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LPMAK Ibarat
Pohon Anggur

Ibarat menjadi pohon anggur bagi 
masyarakat, LPMAK baru saja 
melakukan pergantian kepemimpi-
nan. Sebagai bagian dari perema-
jaan organisasi, dapat dipahami 
sebagai pohon anggur. Ranting 

kering dan tak menghasilkan buah 
lagi, akan dipotong dan dibuang 
supaya muncul ranting yang baru 
dan menghasilkan buah yang baik.

Simak Halaman 3 dan 4.

Serah terima jabatan sekretaris eksekutif LPMAK periode 
2016-2018 usai Ibadah Perutusan dan Berkat.

FOTO - FOTO : MISKAN
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Anak-anak Kampung Keakwa sedang mandi di pantai dekat pelabuhan keakwa.

CSR Meningkatkan 
Reputasi Organisasi
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Kapan Seka Bersama di Kampung?

Udara Berharga Daripada Uang

PACE Yakob yang ditunjuk 
sebagai Ketua RT duduk 

termenung di para-para depan 
rumahnya di tepi muara sungai 
Paomako. Situasi agak sepi karena 
kapal baru saja tolak menuju 
Agats dan selanjutnya Merauke. 
Jauh memandang ke muara, kapal 
menghilang di sela-sela pohon 
manggi-manggi dan aliran sungai 
mengantarnya pergi meninggalkan 
lampu mercusuar di muka muara 
sungai. Pemandangan hanya 
digantikan oleh seorang lelaki yang 
mendekat, ke arah rumahnya.

“Oo… itu Komen!”
“Paitua pikir apa, coba syuku-

rankah?” goda Komen agar RT 
terpilih mengundang warga untuk 
mendoakan, sekaligus minum teh 
atau kopi, kue serta menabuh tifa 
dan menari seka ala Kamoro.

“Penting juga tapi…. “ jawab RT 
Yakob berbeban berat merahasia. 
“Jii pace, kenapa murung begitu, 
coba ceritakah?” tuntut Komen, su-
paya RT terbuka kepada warga nya.

“Kalau ada yang ganggu, jangan 
takut!” Komen berjanji warga 
sekampung mendukung bila ada 
yang tidak senang RT terpilih 
beberapa hari itu.

“Ndao… kita tidak bisa ha-
dapi masalah ini!, tapi saya mau 
kasitahu. Kepala pemerintah kita 
korupsi, makan uang rakyat,” urai 
RT. “Trus?” tagih Komen.

“Jadi tidak ada uang untuk 
kampung!” tegas RT lagi.“Ah itu 
saja moo.. “ tepis Komen seolah 
tidak apa-apa.

“Kenapa, ini uang rakyat, harus 
disalurkan kepada rakyat!” tegas 
RT membuka bebannya.

Sambut Komen: “Ee.. RT. RT 
baru, ingat ee. Uang tidak pen-
ting, ….” RT langsung memotong, 
pembicaraan Komen. “Apa, coba 
ulang?”

“Keraka dan ikan masih banyak, 
pohon sagu masih banyak. Kita 
masih hirup udara segar dan masih 
hidup dari dulu…” ucap Komen 
panjang lebar.

RT: “Trus, apa hubungannya 
dengan uang yang dikorupsi?”

“Tidak penting, yang penting 
adalah udara gratis…” ajak Komen 
kepada RT agar berpasrah menye-
rahkan semua tindakan korupsi 
manusia kepada Tuhan.

RT mengiyakan Komen siapkan 
acara semalam suntuk. Lagu Seka 
berjudul: “: Kami muda-mudi 
Mimika” mengawali acara menari 
Seka bersama sepanjang malam.*

Bos, kapan turun kampung? 
Karena kami masih ingat waktu 
kunjungan-kunjungan LPMAK ke 
kampung. Habis kegiatan, atau ada 
waktu luang pada malam hari, teru-
tama malam terakhir kunjungan 
program, kami selalu seka bersama 
adik-adik dan bapa-bapa, laki-laki 
dan perempuan. Semua dari kam-
pung dan rombongan dari kota ber-
campur jadi satu. Ada yang buat pa-
sangan goyang Seka, laki-laki sama 
laki-laki atau perempuan sama 

perempuan, ada yang campuran 
laki dan perempuan.

Seka bersama seperti di Kam-
pung Ipiri waktu kunjungan biro 
dari LPMAK, itu hiburan bagi 
rakyat. Tidak hanya program yang 
turun kampung, tapi manusia yang 
pikir dan kerja di LPMAK juga 
turun goyang sama-sama di kam-
pung. Jadi masyarakat, tua-muda, 
besar kecil, laki perempuan semua 
senang sekali mendapat kunjungan 
dan bermalam di kampung dan 

seka sampai pagi.
Ikan dan keraka selalu ada. Sam-

pai kami buang-buang karena tidak 
ada pembeli ikan yang melimpah di 
kampung. Biasa jual ke pedagang 
kapal buton, tapi kalau bapa ibu 
ke sana, bisa nikmati hasil alam di 
sana. Kalau ada kunjungan seperti 
dulu, kami tunggu di kampung.

Niko
Warga Kampung Ipiri

Mimika Barat.

PENGELOLAAN dan pemanfaatan dana CSR dapat ber-
dampak luas. Selain target program CSR kepada masyarakat 
secara eksternal lembaga/organisasi pengelola CSR, dapat 

juga berdampak luas secara internal lembaga pengelola, yakni 
berimbas kepada karyawan atau pekerja lembaga pengelola CSR.

Sejumlah survei telah membuktikan bahwa, komitmen yang 
besar, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sasar-
an program CSR secara eksternal. Sementara itu, sejumlah peneli-
tian berdasarkan hasil survei, menyebutkan juga bahwa komitmen 
yang besar terhadap CSR berdampak luas juga pada sikap-sikap 
karyawan. Setidaknya, hasil survei menyebutkan CSR dapat mem-
bantu pengembangan karyawan, termasuk merubah pandangan-
pandangan positif seorang karyawan terhadap dirinya maupun 
terhadap atasannya, organisasi.

Survei penelitian yang dilakukan oleh Sirota Survey Inbtelli-
gence menyebutkan, dari 1,6 juta karyawan lebih dari 70 organisa-
si, mencatat 7 dari 10 karyawan memberikan acuangan jempol atas 
komitmen pemimpin terhadap CSR. Sebutnya, pentingnya tang-
gungjawab sosial menciptakan kecenderungan karyawan lebih puas 
dengan pekerjaan mereka. Setidaknya, nilai-nilai positif mengem-
bangkan kepribadian mereka serta berkontribusi penuh terhadap 
perusahaan pengelola CSR. Untuk itu, sebuah perusahaan pen-
gelola CSR dapat sukses dalam menjalankan program pelayanan 
kepada publik, terutama kepada target dan sasaran program.

Penelitian itu juga menyebutkan, terjadi perbedaan penyikapan 
terhadap manajemen senior dalam memperlihatkan komitmen 
kuat terhadap CSR. Sekitar 70 persen responden menyebutkan 
serta menilai manajemen senior memiliki integritas tinggi, ber-
banding satu dari lima karyawan yang memandang negatif terha-
dap komitmen pemimpin CSR.

Hasil survei tersebut memberitahu, bahwa karyawan melihat 
CSR berhubungan erat dengan penilaian terhadap karakter kepe-
mimpinan kalangan senior. Perusahaan dengan gampang menilai 
keinginan karyawan. “Apa yang diinginkan karyawan dalam peru-
sahaan CSR?”

Lain fakta, bahwa dua karyawan dari tiga karyawan lebih puas 
dengan komitmen CSR. Survei itu menyebutkan pula bahwa, 
manajemen senior memiliki “Sense of direction” yang kuat, ber-
banding 18 persen karyawan di organisasi CSR yang minim komit-
mennya.

Contoh kasusnya, ketika karyawan mempertanyakan waktu dan 
biaya yang dihabiskan untuk inisiatif-inisiatif sosial. Pemimpin 
yang efektif akan menunjukkan peran strategis terhadap program-
program CSR demi mendukung kepentingan perusahaan. Penga-
ruh dari sikap positif semacam itu terhadap employee engagement 
juga sama mengejutkan. Sebab, ketika karyawan berpikir positif 
tentang komitmen organisasi CSR, employee engagementnya men-
capai 86 persen. Sebaliknya, ketika karyawan berpikir negatif ten-
tang aktivitas-aktivitas CSR beserta terhadap pemimpinnya, maka 
dampak pengaruh kepada sosial kemasyarakatan hanya mencapai 
sekitar 37 persen, yang highly engaged.

Perbedaan-perbedaan itu mengambarkan fakta bahwa, rasa ke-
banggaan merupakan penggerak utama demi semangat dan menca-
pai hasil program CSR. Salah satu dorongan semangat adalah, se-
tiap karyawan merasa ingin dirinya diasosiasikan dengan organisasi 
CSR yang sukses, apalagi perusahaan atau organisasi CSR tersebut 
memiliki citra positif yang luar biasa. (*)
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HAMPIR semua orang 
mempunyai pengalaman 
tanam menanam sebuah 

pohon, dan tentunya  untuk 
membuat pohon itu berbuah 
lebat tidaklah semudah yang dipi-
kirkan.

Dibilang sulit juga tidak, tapi 
gampang juga tidak. Perum-
pamaan ini menggambarkan 
Tuhan sebagai pemilik kebun, 
mendapati ada umat-Nya yang 
tidak berbuah dalam jangka 
waktu lama. Jika diperhatikan 
dalam jangka waktu tertentu tidak  
berbuah maka Tuhan  membuka 
kesempatan bagi manusia untuk 
berubah.  

Namun ketika kesempatan itu 
disia-siakan, pohon yang tidak 
berguna itu pada akhirnya akan 
ditebang. Pohon  itu hidup per-
cuma dan hanya menghabiskan 
zat-zat nutrisi yang dibutuhkan 
tanaman anggur dalam kebun. 
Namun secara luar biasa, Yesus 
yang diumpamakan sebagai pen-
gurus kebun meminta kesempa-
tan sekali lagi.

Perumpamaan itu disampaikan 
Uskup Timika, Mgr John Philips 
Saklil, Pr saat memimpin ibadah 
berkat perutusan dan serahterima 
jabatan Sekretaris Eksekutif Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
pada Senin (15/2) di Gedung 
Multi Purpose Kuala Kencana.

“LPMAK secara lembaga itu 
seperti pohon anggur, kalau ada 
bagian ranting kering dan tidak 
bisa berbuah lagi maka dipotong 
dan dibuang supaya muncul ran-
ting yang baru. Jangan dipelihara 
terus sebab akan mengganggu 
yang lain. Kadang sebagai ma-
nusia kita sudah tahu pohon itu 
sudah tidak subur tapi masih 
kasih pupuk supaya membuatnya 
bisa berbuah. Semua itu baik, 
cuma ketika tidak bisa lagi, jangan 
dipaksakan,” jelas Uskup John 
dalam khotbahnya.

Begitupun dalam konteks 
LPMAK, kalau ada pengurus 
LPMAK yang tidak produktif lagi, 
kata Uskup John, perlu diganti 
dengan orang lain agar semua pro-
gram yang sudah direncanakan 
bisa berjalan.  

Jangan sampai lembaga yang 
menjadi representatif masyarakat 
Suku Kamoro dan Amungme itu 
menjadi sarang bagi orang yang 
sebetulnya tidak bisa bekerja tapi 
terus dipelihara, kata Uskup Sak-
lil.

Melalui khotbahnya, uskup me-
ngajak seluruh pegawai LPMAK 
termasuk para pimpinan di ling-

LPMAK Ibarat
Pohon Anggur

mat dari tebangan dan dilempar 
kedalam api.

“Yesus pun berseru, “Tinggal-
lah di dalam Aku dan Aku di 
dalam kamu. Sama seperti ranting 
tidak dapat berbuah dari dirinya 
sendiri, kalau ia tidak tinggal 
pada pokok anggur, demikian 
juga kamu tidak berbuah, jikalau 
kamu tidak tinggal di dalam Aku,” 
kata Uskup John  mengutip sura t 
rasul Yohanes 15:4.

Mengingatkan pelayanan LPM-
AK kepada masyarakat mela lui 
pro gram pendidikan, kesehatan 
dan ekonomi, uskup mengajak 
pim pinan LPMAK mulai dari 
Ba dan Musyawarah, Badan Pe-
nguru s, Sekretaris Eksekutif (SE) 
serta seluruh pegawai LPMAK 

harus benar-benar takut akan 
Tuhan. Sedangkan level SE dan 
para pegawai, harus melayani 
masyarakat dengan sungguh-sung-
guh.

Ibadah perutusan itu dihadiri 
Wakil Bupati Mimika, Ketua 
Badan Musyawarah LPMAK ber-
sama anggota, Ketua Badan Pen-
gurus LPMAK bersama anggota, 
perwakilan pimpinan PT Free-
port Indonesia, anggota DPRD 
Mimika serta unsur seluruh pega-
wai LPMAK dan para mitra kerja 
LPMAK.

Perlu kerjasama
Sementara itu, Wakil Bupati 

Mimika, Yohanes Bassang dalam 
sambutannya meminta LPMAK 
dan Pemerintah Daerah Kabupa-
ten Mimika sinergi dalam mem-
bangun daerah. Pemerintah dae -
rah menurut wakil bupati, meng  
 apresiasi semua program LPMAK 
melalui pendidikan, kesehatan 
dan ekonomi yang telah berjalan 
selama ini guna membantu ma-
syarakat.

Dia juga meminta LPMAK 
dan pemerintah daerah dalam 
hal ini instansi terkait agar perlu 
membuat data base tentang jum-
lah mahasiswa yang mendapat 
ban tuan pendidikan agar tidak 

terjadi pendobelan di dalam pem-
berian beasiswa. Begitu pula pada 
program lain perlu dibicarakan 
sinkronisasi program agar tidak 
tumpang tindih.

Unit bisnis
Sedangkan Sekretaris Ekseku-

tif LPMAK terpilih, Abraham 
Timang melalui sambutan per-
dananya menyampaikan banyak 
terimakasih kepada mantan SE, 
Emanuel Kemong yang telah 
bekerjakeras selama kurun waktu 
lima tahun masa kepemimpi-
nannya. Abraham juga bertekad 
menjalankan semua program 
LPMAK sesuai rencana strategis 
yang sudah ditetapkan oleh lem-
baga. Kendati demikian, menurut 
Abraham sesuai dengan peruba-
han-perubahan yang terjadi saat 
ini, tidak menutup kemungkinan 
LPMAK perlu melakukan terobo-
san dengan membuat unit-unit 
bisnis agar bisa menopang pereko-
nomian lembaga.

Abraham juga berjanji selama 
ma sa kepemimpinannya tetap 
mem bangun kerjasama dengan 
para mitra dan stakeholder teruta-
ma pemerintah daerah dalam me-
rancang program-program kerja 
berbasis masyarakat. (thobias ma-
turbongs)

kungan LPMAK agar takut akan 
Tuhan. Hidup manusia yang be-
gitu rusak oleh benalu dan tunas-
tunas dosa seringkali tidak lagi 
dapat diperbaiki sendiri, sehingga 
manusia membutuhkan uluran 
tangan Yesus, sebab itu kita, 
menurut uskup harus takut akan 
Tuhan.

Tuhan Yesus, jelas uskup, telah 
datang untuk menyelamatkan 
umat manusia. Dalam prosesnya, 
terkadang ada bagian-bagian yang 
tidak efektif dari diri manusia, 
maka bagian itu harus ‘dicangkul’ 
atau ‘dipotong’ dan itu bukanlah 
hal yang menyenangkan. Proses 
itu terkadang bisa membuat ma-
nusia menderita. Tapi itu sung-
guh diperlukan agar manusia sela-

LPMAK secara 
lembaga itu seperti 
pohon anggur, kalau 
ada bagian ranting 

kering dan tidak bisa 
berbuah lagi maka 

dipotong dan dibuang 
supaya muncul ran-

ting yang baru.

Anak-anak dari Sekolah Asrama Salur Populi, SP III menyanyikan lagu-lagu pujian saat ibadah 
perutusan sekretaris eksekutif LPMAK.

Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang ketika memberika sambutan saat serah terima jabatan 
sekretaris eksekutif LPMAK.

Sekretaris Eksekutif LPMAK terpilih, Abraham Timang memberikan sambutan perdana dan 
harapan-harapannya saat memimpin LPMAK.

Uskup Timika, Mgr. John Philips Saklil, Pr memimpin ibdah perutusan dan berkat.
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PERGANTIAN kepemimp-
inan suatu organisasi atau 
regenerasi merupakan hal 

yang sangat mutlak untuk dilaku-
kan, ini berkaitan dengan perema-
jaan bagi organisasi serta ajang 
promosi bagi generasi penerus.

Begitupun di Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) yang baru 
saja melakukan pergantian kepe-
mimpinan pada tingkat Sekre-
taris Eksekutif dari pejabat lama 
Emanuel Kemong kepada pejabat 
baru Abraham Timang.

Regenerasi kepemimpinan di 
lingkungan LPMAK juga meru-
pakan momen yang sakral bagi 
lembaga ini, sebab memimpin 
LPMAK bukan pekerjaan yang 
gampang. Kesehariannya seorang 
sekretaris eksekutif harus ber-
temu dengan warga masyarakat 
yang datang dari berbagai latar be-
lakang suku dengan temperamen 
yang berbeda. 

Menurut mantan Sekretaris 
Eksekutif LPMAK, Emanuel Ke-
mong,  regenerasi atau pergantian 
kepemimpinan itu sendiri bertu-
juan agar estafet kepemimpinan 
suatu organisasi bisa berlangsung 
serta memberikan pengalaman 
bagi  orang lain untuk menerus-

APA yang tidak berubah dalam dunia 
ini adalah perubahan itu sendiri, termasuk 
di dalamnya adalah perubahan lingkungan 
organisasi atau lembaga. Perubahan ling-
kungan lembaga adalah suatu keniscayaan 
baik internal maupun eksternal. Di masa 
sekarang ini, intensitas dan kecepatan pe-
rubahan lingkungan organisasi atau lem-
baga berlangsung sangat tinggi dan sangat 
dinamis.

Kondisi tersebut sering kali membawa 
organisasi pada situasi yang menyulitkan, 
bahkan mengancam keberlangsungan or-
ganisasi.

Menurut Ketua Badan Pengurus Lemba-
ga Pengembangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK), Yohanes Deikme, 
perubahan lingkungan organisasi atau 
lembaga akan menimbulkan dorongan 
atau tekanan organisasi untuk melakukan 
perubahan atau menyesuaikan perubahan 
tersebut.

Dia menyebut faktor lingkungan ekster-
nal yang mendorong perubahan, yakni 
kekuatan kompetisi, kekuatan ekonomi, 
kekuatan politik juga kekuatan sosial.

Sementara, pada lingkungan internal 
organisasi, perubahan-perubahan yang ter-
jadi pada nilai-nilai, etos kerja, kompetensi 
maupun aspirasi karyawan juga mengharus-
kan respons organisasi yang tepat. Organ-
isasi yang tidak mampu melakukan peruba-
han akan goyah dan akhirnya tertindas. 

Pergantian Pimpinan 
Bagian dari Peremajaan

kan kebijakan-kebijakan lembaga 
yang sudah dilaksanakan periode 
sebelumnya. 

LPMAK itu sendiri menurut 
Kemong memiliki tujuan yang 
mulia sebagai penopang pem-
bangunan di Mimika di dalam 
mendukung pemerintah daerah. 
Untuk itu kerjasama semua pihak 
sangatlah penting, sebagaimana 
mobil yang tidak akan bisa me-
laju jika hanya terdapat mesin 
saja, tanpa ada ban, roda dll, se-
hingga sangat mutlak dibutuhkan 
kerjasama antar LPMAK dengan 
pemerintah daerah serta para 
pihak yang selama ini bermitra 
dengan LPMAK.

Peran Penting Pimpinan dalam Organisasi

Penyampaian Ketua BP-LPMAK itu 
menyikapi gejolak yang menerpa LPMAK 
pada awal tahun 2016, ketika sekelompok 
warga menghendaki adanya perubahan di 
tubuh LPMAK.

Permasalahan yang kemudian timbul 
adalah perubahan organisasi bukanlah 
suatu hal yang mudah untuk dilakukan, 

sebab menurut Deikme, upaya perubahan 
organisasi akan menemui banyak kesulitan 
dan kendala. Pasalnya, LPMAK mempun-
yai aturan main yang tidak bisa diintervensi 
semena-mena oleh pihak luar.  

Perubahan organisasi untuk menyesuai-
kan perubahan lingkungan seringkali tidak 
berlangsung secara alamiah, bahkan me-

merlukan perencanaan dan  perhitungan 
yang matang.

“Di sinilah pentingnya seorang pe-
mimpin dalam memainkan perannya 
untuk perubahan organisasi. Perubahan 
memerlukan kepemimpinan yang kuat dari 
segi otoritas yang dimiliki maupun dari 
segi kepribadian dan komitmen karena 
memimpin perubahan dengan segala kom-
pleksitas permasalahan dan hambatannya 
memerlukan power, keyakinan, kepercay-
aan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra,” 
tegas Yohanes Deikme.

Pemimpin merupakan faktor kunci 
untuk memimpin karyawan atau pega-
wainya melakukan perubahan serta men-
jadi jembatan dari pola lama ke pola baru. 
Pemimpin sebagai bagian dari organisasi 
juga tidak lepas dari ego  terhadap peruba-
han organisasi. Dalam kondisi tersebut pe-
mimpin dituntut untuk dapat menampil-
kan perilaku yang positif.

Menurutnya, pemimpin harus terus 
berkomunikasi dan mengarahkan, mem-
berikan inspirasi dan motivasi, menjadi 
model atau contoh perubahan, dan mem-
berikan atau memfasilitasi pelatihan yang 
diperlukan. Untuk itu, pemimpin harus 
mengetahui arah perubahan, menyiapkan 
sumber daya yang diperlukan, menentukan 
tujuan akhir dan keuntungan yang hendak 
dicapai, mengantisipasi resiko yang mung-
kin timbul. (thobias maturbongs)

pada Abraham Timang sebagai 
SE terpilih berdasarkan keputu-
san rapat BM LPMAK bernomor 
016/BM-LPMAK/I-B/I/2016 
perihal keputusan rapat BM-LP-
MAK pada 16 dan 17 Desember 
2015 atas persetujuan dan penge-
sahan BM terhadap keputusan BP 
tentang pemilihan  dan pengang-
katan SE-LPMAK periode 2016-
2018. (thobias maturbongs)

 Emanuel mengingatkan bahwa 
LPMAK harus tetap eksis sebab 
kontribusi lembaga pengelola 
dana kemitraan PT Freeport Indo-
nesia ini terhadap pembangunan 
di Mimika sangat diperhitungkan 
oleh berbagai pihak termasuk 
pemerintah provinsi maupun 
pusat. Salahsatu indikatornya 
adalah berbagai penghargaan 
yang diberikan kepada LPMAK 

untuk berbagai kategori penilaian 
terhadap program-program yang 
telah dilakukan selama ini.

Pimpinan LPMAK atau yang 
lebih sering disingkat SE yang 
lama memiliki satu periode kepe-
mimpinan ini menggantikan SE 
sebelumnnya yaitu John Nakiaya. 
Kemudian Emanuel Kemong 
memasuki masa pensiun dan 
jabatan SE lantas diserahkan ke-

Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Emanuel Kemong usai serah terima 
jabatan sekretaris eksekutif.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK, Dominicus Mitoro (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Eksekutif LPMAK terpilih, Abraham Timang. 
SE Demisioner, Emanuel Kemong mendapat pelukan tanda ucapan terima kasih atas pengabdiannya dari Ketua BP LPMAK, Yohanes Deikme.

Emanuel Kemong

MISKAN

MISKAN

MISKAN
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OKTOVIAN Jangkup, Ke-
pala Bagian Fokus Anak 
dan Pemuda Biro Pendidi-

kan LPMAK mengatakan pihaknya 
berhasil menyukseskan dua sarjana 
dokter muda di Universitas Sam-
ratulangi (Unsrat) Kota Manado, 
Sulawesi Utara, Kamis (18/2/2016) 
lalu.

“Kedua mahasiswa peserta bea-
siswa LPMAK yang menyelesaikan 
sarjana kedokteran atau dokter 
muda adalah Ramdan Timang dan 
Kevin Letsoin,” ungkap Oktovian 
Jangkup kepada LAndAS, Rabu 
(2/3/2016).

Wisuda kedua sarjana terse-
but menambah daftar kesuksesan 
LPMAK. “Tahun lalu hanya satu 
orang dokter muda hasil beasiswa 
LPMAK,” sebutnya, yakni Jhoni 
Jangkup yang kini sedang menjalani 
Coass di Rumah Sakit di Kota Ma-
nado.

“Ramdan dan Kevin wajib men-
jalani program kepaniteraan klinik 
untuk meraih profesi dokter. Mere-
ka harus menjadi dokter,” sebutnya 
mengingat  kebutuhan dokter masih 
tinggi di Papua. 

Katanya lagi, selama ini banyak 
dokter di Papua didatangkan dari 
luar Papua untuk menutupi kebutu-
han tenaga profesi dokter di Papua. 
Maka LPMAK sejak beberapa tahun 
lalu merencanakan untuk kebutu-
han tenaga dokter di Papua. “Selain 
tenaga dokter, kami juga mengirim 
sejumlah anak-anak peserta beasiswa 
kami ke Sulawesi untuk menyele-
saikan pendidikan di jurusan kes-
ehatan masyarakat,” sebutnya. 

Selain Ramdan dan Kevin, LPM-
AK juga menyaksikan kesuksesan 
peserta lainnya. Diantaranya Okto 
Magai diwisuda sebagai Sarjana 
Kese hatan Masyarakat, serta Odi 
Murib sebagai sarjana Hukum di 
Unsrat Manado.

Tips Agar Belajar Menjadi Menyenangkan
1. Cari Sisi Menariknya 

Setiap pelajaran pasti memiliki sisi menariknya bagi anda. 
Entah dimana, letaknya bagi setiap orang pasti berbeda-
beda. Mulailah belajar dari bagian yang anda anggap men-
arik. Karena langkah awal sangatlah menentukan. Seperti 
saya yang langsung ‘bete’ dengan kimia ketika ulangan har-
ian pertama saya mendapat nilai sangat jelek. Buatlah kesan 
pertama belajar anda menyenangkan, maka setelahnya akan 
lebih mudah.

2. Hubungkan dengan Hobi
Setiap orang pasti punya hobi. Aktivitas yang membuat 

anda senang bahkan anda anggap sebagai hiburan. Nah... 
Kuncinya adalah bagaimana anda membuat hobi anda seb-
agai sarana belajar. Anda bisa menonton film dengan subtitle 
bahasa Inggris, membaca majalah berbahasa inggris, diskusi 
online di forum atau facebook, jalan-jalan sambil memper-
hatikan tingkah manusia dan menghubungkannya dengan 
teori-teori psikologi dan sosiologi, dll. Jadikan menjadi hi-
buran yang mendidik atau pendidikan yang menghibur.

3. Jadikan Sebagai Syarat Menggapai Cita-Cita
Cita-cita itu seperti pom bensin. Dia akan mengisi tangki 

motivasi ketika anda mulai lelah dan tak bersemangat. Kekua-
tan cita-cita juga akan membuat anda berusaha memenuhi 
segala syarat untuk menggapainya. Anda pasti akan lebih ber-
semangat belajar matematika dan ekonomi ketika anda telah 
memantapkan hati untuk menjadi ekonom. Ketika anda 
melakukannya, hati anda akan berkata, “Aku harus mengua-
sai ... jika ingin menjadi ...”

4. Cari Sumber Lain
Belajar dengan sumber yang sudah ditentukan biasanya 

membosankan. Karena selera itu tidak bisa diseragamkan. 
Untuk itu, sebagai pembelajar anda harus mandiri, mencari 
sumber lain sendiri. Kalau saya sih paling enak googling, apa-
lagi yang sumbernya dariblog. Biasanya mereka tuh punya 
opini yang kritis dan melawan arus kemapanan. Dengan 
mencari sendiri sumber belajar, itu menjamin bahwa anda 
benar-benar mau belajar.

5. Indentifikasi Role Model
Role model atau panutan memiliki fungsi yang hampir 

sama dengan cita-cita. Tapi ia orientasinya lebih ke orang. 
Sehingga karakteristik yang ingin dicapai bisa lebih jelas. 
Tidak harus menirunya 100%, karena beliau pun pasti 
punya kekurangan. Identifikasi kelebihan-kelebihannya dan 
bagaimana ia mencapainya. Role model akan membuat cita-
cita anda menjadi lebih jelas dan konkret.

6. Cari Tempat Lain
Lingkungan pasti akan mempengaruhi individu. Yakinkan 

diri anda bahwa lingkungan anda sudah membangun atau 
setidaknya tidak menghambat aktvitas belajar anda. Pin-
dahlah jika hal yang berlawanan yang terjadi. Carilah suasa-
na baru seperti taman hijau yang sudah jarang anda kunjungi 
atau tempat nongkrong yang baru buka di ujung jalan sana. 
Membaca buku atau berselancar internetlah di sana. Tempat 
dan suasana baru bagai sebuah batere baru bagi mobil-mobi-
lan yang membuatnya berlari lebih kencang.

7. Just Do It
Hal paling parah adalah ketika anda menunda-nunda be-

lajar dengan alasan bosan. Berhenti sejenak tak apa, tapi jan-
gan sampai membuat anda malas memulai lagi. Padahal hal 
yang menyenangkan terkadang tidak ada di depan, tetapi be-
rada di tengah. Saya saja baru beberapa tahun ini merasakan 
betapa menyenangkannya belajar sejarah. Padahal dulu san-
gat tidak menyukainya. Lakukan saja, maka anda akan temu-
kan betapa menyenangkannya hal yang anda pelajari. (*)

Info  EdukasiKembali Panen Dokter Muda di Manado

“Mereka yang diwisuda di Un-
srat Manado pada Februari 2016 
ini tercatat sebagai peserta beasiswa 
LPMAK angkatan 2011/2012. Ma-
sih ada peserta beasiswa LPMAK 
yang tercatat sebagai mahasiswa di 
Fakultas Kedokteran Unsrat Ma-
nado. Diharapkan mematuhi pedo-
man beasiswa LPMAK,” pesan Ok-
tovian Jangkup.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abra ham Timang dalam kesempat-
an tersebut berpesan agar tiap peser-
ta beasiswa LPMAK agar  menghar-
gai waktu. “Disiplin itu perlu. 
Disiplin terhadap aturan atau pe-
doman beasiswa, terutama disiplin 
ter hadap waktu untuk belajar dan 
me nyelesaikan pendidikan tepat 

waktu,”  pesan Pimpinan LPMAK 
itu.

Bila mematuhi aturan dan pedo-
man beasiswa LPMAK, Abraham 
Timang  menyebut waktu studi bagi 
peserta beasiswa. Batas waktu untuk 
menyelesaikan pendidikan D-III 
berjangka waktu 3 tahun, ke mudian 
sarjana (S-1) memakan waktu 4 sam-
pai 5 tahun untuk me ngenyam pen-
didikan di bangku kuliah. 

“Bila tidak mematuhi aturan dan 
pedoman beasiswa LPMAK, maka 
peserta beasiswa yang bersangkutan 
akan dikembalikan kepada orangtua 
dan bukan lagi sebagai peserta bea-
siswa LPMAK,” tambah Oktovian 
Jangkup kepada LAndAS. (willem 
bobi)

Jenius itu adalah anugrah bawaan 
lahir setiap anak manusia.
Kebodohan itu adalah hasil bentukan 
sistem manusia dan pola asuh yang 
keliru. Benarkah?

Konon dalam salah satu komen-
tarnya saat ia ditanya wartawan ten-
tang anak-anak yang jenius, Einstein 
pernah berkata bahwa anak yang je-
nius itu bukanlah anak yang mampu 
menjawab sebanyak-banyaknya soal 
yang sudah ada jawabanya di buku, 
melainkan anak-anak yang paling 
banyak bertanya, apa saja, kapan 
saja, dan dimana saja, yang isi per-
tanyaannya seringkali bahkan orang 
dewasa saja tidak mampu untuk 
menjawabnya.

Jadi jika anak kita selalu bertan-
ya apa saja dan dimana saja tanpa 

Anak Jenius Selalu Bertanya
henti, sampai kita kewalahan dan 
“mati kutu” karena tidak bisa atau 
tidak tahu jawabannya, itulah tanda 
bahwa sesungguhnya ia masih dalam 
kondisi jenius.

Dan perlu dicatat dan diingat jika 
anak kita seperti ini jangan dimara-
hi, karena itulah pertanda ia masih 
jenius, setidaknya menurut sang je-
nius dunia Albert Einstein.

Tetapi jika ia sudah menjadi anak 
yang pasif, tidak lagi tertarik untuk 
bertanya, lebih banyak diam, dan 
bengong di depan televisi atau ber-
main game, karena stress terlalu 
banyak diminta untuk menjawab 
soal-soal ujian yang sudah ada jawa-
bannya di buku. Maka saat itulah 
anak kita mulai meninggalkan sisi 
jenius yang ada dalam dirinya, yang 
merupakan anugrah yang telah 

dibawanya sejak lahir.
Sayangnya kebanyakan orang di 

Indonesia menganggap bahwa je-
nius adalah milik segelintir orang 
atau anugrah pada anak-anak ter-
tentu. Padahal fakta penelitian dari 
Prof. Howard Garner menunjukkan 
bahwa setiap anak berpotensi untuk 
jadi jenius, tetapi orangtua dan 
lingkunganlah yang seringkali telah 
membunuh potensi jenius mereka.

Jika anak-anak, para orangtua, 
dan guru-guru di Indonesia masih 
memahami bahwa jenius adalah 
nilai bagus di semua mata pelajaran, 
maka ini bisa dipastikan bahwa seko-
lah-sekolah di Indonesia tidak akan 
pernah bisa melahirkan anak-anak 
jenius sekaliber Einstein, Mozart, 
Thomas Edison dan sebagainya.

(pendidikankarakter.com)

Ibadah syukur atas wisuda peserta beasiswa LPMAK yang telah menyelesaikan studi di Universitas Sam 
Ratulangi Manado.

OKTO JANGKUP



Pendidikan6 LAndAS Edisi 93 | Januari - Februari 2016 

Tahun X

PIAGAM gelar pem-
berdayaan masyara-
kat berbasis budaya 

(GPMB) dari Kementerian 
Koordinator Bidang Pem-
bangunan Manusia dan ke-
budayaan Republik Indone-
sia kepada LPMAK bukanlah 
sia-sia. Piagam itu diperoleh 
karena LPMAK memberi-
kan beasiswa berprestasi ke-
pada peserta dari berbagai 
level pendidikan, juga aspek 
perhatian LPMAK pada per-
angkat pendidikan di Kabu-
paten Mimika, Papua.

Pelayanan pendidikan 
oleh LPMAK kepada masya-
rakat bukan cerita baru. Tapi 
telah berlangsung sejak 20 
tahun silam. Setiap tahun 
Biro Pendidikan LPMAK 
me nuai hasil kerjanya. De-
mikian juga dalam pelaksa-
naan program pendidikan 
LPM AK sepanjang tahun 
2015.

Program pendidikan sejak 
satu dekade lebih telah ber-
langsung. Di tahun 2015 
memasuki 2016, biro pen-
didikan rutin melakukan 
fokus perhatian pada anak 
dan pemuda, asrama peserta 
didik, Multi Purpose Com-
munity Cen ter (MPCC) 
atau Pusat Pendidik an Ter-
padu Alkine muk Kamore 
(PPTAK), tenaga pendidikan 
dan dukungan lainnya.

Sepanjang tahun 2015, 
LPMAK merekrut peserta 
bea siswa tingkat SMA 43 
orang serta perguruan tinggi 
41 orang tersebar di Papua 
dan luar Papua. Mereka disa-
lurkan ke SMAN 3 Buper 

Manfaat Membaca Sejak Dini
Membaca sangat erat kaitanya dengan kegiatan 

tulis menulis, pada tahap perkembangan awal manu-
sia menulis untuk menumpahkan ide atau gagasan, 
memberikan informasi seputar kehidupannya, mem-
berikan kabar berita dll. Sebelum ditemukannya ker-
tas orang orang pada zaman dahulu biasa menulis di 
atas kulit hewan, diatas daun atau kulit pohon yang 
dikeringkan dan lain-lain.

Dengan membaca kita dapat mendapatkan in-
formasi atau mengetahui isi dari tulisan tersebut. 
Banyak sekali manfaat atau keuntungan yang dapat 
kita raih dengan membaca buku terutama sekali 
bagi anda yang memiliki anak biasakanlah sejak dini 
untuk gemar membaca buku tentu saja buku buku 
yang bermanfaat bagi anak anda seperti buku pela-
jaran, buku cerita atau dongeng yang banyak men-
gandung pesan moral, buku sejarah dan lain-lain.

Isi kegiatan sehari hari anak anda dengan banyak 
membaca buku.

Berikut ini manfaat membaca buku bagi anak 
sejak dinidiantaranya sebagai berikut ini :
• Anak yang gemar membaca tentu akan 

mendapatkan informasi atau pengetahuan yang 
lebih banyak dibandingkan dengan anak yang 
jarang membaca

• Anak dapat memanfaatkan waktu luang dengan 
kegiatan yamg lebih bermanfaat dengan sema-
kin banyaknya informasi yang diterima dapat 
menambah wawasan berpikir

• Anak tersebut anak yang gemar membaca khu-
susnya membaca buku buku pelajaran tentu saja 
dapat meningkatkan prestasi belajar anak terse-
but anak yang gemar membaca buku khususnya 
buku buku cerita yang banyak mengandung 
pesan moral dapat membentuk prilaku anak 
tersebut menjadi lebih baik dikehidupan sehari 
hari

• Anak yang terbiasa membaca buku di rumah 
akan menumbuhkan semangat rajin belajar, 
biasakanlah kepada anak anda untuk mengu-
lang kembali pelajaran yang telah diterimanya 
disekolah dengan belajar di rumah kalau perlu 
undang seorang guru untuk membimbingnya 
belajar.

Demikianlah sekelumit manfaat membaca buku 
bagi anak sejak dini semoga dapat memotivasi anda 
untuk terus membudayakan gemar membaca pada 
anak anda (*)

Info  Edukasi Tak Sia-Sia 
Menyabet Piagam 
Pendidikan 2015

Jayapura, SMA Santa Agnes, 
Binterbusih Semarang, Uni-
versitas Marsekal Surya-
darma, Universitas Negeri 
Ma lang, UNIKA Delasalle 
Manado, Universitas Sam-
ratulangi Manado dan Uni-
versitas Sains dan Teknologi 
Jayapura setelah lolos seleksi 
potensi akademik dan me-
di cal check-up di Timika 
Papua.

Selain itu menyalurkan 17 
peserta beasiswa jenjang S-2 
dan 2 orang Amungme dan 
Kamoro ke jenjang S-3. Me-
nyalurkan bantuan kepada 
5 penerima beasiswa di Jer-
man, 2 mahasiswa Kamoro 
di Republik Rakyat China 
(RRC), dan 1 mahasiswa 
Amungme di Filipina.

Juga 2 anak Amungme me-
ngikuti pendidikan mekanik 
penerbangan di Jakarta.

Menyalurkan dana bantu-
an tugas akhir kepada 63 
mahasiswa D-III dan jenjang 

S-1, 13 mahasiswa S-2, dan 1 
orang jenjang S-3. Serta me-
nyalurkan beasiswa  kepada 
16 mahasiswa dan 3 pelajar 
asal 5 DAS Suku Kamoro 
melalui Yayasan Binterbusih 
Semarang.

Selain itu mengelola dan 
membina peserta didik di 
Asrama dan Sekolah Solus 
Populi Timika, Asrama Bin-
tang Kejora Kaokanao ber-
sama Keuskupan Timika. 
Mengelola Asrama dan Seko-
lah Taruna Papua Timika, 
serta mengelola dan meres-
mikan tambahan asrama 
peserta beasiswa LPMAK 
melalui Yayasan Binterbusih 
Semarang.

Membina pusat pendidi-
kan semi asrama (PPSA) se-
banyak 80 anak di kampung 
Tsinga, serta PPSA Akimuga. 
Melatih guru dan siswa me-
lalui program PPTAK Timi-
ka. 246 siswa kelas Bahasa 
Inggris dan komputer secara 

paralel di PPTAK yang ber-
asal dari 8 SD,  4 SMP,  10 
SMA serta 3 asrama di Kota 
Timika. Sebanyak 62 siswa 
kelas matematika dan sains 
berasal dari 5 SD, 2 SMP 
dan 1 kelas persiapan olim-
piade. Sebanyak 56 sis wa 
dari 5 SMP dan 5 SMA me-
ngikuti kelas bahasa jerman.

35 guru lanjut belajar Ba-
ha sa Inggris sejak tahun 
2014  hingga akhir 2015.

Di luar dari program 
PPTAK, LPMAK melatih 62 
guru SD dan 18 guru SMP, 
khusus Guru Bidang Studi 
Bahasa Inggris melalui ker-
jasama LPMAK-IALF Bali. 
Merekrut 25 guru, terdiri 
dari 10 guru Bahasa Inggris, 
10 orang guru matematika 
serta 5 guru Agama Katolik 
dalam kerjasama LPMAK-
Keuskupan Timika. 

Selain itu menambah 8 
guru PAUD di Fakafuku, 
Amungun dan Aramsolki 
Distrik Akimuga.

Demi kelancaran keg-
iatan belajar dan mengajar 
tingkat kampung, LPMAK  
merealisasi 6 flight Timika-
Aroanop, Timika-Yagamin 
4 Flight, serta Timika -Bebi-
lawak sebanyak 4 flight. Me-
nyalurkan bantuan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) kepada 
guru asal 6 sekolah dasar di 
pesisir Mimika.

Saking luas dan hebat-
nya program, LPMAK telah 
mendapat piagam penghar-
gaan bertaraf nasional di Ja-
karta. (willem bobi)

Program Pendidikan LPMAK memperoleh pengharaggan dalam GPMB Award 2015. 
Wakil Sekretaris Eksekutif Kemitraan, Abraham Timang ( kini Sekretaris Eksekutif 
LPMAK), Kepala Biro Humas, Yeremias Imbiri (atas), WASE Program, Yohanes 
Arwakon dan PendampIng SE LPMAK, Ricardo Komul (bawah) saat menerima 
penghargaan.

ONY WIRANDA
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PETA program biro 
kesehatan LPMAK 
mengungkap lokasi 

pelayanan kepada masyara-
kat. Menurut laporan akhir 
tahun 2015, biro yang men-
gurusi kesehatan manusia 
itu melakukan dua peker-
jaan pelayanan. Dianta-
ranya pelayanan medis dan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat lokal maupun 
umum di Kabupaten Mimi-
ka, Provinsi Papua.

Pelayanan medis secara 
gratis dilakukan melalui 
Rumah Sakit Mitra Masyara-
kat (RSMM) Timika dan 
Rumah Sakit Waa-Banti 
(RSWB) Distrik Tembaga-
pura, Mimika Papua. Se-
mentara program pelayanan 
kesehatan masyarakat dilaku-
kan  di sejumlah distrik Ka-
bupaten Mimika sepanjang 
tahun 2015.

Diantaranya, program 
pengendalian malaria pesi-
sir, seperti Distrik Mimika 
Barat, Mimika Timur Ten-
gah, Mimika Timur Jauh 
dan Distrik Akimuga. Pro-
gram TB/AIDS juga berjalan 
pada ke-4 distrik kawasan 
pesisir Mimika, tambah ka-
wasan Distrik Mimika Baru 
dan Distrik Tembagapura.

Program kesehatan ibu 
dan anak (KIA) berjalan 
di pesisir Mimika, tambah 
Distrik Tembagapura. Keg-
iatan KIA mencakup pela-
tihan, membangun serta 
memelihara sarana, juga 
mengkaderkan 75 orang 
kader sebaya. Penyuluhan 
berbasis masyarakat, juga se-
bagai ekstra kegiatan sekolah 
dasar setempat. Seiring juga 
memberikan obat cacing ke-
pada lebih dari 700 bayi lima 
tahun melalui program posy-
andu.

Program air bersih ber-
hasil dibangun di Distrik 
Mimika Barat selama tahun 
2015. Program ini juga 
melatih 221 orang tentang 
sanitasi berbasis masyarakat. 
Sedikitnya 2720 penduduk 
mendapat manfaat kesehat-
an lingkungan. Diantaranya 
50 unit jamban keluarga 
dan 10 unit penampung air 
hujan (PAH), 10 unit sumur 
gali kepada warga Kampung 
Atuka, Keakwa dan Kam-
pung Tiwaka, serta Mana-
sari dan Kampung Otakwa 
sebagai areal program tahun 
sebelumnya.

Warga juga mendapat 

Info  Kesehatan

Inilah 7 Alasan Kuat 
Untuk Bangun Pagi Setiap Hari

“BANGUN Pagi” menjadi salah satu faktor yang 
membantu meningkatkan kesehatan tubuh anda. 
Bagi sebagian orang, bangun pagi merupakan ru-
tinitas yang begitu sulit untuk dilakukan setiap 
hari. Padahal jauh di lubuk hati yang terdalam, 
mereka berkeinginan kuat untuk bangun di pagi 
hari. Ada berbagai alasan kuat, mengapa kita harus 
bangun pagi. Lalu, apa saja alasan kuat untuk ban-
gun pagi setiap hari tersebut...?

Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk 
memulai aktivitas dan rutinitas yang akan dijalan-
kan untuk kesuksesan hidup ini. Ini dikarenakan, 
tenaga yang dimiliki tubuh masih dilevel tertinggi 
serta pikiran masih begitu jernih. Untuk itulah, 
kita sangat disarankan untuk berusaha membia-
sakan diri bangun di pagi hari. Selain itu, bangun 
dipagi hari berdampak besar pada peningkatan ke-
sehatan tubuh anda. 

Berikut ini 7 alasan kuat untuk bangun pagi se-
tiap hari : 
1. Merasakan Udara Yang Begitu Segar. Faktan-

ya, polusi udara menjadi hal yang tidak dapat 
terhindarkan di zaman modern ini. Padahal 
udara yang bersih sangat dibutuhkan seluruh 
anggota tubuh khususnya paru-paru. Mulailah 
bangun pagi dan rasakan udara yang masih be-
gitu segar dan sejuk.

2. Memiliki Waktu Untuk Berolahraga. Mem-
biasakan diri dengan mengolahragakan tubuh 
selama 30 menit setiap pagi memiliki dampak 
besar bagi kesehatan tubuh dihari ini dan di 
masa mendatang.

3. Tidak Melewatkan Sarapan Pagi. Sarapan 
pagi menjadi salah satu aktivitas terpenting di 
pagi hari. Dengan rutin sarapan pagi yang me-
nyehatkan, maka kegiatan maupun pekerjaan 
yang anda kerjakan di sepanjang hari dapat 
berjalan lancar sesuai harapan dan keinginan 
anda.

4. Menenangkan Pikiran Dan Perasaan Anda. 
Suara ayam yang berkokok serta burung yang 
berkicau di pagi hari sangat indah untuk 
didengarkan yang mana dapat membantu 
menenangkan pikiran dan perasaan sekaligus 
menurunkan tingkat stres atas berbagai ma-
salah hidup yang anda alami.

5. Memiliki Waktu Untuk Mempersiapkan 
Diri. Berbagai jadwal kegiatan hari ini dapat 
langsung ditulis atau direncanakan di waktu 
pagi, di saat fikiran masih jernih. Sehingga an-
dapun dapat mengagendakan dan melakukan 
hal-hal penting yang tidak boleh di lewatkan 
pada hari ini.

6. Melihat Keajaiban-Keajaiban Kecil. Berb-
agai keajaiban kecil hanya dapat di lihat dan 
disaksikan di pagi hari seperti melihat suami 
berangkat ke kantor, melihat istri memper-
siapkan hidangan pagi maupun melihat dan 
mempersiapkan buah hati untuk berangkat ke 
sekolah.

7. Menikmati Yang Hangat-Hangat. Pagi hari 
merupakan waktu yang tepat untuk menik-
mati sesuatu yang hangat-hangat seperti teh 
hangat, kopi hangat serta sarapan yang masih 
hangat. Selain itu, tidak melewatkan memi-
num air putih di pagi hari juga membantu 
meningkatkan kesehatan sistem pencernaan 
di tubuh anda. (*)

Bekerja Sesuai Peta Pelayanan

pelayanan jasa pemeriksaan 
terhadap kualitas fisik air 
dari sumur gali maupun 
penampung air hujan. Lapo-
ran ini menyebutkan, kuali-
tas air bersih berada dalam 
batas normal sebagai air ber-
sih untuk mandi, cuci dan 
kakus.

Kurang lebih separuh 
tahun Klinik Terapung 
beroperasi melayani masyara-
kat di kawasan Distrik Mimi-
ka Barat, Distrik Mimika 
Timur Tengah dan Mimika 
Timur Jauh. Dalam pelay-
anan perdana Klinik Tera-
pung, sebanyak 504 pasien 
mendapat jasa medik, teruta-
ma kepada 7 orang ibu hamil 
(USG), 13 orang pasien luka 
serta 172 pasien malaria 
dalam program pengendal-
ian malaria di Kampung 
Atuka dan Tiwaka pada No-
vember 2015.

Selain itu, sepanjang 2015 
Biro Kesehatan LPMAK ber-
hasil menggelar pemeriksaan 
dan operasi katarak mata di 
Distrik Mimika Timur, Dis-
trik Mimika Baru serta Dis-
trik Tembagapura.

Pelayanan kepada ma-
syarakat melalui program 
penanggulangan TB-HIV 
berbasis rumah sakit dan 
masyarakat, serta program 
lingkungan sehat (Tapare 
Pararoko) mendapat pia-
gam penghargaan, piagam 
platinum GPMB (gelar pem-
berdayaan masyarakat ber-
basis budaya) atau CSR best 
Practice for SDGs beberapa 
waktu lalu di Jakarta.

Pelayanan medis kepada 
pasien juga meningkat di 
RSMM maupun RSWB. 
Total pasien 7 suku sepan-
jang 2015 mencapai 8942 
atau 74 persen dari total 

pasien RSMM, dengan angka 
kematian 2,5 persen sesuai 
standar pelayanan rumah 
sakit. Sebanyak 77 persen 
dari 126.982 kunjungan 
pasien merupakan pasien 7 
suku.

Sementara pelayanan 
medis di RSWB, jumlah 
pasien mencapai 1.111, 
atau 100 persen pasien suku 
lokal, serta jumlah pasien 
berkurang dari tahun 2014 
sebelumnya. Angka kema-
tian di RSWB dibawah batas 
normal, yakni 1,3 persen 
dari batas normal.

Di luar dari jasa pelay-
anan medis, Biro Kesehatan 
LPMAK melakukan jasa 
klinik CHD sebanyak 67,72 
persen merupakan pasien 
7 suku. Jemputan pasien 
emergency asal Waa-Banti, 
Arwanop dan Tsinga, asal 
3 desa di kawasan terpencil 
pegunungan Mimika. Sepan-
jang Januari hingga Novem-
ber 2015, sebanyak 40 pasien 
mendapat rujukan pengo-

batan keluar Papua dengan 
alasan sakit kanker, bedah 
dan sakit mata.

Demi terwujudnya pelay-
anan yang utuh kepada 
masyarakat, LPMAK ber-
mitra dengan pemerintah 
setempat melalui dinas ke-
sehatan. Sepanjang tahun 
2015, Petugas kesehatan 
yang ditugaskan oleh pemer-
intah mendapat bantuan alat 
medis komplit. Mendukung 
sepenuhnya agar penyimpa-
nan obat tertata baik, tidak 
tercecer melalui dukungan 
sarana dan prasarana serta 
sejumlah perangkat pendu-
kung medic maupun non 
medic. Diantaranya berupa 
lemari, tempat tidur pasien 
umum maupun ibu hamil.

Semoga jasa pelayanan 
medis maupun pelayanan ke-
sehatan mampu menyelamat-
kan banyak orang, terutama 
warga kampung terpencil 
dan tak mampu menghadapi 
berbagai aspek kehidupan. 
(willem bobi)

Pemberian Vitamin A bagi Balita di Kampung Banti saat bulan Vitamin A,
MILKA TIRANDA
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SEBAGIAN penikmat kopi 
dunia terutama nasional, 
kopi AMUNGME GOLD 

adalah sebuah legenda yang ke-
nikmatannya dinantikan oleh 
banyak penikmat kopi. Bagi se-
bagian yang beruntung sempat 
merasakan cita-rasanya hanyalah 
bisa memberikan bisikan tentang 
kopi yang ditanam oleh petani 
dari suku Amungme ini. Banyak 
penikmat kopi berharap kemun-
culan kembali kopi legenda ini 
di pasar nasional, untuk mereka 
nikmati. 

Saya pribadi sudah sangat 
menantikan kapan giliran saya 
menikmati kopi Amungme Gold 
dan berkunjung untuk melihat 
bagaimana kopi ini di proses. 
Selama ini hanya mendengar 
sepenggal cerita dari beberapa 
rekan yang memang tinggal di 
Mimika dan juga informasi dari 
media online yang semakin mem-
berikan penggalan teka-teki untuk 
dijawab.

Rabu,17 Februari 2016 adalah 
sebuah hari yang sangat mem-
bahagiakan, setelah menunggu 
sekian tahun, hari yang dinanti-
kan akhirnya datang juga, dima-
na saya bisa menginjakkan kaki 
dan berkunjung untuk melihat 
langsung rumah produksi kopi 
legenda, AMUNGME GOLD. 
Terlepas dari batas administrasi 
wilayah, namanya mewakili suku 
yang tinggal di wilayah seputar 
Pegunungan Tengah Papua yang 
menyebar hingga ke Mimika. 
Sudah terbayang, cerita tentang 
kenikmatan, aroma dan cita 
rasanya yang unik, dan berharap 
memberikan kesan lebih men-
dalam kepada kopi legenda ini.

Fasilitas Processing
Amungme Gold saat ini dikelo-

la oleh Koperasi Amungme Gold 
Coffee yang merupakan binaan 
PT. Freeport Indonesia,  didam-
pingi oleh seorang yang mende-
dikasikan diri guna mendampingi 
masyarakat lokal, Titus Toding. 
Dengan antusias dan kesabaran, 
pak Titus menjelaskan bagaima-
na Amungme Gold berproses 
untuk menghasilkan bubuk kopi 
yang bisa dinikmati oleh pecinta 
kopi selama ini. Dimulai dengan 
fasilitas roasting, Amungme Gold 
memiliki dua mesin roasting 
yang masing-masing berkapasitas 
30 kg. Satu merupakan produk 
dari Carmomaq Brazil, buatan 
tahun 2001 yang masih berfungsi 
baik dan digunakan sampai saat 
ini. Satu lagi buatan Kemajuan-
Malang, Jawa Timur.

Kopi Amungme Gold dalam Perspektif 
Pendampingan Kopi di Pegunungan Tengah Papua

Selain mesin roasting, Amung-
me Gold ditunjang oleh sebuah 
mesin grinder berkapasitas 3 – 5 
kg buatan Cina dan sebuah mesin 
sealer packaging untuk meng-
hasilkan end product berupa kopi 
bubuk (ground coffee) dengan 
kemasan yang baik dengan logo 
yang cukup memberikan kesan. 
Amungme Gold juga mampu 
mengolah kopi dari kopi parch-
ment menjadi green bean, dengan 
fasilitas penunjang berupa mesin 
huller buatan Kemajuan-Malang 
Jawa Timur, dan mesin Sutton 
atau grading untuk memisahkan 
biji kopi sesuai dengan ukuran 
yang diharapkan (screening). 
Kemudian biji kopi di roasting 
sesuai dengan pasar sasaran atau 
permintaan.

Fasilitas produksi Amungme 
Gold memiliki standard opera-
tional procedure (SOP) yang baik 
dengan log frame pada setiap 
fase prosesnya, dengan standard 
kebersihan yang cukup baik. 
Kendala utama selama ini adalah 
ketersediaan SDM yang memadai 
bagi upaya pengembangannya, 
SDM yang mampu menerima 
transfer knowledge dan memiliki 
jiwa pengusaha. 

Kesulitan utama yang lain 
adalah kelancaran pasokon, yaitu 
kopi dari petani yang berasal dari 
daerah binaan yaitu di Tsinga, 
Hoia dan Arwanop yang hanya 
mampu maksimum memasok ke-
butuhan bahan baku 700kg per 
tahun. Sementara dengan kapa-
sitas terpasang, maka yang terjadi 
adalah idle capacity. Memang bu-
kanlah tugas mudah bagi PT. FI 
sebagaimana model bisnis yang 
dikembangkan untuk melakukan 
inkubasi, pengembangan dan 
sustainability Amungme Gold 
namun penuh tantangan. 

Transfer knowledge dalam mata 
rantai industri kopi (coffee value 
chain) dari petani sampai pembeli 
akhir masih sulit dikembangkan 
dan menemui jalan panjang berli-

ku. Namun setidaknya masih bisa 
dikembangkan untuk memanfaat-
kan fasilitas yang ada yang ber-
integrasi dengan pengembangan 
dalam konteks program ekonomi 
dan pendidikan LPMAK untuk 
menyiapkan SDM yang memadai, 
bahkan pengembangan perekono-
mian lokal (local economic and 
resource development) di mimi-
ka, setidaknya sebuah tantangan 
untuk LPMAK, PT.FI dan pemer-
intah daerah.

Amungme Gold dan Special-
ity Coffee

Hal menarik lain tentu saja 
adalah cita rasa kopi Amungme 
Gold. Memang sungguh sayang 
bahwa saya belum pernah mera-
sakan sendiri bagaimana rasa 
dan aroma kopi Amungme Gold, 
hanya mendengar cerita dari pe-
nikmat kopi yang tidak secara 
langsung bisa menikmatinya, atau 
hanya membaca dari ulasan di 
media online, tanpa memberikan 
diskripsi detail tentang profile 
kopi Amungme Gold. Meskipun 
demikian di dalam SOP Amung-
me Gold, sudah diterapkan pola 
shortasi dan pengolahan biji kopi 
sebagaimana standard Specialty 
Coffee Association of America 
(SCAA), dimana dalam imple-
mentasinya guna meningkatkan 
kualitas dan produkstifitas petani 
kopi diterapkan Q-System mulai 
dari praktek berkebun, pengola-
han pasca panen (Classification 
System) dan pengujian cita rasa 
yang dilakukan oleh para penguji 
bersertifikasi, yang lebih dikenal 
dengan Q-Grader.

Sebagian peminum kopi 
Amung me Gold yang pernah me-
ra sakannya, memberikan descrip-
si yang kurang lebih sama, bahwa 
Amungme Gold memiliki aroma 
yang enak dan cita rasa yang sung-
guh luar biasa, dan tentu meng-
gelitik untuk dicermati. Sayang 
belum ada profiling yang dilaku-
kan oleh para Q-Grader terhadap 
kopi Amungme Gold. Bagi orang 

awam, dan sebagian besar penik-
mat kopi, profiling mungkin ses-
uatu yang asing dan sedikit sub-
yektif, namun apabila dilakukan 
oleh para professional dibidang-
nya, maka akan memberikan gam-
baran yang baik dan valid terha-
dap kopi Amungme Gold ketika 
mendeclare profile kopi Amung-
me Gold di pasar kopi terutama 
specialty coffee, baik di pasar nasi-
onal maupun global, apalagi didu-
kung oleh jaringan PT. FI dalam 
pemasarannya. 

Kita belajar sedikit tentang apa 
itu aroma, body dan after taste 
kopi Arabica dan profile kopi 
yang kita minum, baik itu single 
origin (berasal dari satu daerah) 
maupun blended (berasal dari 
berbagai daerah, single varietas 
atau berba gai varietas, khas dicip-
takan oleh para blender atau 
barista untuk konsumen mereka).

Singkat kata bahwa indicator 
penilaian atas apa yang disebut 
se bagai specialty coffee adalah me-
nga cu pada tools yang dibuat oleh 
Coffee Quality Institute (CQI) 
dimana dalam penerapannya di 
Indonesia, melalui in country 
partner yang lebih dikenal seb-
agai Specialty Coffee Association 
of Indonesia (SCAI) biasa dise-
but juga sebagai AKSI (Asosiasi 
Kopi Specialty Indonesia, dimana 
dalam project AMARTA mengi-
dentifikasi beberapa daerah peng-
hasil kopi specialty, salah duanya 
adalah Papua yaitu Wamena dan 
Paniai.

Secara definisi:
Aroma. Aspek aroma mencak-

up Fragrance (bau dari kopi keti-
ka masih kering) dan aroma ( bau 
dari kopi ketika diseduh dengan 
air panas). Seseorang dapat meni-
lai kriteria ini dengan tiga tahap 
dalam cupping, yaitu ;
1. Mencium bubuk kopi yang 

berada dalam mangkok sebe-
lum di tuang dengan air

2. Mencium aroma saat men-
gaduk permukaan kopi 

setelah dituang air
3. Mencium aroma kopi saat 

kopi sudah larut
Kualitas aroma yang khusus  

seperti pengaruh dari aroma ke-
ring, saat diaduk dan aroma kopi 
setelah kopi larut di beri nilai 5 
skala vertikal pada isian formulir. 
Nilai akhir harus berdasarkan ke-
tiga aspek diatas.

Body. Body didasarkan pada 
rasa ketika cairan masuk kedalam 
mulut khususnya antara lidah dan 
langit-langit mulut. Kebanyakan 
contoh dengan body yang kental 
mendapat nilai yang tinggi. Be-
berapa contoh dengan body yang 
ringan juga dapat memiliki rasa 
yang enak di mulut. Kopi yang 
memiliki body yang kental seper-
ti kopi sumatra atau kopi yang 
memiliki body ringan seperti kopi 
Mexico menjadi acuan walaupun 
berbeda.

After Taste. After Taste adalah 
lama berta han nya suatu flavor 
positif (rasa dan aroma) yang be-
rasal dari la ngit-langit belakang 
mulut dan ber tahan setelah kopi 
dibuang atau ditelan. Jika after-
taste langsung hilang dan tidak 
enak maka  diberikan nilai ren-
dah.

Kata ‘Specialty Coffee’ berasal 
dari Amerika Serikat. Asalnya di-
gunakan untuk menjelaskan pro-
duk olahan kopi yang dijual di 
kedai-kedai kopi “Bergengsi”, den-
gan maksud untuk membeda kan 
dari produk-produk kopi umum 
yang dijual di supermarket atau 
toko-toko pengecer lainnya. Kata 
‘Gourmet’  juga diguna kan, akan 
tetapi “Gourmet” se ka rang dipak-
ai pada banyak produk, sehingga 
sudah kehilang an kekhasannya 
pada kopi. 

Kata Kopi “Specialty” seka-
rang dapat menunjuk pada (1) 
Biji Kopi yang dijual khusus (2) 
Minuman Kopi yang dijual pada 
Cafe Shop khusus. Cakupannya 
meliputi “Kopi berkualitas tinggi” 
(Baik single origin maupun 
blends), Kopi yang diberi Cita-
rasa Spesial, Kopi dengan latar be-
lakang “tidak umum”, atau Kopi 
dengan “Riwayat “ yang khusus/
aneh. 
Untuk semua kopi Arabica SCAA 
memiliki standard: cacat utama 
(primary defect) 0%, cacat second-
ary 5% dan kadar air mencapai 
10-12%, eva luasi cupping dengan 
score 80 keatas dan tidak ada biji 
quaker (biji muda). Klasifikasi 
yang mengacu pada cupping score, 
sebagai berikut:

YUSTINUS SUNYOTO
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agak berbeda, mempunyai tujuan 
yang sama, dan tantangan yang 
sama. Belajar dari Value Chain 
kopi MACE, kesulitan yang di ha-
dapi dalam rangka mempromo-
sikan sustainable economic bagi 
ma syarakat dalam industry kopi 
adalah pasokan bahan baku yang 
sustain dari petani. PAME sudah 
melakukan pembekalan kepada 
petani, membangun jaringan 
supply melalui kolektor, namun 
masih butuh waktu cukup lama 
untuk menjadikannya bisnis yang 
sustain. 

Dalam sejarahnya, kopi di pe-
gunungan tengah papua pernah 
mengalami kejayaannya dengan 
Kopi Moenamani, namun seir-
ing berjalannya waktu kesulitan 
dialami akibat ketidakpastian 
pasar, sampai tidak ada pembe-
lian kepada petani, membuat 
petani tidak mempercayai pereko-
nomian kopi sebagai gantungan 
hidup. Buruknya infrasruktur 
dan jalur logistik diyakini sebagai 
salah satu penyebabnya. Ketidak 
percayaan semakin dalam hingga 
petani tidak lagi memperhatikan 
kebun mereka, bahkan memba-
bat pohon kopi. 

Saat ini kopi adalah salah satu 
komoditas yang memiliki nilai 
tinggi, bahkan terbesar ke dua 
setelah minyak bumi, namun ken-
dala masih sama. Namun demi-
kian apabila kerjasama semua 
pi hak maka perekonomian kopi 
masih bisa dihidupkan kembali 
sebagai bagian dari pengembang-
an masyarakat dengan pola yang 
di sesuaikan. LPMAK, PT.FI, Pe-
merintah Daerah dan Pusat me-
miliki kapasitas yang cukup untuk 
membangun kembali perkebunan 
kopi masyarakat papua. Luasan 
lahan dan infrastruktur yang 
lebih baik, akan memberikan du-
kungan lebih bagi pengembangan 
kopi di Papua. 

Amungme Gold Coffee ada-
lah salah media bagi inkubasi 
pe ngembangan usaha bagi masya-
rakat Amungme, Kamoro dan 
Suku kekerabatan lainnya, sekali-
gus tantangan bagi biro-biro yang 
berkepentingan di LPMAK dalam 
menyiapkan SDM yang handal 
dan terciptanya peluang ekonomi 
yang lebih luas. Saya berharap 
nantinya ada diantara adik-adik 
Papua yang tertantang untuk 
mengembangkan bisnis kopi di 
tanah Amungsa serta berharap 
ada diantara para pemangku ke-
pentingan yang sudi mengem-
bangkan potensi dan resources 
yang cukup besar yang ada di 
Mimika, bagi pengembangan kopi 
Amungme.

(Yustinus Sunyoto, Econo-
mist/Value Chain Specialist AM-
ARTA II)

an OXFAM, PAME dan Petani se-
lama pelatihan, tantangan PAME 
saat ini adalah melakukan terobo-
san guna memasarkan produknya, 
baik berupa green bean maupun 
ground coffee (kopi bubuk). Seb-
agai bagian dari exit strategy, ren-
cana PAME harus benar-benar 
memberikan indikasi bahwa 
PAME sebagai perkumpulan 
mandiri mampu survive dan going 
concern dalam bisnisnya (sustain). 
Untuk itu, berbekal kemampuan 
teknis yang ada, didukung oleh 
fasilitas produksi yang cukup me-
madai dan support dari OXFAM, 
PAME harus berani mengambil 
langkah strategis, melalui:
a. Penguatan pasar (linkage to mar-

ket) baik itu pasar komersial 
maupun specialty,
• Exportir dan Buyer kopi 

specialty
• Café-Café Besar di Papua, 

Indonesia dan overseas
• Penguatan pasar lokal dan 

Papua
b. Penguatan supply : kemitraan 

yang lebih strategis dengan 
peta ni
• Jaminan Supply
• Penguatan Ekonomi Pet-

ani
c. Penguatan produksi : produk 

yang sesuai dengan sasaran
• Kopi bubuk sesuai dengan 

segmen pasar sasaran
• Biji kopi sesuai dengan 

standard, baik specialty 
maupun komersial

• Cost efektif and Efisien
Kopi AMUNGME GOLD vs 

Kopi MACE
Kopi Amungme dan Kopi 

Mace, sepintas merupakan dua 
hal yang sangat berbeda, namun 
merupakan reportase yang iden-
tik untuk menggelitik, sekaligus 
memberi ide serta motivasi ke-
pada siapapun, terutama mereka 
yang masih memiliki hati kepada 
masyarakat asli untuk mengem-
bangkan kopi sebagai salah satu 
sumber perekonomian bagi ma-
syarakat. PT. FI sudah meletakkan 
dasar yang baik, dan pembelaja-
ran dalam sebuah inkubasi, hanya 
saja perlu disiapkan bagaimana 
melahirkan kaum muda asli 
papua untuk melahirkan unit 
usaha yang mampu tumbuh dan 
berkembang di Industri kopi 
dengan Amungme Goldnya. Se-
mentara OXFAM-NZ meletakkan 
dasar pengembangan enterprise 
yang berangkat dari kepedulian 
yang sama terhadap masyarakat 
asli Papua dengan PAME yang 
memprodusi kopi MACE.

Kopi Amungme Gold dan Kopi 
Mace, dihadapkan pada tantan-
gan yang sama dalam pengem-
bangan masyarakat, hanya saja 
berangkat dalam kondisi yang 

Maksud dan tujuan perkum-
pulan ini adalah meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sos-
ial bagi keluarga-keluarga petani 
kopi di Papua, melalui cara-cara 
pengembangan kewirausahaan 
pe tani, serta mendorong tercip-
tanya iklim usaha melalui komer-
sialisasi perdagangan komoditi 
kopi bagi perekonomian Papua. 
Untuk mencapai mandat terse-
but, PAME melakukan usaha dan 
kegiatan sebagai berikut: 
1. Melakukan pendampingan 

dan pengembangan usaha-
usaha kelompok petani kopi 
dalam kegiatan produksi; 

2. Melakukan pendampingan 
dan pengembangan usaha-
usaha kelompok petani kopi 
dalam kegiatan pengolahan 

paska panen, pemasaran, dan 
perdagangan;

3. Melakukan pendampingan 
dan pengembangan dalam 
menciptakan iklim usaha 
yang kondusif bagi pertum-
buhan tata niaga dan kewira-
usahaan sosial dalam perda-
gangan kopi di Papua.

PAME pasca OXFAM, akan 
mam pu mengemban amanah di-
atas apabila mampu exist dalam 
per bisnisan kopi. Untuk itu 
PAME perlu menyikapi mandat 
tersebut melalui penguatan bis-
nisnya, membangun kemitraan 
yang lebih strategis dalam value 
chain distribution PAME, yaitu 
petani dan pasar kopi. Dengan 
terbangunnya kemitraan yang 
strategis dengan petani dan buyer, 
akan menjamin keberlangsungan 
PAME dan keluarga-keluarga 
peta ni kopi di Papua. 

Strategi PAME secara umum 
akan tetap mengacu pada strategi 
dan rencana kerja sebagaimana 
tertuang dalam laporan konsul-
tan hasil dari “Pendampingan 
Untuk Peningkatan Kapasitas 
PAME Dalam Aspek Budidaya, 
Pengolahan dan Pengembangan 
Enterprise (Bisnis) Kopi Arabika 
di Papua”.

Tantangan PAME
Sebagaimana hasil diskusi deng-

serta mendorong terciptanya 
iklim usaha melalui komersial-
isasi perdagang an komoditi kopi 
bagi perekonomian Papua. 

Mandat tersebut akan dicapai 
melalui usaha dan kegiatan seb-
agaimana Anggaran Dasar Bab III, 
Pasal 3, Ayat 1,2,3 yaitu melalui 1) 
pendampingan dan pengemban-
gan usaha-usaha kelompok petani 
kopi dalam kegiatan produksi 2) 
pendampingan dan pengembang-
an usaha-usaha kelompok petani 
kopi dalam kegiatan pengolahan 
paska panen, pemasaran, dan 
perdagangan dan 3) pendamping-
an dan pengembangan dalam 
menciptakan iklim usaha yang 
kondusif bagi pertumbuhan tata 
niaga dan kewirausahaan so-
sial dalam perdagang an kopi di 

Papua. Produk yang dikembang-
kan adalah produk kopi olahan 
bernama KOPI MACE. 

Sekolah kopi adalah salah mo-
del pendekatan kemitraan bisnis 
antara PAME dengan kelompok-
kelompok petani kopi. Petani ber-
tanggung-jawab dalam budidaya, 
dan PAME bertugas dalam bisnis. 
PAME juga memberikan pelatih-
an dan fasilitas bagi kelompok 
tani untuk meningkatkan produk-
si dan kualitas. 

PAME bertanggung-jawab un-
tuk membeli hasil panen peta-
ni, melakukan pemrosesan, dan 
pe masaran. Saat ini produk 
akhir dari PAME adalah berupa 
kopi bubuk siap saji, meskipun 
biji hijau merupakan salah satu 
produk yang diupayakan oleh 
PAME dalam rencana bisnis mere-
ka. Namun dalam perkembangan-
nya, sebagaimana tuntutan pasar 
dan tantangan keberlangsungan 
PAME sendiri, yang menyaratkan 
pemahaman secara menyeluruh 
terhadap di dalam mata rantai 
bisnis kopi, masih dibutuhkan 
pembekalan teknis pembudidaya-
an kopi, pasca panen, process-
ing dan pasar guna menjawab 
tantang an bagi sustainability bisnis 
kopi PAME dan masyarakat di pe-
gunungan tengah papua.  

Maksud dan Tujuan PAME

Klasifikasi Kualitas berdasarkan  
Final Score 

90 – 100 Outstanding 
Specialty 85 – 89.99 Excellent 

80 – 84.99 Very Good 

<  80.00 
Below 

Specialty 
Quality 

Not Specialty 

Sekali lagi sayang bahwa belum 
ada cupping profiling terhadap ko pi 
Amungme Gold yang bisa ki ta 
jadikan acuan, tetapi ada sedikit 
kelegaan bahwa gambaran itu 
bisa kita dekati, meskipun bukan-
lah profiling yang valid bagi kopi 
Amungme Gold. Kemungkinan 
ada kemiripan agriclimatogy dan 
unsur hara tanah  di daerah se-
putar Pegunungan Tengah Papua. 

Berdasar penilaian dari kuali-
fikasi berdasarkan score menun-
jukkan bahwa sample kopi dari 
Pegunungan Tengah Papua terse-
but masuk dalam kategori kopi 
specialty yang excellent dengan 
score 86 (lihat klasifikasi dia-
tas), memiliki aroma yang bagus, 
body yang baik dan acidity yang 
sedang. Catatan profile yang dite-
mukan oleh para cuppers: nutty, 
sweet caramel, fruity, like herby, 
cedar dan fresh. Jadi dengan 
demikian, tidak heran apabila 
konsumen dari kopi Amungme 
Gold, jika memiliki karakteristik 
mirip dengan kopi dari Pegunun-
gan Tengah Papua, maka akan 
memiliki pendapat yang baik 
tentang cita rasa kopi Amungme 
Gold. Namun terlapas dari itu 
semua, menggelitik bagi semua 
pihak yang memiliki kepentingan 
dalam pengembangan masyarakat 
Amungme untuk menjadikan 
ko pi Amungme sebagai produk 
unggulan yang eksotik, yang bisa 
diterima oleh dunia dan menjadi 
kebanggaan.

PEDP OXFAM di Papua
Budidaya dan pemasaran kopi 

jenis Arabika di Papua merupa-
kan salah satu komoditas yang 
di  kembangkan dalam Papua 
En ter prise Development Pro-
gram (PEDP) oleh OXFAM-NZ, 
bersumber dari kopi wilayah 
pe gunungan tengah di Papua, 
khususnya Paniai dan sekitarnya. 
Program ini dilaksanakan oleh 
OXFAM melalui mitranya, yaitu 
Per kumpulan Papua Arabica 
Mar keting Enterprise (PAME) 
Mandiri (disingkat PAME) yang 
berkedudukan di Nabire. 

Sebagai mana mandatnya da-
lam Anggaran Dasar Bab II, Pasal 
2, Ayat 3 menyebutkan bahwa 
Maksud dan tujuan perkumpulan 
ini adalah meningkatkan kese-
jahteraan ekonomi dan sosial bagi 
keluarga-keluarga petani kopi di 
Papua, melalui cara-cara pengem-
bangan kewirausahaan petani, 

YUSTINUS SUNYOTO
Mesin Roasting kopi Amungme Gold
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Teknik Sederhana Bercocok Tanam 
Sayuran Hidroponik

Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral 
yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dengan 
memanfaatkan halaman pekarangan, berbagai jenis 
sayuran dapat dihasilkan untuk sekedar memenuhi 
kebutuhan sendiri. Namun tidak demikian halnya di 
daerah perkotaan, halaman pekarangan pada umum-
nya sempit, dan tidak jarang sudah dilapisi dengan 
semen sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk ber-
tanam sayuran.

Teknologi hidroponik bisa menjadi alternative. 
Berbagai jenis sayuran dengan mudah bisa ditanam 
secara hidroponik, untuk sarananya bisa menggu-
nakan paralon. Hidroponik dengan cara ini dapat 
diterapkan oleh siapa saja karena sangat mudah. 
Tanaman dapat ditempatkan dimana saja, yang pent-
ing pada saat hujan tanaman tidak kehujanan. Kalau 
kehujanan larutan nutrisi akan menjadi lebih encer 
dari yang seharusnya.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk per-
tumbuhannya tanaman memerlukan sinar matahari. 
Dalam satu hari tanaman minimal membutuhkan 5 
jam penyinaran tetapi dengan intensitas yang rendah. 
Sinar matahari yang terik tidak baik untuk tanaman. 
Tanaman yang cocok ditanam dengan teknologi ini 
adalah tanaman sayuran daun seperti selada, pakcoy, 
caisim, bayam, kangkung dan sebagainya. 

Alat dan bahan yang diperlukan
• Hidroponik kit untuk bercocok tanam, dapat 

dibuat dari paralon
• Media tanam Rockwool. Rockwool terbuat dari 

batuan volcanic yang di panaskan sedemikian 
rupa sehingga akhirnya terbentuk serat-serat. 
Media ini steril dari sumber hama, penyakit dan 
gulma.

Teknik Sederhana Tanam Sayuran Hidroponik
• Benih sayur. Berbagai jenis sayuran daun danpat 

di tanam dengan teknologi ini. Misalnya kang-
kung, selada, pakcoy, caisim dan sebagainya.

• Nutrisi hidroponik Karena pada system hidro-
ponik, tanaman mendapatkan unsur hara dari 
larutan, maka larutan tersebut harus mengand-
ung nutrisi.

• Semai. Semaikan benih ke media yang sudah di-
siapkan. Pilih benih yang bernas (berisi). Benih 
dibenamkan ke media sedalam kira-kira 2-5 mm

• Penyiraman Benih yang sudah disemai disiram 
sampai media tanam menjadi basah. Gunakan 
air bersih, belum menggunakan pupuk.

• Tutup kit dengan plastic selama 3-5 hari. Tu-
juannya agar media jadi lembab dan selalu 
hangat sehingga perkecambahan akan mudah. 
Benih akan berkecambah setelah 3-5 hari. Isi 
hidroponik kit dengan larutan nutrisi sampai 
menyentuh bagian bawah dari media tanam. Hi-
droponik kit harus diletakan pada tempat yang 
datar, mendapat sinar matahari dan sebaiknya 
tidak kena hujan. Apabila nutrisi berkurang, 
tambahkan lagi larutan nutrisi. Setelah 30 hari, 
sayuran bisa dipanen, tergantung jenis sayuran 
dan sinar matahari. Teknik ini sangat minim 
pemeliharaan. (tk)

PROGRAM ekonomi kerakyatan 
Biro Ekonomi LPMAK tahun 
2015 berfokus pada pendan-

aan usaha masyarakat, agribisnis dan 
pengembangan ekonomi kampung 
(PEKAM).

Menurut laporan Biro Ekonomi 
LPMAK akhir tahun 2015, menyebut-
kan ketiga fokus program itu terdiri dari 
beberapa kategori kegiatan bisnis ma-
syarakat. Misalnya, kategori pendanaan 
usaha masyarakat terdiri dari dana ber-
gulir yang dikelola oleh biro ekonomi 7 
suku di LPMAK.

Kemudian program ekonomi mandiri 
(PEM) di bidang peternakan, perdagan-
gan, home industri dan jasa. Kemudian 
bidang agribisnis terdiri dari pengem-
bangan sagu rakyat, retail/grosir serta 
pusat pelatihan dan pengembangan pe-
ternakan masyarakat.

Fokus terakhir adalah PEKAM, ter-
diri dari usaha perdagangan (Kios) kam-
pung, perikanan, peternakan sapi, dan 
pertanian.

Perkembangan dana bergulir kelom-
pok usaha (KU) yang didanai Biro 
Eko nomi berkembang dari skala 4,407 
tahun 2014 menjadi 5,890 tahun 2015. 
Status aktivitas usaha aktif berkembang 

Ekonomi Masyarakat Mulai Meningkat

dari 1,461 tahun 2014 menjadi 2,298 
ta hun 2015, sekitar 39 persen dari total 
5.890 KU yang mendapat dana.

Dengan demikian status tabungan 
KU meningkat dalam 2 tahun belakan-
gan. Status tabungan KU dari skala 15,6 
tahun 2014 menjadi 15,7 tahun 2015. 
Atau mengalami peningkatan saldo 

reke ning KU berjumlah 15,7 tahun 
2014 menjadi 18,3 tahun 2015.

Demikian juga perkembangan PEM, 
mengalami peningkatan pada 28 KU 
peternakan ayam petelur, 19 KU pe-
ternakan babi, industri keripik, salon 
papua, retail, service komputer dan in-
dustri mebel.

Ekonomi masyarakat diprediksi me-
ningkat pada tahun mendatang, seper-
ti 8 unit peternakan ayam petelur pada 
tahun 2013, menjadi 16 unit tahun 
2014 dan 31 unit KU pada tahun 
2015. Harapan untuk masyarakat ter-
buka untuk tahun 2016, 2017 dan se-
terusnya.(willem bobi)

Beberapa usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh Biro Ekonomi LPMAK, tampak usaha Keripik Pisang Keyea (atas). Grosir LPMAK dan usaha 
peternakan Ayam.

WILLEM BOBI



WILLEM BOBI

IST
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) men-

jalankan dukungan terhadap ke-
giatan adat dan agama setempat 
di Kabupaten Mimika Provinsi 
Papua.

Kepala Biro Adat dan Agama 
LPMAK, Frans Wantik men-
gatakan pihaknya selama tahun 
2015 mendukung lembaga adat 
dan gereja setempat. Diantaranya, 
Lembaga Musyawarah Adat Suku 
Amungme (LEMASA) dan Lem-
baga Musyawarah Adat Suku  Ka-
moro (LEMASKO).

“Dukungan kami kepada LE-
MASA dan LEMASKO serta 

Tokoh Gereja Papua Dukung 
Perpanjangan Kontrak Freeport

“Gereja-gereja mendukung kontrak Freeport 
dengan syarat jabatan presiden direkturnya harus 
orang Papua yang duduk dikantor pusat,” kata Phill 
Erari.

Tokoh gereja Papua Barat, Pdt Phill Erari meng-
klaim bahwa gereja-gereja mendukung perpanjan-
gan kontrak karya PT Freeport dengan Pemerintah 
Indonesia asalkan kesejahteraan rakyat di Bumi 
Cenderawasih diperhatikan.

“Gereja-gereja mendukung kontrak Freeport 
dengan syarat jabatan presiden direkturnya harus 
orang Papua yang duduk dikantor pusat,” kata Phill 
Erari usai bertemu dengan Dubes Amerika Serita 
Roberth O Blake di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.

Selain itu, kata dia, dalam pertemuan tersebut, 
pihaknya mengusulkan agar saham 20 persen PT 
Freeport harus diberikan untuk orang asli Papua 
dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

“Yang berikutnya, kami minta agar reformasi se-
luruh manajemen Freeport, dari tingkat atas hingga 
bawah itu yang kami sampaikan ke Pak Dubes AS,” 
katanya.

Erari mengungkapkan sejak 1960-an hingga 
sekarang, keberadaan Freeport di Papua belum bisa 
berikan kontribusi pembangunan yang menyeluruh 
dan utuh bagi masyarakat, sehingga hal itu perlu 
dorongan dari berbagai pihak agar ada perhatian 
untuk hal itu, termasuk saat bertemu dengan Dubes 
AS Roberth O Blake di Kota Jayapura bersama 
tokoh gereja lainnya.

“Beliau (Dubes AS) menerima baik usulan itu 
dan kami juga berikan permintaan tertulis dan dia 
menyampaikan akan pelajari. Beliau juga mengaku 
sudah dengar suara gereja dan dia akan menyam-
paikan kepada pihak-pihak kompeten termasuk 
kepada Mc Moran dan Presiden Jokowi,” katanya.

Sebelumnya, Duta besar (Dubes) Amerika Serikat 
(AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan 
sejumlah pimpinan gereja Papua di Swiss-BelHotel 
yang dikemas dalam acara makan pagi bersama.

Selanjutnya, Dubes Blake bertemu dengan Ketua 
PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua 
Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah 
Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari tokoh 
gereja Papua Barat. (antara papua)

Bermitra Mencapai Target Layanan

PROGRAM Khusus 
Bagian Kemitraan 
LPMAK telah melak-

sanakan sejumlah kegiatan 
ke basis kelompok masyara-
kat sepanjang tahun 2015.

Menurut Kepala Bagian 
Program Khusus LPMAK, 
Petrus Mitakda, sasaran dan 
target program khusus sepan-
jang tahun 2015 ditujukan 
kepada Yayasan Hak Azasi 
Manusia Amungme dan 
Kamoro (YAHAMAK), ma-
syarakat Kampung Ugimba, 
Forum MoU 2000, promosi 
Seni – Budaya dan kearifan 
Lokal, bantuan korban ben-
cana alam dan non alam,  
bantuan helikopter koperasi, 
sponsor kegiatan olahraga 
(Volley), Pembangunan la-
pangan terbang Hoya dan 
Bela, monitoring dan dukun-
gan kepada lembaga swasta 
(yayasan).

Petrus Mitakda menye-
butkan pencapaian program 
selama tahun 2015 beragam. 
Pertama adalah dukungan 
kepada YAHAMAK terdiri 
dari item kegiatan penan-
datanganan Berita Acara 
Dana Hibah, Rapat Pem-
bina, Operasional Panti, 
Pendampingan terhadap ko-
rban kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), PelatiHan 
staf Panti, Pelatihan  manaje-
men sumber daya  manusia 
(SDM) internal karyawan 
YAHAMAK, Pembuatan bu-
letin YAHAMAK, outbond 
karyawan serta pengurus YA-
HAMAK.

“Anggaran terealisasi sera-
tus persen, cuma kegiatan 
yang belum dilakukan yaitu 
pe ngembangan kapasitas 
kar yawan YAHAMAK oleh 
ka re na situasi dan kondisi,” 

 Memperkuat Basis Masyarakat

tulisnya dalam laporan res-
mi  yang diterima Humas 
LPMAK.

Kedua, dukungan kepa-
da masyarakat di Ugimba. 
Kata Petrus, terdiri dari 
item pendidikan berupa 
pemberian beasiswa kepada 
20 orang, terdiri dari SD  5 
anak, SMA 2 orang serta 
tingkat mahasiswa 13 orang 
dari Suku Moni. Selain itu 
menyelengga rakan kegiatan 
pelatihan ketrampilan untuk 
siswa tingkat SD di Kam-
pung Mamba, serta kegiatan 
sosialisasi kesehatan untuk 
anak sekolah di Titigi dan 
Mam ba.

Sementara aspek ekono-
mi, berupa kegiatan pelatih-
an kerajinan untuk ibu-ibu, 

pembentukan koperasi, sos-
ialisasi dan pelatihan koper-
asi terhadap 10 kampung di 
Sugapa ibukota Kabupaten 
Intan Jaya, serta pelatihan 
pembibitan kopi kepada ke-
lompok perkebunan milik 
masyarakat setempat.

Di bidang kesehatan, me-
la  kukan pelayanan Dokter 
Terbang ke Sugapa, Pogapa, 
Homeo dan Ugimba. Menu-
rut Petrus, pihaknya hanya 
mengalami kesulitan saat ter-
bang ke Kampung Ugimba, 
sehingga realisasi anggaran 
hanya mencapai 70 persen.

Selain itu, merealisasi du-
kung  an terhadap Forum 
MoU 2000 mencapai 89 per-
sen. Demikian juga dukung-
an terhadap kegiatan promo-

si seni-budaya dan kearifan 
lokal mencapai 69 persen.

Kegiatan dukungan seni-
budaya serta kearifan lokal 
yang dilaksanakan diantaran-
ya berupa bantuan peralatan 
musik untuk OMK Paroki 
Akimuga. Bantuan perleng-
kapan Sanggar Watia di 
Distrik Wania, Timika. Ban-
tuan da na untuk mencetak 
kaset DVD kepada penyanyi 
Frans Mameyau. Bantuan 
per alatan sound kepada PS 
Reinha Rosari. Bantuan ke-
pada Sanggar Putsinara. Ban-
tuan peralatan musik kepada 
OMK SP III serta bantuan 
untuk perlombaan, diantara-
nya bidang olahraga Bola 
Volly dan Futsal internal 
LPMAK.

Dalam bentuk bantuan 
kor ban mencapai 88 persen, 
yakni memberikan ban-
tuan sosial kepada 69 orang 
berupa tiket, pembuatan 
ku buran, renovasi rumah, 
ba han makanan duka serta 
bantuan jasa transportasi 
Cooper. Juga 100 persen 
me realisasi bantuan jasa 
trans portasi Coper kepada 
ke lompok binaan LPMAK di 
dataran tinggi Papua.

Bagian Khusus LPMAK 
juga melakukan kegiatan 
monitoring dan evaluasi ter-
hadap sasaran dan target pro-
gram khusus LPMAK. Demi 
terjalinnya kemitraan antar 
kelompok dan basis masyara-
kat tertentu.

Sepanjang tahun 2015, 
LPMAK juga menyalurkan 
dukungan dana kepada 
Yayasan Yu-Amako, Yayasan 
Amungkal, Yayasan Nogol, 
Yayasan Erop, Yayasan Nein-
at dan PT Wah Nainem. 
(willem bobi)

pihak gereja adalah dukungan 
berbentuk dana operasional 
yang langsung disalurkan kepada 
lembaga bersangkutan,” jelasnya 
menyebutkan bentuk dukungan 
LPMAK kepada Gereja Katolik, 
GKII, GKI serta Gereja Denomi-
nasi lainnya seperti GBI, GBGP, 
GPDI dan lainnya.

“Bantuan itu disalurkan dalam 
beberapa tahap. Sasaran peng-
gunaan anggaran diperuntukan 
untuk kegiatan operasional, ter-
masuk pembangunan gedung ge-
reja, serta perangkat kebutuhan 
demi kelancaran aktivitas adat 
atau agama,” jelasnya.

Frans menyebutkan beberapa 

kegiatan Gereja Katolik, dianta-
ranya membangun gedung sus-
teran di atas tanah 100 meter kali 
100 meter, pembangunan gedung 
Gereja Katolik Santo Fransiskus 
Jita, Pembangunan Gereja Santa 
Maria dan Gua Hati  Kudus Tipu-
ka.

Sementara gereja lain juga 
mempergunakan sesuai kebutu-
han. Seperti membuat Pagar dan 
gedung Kantor Klasis GKI, Pem-
bangunan Gedung Gereja Kingmi 
Bahtera Timika, Pembangunan 
Gedung GBI PAGA Timika serta 
pagar sekelilingnya.

Selain sarana fisik, Biro Adat 
dan Agama LPMAK juga men-

dukung kelancaran wisuda maha-
siswa Teologi GKII Timika.

“Kami hanya memonitoring ke 
lokasi program. Selain memoni-
tor kegiatan di Timika, juga di 
Distrik Jita, Akimuga, Tembaga-
pura, Jila, Alama dan sekitarnya,” 
ucapnya baru-baru ini kepada 
LAndAS.

Hasil monitoring itu menyebut-
kan, realisasi dukungan dana se-
lain kegiatan GKII Timika menca-
pai 100 persen untuk tahun 2015. 
“Tahun 2016 dan ke depannya 
masih banyak gereja yang belum 
selesai menyelesaikan pekerjaan-
nya. Maka itu masih butuh du-
kungan dari lembaga,” jelasnya 

Frans Wantik

menceritakan sejarah iman di 
kawasan pesisir hingga dataran 
tinggi Papua. (willem bobi)



“Kami berharap berkat 
ini juga dapat mengalir 
ke kampung-kampung 
pesisir Mimika yang lain; 
mengingat 90 persen 
masyarakat suku Ka moro 
yang bermukim di wilayah 
pesisir Mimika meru-
pakan penganut Katolik,” 
kata Benediktus.

Gereja Katolik Keusku-
pan Timika Papua meminta 
dukungan PT Freeport In-
donesia dan pihak terkait 
lainnya untuk membangun 
masyarakat suku Kamoro 
yang bermukim di kampung-
kampung pesisir Mimika.

Pengurus Koperasi Maria 
Bintang Laut Keuskupan 
Timika Benediktus Meo 
mengatakan kondisi hidup 
masyarakat suku Kamoro di 
wilayah pesisir Mimika yang 
masih prasejahtera, membu-
tuhkan perhatian dari semua 
pihak.

Keuskupan Timika me-
nyambut positif program 
ber sama antara Pemkab Mi-
mi ka, PT Freeport, Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro 
(LPM AK) dan unsur terkait 
lainnya yang telah memban-
gun berbagai sarana di bi-
dang pendidikan, kesehatan 
serta pengembangan perke-
bunan kelapa di tiga kam-
pung pesisir timur Mimika 
yaitu Fanamo, Omawita dan 
Otakwa.
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Gereja Minta Dukungan 
Freeport Bangun 

Masyarakat Pesisir

Lintas Papua

Papua Barat Butuh Pemimpin yang 
Takut Tuhan

PAPUA Barat membutuhkan figur pemimpin yang 
takut pada tuhan dan percaya diri mambangun dae-
rah ini, kata Kepala Suku Besar Masyarakat Arfak, 
Dominggus Mandacan, di Manokwari, Rabu.

Dia mengatakan, sebagai daerah otonomi khusus 
dan berkembang, Papua Barat harus terus berbenah 
dan sungguh-sungguh.

“Selain Papua Barat merupakan wilayah heterogen 
dengan kompleksitas budaya, agama, suku, adat dan 
karakteristik masyarakat. Untuk itu, pemimpin di 
daerah ini harus mampu untuk menghargai mandat 
dari seluruh rakyat tanpa tebang pilih,” kata dia.

Dia menyebutkan, selain pertanian, peternakan, 
kehutan dan perikanan, sektor yang harus menjadi 
perhatian pemerintah ke depan adalah pariwisata.

“Untuk Raja Ampat, kita sudah sama-sama tahu. 
Wisata Bahari Raja Ampat sudah dikenal di seluruh 
penjuru dunia sehingga sudah saatnya kita memper-
hatikan potensi pariwisata di Pegunungan Arfak,” 
kata Dominggus.

Sang kepala suku juga memandang infrastruktur 
sebagai kunci pengembangan Arfak dan dia bersyu-
kur pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan 
jembatan di daerah ini, sudah diperhatikan peme-
rintah provinsi dan pusat. (antara papua)

Suku Doreri Manokwari Gelar 
Mansinam Art Festival

MASYARAKAT Suku Doreri Manokwari, Papua 
Barat, menggelar Mansinam Art Festival untuk men-
gangkat karya seni dan budaya suku tersebut.

Sekretaris Panitia, Trayanus Rumsayor di Manok-
wari, Rabu, mengatakan, kegiatan ini sudah dua 
kali digelar. Rencananya festival tersebut akan dilak-
sanakan secara rutin setiap tahun.

“Festival pertama kami laksanakan tahun 2015, 
yang langsung mendapat anugerah sebagai Top Iven 
dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia,” 
kata dia.

Dia menyebutkan, kegiatan ini akan berlangsung 
pada 3 hingga 5 Februari 2015 di Pulau Mansinam, 
Manokwari. Berbagai kerajinan hasil seni pahat, 
lukisan dan kuliner seperti ikan dan makanan tradis-
ional berbahan baku gandum atau dalam bahasa 
Doreri disebut “pokem” menghiasi festival itu.

“Karya seni suku Doreri, memiliki nilai budaya 
dan filosofi. Karya-karya seni suku Doreri, menggam-
barkan keselarasan hubungan antara manusia den-
gan alam dan sang pencinta,” kata dia.

Menurut dia, skill memahat serta melukis yang 
dimiliki masyarakat suku ini, merupakan warisan 
leluhur. Lambat laun warisan luntur seiring perkem-
bangan zaman dan pengaruh budaya dari luar.

Festival ini dilakukan sebagai salah satu upaya 
untuk mempertahankan agar warisan budaya terse-
but tidak punah. 

“Kami memanfaatkan momentum hari ulang 
tahun pekabaran injil (HUT PI) ini untuk meraup 
minat pengunjung. Sekaligus kegiatan ini untuk me-
meriahkan HUT PI di Pulau Mansinam,” kata dia.

Kegiatan ini, lanjut Trayanus, dilakukan untuk 
mengangkat potensi budaya masyarakat Doreri 
kepermukaan.

Pada 2017 mendatang, pihaknya akan menggelar 
Melanesian Choir Games Festival atau festival pa-
duan suara bagi negara-negara Melanesia di Pulau 
Mansinam. (antara papua)

“Kami berharap berkat ini 
juga dapat mengalir ke kam-
pung-kampung pesisir Mimi-
ka yang lain; mengingat 90 
persen masyarakat suku 
Kamoro yang bermukim 
di wilayah pesisir Mimika 
merupakan penganut Kato-
lik,” kata Benediktus.

PT Freeport, katanya, te-
lah membangun dua unit 
ge dung Gereja Katolik di 
Kam pung Manasari (Fana-
mo-Omawita) dan Otakwa. 
Kedua gedung gereja baru 
yang dinilai termegah untuk 
seluruh wilayah pesisir 
Mimika tersebut diresmikan 
oleh Bupati Mimika Eltinus 
Omaleng dan Uskup Keusk-
upan Timika Mgr John 
Philip Saklil Pr akhir tahun 
2015.

“Kami merasa bersyukur 
karena Keuskupan Timika 
mendapatkan dua gereja 
baru yang bisa dipakai oleh 
umat untuk beribadah. Dua 
gereja baru ini sungguh luar 
biasa dan merupakan yang 
termegah untuk seluruh 
kawasan pesisir Mimika,” 
ujarnya.

Keuskupan Timika juga 
mendukung penuh program 
pengembangan perkebun-
an kelapa di tiga kampung 
wilayah pesisir timur Mimi-
ka itu.

PT Freeport bersama 
ma syarakat setempat akan 
mengembangkan perkebun-
an kelapa dalam skala besar 

di Manasari dan Otakwa 
pa da lahan seluas 30 hek-
tare. Setiap kampung akan 
ditanami 1.000 pohon ke-
lapa.

Melalui program perkebu-
nan itu diharapkan masyara-
kat setempat mendapatkan 
manfaat langsung untuk 
menopang perekonomian 
mereka.

“Kalau di kampung ada 
perputaran ekonomi maka 
tentu kampung itu akan 
hidup karena petugas-petu-
gas pemerintah seperti guru-
guru, tenaga kesehatan, staf 
distrik (kecamatan) akan 
betah tinggal di kampung 
untuk melayani masyarakat,” 
tutur Benediktus.

Menurut dia, Keuskupan 
Timika telah bermitra den-
gan PT Freeport sejak 2006 
dalam hal pemberdayaan 
masyarakat pesisir melalui 
program perikanan.

Melalui Koperasi Maria 
Bintang Laut, Keuskupan 
Timika dengan didukung 
oleh PT Freeport membeli 
dan menampung hasil tang-
kapan nelayan lokal di pe-
sisir Mimika yang tersebar 

mulai dari Otakwa hingga 
Amar di wilayah Mimika 
Barat.

Ikan yang dibeli dari ma-
syarakat nelayan lokal deng-
an harga yang cukup tinggi 
selanjutnya dipasok ke PT 
Pangansari Utama, per-
usaha an kontraktor yang 
menyediakan jasa katering 
di lingkungan kerja PT Free-
port.

“Pada 2010 kami sem-
pat mencapai produksi 150 
ton ikan per bulan. Tapi 
sekarang ada kendala karena 
tidak ada lagi pabrik es balok 
di Timika setelah pabrik es 
balok milik PT Kapiri tidak 
lagi berfungsi,” kata Bene-
diktus.

Koperasi Maria Bintang 
Laut, katanya, sedang men-
gupayakan untuk memban-
gun Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Nelayan (SPBN) di 
Pelabuhan Keuskupan Timi-
ka di kawasan Pelabuhan 
Paumako agar ke depan ma-
syarakat nelayan lokal yang 
lebih mudah mendapatkan 
bahan bakar untuk opera-
sional perahu motor mereka. 
(antara papua)

Karyawan Koperasi Maria Bintang Laut membersihkan ikan hasil tangkapan nelayan 
tradisional Suku Kamoro di Kampung Nayaro.

DOK LPMAK
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Dubes AS: Freeport Berikan Kontribusi bagi Indonesia

LEMBAGA Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) memberi dukungan 

penuh kepada Pemerintah Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua, untuk mem-
bangun masyarakat di kampung-kam-
pung pesisir agar lebih cepat maju.

Sekretaris Eksekutif LPMAK Ema-
nuel Kemong (kini demisioner) men-
gatakan, sejak beberapa tahun silam 
LPMAK telah menjalin kerja sama 
dengan instansi teknis Pemkab Mimika 
seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendi-
dikan dan lainnya untuk menunjang 
pelayanan di kampung-kampung pesisir 
dan wilayah pegunungan.

Ke depan, kata Emanuel, kemitraan 
antara LPMAK dengan Pemkab Mimi-
ka dan pihak-pihak lainnya harus lebih 
diperkuat agar cita-cita memberdayakan 
masyarakat di wilayah pesisir dan pedal-
aman Mimika segera terwujud.

“Kami terus memberikan dukungan 
kepada pemerintah daerah sesuai visi-
misi Bupati (Eltinus Omaleng) untuk 
menjadikan Mimika sebagai daerah 
yang aman, damai dan sejahtera. Ke-
mitraan yang ada harus lebih diperkuat 
karena program pemberdayaan masyara-
kat di wilayah pesisir dan pegunungan 
sangat penting untuk meningkatkan 

Christine Hakim Bintangi 
“Silet di Belantara Digoel Papua”

AKTRIS senior Christine 
Hakim membintangi film 
“Silet di Belantara Digoel 
Papua” yang diangkat dari 
kisah nyata dokter yang 
melakukan operasi sesar 
dengan silet di belantara 
Digoel Papua pada 1990-an.

“Ini tema yang nggak 
mungkin saya bisa tolak,” 

kata Christine Hakim dalam siaran pers.
Aktris kelahiran Jambi, 25 Desember 1956 ini 

ingin mengenalkan potensi Papua dalam dunia per-
filman.

“Ini bisa dibilang film pertama produksi asli 
Papua,” ujar dia.

Dia juga memiliki impian untuk membuat festival 
film dokumenter di Papua dengan level internasi-
onal. 

Dalam film yang disutradarai FX Purnomo, Chris-
tine berperan sebagai ibu dari seorang dokter. 

Pengambilan gambar “Silet di Belantara Digoel 
Papua” bertempat di Kabupaten Boven Digoel, 
sekitar 10 jam perjalanan darat dari Merauke. Sep-
erti kejadian satu dekade lalu, puskesmas yang dulu 
digunakan untuk operasi sesar menggunakan silet 
menjadi set artistik dari film ini. (antara news)

Edo Kondologit bisnis karaoke dan 
kafe di Sorong Papua Barat

PENYANYI asal 
Papua Edo Kondologit 
mengawali bisnis kara-
oke dan kafe di Kota 
Sorong, Provinsi Papua 
Barat. 

“Rumah bernyanyi 
dan kafe yang saya na-
makan Ekon singkatan 
Edo Kondologit sudah 
diresmikan Walikota 
Sorong Lamberthus 
Djitmau pada 11 Januari 2016,” kata Edo Kondolog-
it di Sorong, Jumat.

Edo mengatakan, rumah bernyanyi Ekon mempu-
nyai 18 ruang karaoke keluarga dan kafe yang menye-
diakan aneka minuman dan makanan serta dileng-
kapi jaringan internet. 

“Rumah bernyanyi dan kafe ini merupakan per-
juangan yang panjang saya untuk membuktikan ke-
pada publik bahwa orang Papua juga bisa maju di 
dunia bisnis,” katanya.

Dia berharap kehadiran rumah bernyanyi dan kafe 
Ekon tersebut bisa membawa warna tersendiri bagi 
kehidupan hiburan di Kota Sorong.

Selain itu, kehadiran rumah bernyanyi dan kafe 
ini juga diharapkan dapat memotivasi bahkan men-
dorong pemuda-pemuda Papua khususnya di Kota 
Sorong untuk bersaing di dunia bisnis.

Ia mengajak pemuda-pemuda asli Papua agar tidak 
mengharapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
tetapi harus bersaing di dunia bisnis.

“Dalam waktu dekat kita akan memasuki Masyara-
kat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Papua akan diin-
car pihak asing sehingga pemuda Papua harus mem-
persiapkan diri terutama di dunia bisnis agar dapat 
bersaing,” ujarnya. (antara news)

Lintas Papua

Christine Hakim
ANTARA

ANTARA

Edo Kondologit

LPMAK Dukung Pemkab Mimika Bangun Daerah Pesisir

 “Saya bisa katakan bahwa Free-
port merupakan investasi asing 
yang memberikan kontribusi bagi 
ekonomi lokal dan nasional, lalu 
memperkerjakan 30 ribu rakyat dan 
bayar pajak besar di Indonesia,” 
kata Roberth O Blake.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) 
untuk Indonesia, Roberth O Blake 
mengatakan keberadaan PT Freeport 
memberikan kontribusi bagi ekonomi 
lokal dan Indonesia.

“Saya bisa katakan bahwa Freeport 
merupakan investasi asing yang mem-
berikan kontribusi bagi ekonomi lokal 
dan nasional, lalu memperkerjakan 30 
ribu rakyat dan bayar pajak besar di 
Indonesia,” katanya saat memberikan 
keterangan pers di Sentani, Kabupaten 
Jayapura, Papua belum lama ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh 
mantan Dubes Srilanka itu guna 
menanggapi pertanyaan wartawan 
disela-sela kunjungan kerjanya di SD 

ISTIMEWA

Roberth O Blake

Komba, Kampung Yobe, Distrik Sen-
tani, Kabupaten Jayapura terkait pen-
gunduran Maroef Sjamsoedin sebagai 
Presiden Direktur PT Freeport Indone-
sia pada pekan ini.

“Tentang Maroef dan Freeport itu 
urusan internal perusahaan tersebut, se-
benarnya saya tidak berhak komentar,” 
katanya.

Tapi, kata dia, jika diberikan hak ber-
bicara atas nama perusahaan tambang 
itu, maka boleh dikatakan bahwa mere-

ka (Freeport) telah berkomitmen untuk 
memberikan kontribusi bagi pemban-
gunan di Indonesia.

“Jika berkenan dan kalau bisa bicara, 
saya atas nama perusahaan itu. Bahwa 
mereka (Freeport) berkomitemn untuk 
tetap berjalan dan berkolaborasi den-
gan Indonesia,” katanya.

Dubes AS Roberth O Blake dan rom-
bongan berada di Kabupaten dan Kota 
Jayapura, Papua sejak Selasa (19/1) 
dalam suatu agenda kerja hinggga Sabtu 
(23/1). Dubes Blake selama di dua dae-
rah itu telah bertemu dengan sejumlah 
aktivis Papua, Gubernur dan Kapolda 
Papua, berkunjung ke sejumlah kam-
pung di Kabupaten Jayapura bertemu 
dengan Pangda XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Hinsa Siburian.

Terkait kunjungannya di SD Komba, 
Dubes Blake ingin melihat lebih dekat 
program USAID-Kinerja dibidang pen-
didikan dan kesehatan yang telah ber-
jalan beberapa tahun terakhir. (antara 
papua)

“Kami terus memberikan 
dukungan kepada 
pemerintah daerah sesuai 
visi-misi bupati untuk 
menjadikan Mimika sebagai 
daerah yang aman, damai 
dan sejahtera. Kemitraan 
yang ada harus lebih 
diperkuat”

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif LPMAK

kemandirian mereka,” jelas Emanuel.
Ia mengatakan program pemberday-

aan masyarakat di wilayah pesisir Mimi-
ka Timur Jauh terutama di Kampung 
Manasari dan Otakwa melalui pengem-
bangan perkebunan kelapa yang dipra-
karsai oleh PT Freeport Indonesia san-
gat bermanfaat.

Dengan demikian, ketergantungan 
masyarakat pada bantuan dari pemerin-
tah dan perusahaan semakin berkurang.

Pada jangka panjang, katanya, me-
lalui tanaman kelapa itu masyarakat 
setempat dapat memperoleh tambahan 
penghasilan selain mengandalkan sek-
tor perikanan yang menjadi primadona 
masyarakat wilayah pesisir Mimika.

Executive Vise President PT Freeport 
Indonesia Sony Prasetyo juga mendu-
kung rencana Pemkab Mimika untuk 
membuka isolasi kawasan pesisir Mimi-
ka melalui berbagai program pember-
dayaan masyarakat.

“Sebagai perusahaan swasta kami 
mempunyai sejumlah program yang 
berorientasi pada kesejahteraan ma-
syarakat. Kami akan mendukung 
sepenuhnya apa yang Pemkab Mimika 

canangkan. Kita akan lihat dimana 
Freeport maupun LPMAK bisa berper-
an lebih untuk mendukung apa yang 
diprogramkan oleh Bupati Mimika,” 
ujar Sony.

Menyangkut keterlibatan PT Free-
port dalam pengembangan perkebunan 
kelapa di Mimika Timur Jauh, dimana 
untuk tahap awal dibuka 30 hektare 
lahan perkebunan kelapa, menurut 
Sony, hal itu merupakan wujud dari 
kerja sama antara Pemkab Mimika, 
LPMAK, PT Freeport dan TNI AL.

Sony mengatakan, ke depan Freeport 
akan membutuhkan banyak sekali ba-
rang yang terbuat dari kelapa seperti 
pot, keset dan lainnya untuk menahan 
erosi di area reklamasi tambang terbuka 
Grassberg.

“Kalau saat ini kita tanam bibit kela-
pa maka kelak ekonomi masyarakat bisa 
bergerak. Hasil produksi masyarakat 
akan kami tampung. Dengan demikian 
masyarakat asli akan memiliki sumber 
penghasilan tetap dan secara otomatis 
roda perekonomian di kampung-kam-
pung akan bergerak,” jelasnya. (antara 
papua)

Emanuel Kemong Sony Prasetyo
MISKAN THOBIAS MATURBONGS
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KABUT setebal awan di 
langit menutupi peman-
dangan alam sekitarnya. 

Puncak gunung di seberang tengg-
ara hampir tak terlihat oleh mata. 

Hampir tak terlihat utuh, 
sebab kabut menutupi sepanjang 
lembah hingga dinding terjal. 
Mungkinkah pemandangan sa-
mar-samar akan terbuka memper-
lihatkan birunya langit?

Sejak manusia sekitarnya me-
nem pati kawasan ini, sudah ter-
biasa membaca gejala alam. Bila 
kabut disertai embun gerimis, 
maka sepanjang hari akan terjadi 
hujan, kabut akan menutupi selu-
ruh permukaan gunung dan lem-
bah sehingga tak bakalan seorang 
pun meninggalkan rumah.

Berharap tak demikian untuk 
hari ini. Sebab bila matahari 
tak bersinar pun, pemandangan 
tanpa kabut dan tanpa embun 
pagi memberi tanda untuk ma-
nusia tetap beraktivitas. Setida-
knya pertanda tanpa gerimis akan 
membebaskan manusia untuk be-
raktivitas keluar rumah tanpa rasa 
cemas dan khawatir.

Seperti pagi ini tak hujan sejak 
bintang mars bersinar di atas pun-
cak Mulu. Sungguh, tak juga geri-
mis, kecuali hanya embun salju 
mengusap kulit hingga menusuk 
tulang.

Kabut mulai bergerak perlahan. 
Tak lama lagi surya akan bersinar, 
menyinari lembah Beanogong. 
Mata kali Beane akan terang ben-
derang. Bila kabut menyingkir 
dari pertigaan Tsingogong, heli-
copter itu pasti masuk melayani 
aksitivitas warga dan pembangu-
nan gedung sekolah yang sedang 
berjalan.

“Kalo antar petugas berarti He-
likopter akan mendarat di depan 
Pustu di atas,” Paitua Yohap 
Beanal berprediksi. Ia menceri-
takan, Pustu itu dibangun oleh 
LPMAK atas dukungan PT Free-
port.

“Sekarang LPMAK dan Free-
port lagi kerja sekolah lengkap 
dengan asrama,” tambahnya, se-
hingga anak-anak Bebilawak, Doli 
dan anak-anak dusun terjal tak 
perlu pulang pergi sepanjang hari 
hingga minggu ganti bulan dan 
tahun.

Yohap memperjelas asal-usul 
pejabat dan anak-anak sekolah 
asal Kampung Tsinga dan seki-
tarnya. “Setelah mereka selesai 
sekolah atau tamat, tak bakalan 
kembali kerja di kampung. Lebih 
banyak kerja dan tinggal di kota,” 
katanya.

Kilas Balik Memori Penulis:

Kehangatan di Lereng 
Berkabut Salju

Hanya satu dua anak dan 
pemuda menematkan SMA, lalu 
kembali ke kampung. “Satu dua 
ada kerja bantu proyek sekolah. 
Tapi saya pesan supaya mereka 
kembali sekolah atau cari kerja di 
kota,” pesannya.

Pagi ini dingin sekali. Kami sa-
ling berbagi cerita, menuruni le-
reng ke helipad di samping seko-
lah.

Sepanjang deretan rumah warga 
berjejer, tampak para orangtua 
dan anak-anak masih berpangku 
kaki dan tangan di dalam rumah 
bantuan PT Freeport sejak beber-
apa dekade lalu.

Hanya satu dua pandangan, 
terlihat mendiami Ningbogkon, 
ru mah adat berbentuk meling-
kar untuk kaum perempuan, di-
lengkapi dengan tungku api. Se-
pertinya mereka nyaman dengan 
kehangat an bara api, sehingga 
belum berani meninggalkan 
rumah.

Satu dua ibu menyibukkan diri 
dengan menjemur tikar pandan 
di atas tanaman samping rumah. 
Kata Yohap, istrinya rajin meng-
anyam noken dan kerajinan lain-
nya. “Kalau dulu, orang tua biasa 
anyam tikar, lalu pakai tidur atau 
ketika hujan,” kenangnya.

Kisah itu mengingatkan ke-
hidupan warga gunung setengah 
abab silam. Biasanya warga me-
nyiapkan segala perabot, mulai 
dari bahan rumah hingga perabot 
dalam rumah.

Persiapannya lebih ruwet bila 
se seorang lelaki atau perempuan 
memilih untuk hidup berkeluar-
ga. Seorang pria mesti punya 
rumah, kebun, ternak dan seba-
gainya. Demikian juga perem-
puan, mesti rajin kerja, kuat dan 
ulet berkebun, mendidik dan 
membesarkan anak-anak yang 
jumlahnya bebas.

Hanya satu paitua, kira-kira usia 
mendekati seratus tahun. Kata 
Yohab, anaknya lebih tua, memi-
liki cucu di Kota Timika. Wow…. 
paitua itu tampak tak bisa me-
lihat jelas sebelumnya, ia sakit 
katarak menurut dokter Milka 
Tiranda yang sering pulang-pergi 
Tembagapura-Tsinga melakukan 
program layanan dokter terbang 
belakangan ini.

“Tidak hanya dia, ada beberapa 
orangtua dan anak muda, mereka 
buta karena sakit, tapi sekarang 
sudah diobati,” urainya.

Pantas, tangannya bergerak 
pelan, mengumpulkan bara yang 
tersisa pada arang di tungku. Be-
berapa potongan arang ditum-

puk, memagari bara dibawah tum-
pukan pontong ranting kering. 
Paitua itu tak membiarkan bara 
itu mati.  Bara-api yang nyaris 
menghilang, ditiup kembali. Abu 
putih beterbangan menelanjangi 
rumah yang konon disebut Ton-
goi, rumah honai untuk laki-laki 
Amungme.

Sepotong cerita terselip dalam 
kunjungan ini. Katanya, ketika 
para pemuda memadati Tongoi, 
sekujur tubuh para pria tertutup 
oleh abu sehingga lantainya selalu 
bersih.

Yohap menambahkan cerit-
anya, kisah pilu ketika Ia masih 
kecil. Ayahnya suka meniup bara 
dengan kencang, sehingga percik-
kan api menimbulkan luka pada 
bagian tubuhnya.

“Waktu itu kami tinggal di 
Tagabra dan lainnya di Mulibera,” 
kenangnya.

Dinginnya  kabut salju, tak 
pernah menyulitkan kehidupan 
warga di celah lereng terjal dan 
tajam. Kata Yohap, api dalam 
rumah selalu merubah kedingi-
nan menjadi kehangatan. Dit-
ambah hiruk-pikuk suara kian 
berramai, pertanda merebut 
kehangatan. Keributan itu me-
nyaingi kebisingan gemuruh alam 
sekitarnya.

Ketika siang, derasnya pan-
curan air antar batu dan dind-
ing tanah sekitarnya merupakan 
kebisingan alam yang diciptakan 
untuk meredam panas di siang 
hari. Bila pagi begini, kehangatan 
raga merupakan salah satu kebu-

tuhan fisik manusia di gunung.
Sumber kehangatan itu mampu 

mengusir kedinginan kabut dan 
tetesan salju. Kobaran api dan 
bara adalah sumber kehangatan 
di setiap pagi dan sore hingga 
sepanjang malam.

Kehangatan untuk pagi ini 
cukup terasa, setidaknya api 
merubah kegelisahan menjadi ke-
hangatan yang melegakan.

Demikian para pria itu meng-
hangatkan raganya, menyerap 
panas dan menyimpannya sebagai 
bekal ketika meninggalkan Ning-
bogkon ataupun Tongoi yang 
digantikan oleh rumah semi mod-
ern, beratap seng.

Sapaan kali ini pun hanya 
membangkitkan memori lama. 
Sehingga, masa kini para pemuda, 
orangtua, lelaki atau gadis, masih 
menjalani kehidupan sepanjang 
hari, melewatkan hari-harinya 
dengan pekerjaan rutin. Berke-
bun, berburu atau menjelajahi 
alam sekitarnya.

Setidaknya para pemuda dan 
gadis, kepala keluarga ataupun ibu 
rumah tangga mesti bekerja keras 
untuk kehidupannya. Memenuhi 
kebutuhan di masa sekarang, juga 
belajar hidup mandiri.

Pesan-pesan itu terbiasa, dari 
generasi ke generasi, sekujur le-
reng, bukit dan sepanjang pegu-
nungan ini, manusia hidup dari 
warisan antar generasi.* (willem 
bobi)

Murid Sekolah Dasar di Kampung Tsinga mengikuti kegiatan HUT RI Agustus lalu (atas) dan saat 
mengikuti peresmian Asrama Tsinga (bawah).

ISTIMEWA
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TUMIS KANGKUNG 
TERASI ENAK & SEDAP
Bahan:
• 1 ikat kangkung
• 1 lombok merah besar
• lombok merah kecil (cabe rawit) sesuai selera
• 5 siung bawang merah
• 2 siung bawang putih
• Saus tiram ± 3 sdm
• Lengkuas 1/3 ruas jari
• Sedikit 

garam
• Gula 

aren/gula 
pasir secu-
kupnya

• Terasi
• Tomat
• Mentega / minyak

Cara Memasak Tumis Kangkung:
• Siapkan adalah kangkung yang telah dibersih-

kan dan di petik daunnya.
• Iris bawang merah dan bawang putih, tomat 

dan cabai
• Panaskan mentega atau minyak di atas pengg-

orengan, tumis bawang merah dan bawang 
putih hingga harum.

• Masukan cabai , terasi, dan lengkuas segera 
lingkarkan saus tiram di pinggir2 bumbu yang 
sedang ditumis, bukan langsung ke bumbunya.

• Setelah itu masukan kangkung yang telah di 
cuci, jangan ditambahkan air. usahakan jangan 
menambahkan air ketika menumis sayuran. 
karena sebenarnya air akan keluar sendiri dari 
kangkung yang dicuci. akali dengan mengecil-
kan api.

• Setelah matang/atau hampir matang masukan 
garam dan gula. tahap terakhir ini usahakan 
untuk mencicipi dahulu kuahnya. karena bi-
asanya terasi dan saus tiram sendiri sudah asin.

• Masukan tomat dan siap di hidangkan hangat-
hangat.

Hidup adalah pilihan, tetapi banyak 
orang pula mengatakan nasib kehidupan 
direncanakan bahkan ditentukan oleh 
Allah sebelum seseorang dilahirkan ke 
bumi. 
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Pentingkah Membangun
Kerajaan Surga di Bumi?

Aneka Resep

TERONG BALADO
Bahan-bahan
6 buah Terong
3 siung bawang merah
3 siung Bawang putih
2 buah Cabe hijau
2 buah Cabe merah
3 buah Cabe rawit
5 sdm Minyak
Kecap secukupnya 
Gula pasir
Garam
Bumbu penyedap (bila suka)

Langkah
• Panaskan api terlebih dahulu lalu masukkan 

minyak
• Goreng terlebih dahulu terong yang sudah di-

potong-potong
• Jika terong sudah ditiriskan, masukkan bumbu 

yang sudah di iris bawang merah, bawang putih, 
cabe merah, cabe hijau, dan cabe rawit.

• Setelah itu, masukkan terong yang sudah dig-
oreng tadi lalu tambahkan kecap, garam, bumbu 
penyedap dan gula pasir.

• Siap dihidangkan. Selamat mencoba!

Saya yakin, tidak semua 
orang meyakini nasib ke-
hidupan sebagai rencana 
Tuhan, atau sebaliknya tidak 
meyakini nasib kehidupan 
seseorang sebagai rencana 
Tuhan? Diantara keraguan 
dan kebimbangan manusia 
itu, saya menuliskan renun-
gan ini dengan harapan 
bahwa setiap orang siapapun 
berhak “Membangun Kera-
jaan Surga di Bumi”, agar 
menikmati kehidupan yang 
terbaik di bumi dan di surga.

Selain kelompok orang tak 
beriman, setiap orang wajib 
bertanya dan mempertan-
yakan tentang Surga. Apa 
itu Surga? Ada di mana dan 
bagaimana Surga itu terjadi? 
Mengapa Surga itu ada? Dan 
untuk siapa Surga mesti di-
hadirkan dalam kehidupan 
manusia di bumi?

Bila memiliki sederetan 
pertanyaan tentang Surga, 
maka berikutnya wajib ber-
tanya: Siapa yang berhak 
membangun Kerajaan Surga 
dan kapan bisa membangun 
Kerajaan Surga?

Sekedar berbasa-basi, ter-
kadang siapapun tak pernah 
luput dari jawaban tentang 
keberadaan Surga saat di 
sekolah minggu. Surga itu 
ada di mana-mana, seperti 
jawaban terhadap pertan-
yaan: Tuhan Allah ada di 
mana? Jawabannya adalah 
singkat dan sederhana, yaitu 
Surga ada di mana-mana, 
seperti Allah Bapa ada di ma-
na-mana. Wow… ! sederhana 
sekali jawabannya.

Sebagai orang beriman 
yang percaya kepada Kristus, 
mestinya tidak serta merta 
menerima jawaban simpel 
itu dengan alasan, jawaban 
klasik itu meninabobohkan 
manusia. 

“Surga ada di mana-mana. 
Ya, sudah. Titik.  Tidak ada 
perkembangan iman selan-
jutnya!” Bukan berarti jawa-
ban tersebut salah atau tidak 
benar. Sebaliknya, malah 

penulis mengalami jawaban, 
Surga ada di mana-mana 
memberi peluang kepada 
umat manusia untuk mem-
bangun Kerajaan Surga yang 
dimaksudkan: “Ada di mana-
mana!”.

Anda dan saya sebagai 
umat Allah bisa membangun 
kerajaan Surga di mana-ma-
na. Dengan demikian san-
gat jelas bahwa, yang berhak 
membangun kerajaan Surga 
adalah anda dan saya, sama-
sama sebagai umat beriman 
kepada Allah Bapa melalui 
Putra-Nya Yesus Kristus den-
gan bantuan Roh Kudus.

Pertanyaannya, mampu-
kah seseorang membangun 
Kerajaan Surga di mana-
mana? Lalu bagaimana cara 
untuk membangun kerajaan 
Surga di mana-mana di muka 
bumi ini? Pertanyaan-pertan-
yaan demikian mengajak 
anda dan saya, seberapa jauh 
mengenal Allah Bapa, Putera 
dan Roh Kudus?

tulisan yang berada di tan-
gan anda ini menantang kita 
melalui pesan Allah Bapa 
untuk membangun kerajaan 
Surga di mana-mana. 

Siapapun anda, berlatar 
belakang apapun, laki-laki 
atau perempuan, tua atau 
muda, besar atau kecil, atau 
siapapun manusia, dipesan 
supaya dapat membangun 
kerajaan Surga sesuai keingi-
nannya sejak dini.

Seberapa besar Kerajaan 
Surga yang anda dan saya 
bangun di bumi, berkenan 
kepada Allah Bapa atau 
layak bagi Allah untuk men-
empatinya? Tugas anda dan 
saya adalah menentukan se-
berapa besar kerajaan yang 
diinginkan? Lain kata bahwa: 
besar kecilnya Surga, dimana-
mana atau hanya di tempat 
tertentu saja, atau tidak ada 
tempat (Surga) sama sekali di 
bumi? Pilihannya ditentukan 
oleh anda dan saya sendiri. 

Untuk apa? Anda atau saya 
tentunya memastikan diri: 

Apakah sedang membangun 
kerajaan Surga agar dinikma-
ti oleh anda dan saya, serta 
kita bersama orang lain? 
Sebagai orang beriman ke-
pada Tuhan Allah, mestinya 
mengerjakan proyek pem-
bangunan kerajaan Surga, 
sebab Tuhan Allah memiliki 
tujuan terhadap penciptaan 
manusia beserta segala isinya 
yang ada di bumi.

Jika anda dan saya menger-
jakan proyek mulia dan suci 
itu, maka tujuan Allah itu 
akan mulai nampak. Tidak 
sebatas mendirikan kerajaan 
penyelamat, tapi juga anda 
dan saya dituntut untuk 
menjadi penuntun kesela-
matan.

Perjanjian kabar gembira-
Nya, di dalam kerajaan yang 
suci dan mulia tersebut, 
anda sebebas-bebasnya tanpa 
berkekurangan dan berbe-
ban berat mengajak orang 
lain untuk masuk dan me-
nikmati kerajaan Surga yang 
anda atau saya bangun sejak 
sekarang. 

Sebab, tujuan utama mem-
bangun kerajaan Surga di 
bumi adalah menghadirkan 
Allah beserta perangkat-Nya 
di dalam kerajaan yang kita 
bangun bersama.

Dengan demikian, per-
tanyaan lain adalah: seperti 
apakah kerajaan Surga itu? 
Seberapa keuntungan bagi 
manusia jika Kerajaan Surga 
dihadirkan di muka bumi 
dalam kehidupan anda?

Perlu diingat bahwa, 
kerajaan Surga merupakan 
tempat bagi Allah bersama 
perangkat-Nya, diantaranya 
orang-orang kudus, laskar 
surgawi dan para malaikat 
Tuhan. Allah dan perangkat-
Nya akan hadir di dalam Ker-
ajaan Surga yang kita bangun 
sendiri atau bersama sesama 
yang lain.

Maka itu kita sebagai 
orang Kristen, Katolik atau 
Protestan, meyakini Kera-
jaan Surga tidak sama den-
gan kerajaan dunia, tidak 
juga seperti pemerintahan di 
bumi. 

Allah bukanlah raja pen-
guasa wilayah atau kawasan 
di bagian tertentu muka 
bumi seperti kepala pemer-
intahan atau kepala negara. 
Sungguh, tidak! Kekuasaan 
Allah tidak bisa disamakan 
dengan penguasa bumi atau 
apalah sebutannya bagi pen-
guasa di muka bumi.

Perbedaan singkat adalah 
kerajaan dunia dipimpin 
oleh manusia penguasa yang 
diciptakan dan diberi akal 
oleh Allah melalui asal usul 
dan kehidupan manusia, 
serta kekuasaannya hanya 
bersifat sementara. 

Sedangkan kerajaan Surga 
dipimpin dan dikuasai oleh 
Allah sumber segala-galanya. 
Bila siapapun meminta per-
tolongan kepada penguasa, 
pejabat di bumi, mereka akan 
berkata: “tunggu kami akan 
bahas atau hitung-hitungan 
terlebih dahulu, apakah ban-
tuan dan pertolongan layak 
disalurkan kepada anda atau 
tidak?”

Sedangkan keuntungan 
jika anda meminta perto-
longan kepada Tuhan Allah 
bermodalkan kepercayaan 
iman, maka tidak ada yang 
mustahil. Dalam nama 
Tuhan Allah Bapa yang 
berdiam di dalam kerajaan 
Surga -yang anda dan saya 
bangun di Bumi-, maka ses-
uatu yang tak mungkin bagi 
manusia menjadi mungkin 
dalam kuasa-Nya. 

Sebab kekuasaan Allah 
dalam kerajaan Surga adalah 
kekal dan abadi, serta diwari-
si kepada orang yang percaya 
kepada-Nya. (willem bobi)

Oleh : Willem Bobi

ISTIMEWA
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Serah Terima Jabatan Sekretaris Eksekutif LPMAK Periode 2016-2018

Ketua Badan Pengurus LPMAK, yohanes Deikme menterahkan cinderamata 
kepada Sekretaris Eksekutif Demisioner, Emanuel Kemong.

VP Community Development PTFI, Claus Wamafma mewakili PT Freeport 
Indonesia memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan sekretaris 
eksekutif LPMAK.

VP Community Development PTFI, Claus Wamafma yang juga anggota Badan Musyawarah LPMAK perwakilan PT. Freeport Indonesia merangkul Sekretaris Eksekutif 
terpilih, Abraham Timangng usai penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Anggota Badan MUsyawarah dan Badan Pengurus LPMAK, tamu dan undangan serta karyawan-karyawati LPMAK mengikuti ibadah perutusan dan berkat yang dipimpin oleh Uskup Timika Mgr, John Philips Saklil, Pr di Multy Purpose Kuala Kencana. Usai 
Ibadah dilakukan serah terima jabatan sekretaris eksekutif LPMAK.

Grup tari Sekolah YPPK Santo Bernadus Timika membawakan tarian tradisional  usai kegiatan serah terima jabatan.
FOTO : MISKAN-IRMA SIEP
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Pengucapan Syukur
Alion Belau

Peserta Beasiswa LPMAK
Menjadi Pilot

Study Tour Pelajar 
Sekolah Asrama Taruna

Study Tour pelajar Sekolah Taruna Papua SP IV ke kelompok usaha binaan Biro Ekonomi Suku Amungme. Para pelajar melihat langsung usaha peternakan ayam petelur dan usaha peternakan babi. Dalam kegiatan ini pelajar memdapatkan pengetahuan 
tentang wirausaha.

Alion Belau, salah seorang peserta beasiswa LPMAK yang telah menjadi Pilot lulusan Sekolah penerbangan Pro Aircraff Flight Training, Fort Worth, Dallas Texas. Alion Belau menjadi pilot pertama Suku Moni. Sebagai rasa syukur dan sukacita, keluarga 
besar mengadakan ibadah pengucapan syukur. Tampak Alion Belau disambut dengan tarian tradisional oleh masyarakat Suku Moni.

ISTIMEWA
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Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kampung Banti dan Sekitarnya
Berbagai kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang di-
jalankan oleh Biro Kesehatan LPMAK di dataran tinggi Kabupat-
en Mimika diantaranya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 
Pelatihan bagi kader-kader Posyandu. Kader terlatih tak hanya 

membantu petugas kesehatan dalam kegiatan Posyandu akan 
tetapi mereka juga memberikan penyuluhan tentang kesehatan 
kepada anak-anak maupun orang tua yang berada di Kampung 
Banti dan sekitarnya.

Program Kesehatan di Dataran Tinggi Kabupaten Mimika
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Press Tour
Program LPMAK
di Pesisir dan Kota Timika

Biro Humas LPMAK  men-
gadakan kegiatan Press Tour 
dimana tujuan kegiatan ini 
adalah untuk memperoleh pub-
likasi seluas mungkin kegiatan 
yang dilakukan oleh LPMAK 

dan melihat secara langsung 
keberhasilan sebuah program.  
Selain itu untuk mewujudkan 
hubungan yang stabil dengan 
pers. 

Kegiatan ini dilakukan 

di sekitar kota Timika dan 
wilayah pesisir Mimika.

Tampak dalam gambar be-
berapa tempat yang dikunjungi 
oleh insan pers media cetak dan 
elektronik di Mimika.

Usaha peternakan ayam milik salahsatu kelompok binaan Biro Ekonomi LPMAK 
yang dikunjungi oleh insan pers.

Gedung Sekolah Dasar YPPK Tilemans Belakmakama, Kampung Kiliarma, Distrik 
Akimuga. Sarana ini dibangun oleh LPMAK dan dihibahkan kepada YPPK.

Pengembangan sapi di distrik Akimuga. Insan Pers mewawancarai salah seorang pelaku usaha pengembangan sapi. Atas : Anak sapi hasil dari perkembangbiakan sapi 
yang dikembangkan beberapa tahun lalu.

Beberapa kelompok usaha perdagangan binaan Biro Ekonomi Suku Mee LPMAK berjualan di Bandara Mozes Kilangin Timika. Tak hanya menerima bantuan dana, kelompok usaha ini juga memperoleh bantuan alat transportasi motor roda tiga yang telah 
dimodifikasi untuk mengangkut dan menjual barang dagangan. diatas kendaraan tersebut.
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UNTUK menyerap as-
pirasi masyarakat Mimi-
ka sehubungan dengan 

polemik seputar renegosiasi kon-
trak karya PT Freeport Indonesia 
yang masih bergulir, Presiden Re-
publik Indonesia, Djoko Widodo  
menyikapinya dengan mengutus 
Dewan Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres) langsung turun ke 
Timika. Watimprespun dalam 
tiga hari kunjungan kerjanya ke 
Mimika, memfokuskan pada PT 
Freeport Indonesia selain melaku-
kan pertemuan dengan tokoh ma-
syarakat, pemerintah daerah dan 
lembaga adat di Mimika.

Salah satu lokasi kunjungan 
Watimpres adalah mendatangi 
dan melihat langsung program 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sebagai pengelola dana 
kemitraan PT Freeport Indonesia. 
Mereka mendatangi Rumah Sakit 
Mitra Masyarakat (RSMM), As-
rama dan Sekolah Taruna Papua 
serta  Asrama Solus Populi.

Ketua Wantimpres, Sri Adin-
ingsih Kamis (18/2) mengatakan, 
bahwa tugas Wantimpres adalah 
memberikan nasihat dan pertim-
bangan ke Presiden Joko Widodo.

Dia tidak menyebutkan kesim-
pulan yang akan dijadikan bahan 
pertimbangan kepada presiden 
berkaitan dengan hasil kunjun-
gannya ke Mimika termasuk soal 

PTFI.
 “Pertimbangan kepada pres-

iden itu secara Undang Undang 
tidak boleh disampaikan kepada 
siapa saja. Jadi kami minta maaf, 
tapi semua masukan kami jadikan 
pertimbangan yang baik bagi ma-
syarakat Mimika,” katanya.

Namun Sri mengungkap, da-
lam kunjungannya ke Mimika, 
pi haknya melihat program CSR 
karena ingin mengetahui ba-
gaimana dampak PTFI kepada 
masyarakat di Mimika baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

Dari hasil perjalanannya di sepu-
tar Kota Timika dan mendapat 
penjelasan dari pihak manaje-
men PTFI, ia melihat dampak 
PTFI bagi ekonomi Mimika yang 
menurutnya lebih banyak digerak-
kan oleh Freeport. Kemudian ter-
kait ekonomi yang berkembang di 
Mimika menurutnya lebih banyak 
disupport oleh Freeport. 

Apa yang sudah dilihat dan 
didengar dari manajemen PTFI 
dikatakannya akan dijadikan 
bahan pertimbangan dan nasehat 
ke Jokowi terkait pembangunan 
Mimika termasuk PT Freeport 
Indonesia yang saat ini sedang 
berjuang mendapatkan restu dari 
pemerintah dalam hal perpanjang-
an Kontrak Karya. “Karena kami 
ber bicara di Mimika, Papua ini 
kan tidak bisa dilepaskan dengan 
keberadaan Freeport,” ujarnya.

Sri juga menggarisbawahi, bah-
wa hasil kunjungan kerja ini 
tidak langsung menjadi kesimpu-
lan bahan pertimbangan kepada 
presi den, tapi akan menampung 
ba nyak aspirasi dari masyarakat 
utamanya terkait keberadaan 
PTFI.

Sekadar mengingatkan, Presi-
den Djoko Widodo melantik 
Dewan Pertimbangan Presi-
den (Wantimpres) pada Senin 
(19/1/2015) lalu.  Ada sembilan 
orang pilihan Jokowi yang men-
jadi anggota Wantimpres.

Sebagian besar anggota Wan-
tim pres diketahui berasal dari par-
tai politik. Sementara, nama lain-
nya diketahui memiliki kedekatan 
dengan Jokowi.

Keberadaan Dewan Pertim-
bang an Presiden dituangkan 
pa da Pasal 16 Undang-Undang 
Da sar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945. Dalam pasal itu 
tertulis, “Presiden membentuk 
suatu dewan pertimbangan yang 
bertugas memberikan nasihat dan 
pertimbangan kepada Presiden 
yang selanjutnya diatur dalam 
undang-undang”.

Ada pun dalam Undang-Un-
dang Nomor 19 Tahun 2006, 
muncul sebuah lembaga yang di-
namakan Dewan Pertimbangan 
Presiden. Tugas Wantimpres 
memberikan nasihat dan pertim-
bangan kepada Presiden dalam 

LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 

Kamoro (LPMAK) memiliki cita-
cita dan tujuan, yakni menye-
jahterakan masyarakat lokal serta 
mendukung program pemerin-
tah daerah Kabupaten Mimika, 
Papua.

Mengingat tujuan tersebut, 
Abraham Timang, Sekretaris 
Eksekutif LPMAK mengatakan 
pihaknya tak gampang gonta-
ganti maksud dan tujuan LPMAK 
yang termuat dalam rencana dan 
strategi (renstra) program LPMAK 
beserta aturan yang melekat pada 
lembaga swasta tersebut.

“Program jalan terus sesuai ren-
stra yang sudah ditetapkan, sam-
bil evaluasi dan melakukan per-
encanaan di tiap biro dan bagian 
selama tahun 2016 berjalan ini,” 
pesan Pimpinan terpilih periode 
2015-2020 itu kepada karyawan-
karyawatinya belum lama ini.

Menurutnya, pimpinan baru 
bukan berarti menganti seluruh 
program yang disisakan oleh 
Emanuel Kemong, Sekretaris 
Eksekutif periode 2009-2014 lalu.

Pendidikan, ekonomi, juga ke-

Siapapun Tak Bisa Gonta-Ganti Aturan
sehatan serta program kemitraan 
dan pendukung tetap menjalank-
an tugas dan pekerjaannya seperti 
biasa sesuai renstra masing-mas-
ing.

Pimpinan terbaru itu mengakui 
pihaknya mendapat banyak kritik 
dan saran dari masyarakat pe-
milik hak dana satu persen dari 
pendapatan kotor PT Freeport 
itu, agar dibenahi. 

“Banyak surat-surat yang masuk 
agar lembaga ini dibenahi,” aku-
nya akan mereview masukan itu 
sesuai aturan yang berlaku di in-
ternal LPMAK. Salah satunya, 
kata Abraham, mengenai kepala 
biro yang membawahi lapisan 
masyarakat lokal sesuai asal-usul 
sukunya.

Sesuai aturan, tak ada jabatan 
politis di LPMAK. “Maka pergan-
tian atau perubahan jabatan akan 
dipertimbangkan sesuai aturan. 
Kami punya hasil tes kompeten-
si karyawan yang dinilai setiap 
tahun. Siapa yang memiliki kom-
petensi dan kapasitas terbaik ses-
uai tugas dan pekerjaan, itu yang 
akan dipertimbangkan,” tegasnya 
dihadapan ratusan karyawan-kary-

awati.
Hidup dan Mati Bersama 

LPMAK
Sementara itu, Yafet Beanal, 

salah satu karyawan LPMAK ber-
pesan kepada rekan-rekan seker-
janya. “Kalau kita punya aturan, 
kita mestinya mematuhi dan men-
jalankannya. Lembaga ini sudah 
lama berjalan dan melayani ma-
syarakat bukan main,” pesannya 
mengingatkan riwayat LPMAK 
berkiprah di Timika Papua sejak 
akhir dekade tahun 1990-an.

Menurutnya, kalau bukan 
LPMAK, siapa lagi yang melay-
ani masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup serta dapat me-
ningkatkan taraf kehidupan eko-
nomi, pendidikan dan kesejahter-
aan masyarakat lokal asal 7 suku 
di Timika? 

“Tidak ada lembaga manapun 
yang sama seperti LPMAK. Maka 
itu kita harus bersyukur, bahwa 
kita hidup dari LPMAK dan mati 
juga harus di LPMAK,” sebutnya 
membandingkan program lay-
anan kepada masyarakat selama 
dua dekade di Mimika, Papua. 
(willem bobi)

menjalankan kekuasaan pemerin-
tahan negara. Dalam Pasal 9 ayat 
(3) di UU itu disebutkan bahwa 
anggota Dewan Pertimbangan 
Presiden diangkat oleh Presiden 
paling lambat 3 (tiga) bulan ter-
hitung sejak tanggal Presiden ter-
pilih dilantik.

UU Nomor 19 Tahun 2006 
juga mengatur tentang pemberian 
nasihat dan pertimbangan yang 
wajib dilakukan oleh Wantim-
pres, baik diminta ataupun tidak 
oleh Presiden. Penyampaian na-
sihat dan pertimbangan tersebut 
dapat dilakukan secara peroran-
gan maupun sebagai satu kes-

Watimpres Kunjungi Taruna Papua

atuan nasihat dan pertimbangan 
seluruh anggota dewan.

Atas permintaan Presiden, 
Wantimpres juga dapat mengiku-
ti sidang kabinet serta kunjungan 
kerja dan kunjungan kenegaraan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, 
Wantimpres dapat meminta in-
formasi dari instansi pemerintah 
terkait dan lembaga negara lain. 
Selain itu, kepada ketua dan ang-
gota Wantimpres diberikan hak 
keuangan dan fasilitas lainnya ses-
uai dengan yang diberikan kepada 
Menteri Negara. (thobias matur-
bongs)

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) mengunjungi Sekolah Asrama Taruna Papua. Tampak 
anak-anak asrama berdiskusi denga anggota watimpres.


