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LAGI LPMAK
CETAK PILOT

DUNIA penerbangan di Papua 
terus diramaikan dengan 
hadirnya para penerbang 

(pilot) anak-anak asli Papua. 
Melalui program beasiswa 
yang dikelola oleh Lembaga 

Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK), 
telah mencetak sejumlah pilot. 
Pada pertengahan 2017 ini diwisuda 
lagi dua orang peserta program 
beasiswa  dari Genesa Flight 

Academy. Mereka adalah Amianus 
Wanmang dan Herman Zonggonau. 

Selengkapnya di Halaman 7 dan baca 
juga Laporan Utama tentang Capaian 
Program Kesehatan di halamam 3 - 6.

4 8Menjadikan Kampung Sehat...
KONSUMSI air bersih bagi masyarakat 
di kampung-kampung menjadi salah satu 
fokus LPMAK melalui biro kesehatan. 
Sebab itu pada 2016, program sanitasi dan 
air bersih dilakukan di Distrik Mimika 
Tengah dan Amar.

Prioritaskan Siswa
Amungme - Kamoro

SEKOLAH Dasar YPPK Seminari St. Yohanes 
Pembaptis milik Keuskupan Timika, mempriori-
taskan penerimaan siswa baru dari dua suku asli 
di wilayah itu yakni Suku Amungme dan Suku 
Kamoro.
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Bekerja tidak Sekadar karena Uang
Yang terhormat para pembaca setia Buletin LAndAS 

(terutama pegawai LPMAK ), saya Jerin dari Kaliman-
tan dan  pernah membaca LAndAS saat masih kuliah 
di Malang.

Buletin ini saya peroleh dari salahsatu teman saya 
asal Mimika yang saat itu masih sebagai mahasiswa 
juga di Kota Malang Jawa Timur.  Saya tertarik dengan 
program-program LPMAK dan pencapaian yang diper-
oleh, sungguh luar biasa mungkin ini kata yang tepat.

Namun dari berbagai informasi yang saya peroleh 
belakangan ini, ada hal yang menurut saya perlu kita 
saling mengingatkan dan ini tidak sekadar karena PT 
Freeport Indonesia goyah lantas berdampak pada pen-
gurangan pegawai di LPMAK, atau karena pelayanan 
pemerintahan daerah yang terkesan berjalan di tem-
pat karena kepentingan politik, tetapi lebih dari itu, 

bagaimana setiap dari kita bisa bertanggungjawab ter-
hadap tupoksi yang diemban.

Mungkin ini tidak  pantas saya katakan,  namun 
perlu diketahui bahwa di Kalimantan ada banyak 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tujuan 
keberadaannya sama dengan LPMAK dan saya nilai  
LSM  di sana cukup berhasil. Kita berkarya tidak seka-
dar karena uang, tetapi bagaimana kita bisa mengang-
kat harkat dan martabat masyarakat akar rumput.

Jika  salahsatu  diantara  kita tidak bisa melaksanakan 
tanggungjawab dengan baik,  apalagi  memanfaatkan  
wewenangnya untuk kepentingan pribadi, maka  akan 
merusak semua sistim didalamnya  dan hal ini perlu 
digaris bawahi. Saya berharap kita bersama-sama mem-
punyai  tanggunjawab untuk berkarya dengan hati. 
Selamat berkarya rekan-rekan di LPMAK. God Bless.

Jerin
Kalimantan

Politik Kelereng
PADA suatu hari, Sob Komen pergi 

dengan helicopter ke Banti, ini sudah 
sekian kali Sob Komen datang ke 
sana, tetapi karena keindahan tempat 
itu, dia ingin melihat-lihat sekaligus 
ketemu teman lamanya  Pius. 

Sesaat sebelum bertemu meno Pius, 
Sob Komen berhenti di suatu tempat, 
dia menyaksikan anak-anak kecil ber-
main kelereng pakai batu kerikil.

Tiba-tiba, “meno!  Sob Komen kaget 
dengar suara panggilan itu, “ah Pius, 
sambil bersalaman ala Papua, “meno 
au kapan datang? Tanya Pius lagi. 
“Tadi pagi meno, jawab Komen. “Nao 

Ketika Tahun Ajaran 
Baru Tiba

BANYAK orang tua sudah puas ketika telah memenuhi ke-
butuhan sekolah anaknya berupa materi. Bagi orang tua, 
tanggung jawabnya cukup sampai di situ. Kalaupun ada 

tambahan, orang tua merasa bertanggung jawab untuk menasihati 
anaknya agar siap memasuki tahun ajaran baru. 

Ketika anak memasuki tahun ajaran baru, sesungguhnya anak 
akan dihadapkan pada berbagai kondisi baru. Anak akan berha-
dapan dengan teman-teman baru dalam satu kelas, berhadapan 
dengan guru-guru baru, tuntutan materi pelajaran yang semakin 
kompleks, perubahan waktu belajar dan istirahat di sekolah, terma-
suk mungkin perubahan jam berangkat sekolah. 

Perubahan-perubahan seperti tersebut di atas akan lebih terasa 
oleh mereka yang memasuki sekolah baru atau naik jenjang yang 
lebih tinggi, misalnya lulus SD lalu masuk SMP dan seterusnya. 
Perubahan-perubahan yang terjadi kadang kurang disadari oleh 
anak dan orang tua. 

Kalaupun disadari, belum semua orang tua mempersiapkan 
anaknya untuk nyaman dan siap menjalani perubahan yang ada. 
Menyesuaikan diri di sini bukan berarti anak berubah ‘menjadi’ 
seperti tuntutan lingkungannya. Hal yang diharapkan adalah anak 
dapat memadukan potensi dan kondisi internal dirinya dengan 
lingkungan tempat ia berinteraksi. 

Sekecil apapun perubahan yang terjadi, penyesuaian diri tetap 
perlu dilakukan agar anak dapat tampil optimal. Misalnya, anak 
sangat terbiasa dengan cara guru ‘X’ mengajar, maka dengan cara 
tersebut ia dapat optimal menyerap materi pelajaran. Kenyataan-
nya, saat ia naik kelas, ia mendapatkan  guru yang mungkin ber-
beda cara pengajaranya dengan guru di kelas sebelumnya, hal ini 
tentu mempengaruhi sikap belajar anak. Bisa saja anak menjadi 
tidak tertarik untuk mempelajari materi tersebut dan menjadi 
malas ke sekolah. 

Fenomena ini wajar dan mungkin terjadi pada anak sekolah 
di kelasnya yang baru. Melihat kondisi seperti ini, anak dituntut 
untuk melakukan suatu penyesuaian untuk mengikuti cara guru 
mengajar. Pertanyaannya sekarang, apakah penyesuaian diri hanya 
perlu dilakukan anak? Melihat hal tersebut, orang tua dapat ber-
pikir lebih lanjut bahwa saat anak malas ke sekolah dan malas bela-
jar, orang tua juga tidak dapat tinggal diam. Orang tua akan men-
cari cara dan membantu mendampingi anak untuk menghadapi 
perubahan belajar tersebut. 

Misalnya di tahun ajaran yang lalu, orang tua tidak pusing atau 
repot memikirkan anaknya belajar, akan tetapi di tahun ajaran 
baru sekarang, orang tua disibukkan oleh anaknya yang malas be-
lajar. Kondisi ini menyadarkan orang tua bahwa penyesuaian diri 
bukan hanya dilakukan oleh anak tapi juga orang tua. 

Ketika orang tua menyadari bahwa anak dan orang tua perlu 
penyesuaian diri saat memasuki tahun ajaran baru, maka di situlah 
orang tua belajar lebih memahami karakter anak. Penyesuaian diri 
anak yang satu tentu berbeda dengan anak lainnya. Pengalaman 
anak sulung yang mengalami kendala ketika diajari oleh guru ‘X’ 
bisa saja tidak dialami anak kedua yang diajar guru yang sama. 

Pemahaman orang tua terhadap keunikan karakter dari anak 
yang satu dengan lainnya akan membantu pendampingan anak 
dalam menyesuaikan diri. Hal lain yang menjadi penting adalah 
hubungan anak dan orang tua serta komunikasi yang terjadi di an-
tara mereka. Hubungan orang tua yang hangat dengan anaknya 
akan memudahkan orang tua dalam mendampingi anak menye-
suaikan diri.***

mau datang ketemu au tapi keb-
etulan lihat anak-anak kecil main 
kelereng dengan batu kerikil itu 
yang nao stop, kata Sob Komen.

 “Ya, ya, ya, ya  sahut Pius, “saat 
ini politik di Mimika seperti main 
kelereng meno, sambung Pius. 
“Mmm… mbetul, Sob Komen 
mengiyakan. “Poyitik keyeyeng, 
lanjut Sob Komen menirukan ba-
hasa anak-anak.

“Mbaru, keyeyeng keyikil  tam-
bah Pius. “Hahahahaha, haha-
haha, hihihihi…, Pius dengan 
Komen baku balas tertawa. 

“Dong main keyeyeng sampai 
dong lupa kalo yang harus dilay-

ani di Mimika tu manusia, lanjut 
Sob Komen.

 “Iyo dong main keyeyeng 
sampe dong  pu keyeyang habis, 
itu yang dong pake keyikil yang 
taputar  ditempat,  tra bisa tagul-
ing. “Hahahahaha, hehehehe, 
Pius dan Sob Komen baku balas 
tertawa lagi, 

“Mari kami dua pi minum kopi 
di nau pu rumah sudah, kata Pius 
mengajak Komen. 

“Yoi meno, kalo kita dua bahas  
trus, nan kami dua pu otak juga 
jadi keyeyeng, sambung Sob 
Komen menutup percakapan 
sambil tertawa***

Lulusan Sekolah Penerbangan Genesa, termasuk peserta beasiswa LPMAK, Amianus Wanmang dan Herman 

Zonggonau ketika mengikuti orientasi di Garuda Indonesia.
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PROGRAM Kesehatan 
adalah satu dari tiga 
program utama Lemba-

ga Pengembangan Masyarakat  
Amungme dan Kamoro (LPMAK). 
Sejak 2005, LPMAK melalui Biro 
Kesehatan telah melaksanakan 
program kesehatan masyarakat 
di Kabupaten Mimika, terutama 
di kampung-kampung di daerah 
pedalaman dan pesisir. Untuk 
program kesehatan, LPMAK me-
lalui biro kesehatan mencanang-
kan berbagai kegiatan pelayanan.

 Beragam programpun diarah-
kan ke kampung-kampung sasa-
ran. Salahsatunya adalah program 
kesehatan masyarakat yang telah 
mengalami banyak perkemban-
gan. Program itu terdiri dari pro-
gram Kesehatan Ibu dan Anak 
(KIA), Sanitasi dan Air Bersih 
(SAB), pengendalian penyakit 
menular terutama malaria, TB, 
HIV, kesehatan mata dan kemi-
traan dengan Dinas Kesehatan.

 Biro Kesehatan LPMAK dalam 
laporan tahunan 2016 menye-
butkan pada tahun-tahun sebel-
umnya, program kesehatan ma-
syarakat yang berbeda memiliki 
mitra yang berbeda pula, sehingga 
pelaksanaan kegiatan di kam-
pung dirasakan kurang kohesif 
atau terkotak-kotak. Selain itu, 
penggunaan sumber daya untuk 
kepentingan program dan kolabo-
rasi dengan Puskesmas setempat 
masih perlu dioptimalkan.

 Nah, sejak pertengahan 2016, 
mulai diimplementasikan pro-
gram ‘Kampung Sehat’ yang me-
makai pendekatan program secara 
teritorial atau per zona wilayah 
dan dikolaborasikan dengan la-
yanan Klinik Terapung milik 
LPMAK. Program ini tetap beker-
jasama dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika, Puskesmas 
setempat dan mitra lainnya.

 Hal ini, sebagaimana dilapor-
kan Biro Kesehatan dalam lapo-
rannya menyebutkan telah sejalan 
dengan Visi Program Kesehatan, 
di mana LPMAK merupakan mi-
tra dari Pemerintah Daerah yang 
tidak dimaksudkan untuk me ng-
ambil alih tanggung jawab pe me-
rintah dalam melaksanakan pro-
gram kesehatan bagi masyarakat.

 Untuk program Kesehatan 
Ibu dan Anak yang diberi nama 
Mimika Sehat telah dilakukan 
selama dua periode, yaitu peri-
ode I pada 2009-2012 dan peri-
ode II pada 2012-2016. Program 
ini bekerjasama dengan Yayasan 
Pengembangan Citra Insan Indo-
nesia (YPCII) sebagai mitra pelak-
sana.

 Menurut laporan biro kesehat-
an, selama dua periode tersebut, 
program Kesehatan Ibu dan Anak 

Program Kesehatan antara Capaian dan Target

capaian dari target yang dipatok 
oleh LPMAK yaitu Koordinasi 
dengan Dinas Kesehatan dan 
Pihak Terkait Lainnya.

Dalam koordinasi awal telah 
ditekankan bahwa program ini 
bukan hanya milik LPMAK, 
namun juga milik pemerintah 
dan masyarakat sendiri, sehingga 
diharapkan dukungan dan kolab-
orasi lintas sektor untuk semua 
kegiatan.

Selain itu, cakupan program 
bukan hanya untuk kesehatan ibu 
dan anak, namun juga sanitasi 
dan air bersih, dan pengendalian 
penyakit menular yang berada di 
bawah payung Kampung Sehat. 
Di satu sisi, Puskesmas mendapat-
kan bantuan untuk lebih mudah 
mencapai Standar Pelayanan 
Minimum. Sementara di sisi lain-
nya, LPMAK dapat berkontribusi 
positif dalam menggerakkan ma-
syarakat untuk menyehatkan ma-
syarakat. 

Selain itu Pelatihan Kader dan 
Tenaga Kesehatan. Untuk kegiat-
an tersebut, pelatihan kader kam-
pung telah dilakukan sebanyak 
1.985 orang berikut sesi. Hal itu 
bertujuan meningkatkan kem-
auan, ketrampilan dan kepercay-
aan diri kader dalam melakukan 
Upaya Kesehatan Berbasis Ma-
syarakat (UKBM). 

Topik yang dilatihkan adalah 
manfaat vitamin A dan obat 
cacing, Posyandu kehamilan, 
persalinan, dan perawatan bayi; 
pemberian makan untuk bayi dan 
anak, Pos Obat Kampung serta 
penilaian dan tatalaksana untuk 
bayi dan anak sakit. 

Sementara itu, jumlah tenaga 
kesehatan yang dilatih adalah se-
banyak empat orang-sesi, dengan 
topik Manajemen Terpadu Balita 
Sakit.  Adapula Persiapan dan 
Pertolongan Persalinan. 

Untuk hal itu, pemantauan 
kehamilan dilakukan oleh bidan 
dan perawat yang merupakan 
fasilitator lapang an Kampung 
Sehat, bersama-sama dengan 

petugas kesehatan Puskesmas. 
Kegiatan ini lebih banyak 

dilakukan sebagai kunjungan 
rumah, walaupun juga dilakukan 
saat ada kegiatan massal seperti 
layanan Klinik Terapung.

Program Kampung Sehat sendi-
ri mencatat sebanyak 44 (62%) 
dari total 71 ibu bersalin dito-
long oleh tenaga kesehatan yang 
berkompeten. 

Selanjutnya Distribusi Paket 
Bersalin dan Tambahan Susu, 
kegiatan ini sebanyak 124 paket; 
yang terdiri dari celana dalam ibu, 
baju dan celana bayi, sarung tan-
gan dan kaki bayi, handuk, sampo 
dan sabun mandi bayi, minyak 
telon, silet dan benang untuk per-
awatan tali pusar dibagikan secara 
gratis. Selain itu, sekurangnya 
144 orang ibu hamil dan menyu-
sui mendapatkan tambahan susu 
khusus untuk kecukupan nutrisi 
ibu dan bayi.

Berikutnya Kegiatan Posyandu, 
Pemberian Vitamin A dan Obat 
Cacing.

Menurut laporan biro kese-
hat   an, pemantauan tumbuh 
kem  bang dilakukan melalui 
penimbang an berat dan pengu-
kur an tinggi untuk total 996 
(58,6%) bayi di bawah lima 
tahun (balita) di wilayah pro-
gram, melalui kegiatan Posyandu 
bulanan. Sebanyak 971 (57,1%) 
men dapatkan vitamin A (53,9% 
dari total balita di kampung), 
dan sebanyak  794 (46,7%) telah 
mendapatkan obat cacing. 

Sebanyak 151 (15,2%) dari 996 
balita yang dipantau lewat keg-
iatan Posyandu ditemukan men-
galami malnutrisi, dan 141 di an-
taranya mendapat rehabilitasi gizi. 

Kegiat an Kesehatan Ibu dan 
Anak yang dilakukan tersebut 
berkontribusi terhadap penu-
runan jumlah kasus kematian ibu 
(maternal) dan balita di kampung 
program dari tahun ke tahun, wa-
laupun data ini tetap perlu dipan-
tau dan diverifikasi. (*/thobias 
maturbongs)

belum terintegrasi dengan pro-
gram lainnya. 

Namun sejak Mei-Juni 2016, 
program ini berada di bawah pa-
yung integrasi program kesehatan 
masyarakat dengan nama ‘Kam-
pung Sehat’, dengan Persekutuan 
Pelayanan Kristen untuk Kese hat-
an di Indonesia (PELKESI) seba-
gai mitra pelaksana.

 Berbeda dengan sebelumnya, 
pro gram Kampung Sehat me-
makai pendekatan teritorial atau 
berbasis kampung untuk Kesehat-
an Ibu dan Anak, Sanitasi dan Air 
Bersih, serta Pengendalian Penya-
kit Menular (terutama HIV, TB, 
malaria), yang terintegrasi dengan 
Klinik Terapung. 

 Program Kampung Sehat men-
cakup wilayah Distrik Tembaga-
pura, Akimuga, Mimika Timur 
Jauh, Mimika Tengah dan Dis-
trik Amar. Sedangkan Puskesmas 
Kaokanao yang berada di Distrik 
Mimika Barat merupakan ruju-
kan regional, sehingga dianggap 

tidak lagi memerlukan program 
kesehatan masyarakat LPMAK se-
bagai komplementer.

 “Khusus untuk Tembaga-
pura, wilayah penempatan staf 
Kampung Sehat juga mengalami 
perubahan. Berdasarkan hasil 
diskusi bersama Puskesmas Tsi-
nga, Puskesmas Aroanop, dan 
De partemen Community Health 
De velopment (CHD) PT Freeport 
Indonesia, staf Kampung Sehat 
ditempatkan di kampung data-
ran tinggi yang selama ini tidak 
mendapatkan pelayanan rutin, 
yaitu Ulibugarki, Nosolanop, dan 
Necember di Tsinga; Ombani, 
Baluni, Anggigi, dan Ainggoin di 
Aroanop. Puskesmas menempat-
kan satu perawat dan satu bidan 
untuk melakukan pelayanan bers-
ama 4-5 fasilitator lapangan Kam-
pung Sehat di Tsinga, dan demiki-
an halnya di Aroanop,” tulis Biro 
Kesehatan dalam laporannya.

Dalam mengimplementasikan 
program di lapangan, ada pen-

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di Kampung Opitawak, Distrik 

Tembagapura, kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan Mimika, 

Masyarakat dan LPMAK.

Pemberian obat bagi warga yang positif malaria dalam kegiatan 

pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria.

DOK BIRO KESEHATAN

DOK BIRO KESEHATAN
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KONSUMSI air bersih 
bagi masyarakat di kam-
pung-kampung menjadi 

salah satu fokus LPMAK melalui 
biro kesehatan. Sebab itu pada 
2016, program sanitasi dan air ber-
sih dilakukan di Distrik Mimika 
Tengah dan Amar. Namun sejak 
diintegrasikan dalam program 
Kampung Sehat pada bulan Juli, 
program semakin diintensifkan di 
Distrik Tembagapura, Akimuga 
dan Mimika Timur Jauh.

 Kegiatan sanitasi dan air ber-
sih dilakukan secara rutin dan 
dibantu oleh fasilitator lapangan 
Kampung Sehat yang tinggal di 
kampung-kampung. Selain itu, 
Kampung Sehat juga memiliki 
teknisi sanitasi dan asisten tekni-
si (tukang) untuk melatih dan 
mendampingi masyarakat dalam 
pekerjaan fisik pembuatan atau-
pun renovasi sarana sanitasi dan 
air bersih.

 Menurut laporan akhir tahun 
Biro Kesehatan LPMAK, Sanitasi 
dan Air Bersih yang merupakan 
bagian dari program Kampung 
Sehat diimplementasikan oleh 
PELKESI.

Selain sumber daya manusia di 
Kampung Sehat, Biro Kesehatan 
LPMAK juga mendampingi lang-
sung perencanaan dan pelak-
sanaan kegiatan di lapangan, 
melalui staf penanggung jawab 
program dan satu orang tenaga 
ahli teknisi sanitasi.

 Adapun tujuan dari program 
ini adalah meningkatkan praktik 
higiene dan sanitasi di kampung 
program. Dalam program ini 
dilakukan pelatihan diberikan 
untuk guru di 11 sekolah dan 
kader kampung, yaitu sebanyak 
475 orang dengan topik perilaku 
hidup bersih dan Sehat (PHBS), 
Sanitasi Total Berbasis Masyara-
kat (STBM) dan penyakit yang 
berhubungan dengan lingkun-
gan. Guru, kader, tenaga kes-
ehatan Puskesmas dan tim Kam-
pung Sehat lebih jauh melakukan 
penyuluhan kepada penduduk 
kampung. 

Tak saja itu, sebanyak 1.758 
anak-sesi di 12 SD, 1 taman ber-
main, dan 2 SMP mengikuti pe-
nyuluhan. Siswa terlibat dalam 
praktik cuci tangan dan gosok 
gigi. Distribusi 500 Paket Higiene 
untuk anak SD, yaitu sebanyak 
200 paket di Atuka, Distrik Mimi-
ka Tengah, 200 di Kampung Om-
poni dan 100 di wilayah Banti, 
Distrik Tembagapura. Masing-
masing paket higiene berisi san-
dal, gunting kuku, sikat gigi, dan 
odol yang diberikan dalam tas 

Menjadikan Kampung Sehat 
dengan Air Bersih

tator lapangan sangat membantu 
implementasi program yang lebih 
konsisten bersama Puskesmas se-
tempat, kader, dan masyarakat 
kampung. Sementara itu, dilaku-
kan pula kegiatan pemeriksaan 
darah massal untuk malaria dan 
penyemprotan dinding dalam 
rumah setiap enam bulan sekali,” 
tulis biro kesehatan dalam lapo-
rannya.

 Sebagian besar kegiatan pen-
gendalian malaria diintegrasikan 
ke dalam program Kampung 
Sehat yang diimplementasikan 
oleh PELKESI. Khusus untuk 
du kungan operasional Malaria 
Center, hal ini berada di bawah 

sekolah dengan pesan khusus “Sa 
Anak Sehat: Sa Sehat, Sa Bersih, 
Sa Hebat”.

 Selain air bersih, biro kese-
hatan dalam laporannya me-
nyampaikan pencapaian Program 
Pengendalian Malaria LPMAK 
yang berada di bawah payung 
Kampung Sehat, terintegrasi den-
gan program Klinik Terapung, 
dan dilakukan di wilayah pesisir 
Kabupaten Mimika, yaitu Distrik 
Akimuga, Mimika Timur Jauh, 
Mimika Tengah, Amar, dan se-
cara terbatas di Mimika Barat. 
LPMAK juga memberikan du-
kungan untuk operasional Pusat 
Pengendalian Malaria Mimika 
atau Malaria Center.

 Kegiatan menurut laporan 
tersebut seperti penyuluhan mas-
sal, pemasangan dan pemantauan 
penggunaan kelambu, serta pen-
gendalian lingkungan senantiasa 
dilakukan oleh fasilitator lapang-
an dari tim Kampung Sehat, dan 
dapat pula dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan Klinik Terapung.

 “Fasilitator lapangan tersebut 
tinggal di kampung untuk periode 
waktu dua bulan, kemudian kem-
bali ke kota Timika selama 1-2 
minggu untuk mempersiapkan 
logistik, sebelum turun kembali 
ke kampung. Keberadaan fasili-

payung Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) antara LPMAK dan Dinas 
Kesehatan periode 2014-2017.

LPMAK juga bekerja sama 
dengan Pusat Pengendalian Ma-
laria guna memfasilitasi pelatihan 
untuk 11 tenaga Pusat Pengen-
dalian Malaria yang selama ini 
melakukan kegiatan di wilayah 
pesisir yaitu tentang Malaria, 
Dengue, TB, HIV, Kusta, Teknik 
Pendampingan Masyarakat, dan 
Memberikan Penyuluhan.

Sementara itu, semua tenaga 
Malaria Center turut dilatih cara 
pemantauan (larva monitoring) 
dan pemberantasan jentik (larva-
sida); melalui penyampaian teori 
dan praktik langsung di lapangan. 
Pelatihan tentang malaria juga 

diberikan oleh Health Specialist 
Kampung Sehat kepada petugas 
kesehatan Puskesmas Manasari, 
Pustu Otakwa dan Puskesmas 
Akimuga. 

Sedangkan penyuluhan massal 
tentang malaria dilakukan oleh 
tim Kampung Sehat kepada ma-
syarakat kampung sebanyak lebih 
dari 6.000 orang dan oleh tim 
Klinik Terapung saat melakukan 
kegiatan survei darah malaria se-
banyak 6.280 orang. 

Pelatihan tentang malaria juga 
diberikan kepada guru di empat 
sekolah dan kader kampung, yaitu 
sebanyak 316 orang. Sementara 
itu, jumlah tenaga kesehatan yang 
dilatih adalah sebanyak tujuh 
orang.

 Dalam laporan tersebut disam-
paikan pula tentang pemeriksaan 
darah massal atau Mass Blood 
Survei (MBS) dan pengobatan 
malaria. Jika pada 2015 dilaku-
kan 3.236 pemeriksaan slide 
darah malaria, maka pada 2016, 
dilakukan 6.372 pemeriksaan. 
Sebanyak 560 (8,8%) kasus di an-
taranya ditemukan positif malaria 
dan telah diobati. Tingkat positif 
malaria dengan pemeriksaan mi-
kroskop atau Slide Positive Rate 
ini (7,9%) mengalami kenaikan 
dibandingkan tahun lalu (4,5%). 

Hal tersebut terjadi akibat 
tingginya curah hujan, seringnya 
mobilitas penduduk pesisir dari 
dan ke Timika, dan adanya genan-
gan air dari perbaikan drainase di 
Kota Timika. 

Selain itu pula dilakukan 
penyem protan dinding dalam 
rumah dengan insektisida atau 
Indoor Residual Spraying (IRS) 
dilakukan pada kampung dengan 
SPR lebih dari lima persen. 

Kegiatan ini diawali dengan 
penyegaran untuk tiga kader di 
setiap kampung, yang kemudian 
membantu kegiatan penyempro-
tan. Total 610 rumah sudah di-
sem prot. (*/thobias maturbongs)

Selain sumber 
daya manusia di 

Kampung Sehat, Biro 
Kesehatan LPMAK juga 
mendampingi langsung 

perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan 
di lapangan, melalui 

staf penanggung jawab 
program dan satu orang 

tenaga ahli teknisi 
sanitasi.

Praktik cuci tangan pakai sabun 

bagi anak-anak sekolah.

Penyemprotan IRS di rumah-
rumah masyarakat pesisir 
Mimika.

Petugas menabur bubuk abate di genangan-genangan air.



DOK

Laporan utama 5LAndASEdisi 100 | Mei-Juli 2017 

Tahun XI

DALAM Rencana Strat-
egis Program Kesehatan 
LPMAK 2013-2017, ter-

cantum visi dari Biro Kesehatan 
LPMAK untuk “menjadi mitra 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mimika untuk meningkatkan sta-
tus kesehatan masyarakat Amung-
me dan Kamoro dan lima suku 
kekerabatan melalui kerja sama 
dengan organisasi kesehatan, 
lembaga adat dan agama untuk 
menjalankan upaya kesehatan 
komprehensif dengan mempri-
oritaskan upaya promotif dan 
preventif”.

 Untuk mendukung visi terse-
but, LPMAK memiliki Perjan-
jian Kerja Sama (PKS) dengan 
Dinas Kesehatan dengan periode 
kontrak 2014-2017. Tujuan PKS 
tersebut adalah untuk  menin-
gkatkan sinergi antara LPMAK 
dan Dinas Kesehatan dalam 
memperkuat pelayanan kesehat-
an dasar bagi masyarakat di Ka-
bupaten Mimika, baik pelayanan 
promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif. Selain itu dan me-
ningkatkan pelaksanaan sistim 

Kemitraan
dengan Pemerintah

rujukan pelayanan kesehatan 
di Kabupaten Mimika. LPMAK 
percaya dengan kerjasama lin-
tas sektor, pemerintah akan lebih 
mudah mencapai tujuan pemban-
gunan dan hal yang sama untuk 
Dinas Kesehatan dan Standar 
Pelayanan Minimum.

 Cakupan PKS antara LPMAK 
dan Dinas Kesehatan lebih ber-
basis pada kegiatan, yaitu  terkait 
penguatan pelayanan kesehatan 
dasar berbasis Puskesmas, du-
kungan transportasi udara meng-
gunakan helikopter bagi petugas 
kesehatan pemerintah dan inves-
tigasi atau penanganan wabah di 
wilayah dataran tinggi Kabupaten 
Mimika yang tidak terjangkau 
oleh penerbangan terjadwal serta 
memberikan dukungan untuk op-
erasional Malaria Center. Di lain 
sisi, Dinas Kesehatan mendukung 
dan menjalankan sistem rujukan 
antar unit layanan di Kabupaten 
Mimika.

Terkait hal tersebut pada 2016, 
LPMAK telah mengalokasikan 
empat penerbangan helikopter 
atau dua kali per semester untuk 

LPMAK bersama Puskesmas 
setempat melakukan layanan 
dokter terbang, terutama di 
kampung di wilayah Tsinga dan 
Aroanop, Distrik Tembagapura. 

Kegiatan itu terlaksana ses-
uai rencana awal sebanyak total 
empat kali kegiatan, yaitu di 
Jongko dan Miniponogoma se-
banyak satu kali, Ainggoin dan 
Anggigi sebanyak satu kali, serta 
Ulibugarki dan Nosolanop se-
banyak dua kali.

Kegiatan yang dilakukan 
berupa pemeriksaan dan pen-
gobatan massal, penyuluhan 
topik kesehatan untuk masyara-
kat dan anak SD, imunisasi 
saat Pekan Imunisasi Nasi-
onal untuk bayi dengan umur 
di bawah lima tahun (balita), 
lomba Balita Sehat, pelatihan 
kader kampung terkait peman-
tauan tumbuh kembang di Po-
syandu, praktik masak makanan 
sehat untuk anak, dan lain-lain. 

Kegiatan ini juga didukung 
oleh aparat distrik, Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
dan CHD PT Freeport Indone-
sia. Salah satu tantangan yang 
LPMAK temui dalam program 
kesehatannya adalah tinggin-
ya kunjungan rawat jalan di 

RSMM, termasuk kasus-kasus 
yang sebetulnya dapat ditangani 
di pusat pelayanan kesehatan 
tingkat satu seperti Puskesmas 
atau klinik.

Biro Kesehatan dalam la-
por an nya juga menyebutkan 
LPMAK mengidentifikasi 
bah  wa sebagian besar pasien 
yang datang ke RSMM berasal 
dari wilayah kerja Puskesmas 
Timika. Untuk mengatasi hal 
tersebut, LPMAK mendukung 
Puskesmas Timika dalam proses 
sertifikasi ISO 9001:2008, beru-
pa pendampingan teknis selama 
9 bulan oleh Pusat Manajemen 
Pelayanan Kesehatan (PKMK) 
Fakultas Kedokteran, Universi-
tas Gadjah Mada. 

Dua hal utama yang tercakup 
di dalamnya adalah peningka-
tan mutu layanan dan pengem-
bangan sistem rujukan pasien 
antar unit layanan di tingkat 
kabupaten. Peningkatan mutu 
yang dimaksud mencakup segi 
manajerial, sarana, prasarana, 
proses pelayanan, dan sumber 
daya manusia. 

LPMAK berharap dengan ad-
anya peningkatan mutu layanan 
di Puskesmas Timika, masyara-
kat tertarik untuk semaksimal 

mungkin memanfaatkan layan-
an di Puskesmas.

Melalui serangkaian proses 
audit internal dan eksternal, 
maka pada akhir tahun 2015, 
Puskesmas Timika berhasil 
mendapatkan sertifikat ISO 
9001:2008. Manfaat nyata yang 
berimbas langsung pada ma-
syarakat adalah jam operasional 
Puskesmas Timika menjadi 24 
jam dan adanya renovasi fisik 
gedung menggunakan dana 
internal Puskesmas sendiri se-
hingga tampak lebih rapih dan 
nyaman untuk pasien.

Hasil survei menunjukkan 
kepuasan pelanggan di angka 
80%. Selain itu, sertifikasi ISO 
ini menjadi dasar yang baik jika 
di tahun-tahun mendatang, 
Puskesmas Timika hendak 
mengikuti proses akreditasi se-
bagaimana disyaratkan dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan 
nomor 46 tahun 2015. 

LPMAK, sebagai sebuah LSM 
yang memiliki kepedulian tinggi 
akan kesehatan, hendak mendu-
kung pembangunan kesehatan 
di Mimika dalam posisinya se-
bagai mitra Pemerintah Daerah 
dan Dinas Kesehatan. (*/tho
bias maturbongs)

Layanan Dokter Terbang

masing-masing Puskesmas Tsinga, 
Aroanop, dan Hoya dari dan ke 
Tembagapura. Sejak pertengahan 
tahun, Departemen Community 
Health Development (CHD) PT 
Freeport Indonesia turut mem-
berikan tambahan alokasi trans-
portasi udara untuk Puskesmas-
Puskesmas di dataran tinggi, 
dengan harapan adanya frekue-
nsi lebih sering untuk pergantian 
petugas kesehatan pemerintah, 

sehingga mereka dapat bertahan 
lebih lama untuk pelayanan di 
kampung.

LPMAK juga memberi kesem-
patan untuk petugas kesehatan 
pemerintah turun ke tempat tugas 
di kampung menggunakan kapal 
Klinik Terapung saat ada jadwal 
layanan ke wilayah pesisir Kabu-
paten Mimika. Dukungan yang 
sama juga pernah dimanfaatkan 
oleh RSUD Mimika saat kegiatan 
bakti sosial.

Selain transportasi udara, 
LPMAK juga memberikan du-
kungan logistik non-medis dan 
bahan makanan secara terbatas 
untuk operasional Puskesmas 
Tsinga, Aroanop, dan Hoeya di 
dataran tinggi. Puskesmas Tsinga 
memberikan pelayanan selama 
12 bulan, Puskesmas Aroanop 
10 bulan, dan Puskesmas Hoeya 

9 bulan. 
Puskesmas Tsinga dan Aroanop 

juga mengalokasikan tenaga kese-
hatan untuk tinggal di kampung 
dan memberikan pelayanan kes-
ehatan perorangan berupa pemer-
iksaan dan pengobatan serta 
pelayanan kesehatan masyarakat 
berupa penyuluhan, kegiatan 
Posyandu, pendampingan kader 
bersama tim Kampung Sehat di 
beberapa kampung dataran tinggi 
yang selama ini tidak mendapat-
kan pelayanan rutin. 

Adanya pelayanan kesehatan 
daerah terpencil semacam ini 
berdampak pada peningkatan de-
rajat  kesehatan masyarakat; di an-
taranya orang sakit bisa sembuh, 
komplikasi buruk akibat penyakit 
dapat dihindari, dan angka ke-
matian dapat ditekan. (*/thobias 
maturbongs)

Transportasi udara (helikopter) merupakan salahsatu transportsi 

yang digunakan dalam mendukung layanan dokter terbang.

Salahsatu bukti kemitraan antara LPMAK dan Pemda Mimika yaitu bekerjasama dalam layanan kesehatan 

di kampung-kampung pegunungan maupun pesisir Mimika. Dalam kegiatan ini aparat kampung juga 

dilibatkan.
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PROGRAM pengendalian pe-
nyakit TB dan HIV juga men-
jadi konsen dari LPMAK yang 
telah dirintis pada lima kampung 
wilayah Kampung Banti, Distrik 
Tembagapura sejak 2009 silam. 
Program tersebut telah mem-
buahkan hasil yang baik, berupa 
kolaborasi lintas sektor yang me-
mungkinkan adanya upaya pen-
gendalian TB yang komprehensif.

 Laporan Biro Kesehatan yang 
diterima Redaksi Buletin LAndAS 
menyebutkan kegiatan pro gram 
pengendalian TB dan HIV dilaku-
kan secara rutin dengan bantuan 
fasilitator lapangan Kampung Se-
hat, bersama petugas Puskesmas 
setempat dan kader kampung.

 Khusus di wilayah Kampung 
Banti, terdapat sumber daya ke-
se hatan yang lebih besar, kegiat-
an didukung pula oleh petugas 
medis RS Waa Banti dan staf 
LPMAK yang kesehariannya be-
rada di wilayah Banti. Pelayanan 
Kelompok Kerja (POKJA) TB-
HIV dilakukan setiap hari Kamis 
di RS Waa Banti, sementara bang-
sal rawat inap pasien TB tersedia 
sepanjang tahun.

 Program pengendalian TB 
dan HIV termasuk dalam ruang 

SALAHSATU bidang pela-
yan an dalam program kes-
ehatan LPMAK adalah pela-

yanan kesehatan mata. Pelayanan 
ini menyedot perhatian ratusan 
bah kan ribuan pasien mata yang 
hendak mengobati matanya. Pro-
gram kesehatan mata dirintis 
sejak 2013-2014.

Pa da 2016, area target kegiatan 
le bih diperluas ke arah pesisir; 
na  mun mengingat keterbatasan 
anggar an maka hanya dilakukan 
di dua distrik, yaitu Distrik Mimi-
ka Tengah dan Mimika Barat. 
Daerah pesisir lainnya dan pegu-
nungan, yaitu Distrik Akimuga 
dan Mimika Timur Jauh akan 
digarap pada 2017, sehingga man-
faat program dapat dinikmati 
oleh lebih banyak masyarakat asli 
Amungme dan Kamoro.

Program ini di antaranya men-
cangkup kegiatan pelatihan un-
tuk petugas kesehatan. Selain itu, 
dilakukan pula kegiatan pemerik-
saan kelainan mata untuk rabun 
jauh atau dekat dan katarak, serta 
operasi katarak gratis. Dengan 
ada nya te naga kesehatan yang 
telah me nerima pelatihan terse-
but, kini pe meriksaan kelainan 
ma ta dapat dilakukan kapan 

pun di Puskesmas, RSUD, dan 
RSMM. Selain berkolaborasi 
dengan Puskesmas setempat, ke-
giatan kesehatan mata di wilayah 
pesisir diintegrasikan dengan lay-
anan Klinik Terapung yang juga 
bertujuan untuk mempermudah 
dan memperlancar implementasi 
kegiatan.

Dari total 666 orang dewasa 
dan 245 anak sekolah yang dipe-
riksa matanya, ditemukan se ba-
nyak 376 kasus rabun jauh dan 
rabun dekat, yang kemudian 
diberikan kacamata.Termasuk 
yang mendapatkan kacamata ter-
se but adalah dua siswa. Selain 
itu, sebanyak 229 obat tetes mata 
dibagikan kepada pasien.

Berdasarkan laporan biro kese-
hatan, pemeriksaan lebih lanjut 
untuk tekanan darah, gula darah, 
tekanan bola mata, dilakukan 
untuk semua pasien dengan kata-
rak matang; karena yang bisa di-
operasi adalah katarak matang 
tanpa kondisi penyulit. Dari an-
tara kasus katarak matang terse-
but, ditemukan tiga pasien tidak 
memenuhi persyaratan operasi, 
dua pasien tidak bersedia diope-
rasi dan tujuh pasien menjalani 
operasi satu mata, dua pasien 

menjalani operasi dua mata. Op-
erasi katarak gratis untuk 9 pasien 
atau 11 mata ini dilakukan di 
atas kapal Klinik Terapung yang 
didudukkan di atas pasir saat air 
surut.

 Klinik terapung
Klinik Terapung telah berhasil 

memberikan layanan di empat 
distrik, yaitu Distrik Mimika 
Timur Jauh, Mimika Tengah, 
Mimika Barat, dan Amar. Mimika 
Barat Tengah belum dikunjungi, 
karena kecukupan tenaga kesehat-
an Puskesmas yang senantiasa ada 
di tempat, dan didukung oleh tim 
Nusantara Sehat yang merupakan 

utusan dari Kementerian Kesehat-
an. Distrik Mimika Barat adinya 
tidak direncanakan sebagai area 
la yanan tetapi mendapatkan 
kun jungan karena diadakannya 
ke giatan pemeriksaan mata dan 
pe nanggulangan kebutaan akibat 
ka tarak yang ditargetkan untuk 
Mi mika Barat dan Mimika Ten-
gah.

 Belum semua distrik di pesisir  
Mimika mendapatkan layanan 
Klinik Terapung, karena perlua-
san area cakupan program akan 
dilakukan bertahap berdasarkan 
hasil evaluasi tahun berjalan. 
Total layanan pada 2016 adalah 9 

kali yaitu Distrik Mimika Timur 
Jauh empat kali, Distrik Mimika 
Tengah dua kali, distrik Amar dua 
kali, dan Distrik Mimika Barat 
satu kali. PELKESI sebagai mitra 
pelaksana program Klinik Tera-
pung yang terintegrasi dengan 
program Kampung Sehat dengan 
periode kontrak 2016-2018. Tim 
Klinik Terapung dari PELKESI 
terdiri dari 1 dokter, 1 perawat, 1 
bidan, 1 staf logistik dan umum; 
yang dibantu oleh penanggung 
jawab program Klinik Terapung 
dari Biro Kesehatan LPMAK.  
Tenaga pendukung yang belum 
ada adalah 1 analis laboratorium, 
yang mana saat ini, pemeriksaan 
laboratorium darah untuk ma-
laria ditangani langsung oleh 
penanggung jawab program Pen-
anggulangan Penyakit Menular 
dari Biro Kesehatan LPMAK atau 
dibantu oleh analis lab dari Pusat 
Pengendalian Malaria Mimika 
atau Malaria Center. LPMAK juga 
bekerja sama dengan (Klinik dan 
Apotek) Medicine Center dalam 
hal penyediaan, pengawasan, dan 
pertanggungjawaban obat dan 
bahan habis pakai untuk Klinik 
Terapung. Medicine Center men-
galokasikan satu manajer untuk 
koordinasi kegiatan dan 1 apo-
teker sebagai penanggung jawab 
farmasi, termasuk yang berhubun-
gan dengan Balai Pemeriksaan 
Obat dan Makanan (BPOM). (*/
thobias maturbongs)

lingkup Kampung Sehat yang di-
implementasikan oleh PELKESI. 
Sementara itu, RS Waa Banti dan 
POKJA TB-HIV dikelola oleh In-
ternational SOS. POKJA TB-HIV 
tersebut menginduk pada Komisi 
Penanggulangan AIDS dan Ger-
akan Terpadu TB Daerah Kabu-
paten Mimika.

 Biro Kesehatan dalam report-
nya menyampaikan, kegiatan yang 
dilakukan berupa pelatihan petu-
gas kesehatan bekerja sama deng-
an Dinas Kesehatan mengadakan 
pelatihan bagi petugas kesehatan 
Puskesmas di Distrik Tembaga-
pura, Akimuga, Mimika Timur 
Jauh, Mimika Tengah dan Amar 
sebanyak 41 orang. Pelatihan ini 
ditujukan untuk meningkatkan 
pemahaman tentang penemuan 
dan pengobatan pasien, monitor-
ing dan evaluasi program, dan 
jejaring program serta mening-
katkan ketrampilan tentang cara 
melakukan penyiapan dan pengir-
iman sampel pemeriksaan dahak 
pasien suspek TB.  Selain itu di-
lakukan pelatihan dan pendam-
pingan terhadap kader TB-HIV.

“Kader kampung merupakan 
salah satu pilar penting dalam 
penjangkauan suspek atau orang 

yang dicurigai sakit TB dan HIV. 
Kegiatan oleh masyarakat dan 
untuk masyarakat ini bermula 
dari pembekalan untuk kader 
kampung terkait apa itu TB, 
bagaimana gejalanya, pencega-
han, dan pengobatannya. Tahun 
2016, telah terlaksana pelatihan 
bagi kader kampung sebanyak 
264 orang-sesi di wilayah pro-
gram. Kader juga mendapatkan 
pendampingan dari LPMAK baik 
secara langsung oleh staf Biro Ke-
sehatan di Banti, maupun melalui 
tim Kampung Sehat dan RS Waa 
Banti,” demikian laporan biro ke-
sehatan. 

Di wilayah Banti, sesuai lapo-
ran, staf Biro Kesehatan mampu 
mengawal kegiatan kader kam-
pung agar berjalan rutin, di mana 
kader yang aktif mengikuti perte-
muan dan melakukan kegiatan-
kegiatan program TB dan HIV 
berbasis masyarakat.

Masih menurut laporan terse-
but, terkait penyuluhan massal 
dan perorangan, saat ini, penyulu-
han rutin dilakukan bersama an-
tara tim Kampung Sehat, tenaga 
medis di RS Waa Banti, petugas 
Puskesmas, dan kader kampung. 
Kader yang sebelumnya sudah di-

latih mampu dan mau melakukan 
pendekatan kepada masyarakat di 
kampung mereka masing-masing 
untuk mengkomunikasikan ten-
tang TB dan HIV, baik secara 
perorangan maupun massal. 
Salah satu contoh yang dilakukan 
secara massal adalah saat pendeta 
Magal, sebagai salah satu kader 
kampung di Banti, menginforma-
sikan tentang TB dan HIV seusai 
kebaktian.

Biro Kesehatan mencatat ter da-
pat 221 orang suspek TB  men-
dapat pemeriksaan di RS Waa 
Banti, baik yang datang atas ini-
siatif sendiri untuk diperiksa 
maupun yang dirujuk oleh kader 
kampung dan petugas kesehatan 
melalui kegiatan penjangkauan. 
Sedangkan pemeriksaan TB yang 
dilakukan di RS Waa Banti ada-
lah anamnese dan pemeriksaan 
fisik oleh dokter, diikuti dengan 
pemeriksaan dahak, laborato-
rium, dan foto Roentgen atau 
X-Ray bagian dada.  

Sebanyak 221 orang yang di-
curigai ada TB dan diperiksa, RS 
Waa Banti mencatat temuan 57 
orang yang positif menderita TB 
dan ditemukan 4 kasus baru HIV.

Pengobatan TB memerlukan 

waktu 6-9 bulan hingga sembuh. 
Untuk mengurangi kemungkin-
an pasien putus obat, maka ka-
der kampung melakukan pen-
damping an pasien, tentunya atas 
seijin pasien dan keluarganya. 
Saat ini, ada 30 kader yang aktif 
mendampingi pasien TB minum 
obat. Tahun 2016 ada dua kasus 
TB (3,5%) yang mengalami putus 
obat. Idealnya angka putus obat 
di bawah 5%; hal ini dapat terca-
pai di antaranya merupakan kon-
tribusi hasil kegiatan yang dilaku-
kan oleh kader kampung. Di sisi 
lain, bersama pasien HIV positif 
yang ditemukan tahun-tahun se-
belumnya, maka saat ini ada total 
19 pasien yang mendapatkan 
pengobatan khusus HIV. Pengo-
batan tersebut adalah Anti Ret-
roviral Therapy (ART) dan perlu 
diminum seumur hidup. Untuk 
pasien lainnya, tetap menjalani 
kontrol rutin dan diupayakan ke-
sehatan tetap terjaga. Saat ini, ada 
10 kader yang aktif mendampingi 
pasien HIV kontrol rutin dan/
atau minum obat. 45 pasien TB 
dan 19 pasien HIV yang dalam 
pengobatan dari RS Waa Banti 
juga mendapatkan makanan tam-
bahan saat mereka kontrol ke 
RS; berupa susu, telur, dan lain-
nya untuk mendukung proses 
pe nyembuhan.(*/thobias matur

Pengendalian TB/HIV di Kampung Sehat

Operasi Mata dari 
Kota hingga Kampung

Pemeriksaan mata gratis bagi masyarakat di kampung-kampung 

pesisir Mimika.
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DUNIA penerbangan di 
Papua terus diramaikan 
dengan hadirnya para 

penerbang (pilot) anak-anak asli 
Papua. 

Melalui program beasiswa yang 
dikelola oleh Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK), telah 
mencetak sejumlah pilot. 

Pada pertengahan 2017 ini 
diwisuda lagi dua orang peserta 
program beasiswa  dari Genesa 
Flight Academy. Mereka adalah 
Amianus Wanmang dan Herman 
Zonggonau. 

Keduanya merupakan lulusan 
dari Genesa Flight Academy yang 
diwisuda bersama 33 pilot baru 
dari batch 8 dan 9, di Jakarta 
pada Jumat (21/7). Sebelumnya 
LPMAK telah membiayai Nalio 
Jangkup, Nathan Aim, Otenus 
Hagabal dan Alion Belau. Mer-
eka saat ini telah bekerja sebagai 
pilot pada sejumlah penerbangan 
swasta.

Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK, Titus Kemong yang 
menghadiri acara wisuda tersebut 
mengaku bangga sebab LPMAK 
telah menghasilkan pilot-pilot 
muda yang diharapkan bisa mem-
bangun negerinya sesuai profesi 
sebagai penerbang.

“Melalui perjuangan dengan 
susah payah tapi mereka bisa 
berhasil. Saya harap jangan puas 
dengan apa yang diperoleh saat 
ini, tapi terus belajar dan ber-
juang sampai benar-benar men-
jadi seorang kapten pilot senior 

Lagi Dua Peserta Beasiswa Jadi Pilot

dengan jam terbang yang tinggi,” 
kata Titus.

Sejumlah lulusan sekolah pen-
erbang yang dibiayai LPMAK me-
lalui Dana Kemitraan PT Freeport 
Indonesia saat ini telah bekerja 
pada beberapa perusahaan pen-
erbangan swasta di Papua mau-
pun di luar Papua. Sebab itu 
Amianus Wanmang dan Herman 
Zonggonau lulusan dari Genesa 
Flight Academy diharapkan bisa 
mendapatkan pekerjaan pada pe-
rusahaan-perusahaan penerban-
gan swasta lainnya dan mampu 
bersaing dengan para penerbang 
lainnya.

Acara wisuda selain dihadiri 
civitas akademi, pada acara itu 
hadir juga Dirjen Perhubungan 
Udara, Agus Santoso dan sejum-
lah wakil maskapai penerbangan.

Dalam sambutannya, Agus San-
toso mengatakan saat ini indus-
tri penerbangan Indonesia terus 
tumbuh pesat. Ia memperkirakan 
pertumbuhan ini akan berlang-
sung tiap tahun. Oleh sebab itu, 
kebutuhan pilot pesawat juga 
terus bertambah. Agus berharap, 
pilot Indonesia bisa menjadi yang 
terbaik di dunia.

Pada kesempatan itu, Genesa 
Flight Academy mewisuda 33 
pilot baru, tujuh diantaranya be-
rasal dari Papua. Rata-rata siswa 
menempuh pendidikan selama 
14 bulan untuk menyelesaikan 
jenjang pendidikan CPL (Com-
mercial Pilot License), Instrument 
Rating dan Multi Engine.

Genesa Flight Academy sekolah 

Sejumlah lulusan sekolah penerbang 
yang dibiayai LPMAK melalui Dana 
Kemitraan PT Freeport Indonesia 

saat ini telah bekerja pada beberapa 
perusahaan penerbangan swasta di 

Papua maupun di luar Papua.

No Nama
Thn 

Lulus
Tempat Kerja

Lokasi 

Penerbangan
Keterangan

1 Nalio Jangkup 2011 PT. Avia Star Timika / Nabire

2 Nathan Aim 2012 PT. Avia Star Biak 

Akhir Tahun 2015  Kembali 

ke Timika & akan mencari 

perusahaan baru

3 Otenus Hagabal 2012 Wings Air Biak / Timika
Lokasi Penerbangan 

wilayah Jawa

4 Alion Belau 2015 Pemda Mimika Mimika

5 Amianus Wanmang 2017 - Baru lulus/diwisuda

6 Herman Zonggonau 2017 Baru lulus/diwisuda

penerbangan swasta yang didiri-
kan oleh Capt. Rubyanto Adisar-
wono. Sekolah penerbangan yang 

berpusat di Cilacap, Jawa Tengah, 
ini didirikan sejak 2012. Selain 
mendidik calon penerbang dari 

tingkat dasar, Genesa juga mendi-
dik siswa endors dari luar negeri. 
(thobias maturbongs)

Lulusan sekolah penerbangan asal Papua foto bersama bersama 

para orang tua usai wisuda, dua diataranya adalah peserta beasiswa 

LPMAK.

Mama dari Herman Zonggonau (kiri) dan Mama dari Amianus Wanmang  menyematkan wings penerbang 

di dada anaknya saat wisuda.

Para Lulusan sekolah penerbangan,Genesa Flight Academy yang diwisuda foto bersama.

DOK BIRO PENDIDIKAN

DOK BIRO PENDIDIKAN

DOK BIRO PENDIDIKAN
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SEKOLAH Dasar YPPK Sem-
inari St Yohanes Pembaptis 
milik Keuskupan Timika, 

memprioritaskan penerimaan 
siswa baru dari dua suku asli di 
wilayah itu yakni Suku Amungme 
dan Suku Kamoro.

Kepala SD YPPK Seminari 
St. Yohanes Pembaptis Timika, 
Suster Maria Bernarda PRR di 
Timika, mengatakan sekolahnya 
menargetkan menerima 100 siswa 
pada tahun ajaran baru.

“Kami akan terima siswa baru 
untuk empat rombongan bela-
jar. Khusus untuk putra daerah, 
tahun ini kami prioritaskan Suku 
Amungme dan Kamoro karena ta-
hun-tahun sebelumnya yang lebih 
menonjol dari suku-suku lain 
seperti Suku Moni,” jelas Suster 
Bernarda.

Menurut dia, semua siswa yang 
berasal dari suku asli Papua teru-
tama dari kalangan tujuh suku di 
Mimika akan menempati Asrama 
Solus Populi yang masih berada 
dalam satu kompleks dengan 
sekolah yang terletak di Kampung 
Karang Senang-SP3 Timika.

“Kami tidak bisa memastikan 
seberapa banyak nanti siswa 
baru Suku Amungme dan Kam-
oro yang diterima di sekolah ini. 
Semuanya tergantung kapasitas 
di asrama. Yang jelas kami tidak 
bisa membatasi. Kalau mereka 
mau sekolah, tentu kami tetap 
menerima mereka,” ujar Suster 
Bernarda.

Pihak sekolah telah menginfor-
masikan penerimaan siswa baru 
dengan prioritas Suku Amungme 
dan Kamoro ke kampung-kam-
pung di wilayah pesisir dan pedal-
aman Mimika.

Suster Bernarda berharap para 
orang tua siswa dari kedua suku 
tersebut merelakan anak-anak 
mereka dididik di sekolah SD 
YPPK Seminari St Yohanes Pem-
baptis dan Asrama Solus Populi 
Timika.

Ia mengeluhkan masih renda-
hnya kesadaran siswa dari kedua 
suku tersebut untuk mengikuti 
pelajaran secara kontinyu di seko-
lah dan asrama.

Pulang berbulan-bulan
Dari jumlah 366 siswa yang 

tercatat pada awal tahun ajaran 
baru 2016/2017, siswa yang aktif 
hanya sekitar 312 orang.

Sedangkan 54 siswa lainnya 
yang umumnya berasal dari Suku 
Amungme dan Kamoro belum 
dapat mengikuti pelajaran secara 

Sekolah Seminari Timika 
Prioritaskan Siswa 
Amungme-Kamoro

PEMERINTAH Kabupaten Mimika 
hanya akan memberikan bantuan uang 
tunai untuk mendukung perkuliahan 
mahasiswa Mimika asal Suku Kamoro dan 
Amungme di tahun anggaran 2017. 

“Kami tidak akan memberikan bantuan 
uang tunai kepada mahasiswa asli Papua 
dari lima suku kekerabatan lain atau maha-
siswa Papua lain tahun ini dan seterusnya,” 
kata Kepala Bagian SDM Setkab Mimika, 
Hengki Amisim di Timika. 

Hengki mengatakan selama dua tahun 
sejak 2015, Pemkab Mimika telah mem-
berikan bantuan kepada 1.113 mahasiswa 
Kabupaten Mimika termasuk semua 
mahasiswa dari suku-suku kekerabatan dan 
Papua lain yang bukan lahir dan besar di 
Mimika. 

Bantuan uang yang diberikan satu tahun 

sekali tersebut menurut Hengki telah salah 
sasaran. 

Padahal mahasiswa dari suku lain (bukan 
suku asli Mimika) juga mendapat jatah dari 
kabupaten asalnya. 

Hengki juga mengatakan bahwa Pemkab 
Mimika dapat memberikan bantuan 
kepada mahasiswa asli Papua lain jika yang 
bersangkutan benar-benar lahir dan besar 
di Mimika. 

“Untuk itu mahasiswa calon penerima 
bantuan uang tunai tersebut harus 
memenuhi persyaratan seperti menyerah-
kan surat akta kelahiran, kartu keluarga 
dan foto copy Kartu Tanda Penduduk,” 
ujarnya. 

Setiap tahunnya, Bagian SDM Setkab 
Mimika menggelontorkan dana yang ber-
sumber dari dana Otonomi Khusus sebesar 

Rp5 miliar hingga Rp6 miliar untuk para 
mahasiswa. Masing-masing mahasiswa 
diberikan uang sebesar Rp5 juta. 

Dana tersebut, kata Hengki, sebenarnya 
dapat difungsikan sebagai beasiswa khusus 
mahasiswa Amungme dan Kamoro mengin-
gat jumlah tidak melebihi 500 orang. 

Ia berharap pada 2018 format bantuan 
kepada mahasiswa bukan lagi berupa ban-
tuan uang tunai melainkan beasiswa. 

Pasalnya, pada 2018 Bagian SDM Setkab 
Mimika telah mengusulkan anggaran sebe-
sar Rp11 miliar untuk program tersebut.

Selain itu, pemberian bantuan uang 
tunai pada 2017 juga akan berdasarkan 
pada SK Bupati Mimika yang mengamanat-
kan jumlah dana yang diberikan tidak sama 
sesuai dengan jenjang pendidikan dan 
disiplin ilmu yang ditekuni. (ant)

Pemkab Mimika Hanya Bantu Mahasiswa Amor

kontinyu lantaran sering pulang 
ke kampung untuk menemui 
orang tua mereka hingga berbu-
lan-bulan.

“Yang lain itu pergi-pulang ke 
kampung untuk jenguk orang tua 
sampai dua tiga bulan. Saat mer-
eka pergi, biasanya berkelompok, 
tanpa pemberitahuan ke sekolah 
dan asrama. Mereka jalan sesuka 
hati, tanpa rasa takut kepada 
guru-guru dan suster-suster pem-
bina,” jelas Suster Bernarda.

Meski menghadapi kondisi sep-
erti itu, pihak SD YPPK Seminari 
St Yohanes Pembaptis dan As-
rama Solus Populi Timika terus 
memberikan pembinaan agar 
siswa terutama dari suku asli lebih 
disiplin dan betah belajar.

Sebab hanya melalui pendidi-
kan yang berkualitas, katanya, 
para generasi masa depan Suku 
Amungme dan Kamoro itu bisa 
bersaing di berbagai profesi pada 
masa mendatang.

“Kalau tidak ditanamkan di-
siplin dari kecil, nanti setelah 
dewasa mereka tetap membawa 
kebiasaan seperti itu. Sekarang 
era persaingan, siapa yang siap 
maka dia akan punya masa depan. 
Salah satu persiapan menghadapi 
era persaingan di masa depan itu 
yaitu sekolah harus rajin dan giat 
belajar. Kami minta orang tua 
untuk dukung anak-anak mereka 
sekolah yang rajin,” pesan Suster 
Bernarda.

Sekolah YPPK Seminari St 
Yohanes Pembaptis dan Asrama 
Solus Populi SP3 Timika meru-

pakan lembaga pendidikan milik 
Keuskupan Timika yang dikelola 
oleh Suster-suster dari Biara Putri 
Reinha Rosari (PRR) yang ber-
pusat di Lebao, Larantuka, Nusa 
Tenggara Timur.

Guna mendukung operasional 
sekolah tersebut, Keuskupan 
Timika bekerja sama dengan Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro yaitu 
lembaga nirlaba yang mengelola 
dana kemitraan dari PT. Freeport 
Indonesia untuk pengembangan 
masyarakat tujuh suku di Kabu-
paten Mimika. (ant)

Kegiatan belajar mengajar di 
Sekolah Dasar YPPK Seminari 
St. Yohanes Pembaptis Timika. 
Sekolah berpola asrama ini 
milik LPMAK yang dikelola 
oleh Keuskupan Timika dan 
diprioritaskan bagi anak-anak 
Amungme dan Kamoro.
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Aktifitas anak-anak di sekolah asrama milik LPMAK. Sekolah Asrama bertujuan untuk menciptakan calon 
intelektual dan pemimpin di tanah Papua.

PT Freeport Indonesia, me-
lalui Lembaga Pengemban-
gan Masyarakat Amungme 

dan Kamoro (LPMAK)  mem-
bantu peningkatan pendidikan 
anak-anak Suku Amungme dan 
Kamoro di Papua.

Sekretaris Eksekutif LPMAK 
Abraham Timang mengatakan 
saat ini LPMAK memiliki lima 
sekolah asrama untuk putra-putri 
Papua.

“Sekolah-sekolah asrama ini 
bertujuan untuk memberikan 
fasilitas akomodasi dan program 
pengayaan bagi anak usia sekolah 
dari wilayah yang terpencil, serta 
mempersiapkan calon intelektual 
dan pemimpin masyarakat,” kata-
nya.

Di dataran tinggi, LPMAK 
mendirikan Asrama Tsinga di 
Kampung Beanekogom, Tsinga 
dan  di pesisir pantai Kaokanao, 
Kabupaten Mimika, dibangun 
Asrama Bintang Kejora putra dan 
putri. Ada juga asrama di luar Ka-
bupaten Mimika, yaitu Asrama 
Amor putra dan putri di Sema-
rang, Jawa Tengah.

LPMAK mempercayakan pen-
gelolaan asrama tersebut kepada 
institusi yang berkompeten di bi-
dangnya.

Sekolah Asrama Taruna Papua 
dikelola Yayasan Mitra Citra-
cendekia Abadi dari Jakarta dan 
Asrama Tsinga dikelola Yayasan 

Asrama Tempat Mencetak Calon Intelektual dan Pemimpin

Joronep, yang didirikan anak-
anak muda Amungme.

Untuk Asrama Solus Populi di 
Timika dan Bintang Kejora putra 
dan putri di Kaokanao dikelola 
Keuskupan Timika.

Sedangkan Asrama Amor, 
kependekan dari Amungme dan 
Kamoro, di Semarang dikelola 
Yayasan Binterbusih Semarang.

Hingga akhir 2016, jumlah 
total siswa yang tercatat tinggal di 
kelima sekolah asrama tersebut 
mencapai 963 siswa.

Lucky Tanubrata, pengelola 
Sekolah Taruna Papua men-
gatakan pentingnya pendidikan 
usia dini untuk mencapai hasil 
maksimal.

“Kami menerima siswa di as-
rama dari usia TK hingga SMP 
dengan sistem pendidikan setara 
nasional ,” katanya.

Menurut dia, sekolah menguta-
makan siswa dari Amungme dan 
Kamoro yang memiliki potensi 
dan keluarga kurang mampu.

Awalnya, Sekolah Asrama Ta-
runa Papua di Timika menerima 
siswa  dari tiga kampung Amung-
me di dataran tinggi Mimika, 
yakni Tsinga, Aroanop, dan Waa-
Banti sejak 2007.

Namun, mulai 2013, Asrama 
Taruna Papua juga menerima 
siswa Amungme dan Kamoro dari 
Timika dan sekitarnya.

Sementara itu, sekolah asrama 

yang dikelola Keuskupan Timika 
memfokuskan pada pembinaan 
dan pendidikan siswa Kamoro 
dengan seleksi dilakukan penge-
lola dan bantuan pastor paroki 
setempat.

Menurut Abraham, tantangan 
utama program adalah pemaha-
man orang tua akan fungsi dan 

Pemerintah Daerah 
Mimika seharusnya 
introspeksi diri apa 
yang sudah dibuat 
untuk masyarakat 

Amungme dan 
Kamoro. Jangan hanya 
bisa mengeritik orang 
lain, tetapi tidak bisa 

melihat kesalahan 
yang ada pada diri 

sendiri.

peran asrama.
“Orang tua cenderung meman-

dang asrama sekedar tempat peni-
tipan anak,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai penting-
nya pelibatan orang tua dalam 
pembinaan dan pendidikan anak-
anak melalui pertemuan formal 
dan informal antara sekolah dan 

orang tua.
Dalam pertemuan itu, lanjut-

nya, bisa disampaikan berbagai 
hal seperti laporan perkembangan 
dan kemajuan anak, informasi 
pendidikan, berbagi wawasan dan 
pengetahuan, hingga penanganan 
anak-anak berkebutuhan khusus. 
(ant)

SALAHSATU fokus LPMAK pada program pendi-
dikan yaitu perbaikan kualitas pendidikan untuk 
anak-anak usia dini. 

Upaya untuk perbaikan kualitas pendidikan salahsa-
tunya yaitu Pendidikan berasrama.

Dalam Laporan tahun 2016 yang dikeluarkan Biro 
Pendidikan, Pendidikan berasrama bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas spiritual dan intelektual anak 
anak Kamoro dan Amungme sejak dini.

Sekolah berasrama memastikan agar anak-anak 
Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas sejak dini. 
Pendidikan yang baik, bagaimanapun juga merupakan 

kunci untuk memutus rantai kemiskinan.
Hingga saat ini, LPMAK memiliki tujuh asrama yang 

tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Mimika, 
Semarang dan Jakarta dengan total penghuni 963 
orang. Dalam pengelolaannya LPMAK bekerjasama 
dengan lembaga mitra pendidikan.

Khusus di wilayah Kabupaten Mimika, jumlah as-
rama sebanyak 5 buah, yakni Asrama Taruna Papua, SP 
IV, Asrama Salus Populi Timika, Asrama Salus Populi 
SP III, Asrama Bintang Kejora Kaokanao Dana Asrama 
Tsi nga, Distrik tembagapura. Sementara Asrama Amor 
di Semarang dan Asrama YMCA di Jakarta.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak 

berpola asrama tersebut merupakan bentuk dukungan 
LPMAK terhadap Sustainable Development Goals 
(SDGs), yang mencakup 17 poin, di antaranya adalah 
pemberantasan kemiskinan dan pendidikan yang 
berkualitas.

Meraih pendidikan berkualitas dan inklusif untuk 
semua menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidi-
kan adalah salah satu alat paling kuat dan terbukti bagi 
berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. 

Tujuan ini memastikan semua anak perempuan 
dan laki-laki bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan 
menengah bebas biaya pada tahun 2030. (miskan)

Memastikan Pendidikan Berkualitas
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KELANGKAAN air ber-
dampak pada lebih dari 
40 persen orang di selu-

ruh dunia, ini adalah angka yang 
mengkhawatirkan dan diduga 
akan terus bertambah seiring 
dengan naiknya suhu global seb-
agai konsekuensi dari perubahan 
iklim. Meskipun 2,1 miliar orang 
telah mendapatkan akses pada 
sanitasi air yang lebih baik sejak 
1990, berkurangnya pasokan air 
yang aman dikonsumsi adalah 
masalah besar yang mempenga-
ruhi seluruh bagian dunia.

Pada 2011, 41 negara men-
galami krisis air, 10 di antaranya 
nyaris kehabisan pasokan air 
tawar yang bisa diperbarui dan 
kini harus bergantung pada sum-
ber-sumber non-konvensional. 
Musim kemarau yang semakin 
panjang dan bertambahnya lahan 
yang berubah menjadi gurun 
telah memperburuk kondisi ini. 
Pada 2050, diperkirakan bahwa 
setidaknya satu di antara empat 
orang kemungkinan besar akan 
terdampak oleh kekurangan air 
yang berulang.

Memastikan adanya akses uni-
versal pada sumber air yang aman 
dan terjangkau pada 2030 mem-
butuhkan langkah kita untuk ber-
investasi pada infrastruktur yang 
memadai, menyediakan fasilitas 
sanitasi, dan mendorong usaha 
kesehatan dan kebersihan pada 
setiap level.

Melindungi dan memperbaiki 
ekosistem yang berhubungan 
dengan air seperti hutan, gunung, 
rawa dan sungai, menjadi san-
gat penting jika kita ingin men-
gurangi kelangkaan air.  Kerja 
sama internasional juga dibutuh-
kan untuk mendorong efisiensi 
penggunaan air dan mendukung 
teknologi perawatan air di negara-
negara berkembang.

Akses universal pada air ber-
sih dan sanitasi  adalah satu dari 
17 Tujuan Global yang tersusun 
dalam Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 dan pendeka-
tan terpadu sangat pen ting demi 
kemajuan di seluruh tujuan.

Sejalan dengan tujuan pem-
bangunan berkelanjutan itu, 
LPMAK sebagai pengelola Dana 
Kemitraan PT. Freeport Indone-
sia mendukung tujuan pemban-
gunan berkelanjutan poin 6 yaitu 
Air Bersih dan Sanitasi Layak 
dengan menjalankan Program 
Sanitasi dan Air Bersih.

 Program Sanitasi dan Air Ber-
sih dilaksanakan di kampung-
kampung pesisir dan pegunungan 
Kabupaten Mimika. Kegiatan 
ini dilakukan secara rutin dan 
dibantu oleh fasilitator lapangan 
Kampung Sehat yang tinggal di 

Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjut

kampung-kampung. Selain itu, 
Kampung Sehat juga memiliki 
teknisi sanitasi dan asisten tekni-
si (tukang) untuk melatih dan 
mendampingi masyarakat dalam 
pekerjaan fisik. 

Tujuan akhir yang dicapai 
adalah penurunan angka kejadi-
an penyakit yang berhubungan 
dengan perilaku higiene dan ke-
sehatan lingkungan yang buruk, 
terutama pada anak usia sekolah 
dan balita.

Hingga tahun 2016, 
total penerima 

manfaat program 
kurang lebih 1.200 
keluarga termasuk 

diantaranya 945 
balita.

 Tak hanya menyediakan sara-
na dan prasarana sanitasi dan air 
bersih, Biro Kesehatan LPMAK 
bekerjasama dengan puskesmas 
setempat dan para kader terlatih 
melakukan pemantauan 5 pilar 
Sanitasi Total Berbasis Masyara-
kat (STBM) dari rumah ke rumah 
17 kampung program.

 Kegiatan pemantauan STBM 

mulai dilakukan secara lebih mer-
ata di wilayah cakupan program 
Kampung Sehat. STBM men-
cangkup lima pilar, yaitu 1) Stop 
Buang Air Besar Sembarangan 
atau BABS; 2) Cuci Tangan Pakai 
Sabun (CTPS); 3) Pengelolaan Air 
Minum Rumah Tangga; 4) Penge-
lolaan Sampah Rumah Tangga; 
dan 5) Pengelolaan Limbah Cair 
Rumah Tangga.

 Sarana air bersih dan sanitasi 

yang sudah ada dimanfaatkan 
warga untuk kebutuhan sehar-
hari (mandi, cuci dan kakus). 

Selain itu Biro Kesehatan se-
cara berkala melakukan moni-
toring dan pengukuran kualitas 
air dan bersama masyarakat 
kampung memperbaiki fasilitas 
yang rusak. Masyarakat penerima 
manfaat program ini terus dido-
rong agar dapat menjaga fasilitas 
yang ada.  

 Program Air Bersih dan San-
tasi telah mendapat berbagai 
penghargaan diantaranya, Gelar 
Karya Pemberdayaan Masyarakat 
(GKPM) Award 2013 dan 2014 
memperoleh Gold sedangkan 
pada 2015 mendapatkan peng-
hargaan Platinum. 

Penghargaan ini diberikan oleh 
Menteri Koordinator Bidang 
Ke se jahteraan Rakyat (Menko 
Kesra). (miskan)

Seorang anak mengunakan 

sarana air bersih untuk mandi.
Masyarakat di kampung program didampingi tukang mengganti 

talang air yang rusak.

Staf Biro Kesehatan memeriksa sampel air sumur. Sarana cuci tangan sederhana menggunakan 

botol plastik bekas.

Masyarakat di kampung program dilatih menyiapkan talang air agar  

kedepan dapat mengganti dan merawat fasilitas air bersih yang ada.
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) sedang 

mencari investor yang akan men-
gelola pabrik pengolahan tepung 
sagu di Kampung Keakwa, Distrik 
Mimika Timur Tengah.

Sekretaris Eksekutif LPMAK 
Abraham Timang di Timika, 
mengatakan pabrik pengolahan 
tepung sagu di Keakwa itu hingga 
kini belum beroperasi lantaran 
masih ada sejumlah dokumen 
dan persyaratan yang harus disele-
saikan oleh LPMAK.

“Kami masih mengurus berb-
agai dokumen sebagai persyaratan 
untuk dapat mengoperasikan 
pabrik sagu di Keakwa. Kami 
harapkan semua persyaratan itu 
bisa diselesaikan tahun ini agar 
pabrik sagu di Keakwa bisa segera 
berope rasi,” kata Abraham.

Beberapa persyaratan yang 
masih harus dilengkapi oleh 
LPMAK yaitu perizinan analisis 
mengenai dampak lingkungan 
(amdal) dan izin pinjam pakai ka-
wasan hutan lindung (mangrove) 
dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.

Kedua persyaratan itu mutlak 
diperlukan agar pabrik pengolah-
an tepung sagu di Keakwa itu bisa 
beroperasi.

Setelah semua persyaratan 
ter  sebut terpenuhi, LPMAK be-
renca na mencari investor yang 
bisa diajak kerja sama untuk 
meng operasikan pabrik tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Pro-
vinsi Papua menyatakan dukung-
an pemerintah provinsi terhadap 
keberadaan pabrik pengolahan 
sagu di Mimika. Sebab itu Dinas 
Kehutanan akan membantu men-
dorong agar perijinan yang dibu-
tuhkan bisa segera diterbitkan.

“Pabriknya sudah ada dan siap 
beroperasi, apalagi untuk kepent-
ingan masyarakat, ini perlu kita 
dorong sama-sama dan Pemerin-
tah Provinsi Papua melalui dinas 
kehutanan akan mendukung 
melalui perijinan,” kata Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Papua 
saat menerima Wakil Sekretaris 
Eksekutif LPMAK Bidang Aset 
dan Investasi, Eva Karopukaro 
bersama timnya di Kantor Dinas 
Kehutanan Provinsi Papua.

Pada pertemuan itu, Eva Ka-
rupukaro menjelaskan latar be-
lakang kehadiran pabrik pengola-
han sagu serta kendala teknis yang 
dihadapi oleh LPMAK. Menurut 
Eva, kehadiran pabrik pengola-
han sagu merupakan komitmen 
dari LPMAK untuk memberdaya-
kan masyarakat asli Suku Ka-
moro.

LPMAK menggelontorkan 
da na cukup besar yaitu lebih dari 

Rp 50 miliar untuk membangun 
pabrik pengolahan tepung sagu di 
Keakwa.

Bangunan pabrik tersebut su-
dah diberkati oleh Uskup Timika 
Mgr John Philip Saklil Pr pada 
Oktober 2015. 

Lokasi pabrik sagu dibangun 
di bekas kampung lama Keakwa. 
Kampung lama itu dulu menjadi 
pemukiman penduduk Keakwa 

saat berlangsung Perang Dunia II.
Lokasi Kampung Keakwa seka-

rang ini berada di dekat bekas 
markas dan lapangan terbang pa-
sukan Jepang.

Saat memberkati fasilitas pa-
brik sagu tersebut, Uskup Saklil 
berharap warga Suku Kamoro 
yang bermukim di Kampung 
Keakwa dan kampung-kampung 
sekitarnya seperti Timika Pantai, 

Pemerintah Provinsi Papua Dukung Pabrik Sagu di Keakwa

Atuka hingga Kokonao agar dapat 
memanfaatkan maksimal fasilitas 
tersebut untuk menunjang ke-
hidupan mereka.

“Kita punya pohon sagu tidak 
ada yang tanam. Tuhan yang 
tanam. Kalau pohon sagu dipo-
tong terus maka lama kelamaan 
akan habis. Tugas kita semua 
untuk menanam sagu di lahan-
lahan tidur untuk diwariskan ke 
anak cucu kita nanti,” ujar Uskup 
Saklil. 

Menurut dia, semua kekayaan 
alam berupa hamparan tanaman 
sagu yang sangat luas di wilayah 
pesisir Mimika, hasil-hasil laut, 

sungai dan hutan yang melimpah 
hendaknya dapat diolah secara 
lestari dan berkelanjutan untuk 
meningkatkan kualitas hidup ma-
syarakat.

“Kekayaan alam yang melimpah 
ini hendaknya menjadi berkat se-
hingga anak-anak bisa sekolah, 
dapur tetap berasap dan masyara-
kat tidak sakit dan mati karena 
tidak mampu membayar biaya 
pengobatan. Kalau semua kekay-
aan alam yang Tuhan berikan se-
cara cuma-cuma ini tidak mampu 
kita olah, kita tetap miskin di atas 
kekayaan alam kita,” tutur Uskup 
Saklil. (ant/thobias maturbongs)

Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr ketika memberkati pabrik 

sagu di Kampung Keakwa Oktober 2015.

Pertemuan antara Tim LPMAK dan Kepala Dinas Kehutanan Pro vinsi Papua. Dalam pertemuan itu, Dinas Kehutanan akan membantu 

mendorong agar perijinan yang dibutuhkan pabrik sagu segera diterbitkan.

Pabrik sagu dilengkapai dengan landasan helikopter (helipad).

Mesin pengiling.



BIDANG Pengemban-
gan Ekonomi Lembaga 
Pengembangan Masyara-

kat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) pada pertengahan 
Juli 2017,  menggelar pelatihan 
pengelolan tepung sagu menjadi 
berbagai pangan seperti pento-
lan Bakso Sagu, Nugett Sagu 
Udang, Nugett Sagu Sapi, Nugett 
Sagu Ikan, Cookies Sagu Kacang, 
Cookies Sagu Keju, Cookies Sagu 
Cokelat, Brownies Sagu dan Cif-
fon Sagu.

Tepung sagu yang digunakan 
yaitu dari sagu lokal Mimika hasil 
produksi Pabrik Sagu Keakwa 
milik LPMAK. Pelatihan yang 
di khususkan bagi staf pegawai 
wanita di LPMAK itu di bina 
oleh tenaga pengajar dari Uni-
versitas Papua (UNIPA), Jurusan 
Teknologi Pertanian.

Kepala Biro SDM LPMAK 
Yeremias Imbiri dalam sambu-
tan yang diwakili oleh Pjs Kepala 
Bidang Perekrutan dan Pengem-
bangan, Anton Tapipea saat 
pembukaan  kegiatan tersebut di 
aula gedung Alkinemok Kamorai 
Timika mengatakan, “pelatihan 
ini bertujuan untuk menunjang 
kapasitas ketrampilan pegawai”.

Terkait dengan itu, Anton me-
minta para pegawai peserta agar 
mengikuti pelatihan dengan baik, 
karena masih ada empat kali per-
temuan lagi bersama tim ahli dari 
UNIPA. 

Sementara itu dalam kesempa-
tan yang sama, Wakil Sekretaris 
Eksekutif Bidang Pengembangan 
Ekonomi LPMAK, Yohanis Kum 
sebelum membuka kegiatan itu 
mengatakan, “ada pemikiran baru 
terkait penguatan kapasitas pega-
wai, dengan harapan, nantinya 
pegawai tersebut bisa dimanfaat-
kan lembaga dalam berbagai pela-
tihan serupa, sebagai pendamping 
dan instruktur bagi masyarakat 
penerima manfaat dana satu per-
sen PT. Freeport Indonesia, teru-
tama ibu-ibu dua suku Amungme 
dan Kamoro serta lima kerabat 
suku.

Selain itu kata Yohanis, “pem-
buatan panganan dari sagu lokal 
Mimika, bisa menjadi model yang 
diharapkan dapat di tiru ma-
syarakat sebagai kegiatan bisnis 
produksi rumahan (home industry) 
untuk peningkatan ekonomi ke-
luarga. 

Kegiatan tahap pertama itu di-
tutup dengan pameran singkat 
panganan hasil olahan tepung 
sagu dari empat kelompok yang 
dihadiri Dekan Fakultas Pertani-
an UNIPA, Dr. Zita L Sarungallo, 
STP. MSi dan Staf Dosen Jurusan 
Teknologi Pertanian UNIPA, 
Sritina N. P. Paiki, STP. MSi se-

Manfaatkan Tepung Sagu Keakwa Untuk Kue Brownies

laku instruktur pelatihan dan 
pendampingan, Perwakilan KPO 
UNIPA di Timika yang juga ber-
peran sebagai pendamping, Wakil 
WASE Pengembangan Ekonomi 
LPMAK, Roy Alexander Olikasa 
(sebagai koordinator kegiatan) 
serta awak media. (ferdinand iri)

Kegiatan pelatihan membuat 

makanan berbahan dasar sagu 

yang diikuti karyawati LPMAK 

dan difasilitasi oleh perwakilan 

Universitas Negeri Papua, 

Manokwari.

FOTO -FOTO : FERDINAND IRI
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Program Kesehatan Ibu dan Anak di Distrik Tembagapura

PROGRAM Kesehatan Ibu dan Anak diberi nama Mimika Sehat (Membangun 
Inisiatif Ibu, Keluarga dan Anak Sehat) telah dilakukan selama 2 periode yaitu 
periode I 2009-2012 dan periode II 2012-2016.

Selama dua periode itu belum terintegrasi dengan program lainnya. Namun sejak Mei-
Juni 2016, program ini berada di bawah payung integrasi program kesehatan masyarakat 
dengan nama “Kampung Sehat”. 

Berbeda dengan sebelumnya, program Kampung Sehat memakai pendekatan teritorial 
atau berbasis kampung untuk Kesehatan Ibu dan Anak, Sanitasi dan Air Bersih, serta 
Pengendalian Penyakit Menular, yang terintegrasi dengan Klinik Terapung.  

Program Kampung Sehat mencangkup wilayah distrik Tembagapura, Akimuga, Mimi-
ka Timur Jauh, Mimika Tengah, dan Amar. Puskesmas Kaokonao yang ada di distrik 
Mimika Barat merupakan rujukan regional, sehingga dianggap tidak lagi memerlukan 
program kesehatan masyarakat LPMAK sebagai komplementer. 

Khusus untuk Tembagapura, wilayah penempatan staf Kampung Sehat juga berbeda. 
Berdasarkan hasil diskusi bersama Puskesmas Tsinga, Puskesmas Aroanop, dan Departe-
men Community Health Development (CHD) PT Freeport Indonesia, staf Kampung 
Sehat ditempatkan di kampung dataran tinggi yang selama ini tidak mendapatkan pelay-
anan rutin, yaitu Ulibugarki, Nosolanop, dan Necember di Tsinga; Ombani, Baluni, 
Anggigi, dan Ainggoin di Aroanop. Puskesmas menempatkan 1 perawat dan 1 bidan 
untuk melakukan pelayanan bersama 4-5 fasilitator lapangan Kampung Sehat di Tsinga, 
dan demikian halnya di Aroanop. 

Untuk pelaksanaan program  Mimika Sehat, LPMAK bekerja sama dengan Yayasan 
Pengembangan Citra Insan Indonesia (YPCII) sejak 2009 hingga 2016. Setelah program 
Mimika Sehat berakhir, LPMAK menunjuk Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Ke-
sehatan di Indonesia (PELKESI) untuk pelaksanaan program Kampung Sehat periode 
2016-2018. (miskan)

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu di Kampung Banti dan sekitarnya, Distrik Tembagapura. dalam kegiatan ini LPMAK bersama Kader terlatih bekerja sama dengan 

puskesmas setempat. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu dan balita  serta pemberian vitamin A dan imunisasi.

DOK BIRO KESEHATAN
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LEMBAGA Masyarakat Adat 
Suku Kamoro (Lemasko) di Ka-
bu paten Mimika, Provinsi Pa-
pua, tengah mendata kondisi 
aktual di tiga distrik di wilayah 
tersebut, terkait bidang kese-
hatan, pendidikan, komoditas 
unggulan, dan bidang lainnya. 

“Tim pendataan Lemasko 
dari Komisi I, II, dan III men-
data kondisi aktual kemu dian 
menyusun laporan kegiatan 
dan data-data yang me reka 

ambil dari lapangan,” kata 
Ketua Lemasko Robert Waro-
pea di Timika, Jumat. 

Robert mengatakan tim 
yang diturunkan ke tiga distrik 
pesisir pantai seperti Distrik 
Mimika Timur, Distrik Mimika 
Timur Jauh dan Distrik Mimi-
ka Barat Jauh melakukan pen-
dataan seperti batas wilayah, 
komoditi unggulan serta pelay-
anan kesehatan dan pendidi-
kan di wilayah itu. 

Selain itu, pendataan terkait 
jumlah penduduk, potensi 
yang ada di kampung tersebut, 
termasuk fasilitas penunjang 
kesehatan dan pendidikan 
seperti obat-obatan serta buku-
buku pelajaran. 

Data-data tersebut dapat di-
manfaatkan oleh siapa saja ter-
masuk instansi pemerintah dan 
swasta yang membutuhkannya 
demi pengembangan selanjut-
nya. 

Ia menambahakn bahwa 
berkaitan dengan batas wilayah 
antar kampung, distrik dan 
kabupaten, pihaknya akan me-
nyampaikan data tersebut kepa-
da Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Mimika serta 
Pemkab Mimika agar membuat 
suatu regulasi berkaitan den-
gam batas wilayah terlebih khu-
sus batas wilayah Kabupaten 
untuk mengantisipasi terjadi 
konflik sosial. (*)

Lemasko Mendata Kondisi Aktual Tiga Distrik

KEBERADAAN Kantor 
Lembaga Musyawarah 
Adat Suku Kamoro (LE-

MASKO) di Timika, Ibu Kota Ka-
bupaten Mimika sangat penting 
untuk melayani masyarakat adat 
Suku Kamoro dari Potowaiburu 
hingga Nakai. 

Pembangunan gedung kan-
tor yang tergolong mewah itu 
tak lepas dari bantuan PT. Free-
port Indonesia melalui Dana 
Kemitraan yang dikelola oleh 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK).

Untuk memastikan kondisi 
gedung kantor tersebut, Tim Sek-
retariat Eksekutif (TSE) LPMAK 
dipimpin Sekretaris Eksekutif, 
Abraham Timang melakukan 
kunjungan ke lokasi kantor yang 
beralamat di kilo meter delapan, 
Jln Poros Timika-Mapuru Jaya, 
pertengahan Juni 2017.  

Berbagai informasi diperoleh 
TSE dari kontraktor terkait pem-
bangunan dan pengembangan 
gedung kantor yang berada diatas 
tanah seluas satu hektar itu.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang menilai, ke-
beradaan gedung kantor dengan 
ruangan yang banyak itu sangat 
fantastis dan bagus, sehingga 
harus dipergunakan dengan baik. 

Sementara dalam kesempa-
tan yang sama,  Perwakilan PT. 
Freeport Indonesia, Samuel Ror-
impande kepada kontraktor me-
nyarankan agar tambahan aseso-
ris yang dinilai cukup luas pada 
lantai dua bagian depan gedung, 
bisa dimanfaatkan sebagai tempat 
penyimpanan arsip, mengikuti 
seperti yang dilakukan Rumah 
Sakit Mitra Masyarakat RSMM 
Timika.

Samuel juga menilai, tangga 
menuju lantai dua dan plat lan-
tainya sangat berdekatan (ren-
dah) sehingga bisa menyulitkan 

Robert Waropea

LEMASKO akan 
Tempati Kantor Baru

orang dengan postur tubuh tinggi 
(harus menunduk)  saat hendak 
melewati tangga tersebut baik ke 
lantai dua maupun sebaliknya.  

Terkait dengan itu, sebelumnya 
penjelasan yang disampaikan kon-
traktor mengatakan, dalam proses 
pembangunan, pihak kontraktor 
hanya mengikuti gambar denah 
bangunan yang diberikan. Setiap 
ruangan kantor LEMASKO juga 
telah dilengkapi dengan fasilitas 
pendukung, seperti sofa, meja 
dan kursi staf, lemari dan com-
puter. (ferdinand iri)

Tim LPMAK ketika mengunjungi kantor Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Kilo 8, Jalan Mapuru Jaya. Dalam waktu 

dekat LEMASKO siap menempati kantor yang baru.
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Oleh : Djarwo

INDONESIA, negeri yang 
biasa di sebut nusantara , neg-
eri yang terbentang di garis 

khatulistiwa. Negeri yang kaya 
akan budaya, bahasa dan beragam 
suku bangsa.

Tiada negeri yang seperti ini 
di belahan dunia manapun. Dan 
tiada yang sama seperti negeri 
ini. Namun, sepertinya kita lupa 
bahwa ada sebuah anugerah dan 
sebuah surga kecil yang di berikan 
oleh Tuhan yang Maha Esa untuk 
Indonesia.

Surga kecil itu berada di se-
berang lautan di ujung timur In-
donesia, surga kecil itu bernama 
Papua.

Papua adalah tanah yang kaya 
raya, tanah yang berlimpah ruah 
dengan hasil buminya, keeksoti-
san alamnya dan keaneka raga-
man budaya bahasanya.

Memang selama ini banyak 
rakyat  Indonesia yang hanya 
mengenal Papua lewat media 
massa dan media televisi saja. 

Dan itupun yang di publikas-
kan dan di expose hanyalah kon-
flik separatis yang terjadi jauh 
beratus-ratus kilometer di pedala-
man Papua.

Papua tidak mengerikan seperti 
yang kebanyakan orang kira, tidak 
seprimitif yang orang bayangkan. 
Dan sebenarnya gerakan separatis 
itu muncul karena mereka merasa 
tidak adanya keadilan dan selalu 
di diskriminasi. Itu karena tanah 
mereka yang terkenal kaya hing-

Papua adalah Surganya  Indonesia

ga tersiar ke seluruh dunia, dan 
tidak terbendung lagi di bukanya 
area-area pertambangan di tanah 
mereka, setelah itu mereka tidak 
menikmati hasil bumi dari tanah 
mereka dan dilupakan begitu saja.

Jujur saja, saya bangga dan 
kagum jadi salah satu anak manu-
sia yang terlahir di Papua. Pernah 
di suatu hari saya mencoba iseng-
iseng nyari kegiatan di bawah 
rumah saya, pas lagi asyik meng-
gali tanah disitu untuk membuat 
selokan kecil saya langsung kepiki-
ran untuk mengumpulkan tanah 
galian tadi dan menaruhnya di 
dalam wadah kuali, tidak lama ke-
mudian saya bergegas mendulang 
tanah itu tadi, dan setelah hampir 
setengah jam hasilnya mulai ke-
lihatan, yang tersisa di kuali itu 
berupa pasir dan serbuk-serbuk 
emas yang mengkilau terkena 
sinar matahari. 

Saya pun kaget setengah tak 
percaya,sambil menggeleng-geleng 

kan kepala saya bicara dalam hati 
saya, tanah ini benar-benar kaya.

Tapi, selepas hari itu saya sudah 
tidak berani lagi menggali tanah 
dan mendulangnya. Saya takut 
semua orang akan heboh dan sisi 
rakus mereka timbul lalu menjadi 
lupa diri dan merusak lingkung-
an.

Bukan emas saja yang ban-
yak di temukan di Papua, 
nikel,tembaga,gas,uranium,dan 
yang lainnya sudah sering di kuras 
dan dibawa keluar Indonesia me-
lalui tambang-tambang yang di 
dirikan pihak asing.

Papua terletak diantara lautan 
dan samudera pasifik yang mem-
bentang, termasuk dalam wilayah 
agraris. Hasil lautnya tidak sedikit, 
berjenis-jenis ikan dan terumbu 
karang banyak juga di temukan di 
perairan Papua.

Warga Papua pun tidak 
kekurangan protein,sebab meng-
konsumsi banyak ikan laut. Tapi 

sayang, banyak juga hasil lautnya 
yang lari dan di selundupkan ke 
negeri seberang.

Buah-buahan,tanaman-tana-
man obat dan rempah-rempah 
juga berlimpah di Papua. Dan 
masih banyak lagi kekayaan alam 
papua yang tidak bisa saya sebut-
kan satu per satu.

Papua juga terkenal sebagai 
tanah yang memiliki orang-orang 
berbakat dalam dunia olahraga, 
sumbangsih atlet-atlet Papua 
untuk olahraga Indonesia sangat-
lah besar. 

Contohnya seperti club sepak-
bola Persipura Jayapura yang 
berprestasi menjuarai liga super 
Indonesia sebanyak 5 kali, se-
belumnya, Papua juga memiliki 
seniman-seniman sepakbola yang 
melegenda dan banyak atlet-atlet 
olahraga lain yang pernah meng-
harumkan nama Indonesia yang 
berasal dari Papua.

Berbicara tentang kekayaan 

tanah Papua memang tidak akan 
pernah ada habisnya. Bukan 
maksud saya terlalu membang-
gakan dan membesarkan tanah 
Papua, tanah kelahiran saya, teta-
pi memang yang tergambarkan 
begitu lah faktanya, hingga selu-
ruh dunia pun mengakuinya.

Tanah Papua kaya akan segala-
galanya, kita mesti bersyukur 
memiliki tanah yang kaya raya di 
Indonesia ini dan kita mesti tahu 
penyumbang terbesar pendapatan 
negara Indonesia ini berasal dari 
tanah Papua.

Maaf jika ada kata-kata saya 
yang salah dan tidak berkenan di 
hati pembaca mohon di maafkan

Karena tidak ada manusia di 
muka bumi ini yang luput dari 
kesalahan dan jauh dari kesem-
purnaan.

Makasih ya ALLAH atas an-
ugerahmu sebuah surga kecil yang 
kaya raya !! (*)

5 Kalimat untuk Menolak Permintaan Teman yang Ingin Berhutang
DALAM kehidupan bermasyarakat, peri-
hal pinjam-meminjam uang menjadi ses-
uatu yang lumrah. Juga merupakan salah 
satu praktik saling  membantu. Sebagai 
makhluk sosial, su dah seyogyanya kita 
membantu orang lain, bukan?

Berbeda dengan kasus lainnya — saat 
te man, kerabat, ataupun orang lain min-
ta pertolongan pada kita untuk memin-
jamkan sejumlah uang kepadanya, ke-
banyakan kita akan merasa keberatan 
dan berpikir dua kali untuk mengabul-
kan permintaannya tersebut. Belum lagi 
jika si peminjam uang nggak kunjung 
mengembalikan uang dalam batas waktu 
yang disepakati bersama, nggak jarang hal 
ini akan menjadi penyebab perselisihan.

Nah, supaya nggak diliputi rasa bersa-
lah saat kamu berniat untuk nggak 
me  minjamkan uang pada seseorang, 
siapa  pun itu, berikan jawaban melalui ka-
li mat-kalimat berikut.

1. “Uang sih ada, tapi aku masih ada 
tagihan bulanan yang belum kebayar. 
Ada listrik, air, kirim ke orangtua, belum 
lagi belanja bulanannya…”

Cara menjawab dengan kalimat seper-
ti ini dirasa cukup ampuh karena alasan 
yang diutarakan perihal pengeluaran yang 
sifatnya penting dan rutin. Usahakan 
untuk nggak menyebutkan bahwa kamu 
sedang ingin membeli barang yang sifat-
nya konsumtif seperti fashion item atau-
pun gadget baru. Karena justru menyirat-
kan bahwa kamu punya simpanan uang 
berlebih. Hal ini justru akan membuat 
si peminjam menjadikan kamu sebagai 
orang pertama yang dimintai tolong 
untuk bisa berhutang. Mau?

2. “Duh maaf, bukannya nggak mau 
minjemin, tapi aku punya tanggun
gan cicilan. Kalau telat bayar bisa kena 
denda nih. Kecuali kamu mau ikut 
nanggung bunga sama dendanya sih…”

Bilang saja jika kamu sedang punya 
tang gungan cicilan, entah cicilan ken-
da ra an, rumah, gadget, ataupun cicilan 
lain nya yang harus dibayarkan setiap 
bulannya. Alasan ini dijamin akan mem-
buat calon peminjam mundur perlahan. 
Pasalnya, bukannya mendapat pinjaman, 
malah ditantang ikut menanggung bunga 

dan denda ke bank. Mana ada yang mau?
3. “Lah kok sama, aku juga lagi butuh 

uang nih! Enaknya minjem ke siapa ya?”
Alasan ini bisa kamu praktikkan ke 

orang-orang yang su ka memaksa saat me-
minjam uang. Sehingga jawaban apapun 
yang kamu lon tar kan saat diminta me-
minjamkan uang selalu nggak mempan 
buat dia. Dengan memberikan alasan ini, 
otomatis mere ka akan segera membatal-
kan keinginan untuk berhutang karena  
dianggap nggak punya uang juga. Tapi ha-
ti-hati, jangan sampai kamu terlihat ber-
belanja dalam sementara waktu. Kamu 
nggak mau ‘kan dicap pembohong?

4. “Waduh, duitku juga lagi dipinjam 
orang nih, sampai sekarang belum diba
likin huhuhu sedih~”

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi 
jika kamu memberi alasan penolakan se-
perti ini. Pertama, si peminjam maklum 
dan membatalkan niat meminjam uang 
ke kamu, yang kedua, si peminjam nekat 
menawarkan diri untuk menjadi penagih 
utang untuk kemudian ia gunakan uang-
nya. Biasanya ini terjadi jika ia benar-

be nar membutuhkan pinjaman uang. 
Un tuk mengantisipasi hal ini, siapkan 
se seorang untuk berpura-pura berhu-
tang padamu sebagai rencana cadangan 
se andainya yang terjadi adalah skenario 
kedua.

5. “Maaf belum bisa kasih pinjaman. 
Aku punya komitmen untuk nggak me
minjamkan uang ke siapapun. Jangank
an ke kamu, ke keluarga saja nggak”

Penolakan seperti ini dinilai cukup te-
gas karena kamu dengan jelas menyatakan 
bahwa nggak akan memberikan pinjaman 
ke siapapun, bahkan ke keluarga. Selain 
te gas, alasan ini juga bisa membuat na-
mamu dihapus dalam daftar orang-orang 
yang bisa dimintai pinjaman.

Menolak permintaan pinjaman uang 
adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, 
kamu nggak perlu merasa berdosa saat 
nggak bisa meminjamkan uang kepada 
teman atau kerabatmu. Kalau memang 
sedang nggak punya cukup uang atau kha-
watir dengan proses pelunasannya nanti, 
kenapa harus takut menolak? (www.hip
wee.com)

Persipura Jayapura juara Torabika Soccer Championship 2016 

(TSC 2016).

Sagu salahsau kekaaan alam Papua, tampak seorang anak membantu 

orangtuanya memangkur sagu.
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BIRO Sumber Daya Manu
sia (SDM) pada lingkun
gan Lembaga Pengem

bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) mulai 
melakukan evaluasi terhadap 
struktur kelembagaan. Hal itu 
perlu dilakukan sebab jumlah 
pegawai LPMAK saat ini tak se
banding dengan struktur yang 
ada—pasca dilakukan rasional
isasi dan pemangkasan anggaran.

Kepala Biro SDM LPMAK, 
Yeremias Imbiri mengatakan, 
sesuai arahan dari Tim Sekre
tariat Eksekutif maka Biro SDM 
mengkaji dan mengevaluasi 

Biro SDM Evaluasi 
Struktur Lembaga

struk tur yang berlaku saat ini, ten
tunya disesuaikan dengan kondisi 
terkini lembaga. Jumlah pegawai 
LPMAK saat ini menurut Yeremias 
sudah berkurang sehingga perlu di
li hat kembali penempatan pegawai 
dengan menyesuaikan pada struk
tur yang akan dirubah.

Jumlah pegawai LPMAK seban
yak 207 orang namun 73 orang 
memilih mengambil paket Pemutu
san Hubungan Kerja (PHK) secara 
sukarela sehingga menyisakan 134 
orang yang saat ini terdaftar sebagai 
pegawai LPMAK.

Saat ini LPMAK memiliki lima 
orang Wakil Sekretaris Eksekutif 
yang melapor langsung ke Sekretar
is Eksekutif. Selain itu ada banyak 
biro dan bagian yang lowong pasca 
rasionalisasi pegawai, namun sesuai 
keputusan Badan Pengurus dan 
Badan Musyawarah, tidak boleh 
merekrut lagi pegawai baru. Otom
atis menurut Yeremias, Biro SDM 
akan memaksimalkan sumber daya 
yang ada—tentunya dengan melihat 
kemampuan dari masingmasing 
pegawai.

Usulan revisi struktur itu telah 
disampaikan Kepala Biro SDM 
pada rapat Tim Sekretariat Ekse
kutif dan kemudian dibawa lagi ke 
rapat Badan Pengurus guna dimin
ta persetujuan dan pengesahannya.

Biro SDM akan menindak
lanjuti keputusan BP untuk 
menyusun struktur serta 
menempatkan orangorang 
yang tepat.  Pastinya, menu
rut Yere mias Imbiri, ada pe
nilaian termasuk masingma
sing pegawai.

 “Lebih baik miskin struk
tur dan kaya fungsi, daripada 
kaya struktur tapi miskin 
fungsi,” paparnya.

Dengan perampingan struk
tur  itu, Yeremias berharap 
tidak akan menghambat ki
ner ja biro dan bagian yang 
baru terbentuk. Sebab, deng
an banyaknya bidang jadi 

tidak fokus kerja.
Sementara Sekretaris Ekseku

tif LPMAK, Abraham Timang 
menilai struktur lembaga saat 
ini sudah tak relevan lagi dengan 

kondisi yang ada. Hal ini ber
akibat kondisi perusahaan yang 
merupakan satusatunya donatur 
tunggal bagi LPMAK.(thobias 
maturbongs)

Yeremias Imbiri

Karyawan dan karyawati LPMAK ketika mengikuti kegiatan outbond 

di Mile 21 Timika, akhir tahun lalu.


