF  menyajikan beragam ma-
teri pembelajaran, diantaranya 
motivasi belajar pelajar (motivat-
ing your students), pengajaran 
struktur berkomunikasi (teaching 
communicating grammar), penga-
jaran dalam kelas besar (teaching 
large classes) dan sebagainya. 

Materi ini diakhiri dengan 
teknik pengajaran oleh pembe-
lajaran Bahasa Inggris pemula 
(Teaching Young Learners) teruta-
ma bagi guru seba gai pengajar bi-
dang studi Bahasa Inggris, hingga 
menyusun rencana pembelajaran 
kepada siswa-siswi di sekolah dan 
kelas bersangkutan (lesson plan-
ning).

KEMAMPUAN para guru mata 
pelajaran Bahasa Inggris dapat di-
ukur dari keaktifan di ruang kelas 
ketika mengajar maupun ketika 
mengikuti workshop pelatihan 
guru.

Manager Teacher Training In-
donesia Australia Language Foun-
dation (IALF) Bali, David Brad-
bury menilai guru Bahasa Inggris 
tingkat SD dan SMP di Mimika 
selama workshop metode penga-
jaran Bahasa Inggris, Senin (3/8) 
hingga Jumat (7/8).

“Sejak saya datang, guru Bahasa 
Inggris di sini berdedikasi tinggi, 
ada yang datang dengan komit-
men tinggi untuk menjadi guru 
bagus untuk muridnya,” katanya.

Penilaian itu berdasarkan 
tingkat partisipasi para guru se-
bagai peserta latih selama work-
shop sepekan tersebut. “Kesan 
saya sangat positif untuk guru 
Bahasa Inggris, karena usaha para 
guru dalam workshop ini bisa 
dibilang cukup tinggi,” paparnya 
menanggapi.

Ia berharap agar materi metode 
pengajaran dapat diterapkan 
dalam praktek mengajar kepada 
para siswa-siswinya. Workshop 

Guru Bahasa Inggris Mimika Berdedikasi Tinggi

IALF kerjasama LPMAK itu me-
nyajikan beragam materi pem-
belajaran, diantaranya motivasi 
belajar bagi pelajar (motivating 
your students), pengajaran struk-

tur berkomunikasi (teaching com-
municating grammar), pengajaran 
dalam kelas besar (teaching large 
classes) dan sebagainya. Materi ini 
akan diakhiri dengan teknik pen-

gajaran oleh pembelajar bahasa 
inggris pemula (Teaching Young 
Learners) terutama bagi guru 
seba gai pengajar bidang studi Ba-
hasa Inggris, hingga menyusun 

rencana pembelajaran kepada 
siswa-siswi di sekolah dan kelas 
bersangkutan (lesson planning).

“Kelebihan para guru adalah 
mereka fokus selama belajar, ini 
tanda para guru akan maju dalam 
mengajar, dan mereka bisa men-
jadi guru yang baik di masa men-
datang,” jelasnya.

Para peserta tak saja asal-asalan 
menyimak dan menjawab per-
tanyaan. Dari 103 guru bahasa 
inggris, ada guru bagus, berbicara 
dan berbahasa inggris. “Mereka 
berkomunikasi dalam bahasa ing-
gris itu perubahan besar, bahkan 
mereka bisa melakukan analisis 
dan menjawab pertanyaan secara 
aktif,” katanya. Sehingga pihak 
IALF, melalui manager Teacher 
Training yakin para guru itu dapat 
menerapkan metode pengajaran 
yang baik kepada siswa-siswinya di 
ruang kelas.

Demi kebutuhan bahasa inggris 
di waktu mendatang, Manager 
Rudy berpesan, supaya kemam-
puan bahasa inggris semakin baik 
di waktu mendatang, dan juga 
berharap agar kerjasama LPMAK-
IALF itu kian meningkat di waktu 
mendatang. (willem bobi)

Kepala Dinas Pendidikan Mi-
mika, Nilus Leisubun membuka 
pelatihan tersebut secara resmi, 
disaksikan para guru peserta serta 
pihak LPMAK dan perwakilan 
pemerintah daerah setempat. (wil-
lem bobi) 

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

WILLEM BOBI

Biro Pendidikan LPMAK menggelar Workshop Bahasa Inggris yang difasilitasi oleh IALF Bali. Workshop tersebut diikuti oleh guruguru Bahasa Inggris 
SD dan SMP seKabupaten Mimika yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna MPCC Timika. 

Foto bersama usai Workshop Bahasa Inggris di Gedung Serba Guna MPCC Timika. 
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) meng-

gelar pemeriksaan dan operasi 
katarak mata secara gratis kepada 
warga Kabupaten Mimika Papua.

Kegiatan ini digelar dalam 
rangka memperingati Word Sight 
Day 2015 dan HUT TNI Ke-70 
dengan disponsori oleh LPMAK, 
Yayasan Kesehatan Indonesia 
(YKI) Dinas Kesehatan Kabu-
paten Mimika, TNI dan Rumah 
Sakit Waa Banti. 

Operasi katarak gratis ini 
dilaksanakan di tiga tempat yaitu, 
RS Waa Banti, Distrik Tem-
bagapura, Klinik YCTP Mapuru 
Jaya dan Puskesmas SP 1, distrik 
Wania.

Kata Wayan, kegiatan operasi 
mata tersebut digelar di sejumlah 
tempat selama sepekan. “Lensa 
mata yang rusak atau tidak 
berfungsi sehaingga ketajaman 
berkurang, bila lensanya sudah 
rusak maka bisa operasi,” ung-
kapnya soal kerusakan lensa yang 
menyebabkan mata kabur per-
manen sehingga mesti dioperasi.

Kegiatan itu ditujukan 
terutama kepada masyarakat eko-
nomi lemah, tak mampu untuk 
membia yai operasi katarak mata.

Kegiatan serupa dalam 
kerjasama LPMAK juga digelar 
di Mimika Oktober 2014 lalu, 
mencapai ribuan pasien.

“Rata-rata warga yang melaku-
kan oerpasi katarak berkisar 
umur 50 sampai 60 tahun. 
Waktu operasi hanya 30 menit,” 
jelasnya, katarak dipicu juga 
akibat penyakit gula darah.

Kepala Biro Kesehatan 
LPMAK, Yusuf Nugroho men-
gakui, kegiatan tersebut sebagai 
pelayanan sosial kepada masyara-
kat Kabupaten Mimika.

“Tujuan dari kegiatan pemerik-
saan dan operasi katarak, untuk 
membantu pasien yang tidak 
bisa melihat supaya bisa melihat, 
kemudian melakukan pekerjaan 
rutinitasnya secara normal,” kata 
Nugroho.

Dengan adanya pemeriksaan 
dan operasi katarak gratis ini, 
diharapkan dapat meringankan 
beban bagi masyarakat yang men-
derita penyakit ini. (willem bobi)

“Operasi Katarak Gratis”
Kembali di Gelar

Kegiatan itu ditujukan 
terutama kepada 
masyarakat ekonomi 
lemah, tak mampu 
untuk membia yai 
operasi.



BULETIN LANDAS

Edisi 92 |Agustus-September-Oktober 2015
TAHUN IX 13

❞

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI

MISKAN

USKUP Keuskupan Timi-
ka, John Philips Saklil 
meresmikan gedung 

Kantor Pusat Pastoral Keuskupan 
Timika beserta Kapela Santo Yo-
hanes  Pembaptis di Kompleks 
Rumah Transit Bobaigo Keusku-
pan Timika Jalan Cenderawasih 
Timika Papua, Kamis (6/8).

Uskup Keuskupan Timika, Mgr 
John Philips Saklil didampingi Vi-
karis Jenderal Vikjen) Keuskupan 
Timika, Pastor Marthin Kuayo, 
Pr bersama Sekretaris Uskup 
Keuskupan Timika, Pastor Ber-
nard Kedang SCJ, beserta para 
Imam Katolik mengakhiri sesi 
pemberkatan di Kapela Yohanes 
Pembaptis di lantai dasar gedung 
baru tersebut.

Kantor pusat misi pelayan-
an Tuhan, singkatnya Kantor 
Keuskupan Timika yang  berpadu 
dengan Kapela Santo Yohanes 
Pembaptis di Lantai dasar gedung 
tersebut. Lain kata, selain gedung 
perkantoran, di dalamnya juga 
terdapat Kapela Santo Yohanes 
Pembaptis.  Keduanya diresmi-
kan melalui sesi pemberkatan dan 
misa perayaan syukuran sesuai 

adat&agama
Dukungan LPMAK

Keuskupan Timika Miliki Gedung Baru

Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) berharap agar lem-
baga mitra kerja di Biro Adat 
dan Agama LPMAK membenahi 
sistem pelaporan keuangan.

Kepala Biro Adat dan Agama 
LPMAK, Frans Wantik men-
gatakan pihaknya berharap agar 
lembaga adat dan gereja yang 
menjadi mitra kerja selama ini 
membenahi sistem pelaporan ter-
hadap bantuan dana yang disalur-
kan LPMAK selama ini.

“Kami berahap agar sistem 
pelaporan manajemen maupun 
penggunaan keuangan bisa diper-
baiki,” tekannya di sela-sela meny-
elenggarakan evaluasi manajemen 
pelaporan antar mitra dan lem-
baga swasta di Mimika baru-baru 
ini.

Untuk itu, kata Frans, pihaknya 
menyelenggarakan seminar dan 
pelatihan sistem manajemen serta 
pelaporan keuangan bersama 
para mitra kerja lembaga adat 
dan gereja di Kabupaten Mimika, 
Papua selama 3 hari.  Lanjut-
nya, kegiatan tersebut bertujuan 
memudahkan penyusunan sistem 
pelaporan keuangan di waktu 
mendatang.

“Yang kami salurkan selama ini 
bukan dana hiba, tapi mitra yang 
menerima dana bantuan dari 
LPMAK harus ada LPJ (laporan 

pertanggungjawaban) secara jelas 
dan benar mengenai penggunaan 
uang,” jelasnya menyebut sejum-
lah LPJ tahun 2013/2014 lalu.

Kata Frans, bekal seminar dan 
pelatihan tersebut, lembaga adat 
dan agama mampu membenahi 
sistem pelaporan keuangan di 
waktu mendatang.

“Gereja katolik, Gereja GKI, 
GKII, Kingmi serta Gereja Domi-
nasi lain bersama dua lembaga 
adat yakni Lemasa dan Lemasko 
harus juga bisa memberikan lapo-
ran yang baik mulai tahun 2015 
dan tahun 2016 mendatang,” ha-
rapnya.

Pemateri dan tutor pelatihan, 
Profesor Doktor Hatane Samuel 
dari  Universitas Kristen Petra 
Surabaya mengatakan materi 
pelatihan kerjasama LPMAK 
berkaitan dengan pelaporan akti-
vitas yang didanai oleh LPMAK 
kepada lembaga mitra swasta di 
Mimika.

“Materi hanya bersifat overview 
terhadap kegiatan-kegiatan yang 
didanai oleh LPMAK maupun 
sumber dana lain kepada lem-
baga adat, gereja, maupun mitra 
LPMAK sesuai aturan akuntasi 
untuk lembaga nirlaba,” ungkap 
Samuel didampingi Saarce Elsye 
Hatane, Magister Ekonom pergu-
ruan tinggi swasta di Kota Pahla-
wan itu. (willem bobi)

Dengan gedung ini, 
mengajak kita untuk 
bersemangat baru 
sebelum pergi melayani 
umat Tuhan yang berada 
di tempattempat 
terpencil.

Uskup Keuskupan Timika, 
Mgr John Philips Saklil

ritual Gereja Katolik.
“Bagian depan itu ruang kerja 

komisi-komisi keuskupan Timika, 
juga ada ruang rapat, juga ada 
ruang kerja Uskup. Sedangkan ka-
pela ini untuk tempat doa,” kata 
Uskup John dalam sambutan di 
Kapela tersebut.

Gedung dua lantai ini meru-
pakan impian semenjak Keusku-
pan Timika    dimekarkan dari 
Keuskupan Jayapura 10 tahun 
lalu. “Sejak Keuskupan Timika 
terbentuk, kami berkantor di 
gedung lama. Selama 10 tahun 
itu, kami berpikir dan meren-
canakan gedung baru, gedung 
putih megah, dan berdiri setelah 

kami invest dana sekian lama,” 
sambutnya ketika meresmikan 
gedung tersebut. Sumber dana 
gedung tersebut dibantu oleh 
berbagai pihak, pemerintah dan 
juga lembaga swasta, PT Freeport 
dan Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK).

Uskup juga mengucapkan teri-
ma kasih kepada seluruh umat 
katolik dan masyarakat yang men-
dukung secara tidak langsung. 

Terlebih juga kepada seluruh staf 
dan pekerja Keuskupan Timika, 
salah satunya pengurus Eko-
nomi Keuskupan Timika, Maks 
Welerubun yang berpikir dalam 
rencana tersebut. Juga secara tek-
nis ketika bangunan mulai direal-
isasi, John Rettob dan kelompok 
pendukung lainnya.

“Bangunan ini hanya gedung, 
tempat yang nyaman, tapi juga 
tempat baru agar (pekarya misi 
Tuhan di Kantor keuskupan 
Timika) mampu bekerja untuk 
pergi melayani umat Tuhan,” 
ung kapnya.

Gereja Katolik Keuskupan 
Timika memiliki daerah pelayan-
an yang luas, sekitar 14 kabupaten 
di Provinsi Papua.  Mulai dari ka-
wasan Biak, Serui-Supiori, Nabire 
hingga kawasan pegunungan Ten-
gah, mulai dari Paniai, Puncak 
Jaya hingga Mimika di pesisir se-
latan Pulau Papua.

“Dengan gedung ini, mengajak 
kita untuk bersemangat baru sebe-
lum pergi melayani umat Tuhan 
yang berada di tempat-tempat ter-
pencil,” pesannya dihadapan Tim 
Pastoral beserta tamu, undangan 

yang turut hadir merayakan syu-
kuran bangunan tersebut, Kamis.

Perayaan misa pemberkatan 
dan syukuran yang dihadiri juga 
oleh para pastor Paroki Keusku-
pan Timika beserta rombongan 
tim pastoral lainnya. Sesi ritual 
Katolik itu diakhiri dengan 
jamuan, makan malam bersama 
di areal perkantoran tersebut.

Dukungan LPMAK
Wakil Sekretaris Ekseku-

tif  (WASE) Bidang Kemitraan 
LPMAK, Abraham Timang, men-
gatakan setiap tahun pihaknya 
mengalokasikan dana untuk ge-
reja Katolik Keuskupan Timika.

“Setiap tahun kami alokasi-
kan untuk gereja Katolik melalui 
Keuskupan Timika, dengan tu-
juan bersifat mendukung pro-
gram gereja katolik,” jelasnya.

Realisasi anggaran diatur 
sepenuhnya oleh pihak Keusku-
pan Timika yang dipimpin oleh 
Mgr. John Philips Saklil. “Pro-
gram dan realisasi anggaran di 
lapangan diatur sepenuhnya oleh 
keuskupan. Kami hanya men-
dukung dana,” jelasnya. (willem 
bobi)

Seminar Membenahi Pelaporan Mitra Adat dan Agama

Biro Adat dan Agama menggelar seminar manajemen keuangan dan pelaporan yang diikuti oleh mitramitra Biro Adat dan Agama.
peserta yang hadir dari perwakilan LEMASA, LEMASKO dan perwakilan Gerejagereja di Kabupaten Mimika.
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Peresmian dan Pemberkatan Fasilitas Asrama Amor Semarang

Foto dari kiri : Pengalungan bunga kepada Ketua Badan Musyawarah LPMAK, Andreas Anggaibak, Wakil Ketua BP, Yohanes Deikme, Sekretaris Eksekutif, Emanuel Kemong dan Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo dalam 
acara penyambutan tamu sebelum mengikuti ibadah pemberkatan sekaligus peresmian fasilitas Asrama Amor Semarang.

Penghuni Asrama Amor Semarang, menyambut tamu dan undangan dengan tarian tradisonal Suku Kamoro dan Suku Amungme. Selain itu juga anakanak asrama Amor menyajikan sendra tari dari daerah Jawa Tengah.

Pastor memberkati tiap ruangan maupun luar ruangan saat acara pemberkatan Asrama Amor Semarang. 

Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo 
memberikan arahan sebelum menandatangani prasasti peresmian fasilitas 
Asrama Amor Semarang. 

Penandatangan berkas serah terima fasilitas Asrama Amor Semarang oleh 
Direktur Yayasan Binterbusih, Paul Sudiyo dan Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang 
Program, Yohanes Arwakon.

Serah terima berkas fasilitas Asrama Amor Semarang oleh Direktur Yayasan 
Binterbusih, Paul Sudiyo dan Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Program, Yohanes 
Arwakon.

Serah terima secara simbolis kunci gedung fasilitas Asrama Amor Semarang dari 
Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Program, Yohanes Arwakon (kanan) kepada 
Direktur Yayasan Binterbusih, Paul Sudiyo.

Wakil Ketua BP, Yohanes Deikme (kiri), Executive Vice President Sustainable 
Development PTFI, Sony Prasetyo dan perwakilan Pemerintah Kota Semarang 
menggunting pita sebagai tanda diresmikannya fasilitas Asrama Amor Semarang. 

Wakil Ketua BP, Yohanes Deikme memberikan sambutan sebelum secara resmi 
membuka pintu gedung fasilitas pendukung asrama Amor Semarang.
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Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme membuka pintu sebagai tanda diresmikannya fasilitas pendukung 
Asrama Amor Semarang.

Atraksi beladiri oleh beberapa orang anakanak Asrama Amor Semarang.

Perwakilan pemerintah Kota Semarang menanam pohon saat pencanagan 
penanaman pohon di lingkungan Asrama Amor.

Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme menanam pohon di 
lingkungan Asrama Amor Semarang

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong menanam pohon di lingkungan 
Asrama Amor Semarang.

Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo  
melakukan penanaman pohon di lingkungan Asrama Amor Semarang.

Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Sony Prasetyo berdiskusi dengak Wakil Ketua Badan PEngurus 
LPMAK, Yohanes Deikme saat meninjau fasilitas belajar di Asrama Amor Semarang.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK perwaki;an PTFI, Claus Wamafma menanam 
pohon.

Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK, Yohanes Arwakon ikut ambil bagian dalam 
pencanangan penanaman pohon di Asrama Amor Semarang.
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Pemberkatan Pabrik Sagu dan Fasilitas Lain di Kampung Keakwa

Uskup Timika, John Philip Saklil, Pr bersama masyarakat Kampung Keakwa dan undangan saat seka bersama usai pemberkatan Pabrik 
Sagu Rakyat.

Mamamama dari kampung Keakwa menari tarian penyambutan tamu yang datang untuk mengikuti acara 
pemberkatan Pabrik Sagu Rakyat di Kampung Keakwa.

Vokal grup dari Kampung Keakwa ketika menyanyikan sebuah lagu.

Uskup Timika, John Philip Saklil, Pr memberkati fasilitas Pabrik Sagu Rakyat. Uskup Timika, John Philip Saklil, Pr memimpin ibadah pemberkatan Pabrik Sagu 
Rakyat dan fasilitas umum lainnya di Kampung Keakwa yang dibangun oleh 
LPMAK.

Foto bersama usai pemberkatan Pabrik Sagu Rakyat dan fasilitas umum lainnya di Kampung Keakwa yang 
dibangun oleh LPMAK.

Masyarakat Kampung Keakwa menyambut tamu yang datang dengan tarian 
tradisional Suku Kamoro.

Seka bersama usai pemberkatan Pabrik Sagu Rakyat.
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WILEM BOBI

❞

WILLEM Waker, Ke-
pala Biro Pengemban-
gan Ekonomi Suku 

Dani di Lembaga Pengemban-
gan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) memaparkan 
perkembangan usaha kelompok 
binaannya ini di Timika Papua.

Kata Willem Waker, selama 
ini kelompok usaha ekonomi ma-
syarakat lokal asal Suku Dani di 
Timika mencapai 206 kelompok 
usaha. Mereka melakukan berb-
agai kegiatan usaha selama ini, 
sejak dana satu persen PT Free-
port itu bergulir sejak tahun 1996 
silam.

Ada saja kelompok yang sukses, 
tapi juga gagal. “Mereka yang gagal 
tak memiliki tabungan di reken-
ing usahanya,” sebutnya di muka 
warga Kompleks Masyarakat Suku 
Dani di Kompleks Kebon Sirih 
Distrik Mimika Baru, Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua, Senin 
(28/9) siang.

Rekening tabungan berkisar 
antara 100 ribu sampai 200 ribu 
rupiah perkelompok. “Hanya 
12 kelompok binaan yang sudah 
mencapai kategori PEM (kategori 
program Pengembangan ekonomi 
mandiri-red),” ungkapnya. Selebi-
hnya, kelompok usaha masyara-
kat yang bersumber dari dana 
pengembangan masyarakat lokal 
itu gagal.

Senada juga diungkapkan pen-
damping kegiatan usaha masyara-
kat di lapangan, Gerson Uaga. 
Ka ta pendamping usaha Biro 
Da ni, kegagalan usaha masyara-
kat dalam mengembangan usaha 
selalu terjadi. “Kegagalan selalu 
ada di pihak warga, tapi juga ada 
ke berhasilan walau sedikit,” pa-
parnya.

Untuk meningkatkan pencapai-
an target program Biro Ekonomi 
Suku Dani LPMAK, kata Gerson, 
pihaknya menyelenggarakan ke-
giatan sosialisasi program Suku 
Dani LPMAK selama 3 hari, 
Senin (28/9) hingga Rabu (30/9).

“Harapan dan pesan kami 
adalah usaha itu berkembang ma-
ju,” pesannya rutin memberikan 
kegiatan pendampingan lapan-
gan secara teknis pengembangan 
usaha, termasuk manajemen 
usaha.

Menurut Kepala Biro Suku 
Dani di LPMAK, setiap individu 
dalam kelompok usaha memiliki 
tanggungjawab mengembangkan 
usaha sebagai langkah awal ber-
kecimpung dalam pengembangan 
usaha. 

“Dari 206 kelompok usaha, ha-
nya 12 usaha yang kate gori PEM. 
Ini artinya hanya 12 kelompok 
yang sudah mandiri,” sebutnya.

Ke-12 kelompok usaha itu 
melakukan kegiatan usaha hingga 

Mau Mandiri Tergantung Kelompok Usaha

mampu berusaha sendiri tanpa 
perhatian penuh dari biro eko-
nomi LPMAK.

“Jadi dari hasil usaha mereka 
kembangkan usa hanya dengan 
hasil keringat sen diri. Tambah 
kandang ternak, kemudian ada 
juga yang menambah usaha kios 
dari satu menjadi dua dan seterus-
nya,” jelasnya menyebutkan usaha 
PEM Suku Dani berkembangan 
di 3 wilayah pengembangan eko-
nomi.

Diantaranya, Pertama kawasan 
Kwamki Lama Distrik Kwamki 
Narama, dengan kategori usaha 
Kios dan peternakan. Kedua 
kawasan Kota Timika dan seki-
tarnya, memiliki kelompok usaha 
kategori perikanan, peternakan, 

serta kios dagang.
Ketiga, kawasan Mayon hingga 

Satuan Pemukiman (SP) VII Dis-
trik Kuala Kencana-Iwaka, den-
gan kategori usaha kios dan peter-
nakan lokal.

“Kelompok lain dalam kegiatan 
usaha, kami mendorong supaya 
menjadi usaha kategori PEM,” 
harapnya agar bersaing dalam 
mengembangkan usaha ekonomi 
masyarakat lokal di Kabupaten 

Mimika, Papua.
Bagi kelompok usaha PEM yang 

berkembang diarahkan menuju 
kategori usaha kelompok usaha 
kredit usaha mandiri (KUM) 
LPMAK. (willem bobi)

Kepala Biro Ekonomi 
Suku Dani, Willem Waker 
memberikan arahan dan 
motivasi saat sosialisasi 
program ekonomi kepada 
kelompok binaan Biro Dani. 

Anggota kelompok binaan Biro Dani antusias mengikuti sosialisasi program ekonomi Biro Dani. Dalam kegiatan tersebut beberapa peserta yang hadir mengajukan pertanyaan dan usulan terkait 
dengan usahausaha yang dijalankan kelompoknya.
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UNTUK pertama kalinya, 
Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme 

dan Kamoro (LPMAK) mencetak 
dokter muda, bergelar sarjana 
kedokteran (S.Ked). Dia adalah 
Jhoni Jangkup, dilahirkan pada 
16 September 1988 dari pasangan 
Kelho Jangkup (almarhum) dan 
Ibu kandung Ariana Neak Beanal 
di Kampung Baluni, Aroanop 
Distrik Tembagapura Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua.

Lelaki asal Papua ini semasa 
kecil lebih banyak bermain dan 
ceria di alam lingkungan, hutan 
belantara sepanjang pinggiran 
sungai Aroanop (Aroanogong) 
dan gunung melingkupi kampung 
dan warga Aroanop di dataran 
tinggi Papua.

Dalam catatan riwayat hidup-
nya, ia tak pernah memiliki cita-
cita sekuat anak-anak kota. Malah 
ketika masuk SD Inpres Ombani 
di Aroanop tahun 1996 silam, ter-
biasa meninggalkan kedua orang-
tua dan sanak saudaranya untuk 
bersekolah. Sejak itu ia tinggal di 
dekat SD Inpres Ombani bersama 
neneknya sampai  1999.

Semasa itu sekali-kali pulang ke 
rumah orangtuanya di Baluni, ku-
rang lebih memakan waktu seten-
gah hari. Berjalan kaki menyusuri 
bukit, lembah, lereng di pinggiran 
Aroanogong, sungai panjang yang 
mengalir dari Kampung Baluni, 
Yagamin dan Ombani, seterusnya 
bermuara di pesisir Mimika, Pan-
tai Selatan Papua.

“Saya tidak punya cita-cita, 
tapi satu kali waktu kelas III pak 
Guru Philipus Lefteuw kasih per-
tanyaan. Apa itu singkatan IDI?” 
renungnya mengingat kesan yang 
merubah hidupnya hingga meraih 
gelar dokter muda itu.

Selain peristiwa itu, kehidupan 
di alam bebas membentuk karak-
ter menjadi pemberani. Suara lan-
tang, tegap, berteriak menjawab 
pertanyaan guru Lefteuw di akhir 
1990-an. “Ikatan Demokrasi In-
donesia!” jawabnya, seolah tak 
bersalah.

Pak guru sempat marah, juga 
tertawa karena jawaban kocak itu. 
“Apakah saya bisa jadi dokter?” ta-
nya Jhoni bercakap kepada guru-
nya di dalam ruang kelas.

Rekan lainnya membisu, tak 
be ra ni dengan kemarahan guru 
itu. “Jhoni, engkau tak bisa jadi 
dokter kalau tidak belajar rajin!” 
pesan pak guru itu menjadi tan-
tangan bagi Jhoni sejak SD Inpres 
Ombani, hingga pendidikan se-
lanjutnya.

“Saya dan teman Lasarus Buga-
leng, dan Nalio Jangkup waktu itu 
bersepakat. Saya bilang kita harus 
menjadi dokter, tapi mereka dua 
berpikir lain,” bujuknya untuk 
mengalahkan pesan guru itu.

Jhoni Jangkup, Dokter Muda Asal Amungme

Mama tidak pernah 
kasih nasehat 
tentang sekolah 
atau pendidikan. Tapi 
mama selalu berdoa 
untuk kami. Pagi, 
sore sampai tengah 
malam, mama selalu 
bercerita tentang 
kami kepada Tuhan.

❞

Demi keinginannya, Jhoni me-
lan jutkan kelas IV di SD Inpres 
Waa Banti pada 1999. Perjalanan 
yang jauh ketika ia mengambil ke-
putusan bersama beberapa rekan-
nya, mesti berjalan kaki sepanjang 
hari meninggalkan kampung hala-
man untuk melanjutkan kelas IV 
jenjang pendidikan dasar (SD).

“Semangat saya lebih kuat, dan 
mantap!” tuturnya berkisah per-
nah menjuarai lomba matematika 
di Kota Timika awal 2000. Saat 
itu pula berjumpa dengan para 
pemimpin orang Amungme di 
lembaga swasta di Kota Timika.  
Seolah menyadarkan dirinya ten-
tang peluang terhadap program 
pengembangan masyarakat lokal 
dengan sumber dana PT Freeport 
Indonesia, perusahaan tambang 
raksasa yang beroperasi sejak 
1967 silam di daerah asalnya.

“Orangtua kami tidak seperti 
orangtua lain di kota. Tidak per-
nah ada nasehat dan arahan ten-
tang sekolah, pendidikan anak 
seperti apa yang harus kami tem-
puh? Tidak ada! Sejak SD tidak 
ada bimbingan dasar dan bekal 
pengetahuan tentang pendidikan 
dari orangtua. Kami malah bela-
jar dari lingkungan dan nasehat-
nasehat dari Emanuel Kemong 
sejak Yayasan Amor (Amungme 
dan  Kamoro) serta nasehat dan 
imbauan dari senior kami yang 
lain,” sebutnya.

Bukan berarti kedua orangtuan-
ya tak peduli terhadap nasib pen-
didikan Jhoni. Kata dia, orangtua, 
ayah dan terutama ibunya selalu 
berbisik kepada Tuhan. “Mama 
tidak pernah kasih nasehat ten-
tang sekolah atau pendidikan. 
Tapi mama selalu berdoa untuk 
kami. Pagi, sore sampai tengah 
malam, mama selalu bercerita 
tentang kami kepada Tuhan,”  
kenang lelaki Baluni ini sampai 
tamat SD Inpres Waa-Banti pada  
2001.

Kisah perjuangan di arena pen-
didikan itu memisahkan kehidu-
pan bersama keluarganya. Selain 
kedua orangtua, juga berpisah 
dari adik-adiknya. Arena jangkup, 
Elminus Jangkup, Agustinus Jang-

kup dan Yomte Jangkup.
Kekurangan motivasi dari 

kedua orangtua dan sanak sauda-
ranya sedikit digantikan oleh 
Emanuel Kemong dan kawan-
kawannya, pengelola dana satu 
persen PT Freeport Indonesia. 
“Waktu masih sekolah di SD 
Banti, kami (anak-anak kampung) 
mendapat kunjungan Emanuel 
Kemong  dan juga pegawai SLD 
PT Freeport, seperti Nelles Yom,” 
katanya.

Kekuatan dan motivasi itu 
hingga ia menjalani pendidikan 
bersama rekan-rekan lain dari 
beberapa suku di Kota Timika. 
Terlebih ketika bersekolah di 
SMP YPPK St Bernadus Timika 
hingga tamat pada 2004. Akibat 
keinginannya, Jhoni lolos sebagai 
peserta beasiswa LPMAK ke SMA 
Lokon St Nikolaos Tomohon Ma-
nado.

Tantangan alam dan pendidi-
kan formal membentuk menjadi 
lebih kuat, kritis, bahkan suka 
protes. Jhoni menjadi pemberani. 
“Waktu SMA Lokon itu saya suka 
protes. Laporan banyak masuk ke 
LPMAK dan saya pindah ke SLA 
Tompaso, Kawankoan” katanya 
hingga menamatkan pendidikan 
di Sekolah Lanjutan Atas (SLA) 
Tompaso pada 2007.

Karakter suka protes dan pem-
berani bukan berarti kepala batu 
atau pemalas. Baginya adaptasi 
lingkungan pendidikan dan ling-
kungan sosial, tak ada soal baginya 
ketika berbaur dalam lingkungan 
sosial yang berbeda. Selama tiga 
tahun di Kota Manado, lebih ban-
yak mengenal tingkat kemajuan 
dan arah perubahan modern.

Ujung dari merantau itu mem-
bulatkan tekadnya, mewujudkan 
impian menjadi dokter. Berkat 

keuletan dan kegigihan dalam 
berjuang, “Saya lolos dan diteri-
ma di perguruan tinggi sebagai 
mahasiswa Fakultas Kedokteran 
di Universitas Sam Ratulangi 
Manado tahun 2007,” katanya 
melalui jalur kemitraan dengan 
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 
070111337.

Meski demikian, perjuangan 
tak selalu mulus. Biaya lancar 
ditanggung LPMAK sebagai 
peserta beasiswa program reguler. 
“Saya harus memulai belajar dan 
bersaing dengan teman-teman 
dari kota lain, tapi satu waktu 
tidak ada harapan.  Saya pernah 
patah semangat karena ayah saya 
mening gal dunia di Kampung 
Baluni,”  kenangnya.

Peristiwa duka menimpa ke-
luarga besar Jangkup, pemilik 
Kepala Air Aroanogong. Seolah 
nasehat dan teguran sirna, tak 
bakalan menjadi orang besar. 
“Sedih sekali karena bapa waktu 
hidup selalu bilang, kamu harus 
jadi orang besar. Berjuang dan 
berjuang, karena hidup aman dan 
nyaman itu tidak turun seperti 
hujan dari langit,” ujarnya men-
genang nasehat sang ayah.

Berita duka tentang kematian 
ayahnya sempat melunturkan 
niatnya menjadi dokter. Suatu 
kali di Baluni, Jhoni menyadari 
bahwa peristiwa duka keluarga itu 
tak menguntungkan,  sebaliknya 
dirinya merasa untuk meraih im-
piannya, bergelar dokter.

Setelah dirinya kuat, mantap 
dan tegar dalam meraih impian, 
Jhoni kembali ke kampus, melan-
jutkan pendidikan formal Sarjana 
Kedokteran pada 2009.

Waktu ganti waktu, perjuangan 
terus bergulir di Kampus Unsrat 
Manado, diantara beragam suku 
dan budaya mahasiswa-mahasiswi 
Indonesia. Jhoni mulai menuai 
hasil perjuangannya ketika mengi-
kuti Kuliah Kerja Praktek (KKP) 
di Rumah Sakit Umum Pusat 
(RSUP) Prof DR D Kandou Ma-

nado pada 2011. Bahkan meya-
kini 90persen menamatkan diri 
sebagai seorang dokter muda 
setelah mengikuti kuliah kerja 
nyata terpadu (KKNT) angkatan 
ke-98 Posko 42 pada 2012.

Riwayat akademik di fakultas 
kedokteran tersebut menghan-
tarkan dirinya menyusun tugas 
akhir, skripsi sebagai kewajiban 
menyelesaikan pendikan jenjang 
sarjana.

Asal usul kampung, riwayat ke-
hidupan dan bidang kuliah yang 
ditekuni menyatu, bersatu padu 
dalam pikirannya. “Saya menyu-
sun skripsi saya, dengan judul 
tujuan untuk mengukur tingkat 
Kecemasan pada pasien Penyakit 
Ginjal Kronik (PGK) yang men-
jalani hemodialis di RSUP Prof 
DR D Kandou Manado,” katanya 
dibimbing oleh dr Ch.Elim M 
Repro, Sp. And dan pembimbing 
dr.L.F.J. Kandou, Sp, KJ sebagai 
dosen di Fakultas Kedokteran 
Universitas  Sam Ratulangi Ma-
nado tahun 2013.

Kala itu, sahabatnya Lasarus 
Bu galeng menjadi Insinyur per-
tam bangan, dan saudaranya 
Nalio menjadi Pilot Twin Otter 
di Papua sejak  2012/2013 lalu. 
Sedangkan Jhoni Jangkup ber-
hasil menyelesaikan studi akhir 
dengan judul skripsi tentang kece-
masan pasien terhadap penyakit. 
Kata Jhoni dalam hasil studinya, 
“ke cemasan merupakan salah 
satu hal yang sering dikeluhkan 
oleh pasien penyakit ginjal kronik 
(PGK) yang menjalani proses he-
modialis”.

Studi itu mengantar dirinya 
maupun khalayak umum untuk 
mengetahui tingkat kecemasan 
pasien penyakit ginjal kronik 
(PGK) yang menjalani hemodiali-
sis di Instalasi Tindakan khusus 
“Haemodialisis” ruangan Melati 
BLU RSUP Prof Dr R.D Kandou 
Manado.

Kata Jhoni, selama kurang dari 
6 bulan 20 responden telah mem-
berikan dukungan untuk meny-
elesaikan pendidikan, juga 20 
orang lainnya. “Kesimpulan akh-
irnya, pasien PGK yang menjalani 
hemodiliasis kurang dari 6 bulan 
memiliki tingkat jecemasan yang 
signifikan berat dibanding pasien 
PGK yang menjalani hemodiali-
sis lebih dari 6 bulan,” tegasnya 
mempertahankan studinya 5 Feb-
ruari 2013.

Seminar  hasil studi itu memas-
tikan dirinya menjadi sarjana ke-
dokteran, setelah disetujui oleh 
kedua pembimbing serta atas 
persetujuan Kepala Bagian Psiki-
arti (Dr dr Th M.D Kaunang, 
Sp.KJ,KAR) dan Dekan Fakultas 
Kedokteran UNSRAT Prof Dr 
dr S.M Warow, Spa (K). (willem 
bobi)

Jhoni Jangkup
WILLEM BOBI
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Oleh : Izak Morin
 
Setiap kelompok etnis di Tanah 

Papua pu bahasa sendiri-sendiri. 
Waktu dong mo bicara Bahasa 
Indonesia pasti dong pu bahasa 
de bakalai deng Bahasa Indonesia 
terutama ejaan, intonasi, pengu-
capan dan pemilihan kata yang 
tepat. Bahasa Papua pasti kase 
kumur Bahasa Indonesia. Tapi, 
sayang karena wasit selalu kase 
menang Bahasa Indonesia. Wasit 
komin lagi. Tra adil skali ya.

Karena jumlah bahasa di Papua 
mencapai 253 maka beberapa 
contoh di bawah ini kitong pake 
saja untuk kase tunjuk bagemana 
Bahasa Papua dan Bahasa Indo-
nesia dong dua baku skot.

Orang Biak dong tra bisa 
ucapkan bunyi sengau [-ng] yang 
muncul pada ujung sebuah kata 
seperti ‘sombong’ dan ‘kosong’. 
Beberapa tahun yang lalu kalo 
kitong nae taksi di Biak, yaitu dari 
Pasar Inpres ke Samofa dan Ang-
kasa kondektur nan tanya kalo su 
mo dekat Lampu Merah. 

De tanya begini: Lampu Merah! 
Kalo trada yang bicara, kondek-
tur bilang: Koson! De tanya lagi: 
Mandiri! Koson! Tapi, sekarang 
kalo nae taksi di Biak kata ‘koson’ 
su trada. Jadi, kalo kondektur 
tanya: Lampu Merah! Trada yang 
bicara, kondektur nanti bilang: 
Bebas! Hal ini terjadi karena be-
berapa tahun lalu kondektur dapa 
tegur trus dari penumpang begini: 
Bukan koson tapi k o s o n g! Hal 

Semua Bahasa Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi
yang sama juga terjadi kalo orang 
Biak yang mo perbaiki kesalahan 
sesama orang Biak. 

Misalnya, ada nene satu deng 
de pu cucu. Nene ini pernah jadi 
guru Bahasa Indonesia. Satu hari 
de jaga de pu cucu begini penjual 
es lewat baru toki-toki de pu lon-
ceng. Cucu lari masuk dan bilang 
de pu nene: Nene minta ‘uan’ 
kee, sa mo beli es! Trus nene per-
baiki cucu pu kesalahan: Bukan 
‘uan’ tapi ‘u a n g’ coba ko ‘ulan’? 
Eeh.. nene mo kase bae begini 
ternyata nene juga tra bisa ucap-
kan ‘ulang’. 

Bahasa Biak juga trada konso-
nan [h] dan [l]. Jadi, kata seperti 
‘habis’ dan ‘marah’ dong dua pu 
bunyi [h] akan hilang dalam peng-
ucapan. Demikian juga kata ‘lari’ 
dan ‘kapal’ akan berubah jadi 
‘rari’ dan ‘kapar’ kalo kitong den-
gar tete-tete dan nene-nene dong 
bicara-bicara di kampung.

Bahasa Me tra pu [s], [c], [r] , [l] 
dan [h]. Jadi, kalo ada kata Bahasa 
Indonesia seperti: ‘sekolah’ maka 
[s] jadi [t], [r] dan [l] jadi [d] dan 
[h] hilang dalam ucapan. Orang 
Me dong ucapkan kata ‘sekolah’ 
menjadi ‘tekoda’ atau kalimat 
seperti: ‘adooo..jang kam suruh sa 
cuci wc ka? menjadi ‘adooo…jang 
kam tudu ta tuti wete ka? (Bunyi 
[d] diucapkan agak lembut). Ba-
hasa Indonesia juga kase kumur 
Bahasa Me. Misalnya, nama kota 
Enagotadi/EnaLotadi menjadi 
‘Enarotali’ (sumber info dari 
Niko Kobepa)

Kalo kitong dengar ada orang 
yang bilang: ‘Selamat mpanggi 
imbu-imbu ndan mbapa-mbapa 
ngguru (Selamat pagi ibu-ibu dan 
bapa-bapa guru) kitong pasti tau 
bahwa de dari suku Lani/Dani. 
Kata ‘Dani’ sebenarnya diucap-
kan ‘nDani’ oleh orang Lani/
Dani tetapi Bahasa Indonesia 
kase tampias [n] sehingga yang 
tinggal hanya kata ‘Dani’. 

Kalimat di atas kas tau kitong 
bahwa dalam Bahasa Lani/Dani 
ada prenasalisasi atau penamba-
han bunyi nasal (sengau/hidung) 
di posisi awal. Bila ada bunyi [b] 
dan [p] ada kecendrungan bunyi 
[m] dilekatkan di depan karena 
bunyi-bunyi [b], [p] dan [m] ini ke-
tika diucapkan ada hubungannya 
dengan bibir, bedanya udara kelu-
ar melalui mulut untuk [b] dan [p] 
sedangkan ketika [m] diucapkan 
udaranya keluar melalui hidung . 
Contoh kata bahasa Dani: mbi= 
petatas/ubi jalar (sumber info 
dari Niko Kobepa)

Kalo orang Ayamaru dong bi-
cara pasti kitong tau bahwa dong 
dari Ayamaru karena ada bunyi 
[kh] di setiap kata Bahasa Indo-
nesia yang berakhir dengan huruf 
[h] seperti kata ‘parah’, ‘wah’ dll. 
Kalo ada orang yang bicara den-
gan menambahkan ‘o’ di akhir 
setiap kata atau kalimat seperti : 
“Basar o”, “Merah o”, “Tra boleh 
molo-molo lagi o” dll maka kitong 
tau bahwa orang tersebut pasti 
datang dari Fak-Fak, Kaimana, 
atau Teluk Bintuni. Kalo ada ‘ya’ 

di ujung setiap kata atau kalimat 
seperti ‘trada ya’, ‘bikin ganas 
skali ya’ maka kitong tau bahwa 
orang yang bicara begini pasti dari 
Sentani.

Contoh-contoh di atas kas 
tunjuk kitong bahwa kitong pu 
Tanah Papua ini kaya skali den-
gan bahasa. Jadi, kitong pu kekay-
aan bukan saja dalam tanah, di 
atas tanah, di laut dan di udara 
tetapi di dalam manusia Papua 
sendiri. 

Perbedaan-perbedaan yang ada 
di antara kitong pu bahasa-bahasa 
jangan kitong pake untuk saling 
remehkan satu sama lain. Jangan 
kitong baku hatam sendiri. Jan-
gan kitong pake Bahasa Indonesia 
sebagai alat ukur atau patokan 
untuk kase nilai kitong pu bahasa 
‘BAIK’ atau “TIDAK BAIK’. 

Sama saja dengan Bahasa Ing-
gris. Jangan kitong pake Bahasa 
Inggris Baku di British sebagai 
alat ukur ‘baik’ atau ‘tidak baik’ 
untuk nilai orang-orang di Cina 
bicara Bahasa Inggris, orang-
orang di India bicara Bahasa 
Inggris, orang-orang di Afrika bi-
cara Bahasa Inggris, orang-orang 
di Pasifik bicara Bahasa Inggris, 
orang Jepang bicara Bahasa Ing-
gris, orang Papua bicara Bahasa 
Inggris, dll.

Semua bahasa di dunia duduk 
sama rendah berdiri sama tinggi. 
Yang beda di antara bahasa-baha-
sa adalah satu lebe banyak dipake 
sedangkan yang laennya trada. Itu 
saja de pu beda. Trada yang luar 

KEPALA Divisi Program Pusat Inkuba-
tor Bisnis Indonesia (PIBI) Institut Kop-
erasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, Agus 
Nugraha mengatakan 4 peserta program 
beasiswa angkatan 2010 dikembalikan 
ke Lembaga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) di 
Timika Papua, Rabu (30/9).

Kata Agus, ke empat mahasiswa itu 
telah menyelesaikan jenjang pendidikan 
strata satu 9S-1) dan bergelar Sarjana Eko-
nomi (SE), diantaranya Lenny Kogoya 
jurusan manajemen keuangan, Temanus 
Wenda jurusan Manajemen Sumber Daya 
Manusia (SDM), Apinus Jangkup jurusan 
Manajemen Perbankan dan Natalia Wan-
dikbo jurusan Manajemen Keuangan.

“Awal tahun 2010 mereka lolos peserta 
beasiswa kerjasama LPMAK-IKOPIN, ke-
mudian satu tahun matrikulasi,” jelasnya, 
Rabu siang. Kerjasama LPMAK-IKOPIN 
sejak tahun 2005 membina 84 peserta, 
30 diantaranya dinyatakan lulus. Seka-
rang tersisa 23 peserta beasiswa di Ikopin 
Bandung.

Kepala Biro Pendidikan LPMAK, Titus 
Kemong mengatakan pihaknya telah 

membantu orang tua peserta beasiswa 
LPMAK.

“Rata-rata orangtua petani atau swasta 
tapi tidak mampu membiayai pendidikan 
anak-anak. Kami bangga dengan kesuk-
sesan anak-anak ini!” kesan Titus yang 
rutin memantau perkembangan peserta 
beasiswa LPMAK.

Lenny Kogoya, merasakan kesulitan 
ekonomi itu sejak masa kecilnya. “Waktu 
SMP saya rasakan sekali, ada masalah 
dalam keluarga, uang tidak ada dan saua 
tidak bisa sekolah,” kenangnya mengucap 
syukur.

Ia lebih bersyukur lagi setelah din-
yatakan lulus sebagai peserta beasiswa 
LPMAK tahun 2010.

Calon Pengusaha
Para sarjana itu selanjutnya akan 

dikembalikan kepada orangtau atau wali 
orangtua di Timika Papua.

Kepala Divisi Program PIBI IKOPIN, 
Agus mengakui kemampuan akademik. 
“Selain akademik mereka belajar ekstra 
di luar kampus,” sambutnya menjelaskan 
program praktek berwirausaha sebagai 
bekal usai program akademik kampus.

Empat Sarjana Lulusan IKOPIN Bandung Dikembalikan ke LPMAK

biasa. Oleh karena itu, kitong 
harus belajar hargai kitong pu 
kekayaan bahasa yang ada di neg-
eri ini. Siapa lagi yang mo hargai 
kalo bukan kitong sendiri?

Kalo kitong pu sodara-sodara 
atau teman-teman atau anana 
sekolah ada yang ucapakan kata 
Bahasa Indonesia tra sesuai den-
gan aturan ‘intonasi’, ‘ucapan’ 
dan ‘ejaan’ Bahasa Indonesia 
Baku, kitong tra boleh ejek dan 
bilang ‘Bicara Bahasa Indonesia 
yang betul ka?’. 

Ungkapan seperti ini hanya 
kase jatuh kitong pu martabat 
atau kitong pu hargai diri sendiri. 
Seolah-olah Bahasa Indonesia 
jauh lebe bae dari bahasa-bahasa 
di kitong pu negeri ini. 

Kitong yang ada di tanah ini 
harus tau bahwa kitong pu baha-
sa-bahasa juga saat ini sedang bak-
alai deng Bahasa Indonesia. Kalo 
kitong pu bahasa-bahasa tra kuat 
maka kitong nanti kalah dalam 
pertarungan ini. 

Marilah kitong saling hargai 
dan jangan saling menjatuhkan. 
Bahasa adalah kitong pu jati 
diri di Negeri Cenderawasih ini. 
Kitong harus bilang:

Syukur bagiMu Tuhan
Kau brikan bahasa-bahasa ini 

bagi kitorang
Bri kitong rajin untuk menggu-

nakannya
Bri kitong niat bae untuk meng-

hargainya
Sepanjang kitong masih hidup 

di Tanah Penuh Harapan ini.(*)

Lanjutnya, setiap peserta beasiswa se-
lama mengenyam pendidikan diutus ke 
para pengusaha ternama di Jawa Barat. 
Tujuannya belajar dan praktek secara 
langsung.

“Ini kami lakukan karena adik-adik 

dari Timika Papua itu memiliki potensi 
lokal, diantaranya perikanan, perdagan-
gan dan peternakan. Banyak alumni yang 
menekuni demikian,” pesannya agar men-
jadi enterpreneur berjiwa muda di Papua. 
(willem bobi)

Perwakilan IKOPIN Bandung ketika menyerahkan empat peserta program beasiswa yang telah lulus dari IKOPIN yang 
diterima oleh Kepala Biro Pendidikan, Titus Kemong (kiri).

WILEM BOBI
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Gereja Katolik bersejarah di Kampung Amungun, Distrik Akimuga, salahsatu sejarah penyebaran 
agama katolik di daerah pesisir Mimika.

ANEKA tindakan manu-
sia mampu mempertah-
ankan basis adat dan 

budaya demi keutuhan lokalitas 
dan keberlangsungan kehidupan 
manusia.

Tindakan itu berpesan religi, 
tak terpisah dalam kehidupan ma-
nusia. Justru membentuk manu-
sia, terus bertakluk kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berkuasa, sang 
pencipta.

Apapun sebutannya, satu-dua 
tindakan manusia ternyata menye-
lamatkan raga manusia, bahkan 
membangkitkan jiwa orang mati.

Keyakinan itu dialami oleh 
Frans Aim, Petugas Pastoral 
Awam di Keuskupan Timika, 
Papua. Ia menjalani kehidupan 
ritual, cinta segitiga antara manu-
sia, alam dan Tuhan.

Semasa kecil di Jila, kini wilayah 
Kabupaten Mimika. Frans men-
jalani kehidupan bersama orang-
tuanya, keluarga kecil dan seder-
hana. Sejak dilahirkan pada masa 
pemerintah Hindia-Belanda di 
Papua pada 1953, keluarganya 
bergantung hidup kepada alam 
sekitarnya.

Kata Frans, waktu itu perusa-
haan raksasa, PT Freeport belum 
beroperasi di Papua, sehingga 
ketergantungan manusia terha-
dap alam masih kental. Kelompok 

“Bahasa dan Agama 
Itu Penting!”

manusia di dataran tinggi sekitar 
Puncak Nemangkawi masih kuat 
meyakini hutan dan alam seki-
tarnya sebagai sumber kehidupan, 
kekuatan hidup manusia.

Frans teringat persis, tentang 
misi perjalanan Pastor Misael 
Kam merer, OFM. Pastor Paroki 
Kugapa di Distrik Enagotadi, 
pada 1950-an awal meninggalkan 
tempat tugas di kampung sekitar 
Danau Wissel Merren, lalu me-
lakukan perjalanan hingga Noe-
ma, Jila, Kuyawagae di Ilaga hing-
ga Lembah Baliem di Wamena.

Manusia setempat, termasuk 
orangtua Frans Aim berhubung-
an erat dengan alam, dan juga 
Tuhan sebagai Sang Pencipta. 
Tuhan menciptakan alam ling-
kungan berupa hutan dan sungai 
beserta segala tanaman yang dija-
dikan sebagai sumber kehidupan 
manusia.

Kisah perjalanan dan pesan 
Pastor Misael Kammerer itu ter-
catat dalam memorinya, dan juga 
dalam sejarah Gereja Katolik di 
Papua.

Pastor Misael Kammerer mela-
ku kan perjalanan, berjalan kaki 
hingga berbulan-bulan ke Pegu-
nungan Wilayah Timur danau 
Wissel Merren, bahkan melintasi 
Pantai Pesisir Selatan Mimika, 
Papua dalam tahun 1950 itu.

Misi awal itu dipandu oleh 
Paitua Matias Menonal Beanal, 
kemudian tahun 1954 ke atas, Pas-
tor Missael itu berkarya bersama-
sama Moses Kilangin. Kata Frans, 
Pastor Fransiskan Katolik itu 
berkeliling dipandu penerjemah 
lokal menuju Aroanop, Waa-Ban-
ti Tsinga, hingga Noema, Ilaga, 
dan Lembah Baliem Wamena.

Menurut Frans Aim, tua-tua 
adat sangat berjasa terhadap ke-
hadiran PT Freeport, dunia pen-
didikan serta penyebaran Agama 
Katolik.

Atas jasanya, Paitua Moses 
Kilangin kemudian dinamakan 
Uru Meki, artinya Guru Besar.  
“Masa-masa itu ….. Moses Kilan-
gin dan Matias Menonal Beanal 
datang dari Tsinga, kami tinggal 
satu kampung di Jila,” kenang 
Frans Aim, kala itu berumur dela-
pan tahun.

Tak lama berselang, separuh 
warga berpindah ke Akimuga. 
Dalam sejarah disebutkan, tahun 
1961-1962 warga Amungme dari 
Noema hingga Tsinga, Waa-Banti 
diwajibkan untuk menempati 
kawasan lereng pesisir Selatan, 
yakni Akimuga. Suku Sempan di 
Fakafuku melepas beberapa hek-
tar tanah di kawasan lereng itu 
kepada kelompok Amungme, di-
fasilitasi oleh pemerintah Hindia 
Belanda dan misionaris Katolik.

“Tujuan waktu itu, agar jang-
kauan oleh para misionaris, pelay-
anan agama maupun pemerintah 
di bidang pendidikan, kesehatan, 
ekonomi atau aspek kehidupan 
kepada masyarakat dapat terla-
yani dengan mudah, akses yang 
paling gampang, tidak sulit sep-
erti berbulan-bulan menjangkau 
jalan kaki ke gunung,” katanya.

Menurut Surat Baptis Gereja 
Katolik, Frans Aim tercatat seb-
agai anggota Gereja Katolik sejak 
tahun 1962 setelah dibaptis oleh 
Pastor Coenen OFM di Gereja 
Katolik Kebangkitan Aramsolki, 
Akimuga.

Frans masuk belajar di seko-
lah dasar Bulujalauki Aramsolki, 

kemu dian tahun 1968, menamat-
kan SMP unggulan Santo Paulus 
Abepura Jayapura pada tahun 
1972. Selesai SPG NEGERI Abe-
pura tahun 1975.

Pada tahun 1977, Frans kem-
bali ke Akimuga, bertugas menga-
jar di SD YPPK Amungun sebagai 
guru honor dengan gaji sebulan 
12ribu rupiah.

Tahun 1978 Uskup Jayapura, 
Mgr Herman Munninghooff, 
OFM ke Akimuga meninjau peris-
tiwa tahun 1977.  Sebagai Guru 
Muda, Frans mengajukan usulan 
untuk melanjutkan pendidikan 
ke Sekolah Tinggi Teologi Katolik 
(STTK) tahun 1979.

Ketika melanjutkan pendidi-
kan, Frans berjumpa rekan lain-
nya, termasuk John Philips Sak-
lil (Sekarang uskup Keuskupan 
Timika), serta beberapa rekan 
utusan misi gereja Katolik Keusk-
upan Jayapura, Merauke, Sorong-
Manokwari.

Ia menyelesaikan pendidikan 
Teologi tahun 1984. Tugas karya 
pasca STTK, Frans Aim ditugas-
kan di Paroki Timepa (1984-
1991). Sebagai pastor awam, 
Frans melayani umat katolik.

Selama bertugas itu, sempat 
ikut kursus bahasa Suku Mee 
de ngan para petugas gereja. “Di 
Epouto dengan Pastor Helkema 
belajar bahasa Suku Mee sebagai 
sarana komunikasi utama kepada 
umat,” kenangnya.

Frans bekerja puluhan tahun 
di Gereja Katolik Keuskupan 
Timika, bahkan setelah Keusku-
pan Timika. Diantaranya Paroki 
Moanemani (1991-1997), Paroki 
Komopa (1997-2001). 

Tahun 2002 di Paroki KSK 
Bukit Meriam Nabire. Saat itu Ge-
reja Katolik memekarkan wilayah 
Pegunungan tengah Bagian Barat, 
dengan nama Keuskupan Timika 
tahun 2004. Tahun 2005, Frans 
dipindah tugas oleh Uskup Mgr 
John Philip Saklil ke Gereja Kate-
dral Tiga Raja Timika. Di sini, 
Frans bertugas kurang lebih 3 
tahun, sejak  2005 sampai 2008.

Ia merasa tak ada sesuatu ber-
harga selain berkarya melayani 
umat Tuhan, sebatas berkotbah 
dan menerjemahkan dalam warga 
pribumi di tempat tugas.

“Dari perjalanan hidup itu, saya 
merasa penting untuk mengisi 
waktu, sekaligus meninggalkan 
satu kesan bagi gereja Katolik, ter-
utama kepada umat,” kesannya. 
Ketika memasuki masa persiapan 
pensiun (MPP) di Keuskupan 
Timika tahun 2009, menerjemah-
kan teks-teks kitab suci dari baha-
sa Indonesia ke Bahasa Amung-
kal.

“Waktu saya sampaikan ren-
cana ini kepada Bapa Uskup, Be-
liau setuju. Yang diterjemahkan 
adalah bacaan-bacaan Kitab Suci 
untuk hari minggu dan hari raya 
tahun liturgi A, B dan tahun C,” 
jelas pelayan umat Katolik itu.

Pekerjaan itu dilakukan pada 
waktu luang, sejak tahun 2010. 
“Saya sudah terjemahkan tahun 
liturgi C, B dan tahun liturgi A 
dalam proses,” katanya berkisah 
riwayatnya.

Berharap pekerjaan itu dapat 
selesai dalam tahun 2015. “Kalau 
saya tidak terjemahkan lagi, 
nanti siapa lagi membantu umat 
Amungme yang tidak tahu bahasa 
Indonesia bisa membuat menger-
ti teks kitab suci?” alasnya sebagai 
dorongan baginya.

Ia yakin terjemahan teks kitab 
suci dapat membantu orang 
Amungme di kampung pegunun-
gan Papua. Ke depan berharap 
agar para orangtua dan generasi 
muda mendengar serta membaca 
dalam bahasa Amungkal, sehing-
ga dapat dipahami setiap orang.

“Sudah puluhan tahun men-
jadi pewarta injil. Maka saya mau 
tinggalkan kenangan berupa hasil 
karya terjemahan ini bagi orang 
lain, Amungme lain. Ini sebagai 
tanda mata, kenangan selama 
berkarya puluhan tahun,” pesan-
nya.

Terjemahan teks kitab suci ber-
dasarkan tahun liturgi. Ia merasa 
belum seutuhnya, setidaknya 
dirinya mengaku sebagai perintis 
diantara generasi Amungme yang 
kian hidup di era kemajuan, serba 
muda mengakses pendidikan dan 
kemajuan jaman.

Tak ada nilai lebih berarti 
dibanding mewartakan kebena-
ran dan keadilan kepada beragam 
manusia. Hasil karya itu ternyata 
telah diterapkan oleh umat Ge-
reja Katolik di Ulibugarki-Nosolo-
anop Tsinga, Kabupaten Mimika 
sejak tahun 2014.

Semoga generasi penerus dapat 
meneruskan misi pekerjaan Ge-
reja Katolik di atas tanahnya. Ha-
rapan itu sangat penting untuk 
menemukan cinta Tuhan kepada 
manusia dan sebaliknya dalam 
cinta segitiga. Tuhan, manusia 
dan alam. (willem bobi)

THOBIAS MATURBONGS


