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Kritik dan protes warga pasien menjadi 
perhatian banyak pihak, termasuk  perhatian 
para pemangku kepentingan di Kabupaten 
Mimika. Fakta sebaliknya, kualitas pelayanan 
kesehatan kepada pasien, berstatus 
terakreditasi Bintang Empat, pertama di 
Papua. Bagaimana sepak terjang RSMM 
menuju Rumah Sakit Mandiri dan berkualitas? 
Selengkapanya di Halaman 3 dan 4

RSMM, Bintang 
Empat di Papua
RSMM, Bintang 
Empat di Papua
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Sob KOMEN

Dari REDAKSI

Ojek, salahsatu sarana transportasi yang digunakan oleh mama mama Papua untuk membawa hasil kebun yang akan dijual di pasar tradisional.
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Pro-Kontra Hukuman Kebiri
Kata kebiri mendadak populer menyusul respons yang luar 

biasa dari publik pascakematian YN. Anak perempuan beru-
sia 14 tahun itu menjadi korban kebiadaban 14 laki-laki yang 
memperkosa, lalu membunuhnya. Tujuh dari 14 pelaku yang 
masih anak-anak dari Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang 
Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, telah di-
vonis 10 tahun penjara. Sedangkan pelaku yang sudah dewasa 
masih diproses hukum.

Sebagian kalangan menilai hukuman itu tergolong ringan, 
karena sesungguhnya hakim bisa menjatuhkan vonis maksimal, 
yakni 15 tahun penjara, sesuai amanat UU 35/2014 tentang 
Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. 
Mereka ingin hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak-anak di-
perberat, karena telah melakukan perbuatan keji yang menodai 
masa depan korban. Bila korban pemerkosaan meninggal 
dunia, tentu hukumannya harus lebih berat lagi.

Kegeraman publik terhadap pelaku pemerkosaan langsung 
mendapat respons pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak, 
harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Jokowi memer-
intahkan Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian terkait, me-
nyusun regulasi yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku 
kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk 
pemerkosaan, hingga korban meninggal dunia, seperti diatur 
dalam UU 35/2014, yakni maksimal 15 tahun penjara, dinilai 
masih ringan. Oleh karena ini, pemerintah ingin merevisinya 
menjadi maksimal 20 tahun penjara. Mengingat proses revisi 
undang-undang di DPR membutuhkan waktu berbulan-bulan, 
sementara pemerintah ingin segera memberlakukan aturan 
tersebut, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perppu) menjadi pilihan yang masuk akal.

Selain memperberat hukuman menjadi maksimal 20 tahun 
penjara dalam hukuman pokok, pemerintah juga menggagas 
hukuman tambahan, yakni kebiri dan penanaman chip pada 
pelaku kejahatan terhadap anak-anak agar bisa terus dipantau 
aparat Kepolisian. Hukuman kebiri inilah yang belakangan 
mengundang tentangan dari sebagian kelompok masyarakat.

Dari beberapa metode kebiri yang ada, pemerintah cend-
erung memilih hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan 
bahan kimia untuk mematikan fungsi organ penghasil sperma. 
Metode yang disebut kastrasi kimiawi ini juga akan menurunk-
an level testosteron atau hormon laki-laki yang menimbulkan 
hasrat seksual. Hukuman kebiri dengan metode ini sudah diter-
apkan di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan.

Para tokoh agama dan moral dari berbagai agama umumnya 
menentang hukuman kebiri. Mereka menilai kebiri merupakan 
sebuah penolakan terhadap kodrat manusia dan merampas pre-
rogatif Tuhan YME. 

Di internal pemerintahan pun belum satu kata menyangkut 
hukuman kebiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak, Yohanna Yembise, mengatakan, sampai saat 
ini belum ada bukti yang menunjukkan hukuman kebiri dapat 
menurunkan kasus kejahatan seksual pada anak. ***

BARU-baru ini Gubernur Provinsi 
Papua, Lukas Enembe mengundang 
seluruh bupati dan walikota di Papua 
berkumpul di Jayapura untuk secara 
bersama-sama menandatangani pakta 
integritas mengenai larangan miras 
di Papua. Semua pihak menyambut 
gembira terobosan Gubernur Lukas 
Enembe, sebab selama ini orang meni-
lai miras menjadi penyebab utama tin-
dak kekerasan bahkan pembunuhan 
di Papua. Ironisnya lagi ada persepsi 
bahwa peredaran miras secara leluasa 
di Papua adalah bagian dari skenario 

BELAKANGAN ini media 
masa cetak, elektronika dan 

media sosial lainnya ramai mem-
beritakan tentang kasus kekerasan 
terhadap anak-anak mulai dari 
anak usia sekolah sampai anak 
dibawah umur. Bermacam-macan 
bentuk kekerasan, mulai dari pel-
ecehan seksual, pemukulan hingga 
pembunuhan.

Sob Komen yang kebetulan lagi 
duduk di depan televisi sambil 
baca koran, melihat berita di tele-
visi sama dengan berita yang ada 
di koran yang dia pegang. Sambil 
geleng-geleng kepala, sob komen 
panggil istrinya. 

“Macee...coba ko liat berita di 
tivi nii...sama deng berita yang ada 
di koran. Sekarang ini tindakan ke-
kerasan terhadap anak-anak sudah 
keterlaluan” sob komen bicara sam-
bil liat tivi.

Waktu dengar berita itu, sob 
komen jadi ingat anaknya yang 
masih kecil dan masih sekolah. 
Istrinya yang duduk di samping 
sob komen sambil dengar berita di 
tivi itu diam dan serius mengikuti 
berita sampai selesai. Tiba-tiba sob 
komen tepuk bahu istrinya dan 
berkata,”macee...ko sudah den-
gar berita tooo jadi mulai skarang 
tong dua jaga  anak-anak bae-bae. 
Dorang mau keluar rumah itu ko 
musti tanya kemana dengan siapa 
pulang jam berapa. Tra boleh kase 
biar dorang pergi begitu saja”.

“Iyo ee pace...sa macam jadi 
emosi lagi dengar berita ada orang 
yang perkosa anak kecil, perkosa 
anak sekolah, pukul dorang sampe 
ada yang dibunuh lagi. Manusia ini 
su trada perasaan kapaa,” balas istri 
sob komen.

Sob Komen dengan istrinya 

mulai diskusi tentang kasus-kasus 
kekerasan yang terjadi terhadap 
anak-anak.

“Semua kejadian ini harus jadi 
pelajaran buat kitorang dan kunci-
nya adalah pengawasan dari kito-
rang sebagai orang tua di rumah. 
Kalo kitorang sebagai orang tua 
malas tau dengan anak-anak, 
dorang kemana-mana orang tua tra 
tau maka akibatnya bisa terjadi sep-
erti yang diberitakan,” sob komen 
mulai kase ingat de punya istri.

“Itu sudah pace...jadi perhatian 
buat anak-anak itu menjadi tang-
gungjawab kitorang dua sama-
sama, bukan saya sendiri. Pace ko 
kalo bajalan itu ingat pulang tempo 
supaya kontrol anak-anak juga too, 
jangan bajalan sampe malam baru 
pulang langsung tidur,” istrinya 
sob komen balas kase ingat sob 
komen.***

Urus Anak itu Tanggungjawab Bersama

Larangan Miras tak Mempan
menghabisi orang Papua. Di Ka-
bupaten Mimika sendiri, sebelum 
adanya penandatanganan pakta 
integritas, sudah ada perda ten-
tang larangan penjualan miras. 
Bahkan aksi demo berulang-
kali dilakukan para pemerhati 
untuk menolak kehadiran miras 
di Mimika. Anehnya, semua la-
rangan berupa perda dan segala 
macam bentuknya itu hanya slo-
gan belaka. Buktinya, sampai saat 
ini kita masih menemui para pe-
nikmat miras yang tidur di ping-

giran toko atau di tengah jalan 
raya akibat mengonsumsi miras. 
Lantas bagaimana sikap bupati 
sebagai kepala daerah dan para 
wakil rakyat terhormat dalam 
mencermati situasi seperti ini. 
Semoga penegakan point-point 
dalam pakta integritas menyusul 
perda tentang larangan penjualan 
miras itu benar-benar bisa terlak-
sana di daerah ini.

Katarina Theresia Dwikarnengsi
Pemerhati masalah sosial 

tinggal di Timika
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Ketentuan Pasal 40 ayat (4) Un-
dang-Undang Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit perlu 
menetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang Akreditasi 
Rumah Sakit. Kemudian pemer-
intah menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan (PERMENK-
ES) Republik Indonesia Nomor 
012 Tahun 2012 tentang Akredi-
tasi Rumah Sakit.

Permenkes tersebut mewajib-
kan setiap Rumah Sakit mengi-
kuti Akreditasi Rumah Sakit. 
Serta wajib diberikan oleh lem-
baga independen penyelenggaran 
Akreditasi yang ditetapkan oleh 
Menteri, setelah dinilai, Rumah 
Sakit terkait memenuhi Standar 
Pelayanan Rumah Sakit yang ber-
laku untuk meningkatkan mutu 
pelayanan Rumah Sakit secara 
berkesinambungan.

Sesuai peraturan tersebut, 
Rumah Sakit Mitra Masyara-
kat (RSMM) dinilai memenuhi 
standar pelayanan Rumah Sakit. 
Yakni memenuhi prosedural 
operasional, standar pelayanan 
medis dan standar asuhan kepera-
watan.

“Ini berkaitan dengan ijin 
operasi Rumah Sakit Mitra Ma-
syarakat (RSMM). Bahwa, bila 
mengacu pada ketentuan Perun-
dang-undangan, jika tak lolos 
akreditasi maka pemerintah tak 
mungkin memperpanjang ijin 

RSMM Terakreditasi Bintang Empat di Papua
“Kalau akreditasi tidak lulus kemarin (pada 
Februari 2016), sebenarnya rumah sakit 
(RSMM) ini terancam tidak boleh beroperasi 
pada November 2016 mendatang. Ini sesuai 
peraturan pemerintah tentang aturan 
Akreditasi Rumah Sakit secara nasional”

ope rasi RSMM. Surat ijin itu 
akan berakhir November 2016 
mendatang. Jadi aturan tersebut, 
jika setiap rumah sakit di Indo-
nesia bila tidak ikut akreditasi 
maka ancaman ijin operasi tak 
diperpanjang,” ungkap Direk-
tur RSMM Timika, dr Bernadus 
Freddy Suharto Sp.BTKV kepada 
LAndAS baru-baru ini.

Menurutnya, pihaknya merasa 
beruntung sebab mengikuti pros-
es penyelenggaran Akreditasi Na-
sional sejak Oktober 2015 lalu. 
Proses akreditasi tersebut, diawali 
dengan persiapan berupa per-
angkat simulasi, proses penilaian 
mandiri terhadap penerapan stan-
dar pelayanan rumah sakit meng-
gunakan instrumen akreditasi.

“Persiapan akreditasi dimu-
lai dari deteksi pasien, memberi 
makan pasien, mencuci bahan 
dan seterusny semuanya dilihat 
(dinilai) dalam penilaian akredi-
tasi,” ungkapnya.

Bukan berarti, mentang-
mentang rumah sakit berada di 
Papua sehingga diberi kemudaan. 
Tidak! Mulai dari bimbingan dan 
simulasi. “Selama sembilan bulan 
sebelum nya, kami rutin ada apel 
setiap pagi. Kemudian ada rapat-
rapat pokja (kelompok kerja) 
hampir setiap minggu,” akunya 
memiliki 15 pokja.

Maka itu, menurutnya, wajar 
bila status Akreditasi Bintang 4 

(tingkat utama) di Papua sama 
dengan Bintang 4 Rumah Sakit di 
Pulau Jawa. Akreditasi tersebut, 
tentunya telah memposisikan 
RSMM pada level teratas dengan 
status pelayanan yang memuas-
kan.

“Selama ini banyak tuduhan 
menyimpang, seperti pasien da-
tang sehat ke RSMM, dinilai ke-
luar mati (sarden). Kita bukan 
ti dak punya kemampuan untuk 
melayani masyarakat kita. Bin-
tang 4 artinya standar pelayanan, 
standar keselamatan (pasien) 
sudah diakui oleh pemerintah,” 
tegasnya, mengaku RSMM men-
duduki level terbaik dan pertama 
yang merahi Rumah Sakit Bin-
tang 4 (tingkat utama) di Papua.

Penilaian tersebut sesuai stan-
dar pelayanan yang ditentu kan da-
lam aturan internasio nal, melalui 
Join Comitte International (JCI) 
bekerja sama dengan Pemerin-
tah Indonesia. Sehingga, pada 
Oktober2015, ada tiga orang 
dari Komisi Akreditasi Nasional 
di Jakarta ke RSMM Timika. Ke-
mudian saat finalisasi Akreditasi 
RSMM pada  Februari 2016, juga 
ada tiga tenaga kesehatan berkom-

penentu mutu pelayanan kesehat-
an kepada masyarakat (pasien). 
Maka, lanjutnya, dukungan para 
pemangku kepentingan tersebut 
berpengaruh terhadap masa ber-
laku status Akreditasi Rumah 
Sakit, berlaku per-tiga tahun. 
Namun sebelumnya, setiap tahun 
RSMM disurvei lagi oleh Komite 
Akreditasi Nasional.

“Nanti tahun 2017 bulan Feb-
ruari ada Tim Survei turun lagi. 
Mereka survei, apakah standar 
mutu pelayanannya masih sama 
tidak? Jadi minimal standar Akre-
ditasi pada tahun 2017 harus 
sama dengan waktu disurvei Feb-
ruari tahun 2016,” katanya.

Dengan kriteria, jika selama 3 
tahun ternyata terjadi penurunan 
atau degradasi atas pelayanan 
pasien di RSMM, maka otomatis 
Bintang 4 tersebut tak berlaku, 
atau turun ke level dibawah.

“Kami diberi kesempatan 3 
tahun selama dua kali. Jadi total 
6 tahun untuk bertahan dalam 
level Bintang 4. Dalam 3 tahun 
pertama juga akan dinilai, apakah 
Bintang 4-nya masih layak atau 
tidak? Kalau dalam 3 tahun per-
tama masih layak, maka 3 tahun 
kedua akan diperpanjang dengan 
status Bintang 4 lagi,” ulasnya.

Lain kata, jika dalam 2 periode 
(2016-2019 dan 2019-2022) ber-
tahan di Bintang 4. Aturannya 
pada periode ketiga (pada akre-
ditasi tahun 2022) wajib merahi 
ke Bintang 5 (tingkat sempur-
na). “Ini sesuai aturan nasional. 
Tahun 2022 RSMM harus naik 
Bintang 5, tingkat sempurna (le-
vel tertinggi) dalam Akreditasi 
standar mutu pelayanan pasien di 
Rumah Sakit seluruh Indonesia, 
termasuk RSMM,” paparnya ber-
harap. (willem bobi)

petensi serta berwenang menetap-
kan Akreditasi RSMM sebagai 
lembaga pelayanan publik di bi-
dang kesehatan dan medik secara 
berkualitas di Timika Papua.

“Sebetulnya, kalau kemarin 
kita paksa RSMM, kita bisa raih 
Akreditasi Bintang 5. Tapi masih 
terkendala. Ada rekomendasi agar 
membenahi  RSMM ke depan,” 
ujarnya.

Diantaranya, kamar isolasi 
penyakit menular Tuberculosis 
(TB), penertiban pasien dan kelu-
arga pasien, sumur bor, dan per-
baikan- instalasi kecil-kecilan pada 
tahun 2016. Ibarat kata, fasilitas, 
alat serta sarana dan prasarana ke-
sehatan ikut mendukung pening-
katan kualitas pelayanan Rumah 
Sakit kepada pasien. 

“Sejauh ini, surat rekomendasi 
tersebut sedang diproses, masih 
ditindaklanjuti oleh Yayasan Car-
itas Timika (YCT) sebagai penge-
lola dan Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kam-
oro (LPMAK sebagai pendonor 
dan sekaligus pemilik RSMM),” 
pintah Direktur RSMM agar 
relasi, komunikasi manajemen 
RSMM, YCT dan LPMAK lebih 
rutin terhadap harapan pelayanan 
RSMM menuju kemandirian.

Harapan tersebut wajar saja, 
sebab direktur, YCT dibawah 
Keuskupan Timika adalah pen-
gelola RSMM. “Yayasan sudah 
berusaha semaksimal mungkin 
untuk pengelolaan Rumah Sakit. 
LPMAK pun begitu. Berkomuni-
kasi dengan YCT dan turun ke 
RSMM untuk melihat apa-apa 
yang kami butuhkan atau sesuai 
laporan kami,” ucapnya.

Terlebih terkait kesiapan serta 
kualitas dan sarana pendukung 
Rumah Sakit sebagai faktor 

dr Bernadus Freddy Suharto Sp.BTKV

Poliklinik Umum Rumah Sakit Mitra Masyarakat tampak dari atas.
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KEBERADAAN Rumah 
Sakit Mitra Masyarakat 
(RSMM) di Timika san-

gat membantu dan mendukung 
pemerintah daerah Kabupaten 
Mimika di dalam melayani ma-
syarakat khususnya di bidang 
pelayanan kesehatan bagi para 
pasien. Sebab itu LPMAK seb-
agai pemilik rumah sakit tersebut 
tetap memberi prioritas utama 
dalam upaya meningkatkan kuali-
tas pelayanan para pasien yang 
berobat di RSMM.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengatakan,

peningkatan kualitas pelayanan 
di RSMM Timika tentu menjadi 
salah satu skala prioritas dari 
LPMAK.

Sebab itu menurut Abraham 
kendati tahun ini alokasi dana 
kemitraan yang diterima LPMAK 
dari PT Freeport menurun drastis 
dibanding tahun-tahun sebelum-
nya namun hal itu tidak dapat 
menjadi alasan untuk menguran-
gi subsidi anggaran ke RSMM. 

Pasalnya, rumah sakit milik 
LPMAK yang dikelola oleh Yayas-
an Caritas Timika itu mengem-
ban tugas yang sangat berat untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat Suku Amung-
me dan Kamoro serta lima suku 
kekerabatan lain di Mimika.

Agar pengelolaan rumah sakit 
tersebut semakin berkualitas 
maka diharapkan manajemen 
RSMM Timika memaksimalkan 
pengoperasian fasilitas privat 
wing yang telah dibangun oleh 
LPMAK. Fasilitas privat wing 
tersebut mencakup ruang rawat 
inap pasien kelas II, kelas I dan 
VIP.

Pasien yang berobat pada fasili-
tas tersebut, meskipun mereka 
berasal dari kalangan tujuh suku 
(Suku Amungme dan Kamoro 
ditambah lima suku kekerabatan 
lain di Mimika), wajib membayar 
sesuai dengan standar harga yang 
ditetapkan pihak rumah sakit.

“Sesuai Renstra RSMM Timika 
maka fasilitas privat wing tersebut 
sebagai salah satu unit bisnis dari 
rumah sakit sudah harus dimaksi-
malkan supaya dapat membantu 
keuangan rumah sakit,” kata 
Abraham.

Rumah Sakit Mandiri
LPMAK mengharapkan RSMM 

agar berkembang menjadi rumah 
sakit mandiri dalam memberikan 
layanan kesehatan kepada warga 
tujuh suku dan warga lainnya di 
Kabupaten Mimika.

Kualitas Pelayanan 
Menjadi Skala 

Prioritas
“LPMAK terus berupaya men-

ciptakan dan menjalani strategi 
keberlanjutan pelayanan ke-
sehatan yang ada di RSMM 
Timika. Fasilitas privat wing ini 
kiranya dapat mewujudkan visi 
kemandirian dan keberlanjutan 
layanan kesehatan RSMM bagi 
masyarakat tujuh suku di Kabu-
paten Mimika,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, selama 
beroperasi, RSMM Timika sudah 
berupaya memberikan pelayanan 

Fasilitas yang sudah dibangun 
antara lain privat wing, poliklinik 
umum, pergudangan dan reno-
vasi bangsal kelas III.

Visi menjadikan RSMM seb-
agai rumah sakit mandiri dari 
sisi pembiayaan, katanya, dilaku-
kan secara bertahap. Hingga kini 
LPMAK masih terus memberikan 
subsidi anggaran untuk mendu-
kung operasional rumah sakit 
tersebut.

Akses pasien
Ada pun fasilitas privat wing 

atau layanan kesehatan berbayar 
di RSMM, kata Abraham, bisa 
diakses oleh pasien mana pun 
dengan syarat harus membayar 
sesuai tarif yang ditentukan oleh 
pihak manajemen rumah sakit 

maksimal dalam merawat dan 
mengobati masyarakat yang sakit 
di wilayah itu, khususnya ma-
syarakat tujuh suku.

Selama pengoperasiannya terse-
but, rumah sakit milik LPMAK 
ini sama sekali tidak memungut 
biaya sepeser pun dari masyarakat 
tujuh suku.

Ke depan, katanya, RSMM 
Timika dituntut menjadi sebuah 
rumah sakit mandiri.

Sesuai koordinasi dengan pihak 
Keuskupan Timika selaku penge-
lola RSMM Timika, Badan Pen-
gurus dan Badan Musyawarah 
LPMAK maka sejak 2012 dilaku-
kan sejumlah renovasi besar dan 
pembangunan fasilitas-fasilitas 
baru di rumah sakit itu.

tersebut dan pengelola serta 
LPMAK.

Uskup Timika John Saklil men-
gakui bahwa setiap pasien yang 
menikmati fasilitas pengobatan di 
privat wing RSMM nantinya dike-
nakan tarif biaya tertentu.

“Sesuai kesepakatan antara 
LPMAK dengan Keuskupan 
Timika dan Yayasan Caritas 
Timika Papua, siapa pun peng-
guna jasa layanan kesehatan di 
privat wing RSMM Timika harus 
membayar sejumlah tarif yang 
ditentukan. Layanan akomodasi 
kesehatan berbayar itu merupak-
an suatu usaha awal bagi RSMM 
yang secara bertahap dipersiap-
kan untuk mandiri ke depannya,” 
jelas Uskup.

Penghasilan dari pungutan tarif 
akomodasi di privat wing RSMM 
itu nantinya akan kembali digu-
nakan untuk pengembangan lay-
anan rumah sakit tersebut bagi 
kepentingan masyarakat tujuh 
suku di Mimika.

“Kami minta pengertian baik 
semua pihak baik dari masyarakat 
dua suku besar Amungme dan 
Kamoro serta lima kekerabatan 
suku untuk menghormati kese-
pakatan tersebut bahwa siapa pun 
yang menggunakan layanan di 
privat wing harus bayar tarif ako-
modasi sesuai dengan yang telah 
ditetapkan managemen RSMM,” 
pinta Uskup Saklil. (thobias ma-
turbongs)

Aktifitas pelayananan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika.
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KEGIATAN Pengendalian 
Malaria LPMAK bertu-
juan merubah pola hidup 

masyarakat. Sekaligus, program 
rutin LPMAK sejak tahun 2008 
tersebut bertujuan mengelemina-
si malaria di Kabupaten Mimika 
pada tahun 2026 mendatang.

Target tersebut merupakan ren-
cana pembangunan dan pelayan-
an kesehatan yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Mimika, 
bekerjasama dengan para mitran-
ya, termasuk LPMAK di Kabupa-
ten Mimika, Provinsi Papua.

Bagi LPMAK, koordinator Pro-
gram Pengendalian Malaria di 
Biro Kesehatan LPMAK, Frans 
Korinus Wabiser, mengata kan, 
kegiatan rutin  pengendalian 
malaria dilakukan LPMAK sejak 
tahun 2008, hingga sekarang. 

“Ada beberapa kegiatan dalam 
pro gram pengendalian malaria 
yang kami lakukan. Mulai dari 
menyuluh, memberikan pengeta-
huan tentang penularan, pence-
gahan serta pengobatan terhadap 
penyakit. Juga ada kegiatan tam-
bahan rutin tiap tahun, satu kam-

Menekan Angka 
Malaria di Kampung

Pesisir Mimika
pung dua kali kami datangi untuk 
pemberantasan malaria,” urainya 
panjang lebar kepada LAndAS 
baru-baru ini.

Rangkaian kegiatan selama ini, 
tiap kampung diawali dengan 
melatih kader Indoor Residual 
Spraying (IRS), bertujuan melatih 
warga setempat tentang teknik 
penyemprotan sesuai SOP. “Ada 
penyuluhan, pelatihan IRS, pe-
nyemprotan (IRS), tes darah ma-
laria, survey (kuisioner) malaria 
serta pelayanan kesehatan (pen-
gobatan) umum kepada masyara-
kat,” katanya.

Kegiatan rutin tersebut dilaku-
kan LPMAK di berbagai kawasan 
pe sisir Mimika yang terkover da-
lam program Mimika Sehat sejak 
tahun 2008. Diantaranya, Distrik 
Amar, Distrik Mimika Barat, 
Distrik Mimika Tengah dan Dis-
trik Mimika Timur  serta Distrik 
Akimuga.

Hasil survey atau angka Slide 
Po sitivity Rate (SPR) tahun 2016 
di Manasari mulai menurun, di-
banding tahun sebelumnya. Hasil 
pemeriksaan darah, angka SPR 

akhir tahun 2014 mencapai 14 
persen. Kemudian, awal tahun 
2015, Maret Hingga April 2015 
men capai 16,8 persen. “Untuk 
tahun 2016, kami baru lakukan 
di beberapa kampung. Salah sa-
tunya, Omawita dan Fanamo, 
Distrik Ayuka, Mimika Timur. 
Dengan hasil total SPR menca-
pai 9 persen untuk masyarakat 
umum, atau dewasa dan orang-
tua. Sedang kan SPR untuk anak 
sekolah di Otakwa dan Manasari 
(Omawita, Fanamo) hanya 1,5 
persen,” ungkapnya usai melaku-
kan pengobatan dan survey Ma-

laria di wilayah kerja Puskesmas 
Ayuka, Distrik Mimika Timur, 
April-Mei 2016 lalu.

Perubahan signifikan, juga di-
harapkan di kawasan pesisir lain-
nya di Mimika, sehingga penyakit 
malaria bisa dikendalikan, atau 
dapat dieleminasi di Kabupaten 
Mimika pada tahun 2026 men-
datang. “Semakin masyarakat 
memperoleh pengetahuan, pela-
tihan dan sebagainya, termasuk 
teknik penyemprotan, kami pikir 
ke depan malaria bisa dieleminasi 
dari Kabupaten Mimika,” kata-
nya.

Selain itu, sejumlah faktor juga 
akan mendukung eleminasi ma-
laria. Diantaranya, setiap warga 
memiliki dan menggunakan 
kelambu, mendapat pemeriksaan 
malaria tiap 6 bulan sekali atau 
rutin menurut periodic waktu ter-
tentu. 

“Intinya, ada kesadaran yang 
terwujud melalui kegiatan-keg-
iatan ini, sehingga masyarakat 
mulai mencegah sebelum sakit. 
Atau mengobati bila terjangkit 
parasit malaria,” tutur Analis ma-
laria di LPMAK itu. 

(willem bobi)

Selain menjalankan program pengendalian malaria, bekerjasama dengan petugas kesehatan di puskesma juga melakukan imunisasi kepada balita.

Bekerjasama dengan petugas kesehatan di puskesmas, tim malaria melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria serta penyuluhan tentang penyakit malaraia di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. kegiatan ini dilakukan bukan hanya pada siang hari 
saja. Tampak petugas kesehatan dan tim melayani masyarakat pada malam hari.
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Menanamkan Pendidikan Karakter 
pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Nilai

UNDANG Undang  
Nomor  20 Tahun 
2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 
menyatakan bahwa  Pendidikan 
Nasional berfungsi mengem-
bangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidu-
pan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung 
jawab.

Akhlak mulia merupakan 
aspek penting dalam mendidik 
anak. Bahkan suatu bangsa 
yang berkarakter juga ditentu-
kan oleh tingkat akhlak bang-
sanya. Tanpa karakter seseorang 
mudah melakukan sesuatu yang 
dapat merugikan orang lain. 
Oleh karena itu sangat penting 
untuk membentuk insan yang 
berkarakter karena kekuatan 
moral, akhlak atau budi pekerti 
individu merupakan kepriba-
dian khusus yang membedakan 
dengan individu lain.

Mengingat pentingnya karak-
ter dalam membangun sumber 
daya manusia yang kuat, maka 
perlunya pendidikan karakter 
yang dilakukan dengan tepat. 
Dapat dikatakan bahwa pem-
bentukan karakter merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dipisah-
kan dari kehidupan. Maka dari 
itu terdapat dua nilai utama 
yang menjadi pilar pendidik 
dalam membangun karakter 
kuat untuk anak didiknya yaitu 
amanah dan keteladanan.

Guru adalah posisi paling 
strategis untuk membentuk 
karakter anak. Pendidikan kara-
kter pada anak usia dini itulah 
yang menjadi dasar pembentu-
kan awal karena meluruskan 
sebatang ranting jauh lebih 
mudah daripada meluruskan 
sebatang pohon, maka dari itu 
pendidikan karakter yang paling 
efektif adalah pendidikan pada 
masa kanak-kanak. 

Pendidikan adalah suatu 
usaha masyarakat dan bangsa 
dalam mempersiapkan generasi 
mudanya bagi keberlangsungan 
kehidupan masyarakat dan 

bangsa yang lebih baik di masa 
depan. Pembangunan karakter 
adalah usaha paling penting 
karena usaha mendidik dan 
mengasuh anak-anak untuk 
perkembangan tabiat yang 
luhur. 

Dalam UU No. 23/2000 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasion-
al dinyatakan bahwa pendidikan 
anak usia dini (PAUD) adalah 
salah satu upaya pembinaan 
yang ditujukan untuk anak sejak 
lahir sampai dengan 6 tahun. 

Dan dilakukan melalui pem-
berian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kes-
iapan dalam memasuki jenjang 
pendidikan lebih lanjut. Anak 
merupakan investasi masa depan 
yang perlu distimulasi perkem-
bangannya sejak usia dini. 

Sel-sel otak yang dimiliki anak 
sejak lahir tidak akan mampu 
berkembang secara optimal jika 
stimulus yang diberikan tidak 
tepat dan tidak mendukung 
perkembangannya. Salah satu 
kawasan yang perlu dikembang-
kan oleh orang tua dan pendi-
dik dalam menstimulasi anak 
adalah penanaman nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa. 

Diharapkan pada tahap 
perkembangan selanjutnya anak 
akan mampu membedakan baik 
buruk, benar salah, sehingga ia 
dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-harinya. Ini 

akan berpengaruh pada mudah 
tidaknya anak diterima oleh 
masyarakat sekitarnya dalam hal 
bersosialisasi.

Pengembangan nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa 
anak usia dini harus dilakukan 
dengan tepat. Jika hal ini tidak 
bisa tercapai, pesan moral yang 
akan disampaikan orang tua dan 
pendidik kepada anak menjadi 
terhambat. 

Pengembangan nilai moral 
untuk anak usia dini bisa 
dilakukan di dalam tiga tri pusat 
pendidikan yang ada. Yaitu, 
keluarga, sekolah, dan masyara-
kat. Dalam pengembangan nilai 
moral untuk anak usia dini 
perlu dilakukan dengan sangat 
hati-hati. Hal ini dikarenakan 
anak usia dini adalah anak yang 
sedang dalam tahap perkem-
bangan praoperasional konkret 
seperti yang dikemukakan oleh 
Piaget. 

Sedangkan nilai-nilai moral 
merupakan konsep-konsep yang 
abstrak. Sehingga dalam hal ini 
anak belum bisa dengan serta-
merta menerima apa yang diajar-
kan guru atau orang tua yang 
sifatnya abstrak secara cepat. 

Untuk itulah orang tua dan 
pendidik harus pandai-pandai 
dalam memilih dan menentu-
kan metode yang akan digu-
nakan untuk menanamkan nilai 
moral kepada anak agar pesan 
moral yang ingin disampaikan 
guru dapat benar-benar sampai 
dan dipahami oleh anak untuk 
bekal kehidupannya di masa 
depan.

Pendidikan karakter bukan 
hanya sekadar menanamkan 
mana yang benar dan salah. 
Pendidikan karakter merupakan 
usaha menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik (habitua-
tion). Sehingga peserta didik 
mampu bersikap dan bertindak 
berdasarkan nilai-nilai yang 
telah menjadi kepribadiannya, 
harus melibatkan pengetahuan 
yang baik (moral knowing), per-
asaan yang baik atau loving good 
(moral feeling) dan perilaku 
yang baik (moral action), 
sehingga terbentuk perwujudan 
kesatuan perilaku dan sikap 
hidup peserta didik.

Inilah 12 nilai-nilai yang 
dikembangkan pada pendidikan 
karakter bangsa dan cara mena-
namkan nilai tersebut pada anak 
usia dini.

  
1. Nilai jujur
2. Nilai toleransi
3. Nilai Disiplin
4. Nilai kerja keras
5. Nilai mandiri
6. Nilai demokratis
7. Nilai rasa ingin tau
8. Nilai semangat kebang-

saan

9. Nilai cinta tanah air
10. Nilai peduli lingkungan
11. Nilai peduli sosial
12. Nilai tanggung-jawab

Terbentuknya karakter 
memerlukan proses yang relatif 
lama dan terus menerus. Oleh 
karena itu, sejak dini harus di-
tanamkan pendidikan karakter 
pada anak. Pembiasaan juga 
dapat membentuk karakter 
karena pembiasaan diarahkan 
pada upaya pembudayaan pada 
aktivitas tertentu sehingga men-
jadi aktivitas yang terpola dan 
tersistem. 

Guru yang memiliki arti di-
percaya dan ditiru juga memiliki 
andil besar terhadap pendidikan 
karakter pada anak. Oleh karena 
itu penampilan dan sifat-sifat 
guru harus bisa menjadi teladan 

siswa-siswanya kearah pembentu-
kan karakter yang kuat.

Pendidikan pada masa kanak-
kanak adalah pendidikan yang 
paling efektif. Pada anak usia 
dini pembentukan karakter 
yang kuat sangatlah penting 
karena dasar anak bisa belajar 
membedakan mana yang baik 
dan yang buruk. 

Dimulainya pendidikan kara-
kter pada usia dini diharapkan 
dapat membentuk insan yang 
berkarakter kuat dan cerdas 
sehingga mampu menjadi manu-
sia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung 
jawab. Maka dari itu diharapkan 
pendidikan sekarang menekank-
an pada pembentukan manusia 
yang berbudi pekerti luhur dan 
berakhlak mulia dan semua itu 
perlu dilakukan secara konkrit 
sejak dini.***

Penulis: 
Anggun Cendana, 

Semarang

Pembangunan 
karakter adalah usaha 
paling penting karena 
usaha mendidik dan 
mengasuh anak-anak 
untuk perkembangan 
tabiat yang luhur. 
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ENTAH sampai kapan 
masalah pendidikan di 
Papua yang sangat serius 

bisa terurai. Sejauh ini tanda-
tanda ke arah itu belum tampak. 
Persoalan-persoalan yang men-
dasar masih membelit anak-anak 
Papua, termasuk yang di sekolah 
dasar. Kondisinya serba terbatas, 
terutama untuk daerah-daerah 
pedalaman. Layanan pendidikan 
belum merata.

Pertanyaanya, kapan Papua 
akan merdeka dari kebodohan? 
Anak-anak Papua boleh jadi 
merdeka dari kebodohan jika ada 
kondisi minimal yang memung-
kinkan mereka untuk belajar.

Kisah Klasik
Cerita-cerita tentang gedung 

sekolah yang reyot, guru yang se-
dikit, dan tanpa buku-buku pela-
jaran di pedalaman sudah usang. 
Kisah seperti ini dimiliki bukan 
saja oleh generasi sekarang. Gene-
rasi-generasi sebelumnya sudah 
lebih dulu mengalami.

Tidak banyak yang berbeda dari 
foto-foto gedung sekolah dasar 
di pedalaman Papua pada tahun 
1980-an dan yang ada sekarang 
ini. Boleh jadi sepanjang sejarah 
sekolah-sekolah di pedalaman 
belum banyak yang memiliki per-
pustakaan. Profil sekilas murid-
murid pun sama, hanya sedikit 
yang bersepatu, seragam  yang 
serba kumal, dan lusuh. Jumlah 
guru tidak bertambah secara sig-
nifikan. Bahkan, sekolah-sekolah 
di pedalaman Papua pada umum-
nya kekurangan guru.

Boleh jadi masih ada kesamaan-
kesamaan yang lain, kekurangan 
gizi yang menyebabkan hambatan 
kesehatan, kesulitan membaca 
dan berhitung karena tidak ada 
alat bantu ajar, kesulitan mengak-
ses sekolah dari kampung. Boleh 
diduga juga bahwa ada anak-anak 
usia sekolah yang meninggal 
dunia, data tentang hal ini akan 
sangat berdampak terhadap kebi-
jakan pendidikan di Papua den-
gan berbagai sebab penyakit atau 
kecelakaan.

Kisah-kisah suram pendidikan 
pada umumnya dan pendidikan 
dasar ini masih bisa lebih panjang. 
Pertanyaannya, mengapa kondisi 
pada puluhan tahun lalu tidak 
banyak berbeda dengan kondisi 
sekarang ini? Dengan lain kata, 
mengapa pembangunan pendi-
dikan di Papua terkesan jalan di 
tempat? Kini dapat dibayangkan, 
anak-anak Papua akan tersingkir 
dari kancah dunia yang berkem-
bang pesat.

Harus diakui, perkembang-
an positif dunia pendidikan di 
Papua tidak cukup kentara. Ini 
tentu masalah yang tidak kecil. 

Mengurai Kisah Klasik Dunia Pendidikan di Papua

Gelombang kekecewaan terhadap 
pendidikan di Papua tidak per-
nah surut. Akan tetapi, sejauh ini 
pun masalah belum tampak akan 
terurai. Kisah klasik suramnya 
pendidikan di Papua masih terus 
berlanjut, entah hingga kapan. 
Kebutuhan anak-anak Papua 
akan pendidikan dan pengeta-
huan masih belum tercukupi.

Masalah Besar
Penyelenggaraan pendidikan 

idealnya membantu anak-anak pe-
serta didik membuka akses mere-
ka terhadap pengetahuan, yang 
membantu mereka untuk bertum-
buh dan berkembang dalam ba-
nyak aspek hidup mereka. Pe-
nge tahuan menyumbang pada 
derajat hidup anak-anak Papua. 
Artinya, pengetahuan membantu 
mereka untuk menumbuh-kem-
bangkan hakikat kemanusiaan 
mereka, mengenal dan menyerap 
nilai-nilai universal. 

Pengetahuan akan turut mem-
bentuk perspektif hidup anak-
anak, akan membangun cara 
me reka menghayati hidup (way 
of life). Pendidikan membantu 
anak-anak didik untuk memiliki 
mata-budi dan mata-hati yang 
lebih peka sehingga bisa meman-
dang lebih luas dan merasa lebih 
dalam. Pendidikan menggerakkan 
anak-anak untuk merdeka, untuk 
membangun ke bebasaannya 
sendi ri (mandiri) dan kebebasan 
bersama yang lain.

Dalam kenyataan, cukup ban-
yak anak Papua tidak mengenyam 
pendidikan yang memerdekakan 

ini. Masalah-masalah besar mem-
belenggu pendidikan di Papua 
dan mengancam potensi anak-
anak Papua untuk tumbuh seba-
gai insan-insan yang merdeka.

Pertama, semangat pendidikan 
yang membebaskan belum men-
jadi semangat pendidikan kita. 
Semangat pendidikan ini antara 
lain ditandai dengan pemberian 
ruang utama untuk pengetahuan 
lokal. Peserta didik dibimbing 
untuk mengenali dirinya, seja-
rahnya, tanahnya, silsilahnya dan 
segala harta pengetahuan yang 
ada paling  dekat dengan mereka. 
Semangat pembebasan diawali 
dengan mengenal diri sendiri 
dan perlahan mengenal yang lain. 
Dengan demikian, anak-anak 
pun pada masanya akan mengerti 
lebih utuh diri mereka. Tanpa 
ruang luas untuk mengerti diri 
sendiri pendidikan bagi anak-
anak Papua, anak-anak Papua 
lebih cenderung menjadi orang 
lain.

Semangat pendidikan yang 
membebaskan ini menggerakkan 
peserta didik untuk menyadari 
masyarakatnya. Kesadaran ini 
pa da saatnya bertransformasi 
men jadi rasa cinta yang mendalam 
(compassion) terhadap ta nah dan 
bangsa. Pendidikan bu kan hanya 
soal mengalirkan pe ngetahuan 
tetapi juga soal mengons truksi 
paradigma-paradigma dan mem-
bangun nilai.

Inilah masalah terbesar 
pen  didik an di Papua, tidak 
menggerak kan insan-insan muda 

untuk merdeka!
Kedua, tidak berkembang kul-

tur pendidikan yang sehat. Boleh 
diakui atau disangkal, budaya 
pendidikan di Papua sedang diru-
sak oleh praktik-praktik berulang 
yang semangatnya bertentangan 
dengan jiwa pendidikan ideal.

Dalam percakapan keseharian, 
sekolah dikesankan sebagai lem-
baga pencetak ijazah selembar 
kertas yang berfungsi sebagai legit-
imasi untuk menempati jabatan 
publik. Ijazah jauh lebih bernilai 
daripada seluruh proses belajar 
sehingga seseorang pantas diberi 
ijazah. Bahkan, merebak pula ber-
bagai praktik transaksi tidak sehat 
demi mendapatkan ijazah.

Pemberian ijazah dengan me-
nga baikan prasyarat-prasyarat 
vital, yaitu proses pendidikan 
yang sehat, merusak kultur pendi-
dikan sekaligus membangun bu-
daya bohong. Praktik ini mengo-
songkan proses pendidikan dari 
makna yang sesungguhnya. Pada 
saat yang sama, praktik seperti ini 
menunjukkan dengan sangat jelas 
bahwa proses pendidikan tidak 
memiliki korelasi langsung den-
gan ijazah. Sudah tentu, jika prak-
tik ini terus berulang, masyarakat 
dan anak-anak pun akan bertan-
ya-tanya: sekolah untuk apa? Ma-
syarakat akan terperangkap dalam 
krisis pendidikan yang kian lama, 
kian parah.

Ketiga, belum terbentuk ma-
syarakat melek pendidikan. Ma-
salah pendidikan di Papua antara 
lain menjadi berlarut-larut karena 
masyakarat melek pendidikan 
belum sepenuhnya terbentuk. 
Bertautan dengan praktik yang 
sudah disinggung, oleh sebagian 
masyarakat sekolah masih belum 

sepenuhnya dipahami sebagai 
lembaga pendidikan.

Sekolah lebih sebagai lembaga 
pemberi gelar. Bukan mustahil 
perilaku masyarakat yang haus 
gelar ini bisa memanipulasi seko-
lah dan membajak sekolah untuk 
tidak mengemban tugas sejatinya.

Secara kasar, sekolah ditekan 
agar memainkan peran utama 
men jual gelar sambil menyelengga-
rakan pendidikan yang pura-pura. 
Artinya, pendidikan yang dis-
elenggarakan dibajak untuk seba-
tas menjadi kedok belaka. Tentu 
saja, perilaku ini tidak bermanfaat 
bagi anak-anak belia Papua selain 
menjadi contoh kasus yang buruk 
dan merongrong hasrat mereka 
akan pendidikan. Pendidikan 
tidak bisa direduksi menjadi 
proses meluluskan atau memberi 
ijazah belaka.

Seandainya praktik-praktik 
yang pada hakikatnya malah mel-
awan pendidikan ini terus lestari 
di Papuademi alasan apa pun-
bukankah ini kontraproduktif 
untuk masyarakat Papua sekarang 
dan generasi yang akan datang? 
Anak-anak belia Papua belum 
akan mengenyam pendidikan 
selama praktik ini masih lestari 
dan menjadi jalan pintas untuk 
mendapatkan pengakuan sebagai 
insan berpendidikan.

Solusinya?
Jelaslah bahwa langkah pertama 

dan paling penting untuk menga-
tasi perkara pendidikan di Papua 
adalah konsep pokok pendidi-
kan Papua yang komprehensif, 
yang secara matang dipikirkan 
dan didiskusikan. Cukup banyak 
ahli dari berbagi disiplin untuk 
dimintai sumbangan pemikiran. 
Pendasaran filosofis untuk pendi-
dikan mesti ada.

Filosofi pendidikan Papua yang 
matang dan diproyeksikan untuk 
menjawab permasalahan kontem-
porer dan masa depan akan mem-
be rikan pendasaran yang kuat 
un tuk menyusun perencanaan 
pen didikan di Papua. 

Tanpa penda saran yang kokoh, 
pendidikan di Papua kehilangan 
visi yang tegas sekadar menjadi 
kumpulan aksi-aksi yang berdiri 
sendiri dan lemah dalam hal ika-
tan dengan konteks Papua dewasa  
ini serta justeru kontraproduktif 
terhadap masyarakat Papua. 

Yang paling diperlukan seka-
rang ini adalah pemikiran yang 
kokoh dan sangat relevan dengan 
persoalan pendidikan di Papua. 
Jika pemikiran ini sudah ada, 
solusi-solusi yang lain akan den-
gan sendirinya muncul. (Jumiati, 
Mahasiswa Universitas Mu-
hammadiyah Jakarta, Jurusan 
Fakultas Ilmu Pendidikan)

Pendidikan menggerakkan anak-anak untuk 
merdeka, untuk membangun ke bebasaannya sendiri 

(mandiri) dan kebebasan bersama yang lain.

Murid Sekolah Dasar SD YPPK Manasari, Kampung Fanamo  di Pesisir Mimika, hendak pergi ke sekolah. Keterbasan sarana dan prasarana tidak 
melunturkan semangat mereka untuk tetap bersekolah.
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SETIAP Biro Ekonomi 
Tujuh Suku di LPMAK 
memprioritaskan program 

pendampingan kepada masyara-
kat lokal, yakni kepada kelompok 
usaha binaan yang mendapat 
dana bergulir maupun kelom-
pok pengusaha ekonomi mandiri  
(PEM) selama ini. Rencana terse-
but dipaparkan setiap biro me-
lalui lokakarya internal LPMAK 
yang digelar di Jayapura, akhir 
Maret 2016 lalu.

Diantaranya, rencana monitor-
ing dan pendampingan Biro Eko-
nomi Suku Amungme.

Kepala Biro Ekonomi Amung-
me, Yafet Beanal mengatakan 
akan melakukan monitoring dua 
kali terhadap kelompok usaha 
yang didanai sepanjang tahun-
tahun berlalu, juga kepada kelom-
pok baru, di dataran tinggi mau-
pun pengembangan ekonomi di 
dataran rendah dan sekitarnya di 
Kabupaten Mimika.

Monitoring dan pendampingan 
usaha tersebut akan dilakukan 
sejak April hingga Oktober 2016 
mendatang.

Menurut rekapan data Biro 
Amungme, terdapat 160 kelom-
pok usaha, rutin mendapat moni-
toring dan kegiatan pendamping-
an selama ini.

Selain itu, Biro Ekonomi Suku 
Kamoro juga akan melakukan 
pen dampingan dan monitoring  
terhadap kios kampung yang ter-
dapat di Kampung Manasari, Ke-
akwa dan direncanakan juga di 
Timika Pantai Kabupaten Mimi-
ka, Papua.

Sementara itu monitoring dan 
pendampingan Biro Ekonomi 
Suku Dani, terdapat 270-an ke-
lompok usaha binaan LPMAK. 
Biro Dani juga akan melakukan 
pendampingan rutin, hingga dua 
sampai lima kali dalam setahun 
mendatang.

Kata Willem Waker, Kepala 
Biro Dani, wilayah monitoring 
ter bagi atas  tiga wilayah, yakni 
Ka wasan Timika Kota dan seki-
tar Distrik Mimika Baru, wilayah 
dua terdiri dari Kawasan Kwamki 
Lama Distrik Kwamki Narama 
hingga Kompleks Satuan Peruma-
han (SP) III.  Kategori wilayah 
terakhir adalah Jalur Mayon hing-
ga SP 12 Distrik Kuala Kencana 
Mimika Papua.

Monitoring dan Pendampingan Jadi Prioritas

Kelompok Usaha Biro Nduga, 
juga mendapat kelompok baru 
dan lama, bergulir maupun 
PEM. “Sesuai syarat dan kriteria, 
kelompok lama maupun baru 
akan mendapat monitoring dan 
pendampingan rutin. Tujuannya 
agar kegiatan usaha masyarakat 
itu tetap produktif dan lancar 
dalam menjalankan kegiatan 
usaha,” ungkap Paulus Kwijan-
gge, Kepala Biro Nduga dalam ke-
sempatan lokakarya tersebut.

Di Biro Mee, terdapat terdapat 
150 kelompok usaha lama, deng-
an kegiatan usaha kios, peter-
nakan babi, serta kelompok PEM 
melakukan peternakan ayam pete-
lur. “Sesuai rencana kami, moni-
toring akan berjalan juga tahun 
2016,” ungkap Martinus You, 
Kepala Biro Ekonomi Suku Mee 
di LPMAK.

Selain Biro Damal, juga Biro 
Moni akan melakukan kegiatan 

monitoring yang sama dalam 
tahun 2016.

Kegiatan tersebut akan dilaku-
kan sesuai usulan program dan 
rencana kerja yang disusun diin-
ternal biro, serta telah mendapat 
persetujuan dari atasan pimpinan 
LPMAK maupun manajemen 
Sekretariat LPMAK.

Menurut Wakil Sekretaris Pro-
gram Ekonomi, Yohanes Kum, 
selain pendampingan dan moni-
toring, pihaknya juga akan meny-
elenggarakan kegiatan pelatihan 
selama tahun 2016.

“Tahun 2016, selain kegiatan 
monitoring yang dipaparkan 
tiap biro masing-masing, juga 
pendampingan berkala, rutin ke-
pada kelompok usaha masyarakat. 
Jadi kepada kelompok baru mau-
pun kelompok lama, akan dilatih, 
terutama pelatihan manajemen 
usaha dan teknis kepada kelom-
pok usaha,” katanya.

Sesuai syarat dan 
kriteria, kelompok lama 

maupun baru akan 
mendapat monitoring 
dan pendampingan 

rutin.

Kegiatan monitoring dan 
pendampingan, serta pelatihan 
manajemen usaha maupun pela-
tihan teknis kepada kelompok 
usaha bertujuan agar kelompok 
usaha dapat meningkatkan taraf 
hidup masyarakat ke arah yang 

lebih baik.
“Kita berharap supaya, masyara-

kat lebih berkembang dan kuali-
tas hidup masyarakat lebih baik di 
waktu mendatang,” ulas Yohanes 
Kum kepada LAndAS. (willem 
bobi)

Pengembangan peternakan ayam, Tampak drh Bernadetta (tengah) bersama staf, Anton Pinimet (kanan) dan FS Biro Mee, Silvester Tebay memeriksa ayam pullet. Melalui kelompok binaan LPMAK 
bertekad untuk memenuhi pasokan daging ayam dan telur di Kabupaten Mimika.

Biro Ekonomi LPMAK saat lokakarya program ekonomi, dalam kegiatan ini masing-masing biro ekonomi mengevaluasi program kerja selama satu tahun dan membuat taget dan rencana program pada 
tahun berjalan. Lokakarya ini diikuti oleh seluruh biro ekonomi tujuh suku yang tediri dari Wakil Sekretaris Eksektif Bidang Ekonomi, Kepala Biro dan Administrator serta Filed Supervisor.

Kios kampung menyediakan kebutuhan sehari hari masyarakat Kampung Fanamo, selain itu kios 
kampung juga melayani pembelian hasil hasil usaha masyarakat kampung.



Ekonomi 9LAndASEdisi 94 | Maret - Mei 2016 

Tahun X

BIRO Ekonomi Lembaga Pe ngem  bangan 
Masyarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) merencanakan program kerja 
ekonomi tahun 2016 di Hotel Aston Jaya-
pura, Kamis (31/3/2016).

Kegiatan tersebut merenca na kan 
pengembangan dana bergulir melalui ke-
lompok usaha ma syarakat (KSM) serta pro-
gram berbentuk pengembangan ekonomi 
mandiri (PEM) kepada masyarakat lokal, 
Suku Amungme dan Kamoro beserta lima 
kekerabatan suku di Kabupaten Mimika.

Wakil Sekretaris Eksekutif (Wase) Bidang  
Ekonomi, Yoha nes Kum, mengatakan keg-
iatan ini mengacu pada rencana program 
kerja tiap biro ekonomi tujuh suku LPMAK 
tahun 2016, yang telah dipresentasi kepada 
Tim Sekretariat Eksekutif (TSE) LPMAK 
pada November-Desember 2015 lalu.

“Perencanaan ini didasarkan pa da ren-
cana kerja yang dilakukan pada Novem-
ber-Desember 2015 lalu. Jadi lokakarya 
ini menja barkan lebih detail mengenai 
anggaran dan waktu kegiat an,” jelasnya di 
hadapan pimpinan dan staf ekonomi di 
LPMAK.

Tiap suku memiliki biro ekonomi, yang 
bertugas melaksanakan program yang 
direncanakan kepada masyarakatnya sejak 
lembaga swasta tersebut berdiri akhir 1990-
an silam.

PENGEMBANGAN se-
jumlah kadang ayam pete-
lur yang meluas  di Kota 

Timika belakangan ini, akan men-
guasai pasar di Kota Timika dan 
kabupaten tetangga sekitarnya.

“Kita punya kelompok usaha 
binaan ayam petelur sudah me-
lebih kapasitas kebutuhan pasar, 
yaitu di atas 20 kelompok usaha. 
Usaha-usaha ini, ke depan kita 
berharap supaya memenuhi kebu-
tuhan pasar telur ayam di Timika 
dan kabupaten tetangga seki-
tarnya,” ungkap Sekretaris Ekse-
kutif LPMAK, Abraham Timang 
kepada LAndAS.

Menurutnya, kebutuhan telur 
ayam di pasar, selama ini lebih 
banyak didatangkan dari luar 
Timika, dengan kualitas yang 
kian menurun akibat faktor umur 
produksi telur.

“Bayangkan kalau telur itu di-
datangkan dari luar Papua, seperti 
Surabaya atau kota-kota lainnya 
di Indonesia. Kualitas pasti menu-
run akibat waktu distribusi masuk 
ke Timika,” tuturnya.

Bila telur itu didatangkan 
menggunakan kapal laut, memak-
an waktu sekitar sebulan lebih 
di perjalanan laut dalam jumlah 
banyak. Belum terhitung waktu 
pendistribusian serta pemasaran 
lokal di Timika.

Peternakan Ayam Petelur

Target LPMAK Penuhi Kebutuhan Pasar
Sementara itu, ketersediaan 

sarana dan penunjang produksi, 
LPMAK telah mendirikan sejum-
lah kandang ayam petelur.

Menurut Dokter Hewan Ber-
nadetha Tarigan, LPMAK sejak 
2013 memiliki kandang ayam pe-
telur, terus meningkat selama tiga 
tahun belakangan.

“Tahun 2013, kita (binaan 
LPMAK) hanya terdapat delapan 
kelompok usaha ayam petelur 
di Timika. Tahun 2014 bertam-
bah, dan tahun 2015 semuanya 
berkembang menjadi 28 kandang 
ayam petelur,” sebutnya, dengan 
irama produksi tak merata.

“Tahun 2015 kemarin, tercatat 
24.912 ekor ayam petelur melaku-
kan produksi rutin. Ini kalau me-
ningkat terus, kita punya target 
tahun 2017 akan produksi telur 
ayam dengan kapasitas 70ribu 
ekor ayam. Ini akan penuhi ke-
butuhan pasar di Kota Timika 
maupun kebutuhan telur ayam 
ke kabupaten tetangga terdekat,” 
katanya.

Seperti Kabupaten Asmat dan  
Nduga. Juga tak menutup ke-
mungkinan jalur dan kawasan 
Jalan Trans Papua, Timika-Paniai 
dan juga kabupaten lain di data-
ran tinggi Papua.

Selama ini, produksi telur ayam 
tersebut dipasarkan melalui Gro-

sir LPMAK yang terletak di Jalan 
Hasanudin Timika, Kabupaten 
Mimika Papua. Selain memenuhi 
pasar di Timika, juga lebih ban-
yak permintaan dari Kabupaten 
Asmat.

“Ada kelompok peternakan 
ayam petelur yang produktif. Mer-
eka memiliki kapasitas dan kalau 
berkembang, saya kira target 

pasar untuk ke depan lebih baik,” 
terang Yudhi, pengurus Grosir 
LPMAK Timika.

Target tersebut bukan sebuah 
rencana. Biro EKonomi LPMAK 
akan lebih fokus untuk mencapai 
target tersebut.

“Kelompok ayam petelur ini 
merupakan kelompok binaan 
kate gori Program Ekonomi Man-

Dari Dana Bergulir ke PEM

diri (PEM). Sesuai kriteria, mer-
eka ajukan permohonan dan kita 
realisasi kepada masyarakat. Kita 
akan lebih fokus kepada untuk 
kembangkan PEM Ayam Petelur 
di tahun 2016,” tegas Yohanes 
Kum dalam lokakarya Biro Eko-
nomi LPMAK yang digelar di 
Jayapura, Maret 2016 lalu. (Wil-
lem Bobi)

Kata Wase Bidang Ekonomi, ke  dua kat-
egori program pengembangan ekonomi 
masyarakat dilakukan melalui tiap biro. 
Setiap biro dan bagian memiliki rencana 
kerja, termasuk pada 2016.

Diantaranya, Kepala Biro Amung me, 
Yafet Beanal menga takan program dana 
bergulir mau pun PEM akan lebih fokus 
kepada masyarakat asal Suku Amungme di 
Mimika.

“April sampai Agustus 2016 ini, sekitar 
50 kelompok usaha baru akan direkrut 
untuk melakukan kegiatan usahanya. Se-
dangkan kelompok lama, berupa dana sub-
sidi, yaitu suntikan dana sesuai kriteria dan 
aturan yang berlaku selama ini,” kata Yafet 
Beanal.

Sementara Biro Kamoro, kata Radot Ma-
tondang, mewakili atasannya dana bergulir 
akan merekrut 30 kelompok baru, serta ke-
lompok binaan lama.

“Jadi sekitar 30 kelompok baru, tambah 
kelompok lama. Sedang kan kategori PEM 
ada delapan kios kampung dan kios baru 
akan berjalan di dua kampung Timika Pan-
tai  (Distrik Mimika Tengah),” katanya.

Kategori pengembangan dana bergulir 
juga dilakukan oleh biro lima suku kerabat 
lainnya, yakni Dani, Damal, Nduga, Moni 
dan Mee melalui lembaga tersebut. Masing-
masing biro ekonomi suku akan menam-

bah 50 kelompok usaha baru kategori pro-
gram pengelolaan dana bergulir pada 2016. 
Tiap kelompok usaha men dapat suntikan 
dana sebesar Rp 20 sampai Rp 30 juta sep-
erti berlaku selama ini.

Sementara kategori usaha PEM, lebih 
berfokus ke peternakan ayam petelur, 
pengembangan koperasi, usaha gerai 
ukiran Kamoro, ternak babi, pertanian, 
perikanan, serta home industry. Usaha 
masyarakat tersebut beragam, terdistribusi 
melalui rencana kegiatan setiap biro suku 
selama 2016 berjalan.

Wase Program Ekonomi, Yohanes Kum 

mengatakan setiap kegiatan usaha dalam 
program PEM 2016 mendapat prioritas.

“Sesuai hasil lokakarya, setiap kegiatan 
PEM mendapat prioritas. Terutama peter-
nakan ayam petelur dan usaha rumah kios 
(ruko). Lalu disusul dengan jenis kegiatan 
usaha lainnya,” katanya.

Ke depan, diharapkan kategori usaha 
dana bergulir mampu berkembang men-
jadi kategori PEM. “Kita mau supaya kapa-
sitas usaha masyarakat juga lebih besar dan 
lebih berkembang sebagai sumber pendapa-
tan masyarakat lokal,” jelas Yohanes Kum 
kepada LAndAS. (willem bobi)

Peternakan ayam petelurmilik Petrus Gobay salahsatu kelompok binaan Biro Ekonomi LPMAK, kelopok ini terus berupaya mengembakan peternakan 
ayam petelur guna memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Mimika.

Pjs. Kepala Biro Amungme, Yafer Beanal dan WASE Ekonomi, Yohanes Kum berjabat tangan khas masyarakat pegunungan 
Papua usai mengikuti kegiatan lokakarya ekonomi.
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LAZIMNYA manusia pada 
usia 20 tahun bisa dibi-
lang sudah lebih matang. 

Asam manis dari perjalanan se-
buah kehidupan tentunya sudah 
dirasakan dengan segala tantan-
gannya. Usia 20 tahun tergolong 
muda dan pada umumnya usia 
muda sangat erat kaitannya 
dengan kata bebas, tak ingin 
dikekang, sebab akan rentan ber-
selisih. Pada usia 20 tahun juga 
merupakan usia yang paling tepat 
untuk menikmati masa hidup 
sendiri, berhak jadi apa saja dan 
melakukan apa saja sesuai yang di-
inginkan tanpa melanggar rambu-
rambu.

Ketika seseorang sudah mulai 
menginjak dewasa, maka ia akan 
benar-benar mengerti akan arti 
kehidupan yang sesungguhnya 
dan mulai menanggapi sesuatu 
dengan sensitif. Tidak hanya 
mengerti akan arti kehidupan 
saja, tetapi usia dewasa ini akan 
menuntun untuk jujur atas segala 
hal, termasuk kenangan di masa 
lalu. Pengalaman pahit di masa 
lalu tidak membuat menyerah. 
Berbagai pengalaman justru akan 
membuat lebih mantap menjela-
jahi yang lebih baik dan menjan-
jikan.

Setidaknya gambaran usia 20 
tahun itu menjadi catatan pent-
ing dan pelajaran yang bisa di-
ambil dari perjalanan sebelum 
menginjak usia 20 tahun. Banyak 
sekali pelajaran yang bisa dipetik, 
dan tentunya pelajaran  berman-
faat agar bisa menjadi lebih baik 
untuk ke depannya.

Gambaran diatas menjadi re-
fleksi khusus bagi Lembaga Pe-
ngembangan Masyarakat Amung-
me dan Kamoro (LPMAK) ketika 
genap berusia 20 tahun menge-
lola Dana Kemitraan PT Freeport 
Indonesia (PTFI). Perjalanan pan-
jang LPMAK dalam mengelola 
Dana Kemitraan tak luput dari 
berbagai tantangan. Kendati 
de mikian diusia 20 tahun ini, 
LPMAK tetap memberikan kons-
tribusi dalam mendukung Pemer-
intah Daerah Kabupaten Mimika 
dan para pemangku kepentingan 
untuk membangun daerah Mimi-
ka.

Menyukuri perjalanan panjang 
pengelolaan Dana Kemitraan se-
lama 20 tahun itu, LPMAK meng-
gelar ibadah syukur yang dip-
impin Uskup Timika, Mgr John 
Philips Saklil, Pr bertempat di 
Multi Purpose Community Cen-
ter (MPCC), Senin (18/4).

Dalam kotbahnya Mgr. John 
Philip Sakil,Pr menyampaikan 
bahwa, kita harus bersyukur 

Usia 20 Tahun

LPMAK Harus Mampu Mandiri

karena  lembaga ini telah melak-
sanakan pelayanan kepada ma-
syarakat selama 20 tahun.

“Dalam ibadah ini saya ajak 
un tuk berdoa apa yang bisa ki-
ta  jalani tidak lain menjawab 
ke rinduan banyak orang lebih 
khusus masyarakat Kamoro dan 
Amungme yang jadi sasaran pe-
layanan. Untuk terjadi satu per-
ubahan hanya bisa melalui per-
tobatan. Bertobat bukan berarti 
mengaku salah, mengaku dosa. 
Tetapi sebenarnya dalam Injil bi-
cara soal pertobatan itu bicara 
soal berubah. Seseorang bisa dika-
takan bertobat kalau bisa berubah 
kepada perilaku,” ungkap Uskup 
John. 

“Kita hanya bisa menjadi 
orang yang berubah. Kalau kita 
serah kan hidup kepada Tuhan. 
Ma nusia itu ada dalam dosa, ke-
hancuran manusia karena tidak 
melaksanakan kehendak Tuhan. 
Mukjizat itu terjadi kalau Anda 
mulai dengan kekuranganmu. 
Tuhan kasih mujisat kepada mere-
ka yang kekurangan. Bagaimana 
kita mau buat perubahan kalau 
kita tidak ada pembaruan,” tam-
bah Uskup John. 

Sementara itu, Sekretaris Ekse-

kutif LPMAK Abraham Timang 
dalam sambutannya menyampai-
kan tanggal 16 April merupakan 
hari jadinya. Penetapannya ber-
dasarkan keputusan rapat Badan 
Musyawarah dan Badan Pen-
gurus LPMAK, yang pada saat 
itu mengkaji dengan seksama. 
Ternyata dari dokumentasi yang 
ada, menyebutkan bahwa tang-
gal 16 April 1996 adalah tanggal 
dimana PT. Freeport Indonesia 
secara resmi mengucurkan pro-
gram dan dana kemitraan, me-
lalui kesepakatan bersama antara 
Pemerintah, tokoh masyarakat 
dan perusahaan, oleh masyarakat 
lebih dikenal dengan istilah dana 
satu persen karena diambil dari 
satu persen pendapatan kotor pe-
rusahaan. 

LPMAK adalah lembaga ketiga 
yang mengelola dana kemitraan 
PTFI, berdiri tanggal 18 Oktober 
2002 berdasarkan notaris Jemmy 
Wangke,SH. Lembaga pengelola 
pertama adalah Pengembangan 
Wilayah Timika Terpadu (PWT2) 
tahun 1996-1998, dilanjutkan 
dengan LPM-Irja tahun 1998-
2000, sejak tahun 2000 sampai 
2002 terjadi reposisi, lalu penge-
lolaan sementara oleh Tim Kara-

teker antara tahun 2000 sampai 
September 2002, selanjutnya 
18 Oktober 2002 terbentuklan 
LPMAK dan LPMAK mengelola 
Dana Kemitraan PTFI. 

“Setelah usia ke-20 maka 
LPMAK kedepannya saya ingin-
kan lebih mengedepankan ke-
mitraan yang bersinergis dengan 
berbagai pihak, terutama Pemer-
intah Kabupaten Mimika melalui 
SKPD terkait, pihak swasta lain, 
bahkan lembaga-lembaga sosial di 
Papua, termasuk unsur TNI-Polri 
dan media massa,” ungkap Abra-
ham. 

Dia mengatakan, saat ini 
LPMAK memasuki usia remaja 
menuju dewasa,  sehingga pega-
wai diharapkan tetap profesional 
dalam menjalankan program yang 
ada dan tetap mengikuti semua 
prosedur baik menjalankan pro-
gram dan penggunaan keuangan 
mengacu pada semua sistem yang 
ada. Sehingga apa yang menjadi 
tujuan lembaga kemudian ma-
syarakat mandiri itu yang diharap-
kan. 

Sementara, EVP Community 
De velopment PTFI Sonny Pra-
setyo mengatakan, 20 tahun 
LPMAK bukan usia pendek tapi 
cukup panjang untuk jalankan or-
ganisasi. Kesempatan ini jadikan 
kesempatan untuk menginstro-
peksi, mengevaluasi, mereflek-
sikan kembali sejauh mana visi 
dan misi lembaga ini dijalankan. 
Organisasi ini PTFI menyadari 
betapa pentingnya lembaga ini 
ketika PTFI komitmen untuk ikut 
membangun masyarakat sekitar 
perusahaan ini, salah satu mitra 
strategis yaitu LPMAK. Oleh kare-
na eksistensi LPMAK sejak berdi-
ri sampai kedepan nanti tidak 

akan berkurang dimata PTFI buat 
mitra strategis. 

“Komitmen PTFI untuk terus 
membangun masyarakat khusus-
nya masyarakat di Kabupaten 
Mimika, itu tidak akan pernah 
berhenti. Semoga komitmen 
ini tidak berubah karena kami 
merasa bahwa masyarakat harus 
mendapatkan manfaat yang sebe-
sarnya dengan keberadaan perusa-
haan ini,” ungkap Sonny. 

Lanjut Sonny kedepan perlu 
perubahan. Karena perubahan itu 
sesuatu yang abadi, semua boleh 
berhenti tapi perubahan tidak 
akan berhenti. Karena itu suka 
tidak suka, siap tidak siap harus 
mam pu menghadapi perubahan 
itu.

Kesempatan itu Ketua Badan 
Pengurus LPMAK, Yohanes 
Deik me mengingatkan bahwa 
sudah saatnya LPMAK menuju 
ke mandirian. Artinya, LPMAK 
mestinya berpikir untuk mende-
sain program-program permanen 
me nuju kemandirian dengan 
tidak lagi bergantung pada pihak 
donor semata. Dia menyebutkan 
keberadaan PT Freeport Indone-
sia di Mimika tidak selamanya 
sebab kapan saja perusahaan 
asing raksasa itu akan pergi me-
ninggalkan daerah ini. “Sebab itu 
LPMAK sebagai lembaga harus 
berpikir tentang kemandirian. 
Kita akan mengalami satu masa 
di mana tidak lagi bergantung 
pada donatur sepenuhnya dan 
su ka atau tidak, situasi itu pasti 
terjadi. Sebab itu LPMAK di usia 
20 tahun ini perlu merencanakan 
program-program yang mampu 
membuat masyarakat mandiri,” 
tegas Yohanes dalam sambutan-
nya. (thobias maturbongs)

Mgr John Philips Saklil, Pr ketika memimpin ibdaha pengucapan syukur atas ulang tahun LPMAK 
yang ke 20.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang memberikan sambutan usai ibadah pengucapan 
syukur HUT LPMAK ke 20.

Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme menyampaikan sambutan.
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EVP Community De velopment PTFI, Sonny Prasetyo mewakili PT Freeport Indonesia memberikan 
sambutan usai ibadah pengucapan syukur HUT LPMAK ke 20.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK, Dominicus Mitoro (kiri), Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang (tengah dan Ketua Badan Pengurus LPMAK, 
Yohanes Deikme memotong kue ulang tahun.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK, Alfred Douw menyerahkan piagam penghargaan kepada Jan Wamafma, salahsatu Executive Founding Father Pengelola Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia yang diwakili oleh kerabatnya, John Randongkir (foto 
kiri) dan Yoppy Kilangin (Foto Kanan).

undangan dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menghadiri pengucapan syukur HUT 
LPMAK.

Tokoh masyarakat Kamoro, Thomas Mutaweyau menyanyikan sebuah lagu mengibur para 
undangan saat jamuan kasih usai ibadah pengucapan syukur.

Mgr John Philips Saklil, Pr ketika memimpin ibadah pengucapan syukur atas ulang tahun LPMAK yang ke 20. Tamu dan undangan berserta karyawan 
karyawati LPMAK mengikuti ibadah.
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Salasatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun LPMAK ke 20, karyawan dan karyawati mengadakan berbagai pertandingan dan lomba diantaranya pertandingan Gaplek (atas) dan Pertandingan raja bola yang diamainkan oleh 
sebuah kelompok secara bersama sama. Permainan ini memerlukan kekompakan untuk menjaga bola agar tidak jatuh.

Suasana ibadah pengucapan syukur ulang tahun LPMAK ke 20.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang meyambut Uskup John Philips 
Saklil Usai memimpin ibadah.

Dari kiri : Anggota Badan Musyawarah, Alfred Douw dan Dominicus Mitoro, Uskup Timika, John Philips Saklil, Pr, perwakilan Pemda Mimika, Dionisius Mameyao, 
Perwakilan PTFI, Sony Prasetyo, Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang dan Perwakilan YCTP, Yoppy Kilangin serta Anggota Badan Pengurus LPMAK, Yohanes 
Deikme sebelum makan kue ulang tahun.

Tim FC Barca Timika dan Tim Putri LPMAK menjuarai turnamen Futsal dalam rangka memperingati ulang tahun LPMAK yan ke 20.Panitia pertandingan Futsal HUT LPMAK yang ke-20.
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SETIAP mahasiswa, bermim-
pi akan menjadi sarjana ses-
uai cita-cita. Setelah sarjana, 

apakah itu berarti perjuangan dan 
perjalanan panjang yang cukup 
melelahkan menjadi mahasiswa 
sudah selesai? Jawabnya tentu 
“TIDAK”.

Tantangan baru pasti meng-
hadang setelah meraih gelar sar-
jana. Tantangan yang tidak kalah 
hebatnya di saat masih kuliah, 
tantangan yang menuntut kesia-
pan intelektual yang tinggi dan 
bermental baja. Bagaimana tidak, 
sebab di situlah nantinya diper-
hadapkan dengan tanggung jawab 
yang cukup besar. Di situlah 
nantinya mengaplikasikan atau 
mengamalkan ilmu yang diper-
oleh sejak di bangku kuliah dan 
sekaligus membuktikan kemurni-
an hasil IPK yang diperoleh den-
gan memperlihatkan kualitas seb-
agai sarjana terhadap masyarakat. 
Nah, siapkah untuk menghadapi 
dan menghalau tantangan baru 
itu?  Sudah pasti, nikmat berbaur 
bangga terasa tatkala tiba saat di 
wisuda, dan hal ini akan turut di-
rasakan oleh kedua orangtua.

Inilah yang dialami salah 
satu peserta program beasiswa 
LPMAK, Nelzon Uamang, SH, 
M.Hum belum lama ini. Nelzon 
kelahiran Kampung Hoeya, Dis-
trik Tembagapura pada 10 Okto-
ber 1990 itu menyampaikan rasa 
terimakasih kepada LPMAK, PT 
Freeport Indonesia dan mitra 
kerja LPMAK di kota studi yang 
terus mendorongnya hingga 
bisa menyelesaikan pendidikan 
dengan meraih gelar sarjananya. 
Anak dari Markus Uamang (alm) 
dan Yulita Magal itu menuturkan 
kisah perjalanannya sejak dari 
kampung halaman hingga bisa 
mengikuti pendidikan di pergu-
ruan tinggi.

“Saya termasuk peserta pro-
gram bea siswa AMOR angkatan 
2009 melalui pogram matriku-
lasi. Waktu itu saya masuk dalam 
pengiriman kota studi Semarang 
dan tinggal di Ungaran selama 
satu tahun kemudian ikut kuliah 
reguler sebelumnya ikut tes di 
UNIKA dan UNTAG dan lulus 
diterima di UNTAG pada 2010 
selesai 2014 untuk program studi 
S1 jurusan Hukum Internasi-
onal,” cerita Nelzon mengenang 
masa lalunya.

 Lulus dari UNTAG, Nelzon 
balik Timika mengajukan permo-
honan untuk program S2 melalui 
Biro Pendidikan LPMAK dan 
disetujui melanjutkan S2 pada 
UNTAG. Dia lantas mengikuti 
program S2 pada September 2014 
dan selesai pada 2016 dengan 
gelar SH, M.Hum.

 “Saya SD Inpres Hoeya sampai 

kelas dua pindah ke SD Tsinga 
ikut tes masuk SD kelas 5 tamat 
dan SMP Advend Timika 2003 
setelah tamat SMP Advend ikut 
program beasiswa SMA di Sema-
rang dan pembinaan melalui 
Binterbusih,” jelas Nelzon sem-
bari menyebut Direktur Yayasan 
Binterbusih, Paul Sudiyo sebagai 
salahsatu sosok yang ikut mem-
berikan kesuksesan baginya. 

Menyukuri keberhasilan yang 
telah diraih, Nelzon mengu-
capkan puji dan syukur kepada 
Tuhan atas segala limpahan karu-
nia-Nya kepada dia. Juga dia me-
nyampaikan terimakasih kepada 
orang tuanya yang telah merawat, 
membesarkan sampai bersekolah 
hingga ke perguruan tinggi.

“Dengan penuh ketulusan dan 
kerendahan hati, saya persembah-
kan kebanggaan ini untuk ayah 
dan ibu atas segala doa, dukungan 
dan kerja kerasmu, merekalah in-
spirasi saya,” ujar Nelzon yang 
tidak sempat melihat ayahnya 
untuk terakhir kali saat sang ayah 
menghembuskan nafas terakhir 
di kampungnya.

Dia juga menyampaikan rasa 
terimakasih kepada para dosen 
yang telah membimbing, mem-
bantu dan meluangkan waktu 
untuk mentransfer ilmu yang di-
miliki kepadanya dengan harapan 
apa yang telah didapatkan selama 
kuliah, bisa diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. “Bapak 
dan ibu dosen, maafkan kami 
yang kadangkala berbuat salah, 
kalian pahlawan kami, pahlawan 
tanpa tanda jasa. Tak lupa uca-
pan terima kasih kami kepada 
Perguruan Tinggi Magister Ilmu 
Hukum UNTAG serta segenap 
manajemen kampus untuk semua 
fasilitas yang diberikan yang dapat 
kami manfaatkan untuk menggali 
ilmu selama menjalani pendidi-
kan di kampus yang kami cintai,” 
ujarnya.

Baginya kesuksesan ada di 

depan mata, namun semua itu tak 
kan pernah datang menghampiri 
jika kita tidak menjemputnya me-
lalui kerja keras.

Sedikit bercerita tentang mimp-
inya kedepan, Nelzon berkisah, 
kenikmatan dan kebanggaan 
pasca wisuda biasanya akan men-
capai puncak klimaksnya setelah 
berlalu sampai satu minggu la-
manya. Setelah itu manakala 
belum ada bayangan akan jadi 
apa nantinya, maka kenikmatan 
dan kebanggaan itu surut dan 
berganti dengan kecemasan dan 
kegelisahan yang berkepanjangan. 
Hal ini terjadi karena sang sarjana 
tersebut memasuki babak kebin-
gungan dengan kecemasan, di 
saat itu dia mulai bertanya-tanya 
pada dirinya sendiri, “Jadi apakah 
saya ini nantinya? Mampukah 
saya bersaing di antara beribu-ri-
bu pencari kerja, dan kalau tidak 
lolos dalam suatu seleksi di pasa-
ran kerja mau dikemanakan diri 
ini?” Itu hanya satu pertanyaan, 
belum lagi pertanyaan-pertanyaan 
lain yang mulai menggerogoti 
pikirannya, yang akhirnya mem-
bawa dia jadi pesimis menyosong 
masa depan.

 Menyandang gelar sarjana bu-
kanlah hal yang ringan, sebab di 
mata masyarakat seorang sarjana 
berarti manusia yang mempunyai 
nilai lebih dari manusia lainnya. 
Otomatis, persepsi masyarakat 
terhadapnya bahwa sarjana ini 
mampu berbuat yang berguna 
untuk pribadinya, bangsa dan 
negara. Tapi pada kenyataannya 
sekarang, tidak sedikit penyan-
dang gelar sarjana tidak mampu 
berbuat lebih banyak sesuai den-
gan harapan masyarakat. Bahkan 
tidak sedikit yang sama sekali 
belum mampu berbuat apa-apa. 

 Mengapa demikian? Jawaban-
nya tentu beraneka ragam faktor 
kesempatan, faktor gengsi, faktor 
psikologis, dan faktor-faktor lain 
yang dianggap berpengaruh. Se-

mentara untuk masyarakat awam 
terlalu sulit untuk menerima dan 
memaklumi alasan-alasan yang 
biasa dikemukakan dan bahkan 
tanpa segan memberikan tangga-
pan yang memojokkan penyan-
dang gelar sarjana yang belum 
bisa apa-apa. Di titik inilah berat-
nya menjadi seorang penyandang 
gelar sarjana. 

 Untuk mendapatkan lapangan 
pekerjaan bagi seorang sarjana 
baru tidaklah semudah membalik 
telapak tangan, hal ini disebabkan 
karena membengkaknya jumlah 
sarjana tiap tahunnya. Hal ini 
tidak diimbangi dengan lapangan 
kerja yang tersedia. Sehingga per-
saingan di pasaran kerja semakin 
ketat. Bagi mereka yang berun-
tung terjaring dalam suatu pasa-
ran kerja tidaklah jadi soal, tapi 
bagi mereka yang kurang berun-
tung bagaimana? Mampukah 
mereka mengambil alternatif lain 
ataukah mereka itu hanya memil-
ih diam dalam kepasrahan sambil 
menunggu datangnya keberun-
tungan, dan sampai kapankah 
mereka itu harus menunggu?

 Dalam kondisi yang tidak 
menentu atau tidak pasti bagi 
dirinya, seorang sarjana ditun-
tut untuk bisa mengambil alter-
natif lain dalam hal kerja guna 
menghindari sorotan negatif dari 
masyarakat dalam menyangkal 
pengangguran intelek. Namun, 
adakah kesiapan baginya untuk 
itu? Dalam hal seperti ini, di sini-
lah perlunya jauh-jauh sebelum 
sarjana membekali diri dengan 
pengetahuan dan keterampilan 
lain di luar dari ruang lingkup 
kesarjanaan. Sebagai cadangan 
terhadap segala kemungkinan 
yang bisa saja terjadi. Dan tidak 
ada jeleknya memiliki beraneka 
ragam pengetahuan dan keter-
ampilan lain, justru sebaliknya 
malah semakin baik sebagai 
penunjang untuk meraih sukses 
di masa mendatang. Misalnya 
saja mencoba menjadi pengusaha 
kecil-kecilan ketika masa maha-
siswa bisa mengasah kemampuan 
menggaet konsumen. Keterampi-
lan yang bisa digunakan nantinya.

 Kendala yang kebanyakan me-

landa penyandang gelar sarjana 
adalah adanya gengsi tinggi yang 
dimilikinya. Karena gengsi, mer-
eka tidak ingin bekerja sembaran-
gan, mereka ingin mendapatkan 
lapangan pekerjaan yang sepadan 
dengan tingkat kesarjanaannya, 
mereka ingin langsung mendapat-
kan kedudukan terhormat tanpa 
harus meniti karier dari bawah. 
Tanpa itu, kebanyakan mereka 
lebih baik memilih mengung-
kung diri dalam rumah sembari 
merenungi nasib dan bermimpi 
tentang masa depan yang indah. 
“Ah, suatu impian belaka yang 
rasanya tak mungkin tergapai 
tanpa dibarengi dengan usaha 
dan kerja keras,” ujarnya.

 Kasus tersebut di atas tak jarang 
dialami oleh penyandang gelar 
sarjana baru dan ini sekaligus 
membuktikan bahwa menyan-
dang gelar sarjana itu tidaklah 
selamanya menyenangkan. Gelar 
tersebut menuntut untuk bisa 
dipertanggungjawabkan baik ter-
hadap diri sendiri, keluarga, mau-
pun kepada masyarakat. Tantan-
gan yang harus dihadapi sarjana 
jebolan zaman sekarang memang 
lebih besar. Gelar sarjana seka-
rang bukan lagi merupakan jurus 
pamungkas seperti pada tempoe 
doeloe. Realitanya, gelar sarjana 
terbukti tidak lagi memberikan 
jaminan seratus persen untuk bisa 
mewujudkan impan dan harapan 
akan masa depan yang cemerlang. 

 “Karena itu marilah kita 
mengintrospeksi diri sudah sejauh 
mana kita telah memiliki kualitas 
sebagai seorang sarjana maupun 
bibit-bibit penyandang gelar sarja-
na kelak. Bagi yang sementara ber-
juang di arena ilmu berpikirlah se-
langkah lebih maju dan bekalilah 
diri sebanyak mungkin dengan 
ilmu pengetahuan dan keterampi-
lan sebelum datangnya gelar sarja-
na, agar Anda (bahkan saya) tidak 
tergolong orang bingung dan 
cemas nantinya. Akhirnya, mari 
meniti hari-hari bersama keya-
kinan,” demikian Nelzon yang 
mengaku saat ini mulai berkipir 
meniti kariernya sesuai latar be-
lakang pendidikan yang dimiliki. 
(thobias maturbongs)

Gelar Ini Aku Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua

Nelzon Uamang

Nelzon Uamang foto bersama dua orang pembimbing usai mengikuti wisuda pasca sarjana di 
Universitas 17 Agustus Semarang.
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INI adalah topik yang paling 
hangat menjadi perbincangan 
selama dua puluh tahun tera-

khir. Wartawan luar negeri akan 
selalu mengaitkan antara kema-
juan Papua dan alasan Papua ber-
gabung dengan Indonesia. Con-
tohnya: Sudah berapa lama Papua 
bagian Indonesia dan mengapa 
tidak ada kemajuan dan bergerak 
sangat lambat? Perlu diketahui, 
bahwa bukan hanya Papua saja 
yang pergerakan sosial ekonomi 
lambat, tetapi banyak juga daerah 
di luar Jawa.

Dahulu, sebelum Pak Jokowi 
membangun bandara di Sorong, 
yang sekarang di tahun 2016, 
bandara tersebut menjadi cukup 
megah, pembangunan di Papua 
dapat dilihat dari bentuk Bandara 
saja. Sebagai contoh ketika kita 
akan melakukan perjalanan dari 
Jakarta, Surabaya, Makasar atau 
Ambon, kemudian menginjakkan 
kaki di Papua, maka kesenjangan 
itu akan mulai dapat dirasakan. 
Bandara Papua saat itu sangat 
kecil dan jauh lebih kotor dari-
pada terminal.

Jika pembangunan fisik dan 
infrastruktur dapat berjalan dua 
tahun selama kepemimpinannya, 
bagaimana dengan pembangu-
nan manusia? Peningkatan kuali-
tas kesehatan dan peningkatan 
kualitas pendidikan? Bagaimana 
mengurai masalah pendidikan 
di Papua? Sungguh persoalan ini 
adalah sangat kompleks dan ab-
strak. Apakah masalahnya adalah 
masalah geografis? Indeks kema-
halan? Atau kondisi geografis dari 
lembah-lembah, gunung-gunung, 
dan pantai-pantai yang sangat 
susah dijangkau? Mungkin alasan-
nya adalah kondisi infrastruktur 
yang sangat terbatas. Banyak jalan 
yang ada disana adalah peningga-
lan Belanda, termasuk pelabuhan 
mungkin. Belum ada pemban-
gunan berarti selama beberapa 
tahun, kecuali di tangan Jokowi, 
sudah ada pembangunan sedikit 
demi sedikit. Sebenarnya tidak 

Masalah Pendidikan di Papua (Sebuah Perspektif)

bisa dijadikan alasan ketiadaan 
infrastruktur, contohnya Singa-
pura yang tahun 1960 lahannya 
hanya 55,000 hektar sekarang 
sudah 75,000 hektar. Demikian 
juga Belanda yang mampu mem-
bangun bendungan yang konon 
bisa bertahan 10,000 tahun dan 
Jepang yang mampu membangun 
terowongan bawah laut di ten-
gah segala keterbatasan geografis. 
Masalahnya untuk membangun 
infrastruktur diperlukan apa? 
Untuk mengatasi kendala geo-
grafis diperlukan apa? Jadi mung-
kin alasan ini bukan masalah yang 
utama dalam perspektif saya.

Termasuk juga pembangunan 
gedung sekolah. Apakah mahal 
membangun sekolah dasar? 
Apakah mahal membeli papan 
tulis? Tetapi kenyataannya tidak 
disetiap kampung di Papua ada 
akses sekolah dasar. Yang lebih 
menyedihkan lagi, kalaupun ada 
akses sekolah dasar, tidak ada 
guru. Masalah selanjutnya ka-
laupun ada guru, apakah guru 
tersebut masuk kelas dan menga-
jar? Masalah selanjutnya, apakah 
guru tersebut mengajar dengan 
baik? Bagaimana kualitas guru 
disana? Tetapi kembali lagi, se-
belum persoalan kualitas guru 
dipermasalahkan, di Papua, ban-
yak tidak tersedia guru. Tidak ada 
guru. Sering dijumpai dalam satu 
sekolah di pelosok daerah hanya 
ada satu kepala sekolah dan satu 
guru. Yang terjadi adalah jika 
sang kepala sekolah pergi untuk 
mengambil gaji, maka hanya 
ada seorang guru yang mengajar 
kelas 1-6. Dan jika guru tersebut 
sakit, maka tidak akan ada lagi 
yang mengajar. Kembali lagi kelas 
kosong dan murid-murid tidak 
menerima pelajaran apapun. Ini 
adalah masalah krusial untuk 
pendidikan dasar di Papua. Ket-
ersediaan guru!

Masalah yang kedua adalah 
keinginan masyarakat lokal. Ke-

tika Ki Hadjar Dewantara mulai 
merintis pendidikan di tanah 
Jawa, Sumatera dan Bali, belum 
ada pendidikan formal di Papua. 
Saya pernah mengalami mengajar 
murid SMP ketika mereka beru-
sia 20 tahun bahkan 21 tahun, 
disebabkan karena ketersediaan 
sekolah. Jadi, ketika sekolah SMP 
dibuka, maka siapapun akan kem-
bali belajar dan menempuh pen-
didikan. Budaya pendidikan ini 
sebenarnya lebih baik jika dirintis 
sejak dini. Ketika ada pendidi-
kan usia dini, masyarakat sekitar 
akan mempunyai perhatian lebih. 
Kesadaran tentang arti penting-
nya pendidikan. Bagi masyarakat 
lokal, tidak semua orang tua men-
dukung pendidikan.

Kesadaran masyarakat lokal ini 
sangat penting. Banyak masyara-
kat lokal yang lebih mendukung 
anaknya untuk bekerja, mencari 
ikan di laut, menebang kayu di 
hutan, atau menangkap udang. 
Bukan hanya itu saja, ada beber-
apa masyarakat yang mendukung 
pendidikan, tetapi gizi anaknya 
tidak diperhatikan. Misalnya 
anaknya tidak sarapan di sekolah 
ataupun tidak diberi uang saku? 
Dan akhirnya tidak dapat kon-
sentrasi di sekolah karena lapar. 
Tidak ada buku. Mereka mung-
kin punya uang banyak, tetapi 
pendidikan bukanlah investasi 
yang penting bagi mereka.

Oleh sebab itu, dibeberapa 
dae rah yang sangat-sangat sulit 
di jangkau. Pendidikan alternatif 
adalah solusinya. Seperti contoh-
nya Sekolah Rimba, dimana mu-
rid bisa datang kapanpun untuk 
belajar.

Sebenarnya sudah ada secer-
cah harapan di Papua. Lulusan-
lulusan perguruan tinggi sudah 
banyak mengajar di Papua. Tetapi 
mereka hanya terpusat di kota-ko-
ta besar, sehingga di kabupaten-
kabupaten baru dan daerah ter-
pencil banyak belum tersentuh. 

Menurut saya, kuncinya adalah 
masyarakat lokal sendiri. Harus 
semakin banyak yang menjadi 
guru dan dokter. Dua hal men-
dasar di Papua, pendidikan dan 
kesehatan. Dan tentu saja persoa-
lan pendidikan jauh lebih mudah 
diselesaikan dibandingkan den-
gan persoalan kesehatan.

Setidaknya sudah banyak guru 
asli Papua. Guru dengan kualitas 
sangat baik pun akan semakin 
sering ditemukan. Tetapi dokter 
asli Papua, masih memerlukan 
perjalanan sangat panjang. Mem-
bangun fakultas kedokteran di 
perguruan tinggi seperti UNCEN 
dan UNIPA jauh lebih sulit dan 
mahal dibanding meningkatkan 
kualitas lulusan guru dan pendi-
dikan dasar di perguruan tinggi.

Perlu disediakan kesempatan 
lebih bagi masyarakat lokal untuk 
dapat menempuh pendidikan 
yang bermutu. Kalau perlu se-
cara gratis! Tetapi saya yakin itu 
membutuhkan waktu yang sangat 
lama, setidaknya sampai 20 tahun 
ke depan. Anak-anak Papua yang 
bisa sampai perguruan tinggi be-
rarti mempunyai daya juang yang 
luar biasa di tengah ketiadaan 
akses pendidikan dasar dan pen-
didikan anak usia dini. Mereka 
belajar untuk melawan nasib. 
Tetapi sekali lagi, jumlahnya 
tidak banyak. Banyak aparatur 
daerah di Papua bukan warga asli 
Papua karena ketiadaan lulusan, 
sehingga banyak mengambil dari 
daerah lain.

Menurut saya untuk memba-
ngun pendidikan di Papua, ada-
lah membangun masyarakatnya 
sen diri. Masyarakat harus mem-
punyai keinginan dan tindakan 
untuk terus belajar. Pemerintah 
daerah harus memfasilitasi anak 
Papua untuk menempuh pendi-
dikan. Sekarang ini sepertinya 
masih belum ada kerjasama yang 
baik. Contohnya, perguruan 
tinggi banyak menyalahkan kuali-

tas input anak SMA yang masuk 
perguruan tinggi karena beberapa 
diantara ternyata ada yang masih 
mengalami kesulitan membaca 
dan menulis. Dan akhirnya kuali-
tas guru yang menjadi akar perma-
salahan.

Tetapi bila dilirik kembali, dari 
manakah para guru ini berasal? 
dari universitas bukan?

Saya percaya masalah pendidi-
kan dasar di Papua akan segera 
terselesaikan. Setidaknya pemer-
intah sudah mulai meluncurkan 
program SM3T. Program menga-
jar di pedalaman bagi lulusan 
gu ru. Selain itu banyak gerakan 
ma syarakat lokal yang sedang 
menggeliat untuk menanamkan 
kecintaan membaca sejak di ni di 
Papua. Banyak juga masyarakat 
yang mengabdikan diri di tempat-
tempat terpencil untuk mengajar.

Kita harus optimis! Banyak juga 
pakar pendidikan dari Papua sep-
erti Yohana Yembise dan Dr Su-
riel Mofu yang sedang berjuang 
untuk pendidikan Papua. Harus 
ada rasa saling percaya diantara 
ma syarakat lokal untuk pemba-
ngunan pendidikan Papua ke 
depan. Persoalan infrastruktur 
bukan masalah utama, tetapi ke-
ter sediaan guru dan penyebaran 
guru di daerah yang sulit dijang-
kau. Masalah selanjutnya adalah 
peningkatan kualitas guru dan 
akses pendidikan yang meny-
eluruh dari PAUD TK SD SMP 
SMA dan Perguruan Tinggi deng-
an biaya yang terjangkau.

Harus disediakan pendidikan 
afirmasi untuk anak-anak Papua 
yang dari pedalaman. Contohnya, 
ketika mereka SMA mungkin 
mereka belum lancar membaca 
dan menulis. Bukan karena 
bodoh, tetapi karena mereka 
tidak pernah diajar dan belajar se-
lama di SD dan SMP. Demikian 
juga, anak-anak Papua yang bela-
jar di perguruan tinggi harus se-
lalu dipantau perkembangannya. 
Harus ada divisi khusus untuk 
membantu mereka cara-cara be-
lajar yang efektif, sehingga mer-
eka dapat menyelesaikan bangku 
pendidikan tinggi. Sudah banyak 
anak putus sekolah di SD, SMP 
dan SMA! Perguruan tinggi juga 
harus menjembatani anak-anak 
Papua yang sudah kuliah.

Akhir kata, masalah pendidikan 
di Papua tidak akan pernah dapat 
diselesaikan selama setahun atau 
dua tahun. Tetapi perlu program 
jangka panjang dan kerjasama 
pendidikan dasar dan pendidikan 
tinggi. Butuh kesadaran masyara-
kat yang tinggi tentang pentingnya 
arti pendidikan. Butuh kerjasama 
antara semua lapisan masyarakat, 
pemerintah dan pihak swasta. 
(boby anderson)

Membangun 
pendidikan di 
Papua, adalah 
membangun 
masyarakatnya 
sendiri. 
Masyarakat harus 
mempunyai 
keinginan dan 
tindakan untuk 
terus belajar.

Murid Sekolah Dasar Moanemani, Kabupaten Dogiyai foto bersama seorang guru.
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Aneka Resep

REALITA kehidupan orang 
Papua terbukti mengalami 
depresi dan degradasi dari hak 

kehidupan di jaman sekarang. Potret 
demikian terrekam nyata dalam reak-
si masyarakat secara berbeda ketika 
menanggapi berbagai aspek kehidupan 
orang Papua.

Situasi tersebut terlebih ketika ke-
hidupan orang Papua dihadapkan 
dalam kehadiran pemerintah di Papua. 
Setiap suku dan daerah di Papua me-
miliki reaksi berragam dalam menang-
gapi tawaran pembangunan dan situasi 
global yang kian maju dan berkembang.

Tak hanya bersamaan, namun setiap 
orang Papua memiliki reaksi berbeda 
sesuai asal-usul budaya, suku, serta adat-

Memori Masa Lalu, Menuju Masa Depan?

Telur Sambal Kacang Panjang Balado 

Ada telur di kulkas dan ka-
cang panjang bingung mau 
di masak apa ehh di pikir 
pikir jadilah menu ini.

Bahan-bahan
• 5 butir telur
• 5 buah cabe keriting 

merah
• 2 siung bawang merah
• 3 siung bawang putih
• 1 buah tomat kecil
• 5 helaian kacang panjang

Langkah
• Ceplok telur 1/1 hingga matang. Lalu potong2 

kacang panjang cuci bersih.
• Haluskan semua bumbu seperti cabe 

merah,bawang putih, bawang merah dan tomat. 
Siapkan minyak panas untuk menumis nya 
setelah panas masukan semua bumbu yang 
sudah di haluskan beserta kacang panjang tumis 
hingga matang.masukan gula dan garam secuku-
pnya.

• Jika tumisan bumbu dan kacang panjang sudah 
harum dan matang siramkan ke telur yang 
sudah matang. Telur sambal kacang panjang 
balado siap di hidangkan bersama nasi yang 
masih hangat. (*)

Sambal Pecel Lele

Ayam Goreng Bumbu 
Bacem
Bahan-bahan
• 1/2 kg sayap ayam
• 1/2 liter minyak goreng

  Bahan-bahan
• 15cabe merah
• 10 cabe rawit
• 6 siung bawang 

putih
• 6 siung bawang 

merah
• 1 1/2 buah tomat
• 1 sdt garam
• 1 sdt kaldu
• 2 sdm gula merah

Langkah
• Goreng cabe,bawang dan tomat dengan 4 sdm 

minyak, sampai matang
• Kemudian haluskanlalu tambahkan garam gula 

dan kaldu, hidangkan dengan ayam goreng 
atau ikan goreng.

Bumbu 
• 5 siung bawang 

merah
• 3 siung bawang 

putih
• 2 butir kemiri

• 1 sdt merica
• 4 sdm kecap manis
• secukupnya gula 

merah
• secukupnya garam 
• 

Langkah
• Bersihkan ayam terlebih dahulu, kemudian 

rebus hingga empuk
• Goreng ayam sampai kecoklatan, setelah matang 

angkat lalu tiriskan
• Haluskan bumbu, tumis hingga harum beri se-

dikit air masukan kecap, garam, gula secukup-
nya

• Masukan ayam yang sudah digoreng, aduk hing-
ga bumbu meresap

• Setelah matang angkat lalu sajikan, beri taburan 
bawang goreng

tas asal-usul serta kampung dan suku 
di wilayah Papua. Setidaknya, karakter 
dan kepribadian manusia dan alam 
Papua, mampu menjadi kuat untuk ber-
saing dan maju bersama dengan kelom-
pok manusia lain di belahan bumi.

Bagi kita orang Papua, optimisme 
lokalitas mampu untuk bersaing dan 
berkembang lebih baik dan lebih maju. 
Sebagai rasa optimisme dalam me-
langkah ke depan, tema yang menarik 
adalah dahulu orang Papua dipandang 
memiliki budaya pekerja keras, serta 
memiliki potensi kekayaan alam yang 
unik dan beragam.

Dahulu kala, orangtua, leluhur dan 
moyang tak sesulit menghadapi kehidu-
pan seperti sekarang, walau tak ada ma-
kan gratis dalam kehidupan manusia.

Kehidupan dahulu, bisa dibilang 
mengenal budaya dan adat yang kental, 
yakni bekerja keras, membuat kebun, 
mencari makan dan minum, mencari 
kayu bakar di hutan, serta berburu 
untuk mempertahankan hidup.

Demikian juga kehidupan warga 
Papua di kawasan lereng hingga pesi-
sir. Para orangtua dan kerabat terbiasa 
mencari ikan, kepiting, udang dan hasil 
sungai dan laut, serta memangkur sagu 
untuk mempertahankan keberlangsung-
an hidup manusia Papua.

Situasi itu tak terlihat utuh di masa 
kini, setidaknya juga pepatah dan nase-
hat klasik menyebut, untuk mendapat-

kan sesuatu, makan atau minum, sese-
orang mesti bekerja membuat kebun, 
menjaring, memangkur sagu atau me-
masang jerat untuk memberi makan 
kepada keluarganya, termasuk mesti be-
ternak untuk mendapatkan kebutuhan 
daging dan sebagainya.

Tak hanya sebatas itu, karakter ma-
nusia berwatak keras pada orang Papua 
terbentuk karena alam lingkungannya 
yang menantang. Rutinitas kehidupan 
sehari-hari manusia berkontak deng-
an alam dan tanah sekitarnya yang 
beragam, tak hanya berbukit, gunung, 
tebing terjal, tetapi landai berbatu, tan-
dus berkerikil, bahkan hanya hamparan 
pasir panjang, ombak yang berderai 
hanya mengisi ruang kehidupan manu-
sia Papua.

Situasi dan kondisi alam itu memben-
tuk manusia untuk bekerja dan bekerja 
sepanjang hari, siang, bahkan pada 
malam untuk mendapatkan makanan, 
sesuai pola dan karakter alam setempat.

Perbedaan menyolok antara masyara-
kat pesisir dan masyarakat gunung 
adalah, kondisi ketersediaan alam seki-
tarnya. Di Pesisir Pantai, orang lebih 
mendapatkan makanan, berupa ikan, 
udang, kepiting, siput di sungai atau 
pinggir laut, tanpa bekerja keras me-
nyiap kan peternakan atau perikanan 
beberapa bulan atau tahun sebelumnya.

Demikian juga sumber karbohidrat 
sebagai makanan pokok. Sagu di pesisir 
Pantai tumbuh di alam, tanpa manusia 
bekerja keras menanam dan memeli-
hara atau merawatnya. Demikian juga 
kehidupan masyarakat gunung, tanah 
subur untuk menanami ubi, petatas, ke-
ladi serta aneka tumbuhan liar maupun 
tanaman khas lokal, memberi kehidup-
an pada orang Papua.

Situasi kehidupan tersebut, baik 
di gunung maupun di pesisir pantai, 
siapapun, terlebih peneliti atau pen-
gamat sering mengakui, Surga terletak 
di Papua. Taman Eden kedua, karena 
melangsungkan kehidupan, ternyata di 
manusia Papua tak perlu bekerja keras 
ketimbang pulau dan benua lain. (wil-
lem bobi)  

istiadatnya. Situasi kehidupan tersebut 
tak mulus, malah menghadapkan orang 
Papua pada pilihan degradasi akibat 
depresi serta berbagai faktor penyebab. 
Ujung-ujungnya orang Papua tak kuat 
mempertahankan eksistensi sebagai 
identitas diri orang Papua.

Perbedaan dalam menanggapi situasi 
pembangunan, mengungkap bahwa 
siapa kuat dapat maju dan siapa tak 
kuat mengalami kalah, situasi dilematis, 
akhirnya tersisi, menjadi kaum minori-
tas yang terpinggirkan dari kehidupan 
modern di atas tanah warisan leluhur 
dan moyangnya.

Salah satu faktor penyebab adalah de-
rasnya tawaran pembangunan dan akses 
kemajuan yang kian berkembang cepat. 
Tidak hanya berasal kehidupan di luar 
orang Papua, akan tetapi juga disebab-
kan oleh pilihan hidup yang datang 
dalam kehidupan orang Papua sendiri.

Singkatnya, perbedaan tanggapan itu 
nampak dalam masa waktu yang ber-
beda. Yakni, Dahulu, Kini dan masa 
depan. Kisah pengalaman masa dahulu 
dan masa kini menjadi cermin untuk 
menata masa depan, setidaknya melalui 
lembaga masyarakat, lembaga wakil 
rakyat serta keterlibatan dalam akses 
pembangunan yang dijalankan oleh 
pemerintah.

Setidaknya keberpihakan pada kaum 
lemah dapat memberdayakan orang 
Papua, terlebih kepada kaum minori-

Pelajar Sekolah Menengah Pertama  Negeri Moanemani, Kabupaten Dogiyai pulang sekolah.

Mama-mama berjualan hasil kebun di Jalan Trans 
Nabire - Paniai KM 200, Kabupaten Dogiyai.
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Media adalah Jendela Informasi
MEMPERERAT tali 

silaturahmi antara ka-
langan media lokal di 

Kota Timika dengan para mitra, 
adalah hal yang wajar dalam mem-
bangun dan menjaga komunikasi, 
tanpa mengesampingkan tugas 
dan fungsi kontrol dari media itu 
sendiri sebagai alat kontrol sosial.

Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sebagai salahsatu stake-
holder utama dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Mimika, juga 
merasa perlu menjalin komunika-
si dan silaturahmi dengan media 
cetak yang ada di Timika sebagai 
bentuk mitra kerja yang telah ter-
jalin selama ini.

Sehubungan hal itu, Tim Sekre-
tariat LPMAK yang dipimpin 
Sekretaris Eksekutif, Abraham 
Ti mang melakukan kunjungan 
silaturahmi ke kantor media 
cetak yang berada di Kota Timika. 
Media yang didatangi adalah Ko-
ran Harian Papua, Salam Papua, 
Timika Express dan Radar Timi-
ka, selama sehari, Selasa (21/6).

Turut bersama Abraham Ti-
mang, Wakil Sekretaris Pendu-
kung, Kristianus Ukago, Wakil 
Sekretaris Kemitraan, Michael 
Amareyau, Wakil Sekretaris Pro-
gram Pendidikan dan Kesehatan, 
Vebian Magal, Wakil Sekre-
taris Aset dan Investasi, Eva Su-
gianto Karupukaro. Kepala Biro 
Humas, Yeremias Imbiri, Kepala 
Bagian Publikasi, Dokumentasi 
dan Penerbitan, Thobias A Ma-
turbongs, Bendahara LPMAK, 
Marlon serta sejumlah staf dari 
LPMAK.

Kepala Biro Humas LPMAK, 
Yeremias Imbiri saat mengawali 
pembicaraan dengan masing-
masing pimpinan media cetak 
yang dikunjungi secara terpisah 
di kantornya masing-masing men-
gatakan, kunjungan tim manaje-
men LPMAK merupakan perke-
nalan dan silaturahmi biasa.

“Ini sekalian memperkenalkan 
managemen LPMAK yang baru 
dibawah kepemimpinan Pak 
Abraham Timang dan para wakil 
sekretaris eksekutif yang baru,” 
kata Yeremias sambil memperke-
nalkan para wakil sekretaris ke-
pada pimpinan masing-masing 
media.

Pimpinan Koran Harian Pa pua 
yang diwakili Octovianus Da-
nunan saat menerima kehadiran 
Tim Managemen LPMAK men-
gatakan LPMAK selama ini men-
jadi icon pembangunan di Kabu-
paten Mimika. 

“Banyak hal telah dilakukan 
LPMAK dalam memberikan kon-
tribusi terhadap pembangunan 
di Mimika dan media juga ikut 

memberitakan apa yang telah 
menjadi program LPMAK,” sam-
but Direktur Pelaksana, didam-
pingi Pimpinan Perusahaan Par-
lindungan Tambunan bersama 
pemimpin redaksi Hari an Papua, 
Hadmarus Waka.

Mengungkit  kehadiran Klinik 
Terapung untuk pelayanan kes-
ehatan oleh LPMAK di kawasan 
Pesisir Mimika, serta program 
lainnya selama ini, kata Danunan, 
LPMAK dan Koran Harian Papua 
telah menjalin kerjasama dengan 
baik dan diharapkan hubungan 
kerjasama ini terus terjaga. Kehad-
iran LPMAK dan media di Mimi-
ka bertujuan sama yaitu melayani 
masyarakat sesuai bidang tugas 
masing-masing, kata Danunan.   

Begitupun ketika menyamban-
gi Kantor Koran Salam Papua, 
pimpinan Salam Papua yang 
diwakili Yulius Loppo menyam-
but hangat kedatangan Tim SE 
LPMAK di kantornya. 

“Adalah suatu kehormatan 
bagi Salam Papua dengan kehadi-
ran pimpinan LPMAK di kantor 
kami. Selama ini kita saling men-
dengar nama tapi belum ketemu, 
ini saatnya kita saling kenal agar 
silaturahmi antara LPMAK dan 
Salam Papua makin erat lagi. 
Kata orang, tak kenal maka tak 
sayang,” kata Pemimpin Umum 
Harian Salam Papua.

Kepada pimpinan LPMAK, Yu-
lius Loppo mengutarakan Koran 
Salam Papua didalam menjalank-
an tugas-tugas jurnalistiknya men-

jadikan cover both sides sebagai 
salah satu prinsip dari media 
dalam melakukan pemberitaan.

Penyampaian Loppo itu meru-
juk pada Kode Etik Jurnalistik 
Pasal 3 yang menyatakan bahwa 
“Wartawan Indonesia selalu me-
ngu ji informasi, memberitakan 
se cara berimbang, tidak mencam-
purkan fakta dan opini yang 
menghakimi serta menerapkan 
azas praduga tidak bersalah”.

“Berimbang (balance/cover 
both side) diartikan memberikan 
ruang atau waktu pemberitaan ke-
pada masing-masing pihak secara 
proporsional. Media tentu harus 
adil dalam melakukan segala pem-
beritaan,” ujar Loppo.

Sama seperti pimpinan koran 
Harian Papua, pimpinan Koran 
Sa lam Papua-pun berharap hu-
bungan kerjasama antara LPMAK 
dengan media Salam Papua per-
lu dijaga baik, sebab seberapa 
besar program yang dikerjakan 
LPMAK, perlu diketahui oleh 
masyarakat dan sarana untuk me-
nyampaikan kepada masyarakat 
yaitu melalui media, salahsatunya 
Koran Salam Papua yang selama 
ini ikut mempublikasi program-
program LPMAK. 

“LPMAK ada lah salahsatu 
mitra terbesar media di Timika,” 
kata Loppo.

Sementara Direktur Keuangan 
Sa lam Papua, Jason Manurung 
meng ungkapkan hal terpenting 
dalam bisnis adalah persabahatan 
dengan pihak manapun. “Sebab 

itu kami selalu berusaha mem-
pertahankan persahabatan dan 
kemitraan dengan berbagai pihak 
termasuk LPMAK,” ujarnya.

Direktur PT Timika Grafika 
Express, Marthen LL Moru saat 
menerima kunjungan Manage-
men LPMAK di kantornya men-
gatakan, kehadiran Koran Timika 
Express tidak semata-mata untuk 
kepentingan bisnis, tapi lebih dari 
itu menjadi alat kontrol sosial di 
tengah masyarakat.

Mathen yang dampingi Pe-
mimpin Redaksi Timex, Maurit-
sius Sadipun berterimakasih atas 
kunjungan silaturahmi jajaran 
pimpinan LPMAK ke kantornya. 
Dia berharap kerjasama yang se-
lama ini telah berjalan dengan 
LPMAK terus dipertahankan se-
bab tujuannya sama yaitu melay-
ani masyarakat melalui tugas dan 
tanggungjawab masing-masing. 

“Kami selama ini telah men-
empatkan salah seorang report-
er yang secara khusus meliput 
semua kegiatan LPMAK. Silakan 
LPMAK menggunakan reporter 
tersebut semaksimal mungkin,” 
pesan Marthen.

Sementara itu Pemimpin 
Redaksi Koran Radar Timika, 
Leonardus AR Sikteubun yang 
meneriman Tim SE LPMAK 
mengucapkan banyak terimaka-
sih atas kerjasama yang selama ini 
berjalan baik. Kendati demikian 
dia berharap pimpinan LPMAK 
senantiasa bersedia untuk mem-
berikan konfirmasi dalam hal 

pemberitaan yang menyangkut 
program-program LPMAK. 

“Komunikasi itu penting agar 
para wartawan kami bisa melaku-
kan konfirmasi terkait pemberi-
taan LPMAK. Kami sama-sama 
ketahui LPMAK telah melakukan 
banyak hal di Mimika tapi kita 
tidak bisa pungkiri ada juga pihak-
pihak yang selalu merasa kurang 
puas dan membuat pernyataan-
pernyatan negatif, sebab itu kami 
perlu konfirmasi sebelum berit-
anya naik cetak,” ujarnya.

Menanggapi berbagai penyam-
paian dari para pimpinan media 
itu, Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengatakan, 
semua informasi dari LPMAK 
bisa dikomunikasi melalui Biro 
Humas atau pimpinan LPMAK 
setingkat SE dan para Wakil Sek-
retaris yang menangani program. 
Hal itu guna menghindari kesim-
pangsiuran informasi. 

“Kalau menyangkut program 
yang sedang berjalan atau telah 
berjalan, silakan minta konfirma-
si kepada kepala biro terkait, tapi 
menyangkut kebijakan lembaga 
dan hal-hal prinsip lainnya, sebai-
knya langsung berkoordinasi den-
gan para pimpinan melalui Biro 
Humas,” pesan Timang.

Abraham mengakui pentingnya 
kerjasama dengan media, tidak 
saja di Timika tapi dimanapun 
sebab ada filosofi yang menye-
butkan media adalah jendela in-
formasi. (thobias maturbongs/
willem bobi)

Tim Sekretaris Eksekutif LPMAK didampingi Biro HUMAS LPMAK ketika mengunjungi kantor Radar Timika, Harian Papua, Timika Ekspress dan Salam Papua.
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Tim Sekretaris Eksekutif LPMAK didampingi Biro HUMAS LPMAK ketika mengunjungi kantor Radar Timika, Harian Papua, Timika Ekspress dan Salam Papua. Dalam kunjungan tersebut, Tim LPMAK melihat secara langsung dapurnya koran. Selain itu juga 
memperoleh penjelasan dari impinan masing masing media masa yang dikunjungi.



Kegiatan pengendalian malaria di pesisir Mimika. Bekerjasama dengan petugas kesehatan di wilayah program, Tim LPMAK melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian penyakit malaria. Penyuluhan kesehatan, pemeriksaan malaria serta 
pengobatan bagi yang terserang penyakit malaria. LPMAK menggunakan Klinik terapung untuk menuju tempat program, tampak analis saat memeriksa sampel darah diatas kapal Klinik Terapung.
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Pengendalian Malaria
di Pesisir Mimika

DOKUMENTASI BIRO KESEHATAN



Proses serah terima peserta program beasiswa LPMAKyang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). sebanyak 17 peserta telah menjadi sarjana.
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TOLAK ukur kesuksesan 
program LPMAK dapat diukur 
dari beberapa faktor. Salah 

satu hasil nyata, adalah pengelolaan 
program beasiswa pendidikan di 
jenjang sarjana.

Seperti awal tahun 2016, LPMAK 
berbangga, sebab 17 peserta 
program beasiswa Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
menyelesaikan jenjang pendidikan 
Strata Satu, pada Universitas Sains 
dan Teknologi (USTJ) Jayapura, 
Provinsi Papua.

“Sebanyak 17 sarjana yang 
diwisuda adalah anak-anak asli 
Amungme Kamoro dan lima 
kekerabatan suku di Mimika. Mereka 
berhasil menyelesaikan pendidikan 
di jenjang sarjana dalam waktu 
yang relatif singkat,” ungkap Titus 
Kemong, Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK kepada LAndAS.

Ke-17 peserta beasiswa tersebut, 
direkrut pada tahun 2012 lalu. 
“Setelah mereka direkrut tahun 
2012, langsung dikirim ke USTJ 
(Jayapura) sesuai kerjasama mitra 
biro pendidikan,” jelas Titus Kemong.

Kerjasama LPMAK-USTJ terjalin 
sejak beberapa tahun lalu. Fokus 
kerjasama adalah bidang beasiswa 
pendidikan LPMAK, bertujuan untuk 
menfasilitasi serta mendampingi 
peserta beasiswa LPMAK, hingga 
menyelesaikan jenjang pendidikan 
pada jurusan dan fakultas di USTJ.

“Pada awal kerjasama dengan 
LPMAK, biro pendidikan mengirim 46 
mahasiswa untuk dididik dan dibina 
di USTJ Jayapura. 17 diantaranya 
sudah diwisuda, 3 orang dikeluarkan 
akibat aturan kedisiplinan. Sisanya 
akan diwisuda pada tahun 2017 
mendatang,” ungkap Since MD 
Rumkorem, Wakil Rektor II USTJ 
Jayapura.

Sarjana tersebut berasal dari 
berbagai jurusan. Diantaranya, ilmu 
pemerintahan, akuntansi, hubungan 
internasional,

Lanjutnya, dari 17 sarjana, 2 
diantaranya lulus dengan predikat 
pujian (cum laude), dengan IPK 
diatas 3,50. Sementara 13 lainnya, 
lulus dengan predikat sangat 
memuaskan, dengan IPK diatas 3,00.  
Dua orang lulus dengan predikat 
memuaskan, dengan IPK dibawah 
3,00.

Wakil Rektor itu mengatakan, 
pihaknya akan meluluskan 10 orang 
peserta beasiswa LPMAK lagi, pada 
Oktober 2016 mendatang. Sisanya, 
11 orang diperkirakan, akan lulus 
pada Maret 2017 mendatang. 
(willem bobi)

LPMAK Panen 17 Sarjana di USTJ Papua
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SESEORANG memerin-
tah tong kat raja dengan 
kebenaran, demikian juga 

pemimpin itu memimpin den-
gan keadilan. Setiap lekuk dan 
gundukan diratakan oleh tongkat 
keadilan.

Untaian demikian terlihat dari 
pelaksana manajemen LPMAK, 
Abraham Timang yang baru-
baru ini terpilih menjadi Sekre-
taris Eksekutif LPMAK periode 
2016-2020 mendatang. “Setiap 
karyawan yang tidak beres men-
jalankan tugasnya akan dipang-

VISI dan Misi LPMAK sangat 
jelas, yakni bertujuan meningkat-
kan kualitas hidup masyarakat 
Suku Amungme dan Kamoro 
serta lima kekerabatan suku di 
Timika Papua.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengatakan, 
terkait dengan sejumlah isu dan 
kejelasan mengenai dukungan 
dan kerjasama pihak terkait  yakni 
kepada PT Freeport Indonesia 
(PTFI) sebagai donator tunggal, 
serta Pemerintah Daerah (Pemda) 
Mimika sebagai mitra kerja pro-
gram pelayanan kepada masyara-
kat Mimika, maka pihaknya akan 
melakukan kunjungan dan perte-
muan koordinasi demi kepentin-
gan tersebut.

“Kita di LPMAK tidak bicara 
soal siapa untung dan siapa dapat 
berapa, jadi LPMAK ini murni 

Ko su tau kah
Karyawan Nakal

Dikenakan Sanksi Tegas

kas, diperingatkan lagi supaya 
menjalankan tugas dan fungsinya 
sesuai job masing-masing,” pesan-
nya dalam sebuah kesempatan di 
internal LPMAK.

Menurutnya, di internal lem-
baganya memiliki aturan dan 
mekanisme penilaian karyawan. 
“Saya harap kepada setiap kepala 
biro, bagian dan staf, agar men-
jalankan fungsi kontrolnya mas-
ing-masing. Lebih tegas, supaya 
kalau lalai dan merugikan lem-
baga agar diperingatkan ulang,” 
tegasnya.

dan betul-betul melayani masyara-
kat. Jadi sejak bulan ini  (Maret 
2016) kita akan ketemu dengan 
PT Freeport dan Pemda Mimika 
untuk  membicarakan sejumlah 
hal mengenai kesepakatan dan 
komitmen untuk membangun 
darah dan masyarakat Mimika,” 
urainya panjang lebar program 
LPMAK kepada LAndAS baru-
baru ini.

Diantaranya terkait pendan-
aan dan dukungan PT Freeport 
melalui program yang ditetapkan 
LPMAK, kemudian juga komit-
men perusahaan terhadap hak 
masyarakat lokal terkait dana ke-
mitraan PT Freeport.

“Rencana pertemuan koordi-
nasi dengan PT Freeport Indone-
sia secepatnya akan dilakukan,” 
sebutnya. Sementara koordinasi 
sejumlah program, seperti klinik 
terapung LPMAK, Pabrik Sagu 
dan sejumlah program yang diper-
soalkan pemerintah terkait peri-
jinan, analisis kelayakan usaha 
masyarakat dan dampak buruk 
lainnya, mulai dikordinasikan 
sejak pertengahan April 2016.

“Tujuan program yang kita 
(LPMAK) lakukan ada baik, yaitu 
untuk masyarakat. Saran dan 
masukan kita terima untuk per-
baikan dan kemajuan. LPMAK 
tetap maju bersama Freeport dan 
pemerintah,” tegasnya berkomit-
men. (willem bobi)

LPMAK Terus Melayani 
Masyarakat

Mestinya ada pertanggungjawab-
kan jika karyawan nakal atau 
lalai menjalankan tugas. “Jangan 
sampai gara-gara satu-dua orang, 
semua karyawan dan lembaga jadi 
korban. Ini masalah, sebab ma-
syarakat juga jadi korban akibat 
program yang gagal,” pesannya 
memperingatkan.

Pimpinan LPMAK itu berpe-
san agar setiap karyawan bekerja 
jujur, adil kepada masyarakat dan 
tidak merugikan lembaga yang 
dipimpinnya.

Sesuai Aturan Lembaga
Lain kesempatan, Abraham 

Timang juga mengingatkan ke-
pada pihak eksternal lembaga, 
bahwa pihaknya memiliki aturan 
internal yang mengatur organisasi 
dan kelembagaan serta peraturan 
kepegawaian internal LPMAK.

“Kami punya aturan, dan setiap 
karyawan patuh terhadap aturan 
internal lembaga. Ada aturan 
tindakan, mulai dari mewarning, 
kemudian PHK (putus hubungan 
kerja). Aturan demikian diatur 
dalam peraturan kelembagaan,” 
jelasnya menanggapi sejumlah 
situasi program pelayanan kepada 
masyarakat lokal di Mimika. (wil-
lem bobi)

PEMERATAAN pendidikan menjadi salah 
satu masalah yang dihadapi Indonesia. Di 
wilayah perkotaan, para siswa dengan mudah 
dapat mengakses pendidikan berkualitas. 
Namun di daerah terpencil, pendidikan menjadi 
hal langka, bahkan tidak diprioritaskan oleh 
masyarakat.

Seperti yang terjadi di Papua. Data Wahana 
Visi Indonesia (WVI) menunjukkan, masih ban-
yak warga usia di atas 15 tahun yang tidak bisa 
membaca. Selain itu, Papua juga belum mampu 
menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Pa-
dahal, saat ini pemerintah sedang menggalakkan 
program wajib belajar 12 tahun.

“Anak usia sekolah yang tidak bersekolah di 
Papua masih cukup tinggi. Dari data Restra Dis-
dik 2013-2018, angka partisipasi sekolah pada 
2012 usia 7-12 tahun 73,36 persen, 13-15 tahun 
71,29 persen, dan 16-18 tahun 50,55 persen. 
Artinya semakin tinggi jenjang pendidikannya, 
semakin rendah partisipasi anak bersekolah,” 
terang Zona Manager Program (WVI) di Papua, 
Charles Sinaga dalam media briefing di Gedung 
33, Jakarta, Kamis (28/4).

Kemampuan membaca, menulis, dan ber-
hitung (calistung) yang rendah di Papua, ucap 
Charles, disebabkan oleh beberapa faktor. 
Pertama, tidak adanya proses pembelajaran yang 
teratur lantaran tingkat ketidakhadiran guru 
yang tinggi. Faktor lainnya adalah angka ke-
kerasan terhadap anak tinggi sehingga membuat 
siswa tidak nyaman di sekolah, ketidaktersediaan 

media pembelajaran, serta dukungan masyarakat 
masih rendah.

“Kegiatan belajar mengajar tidak relevan 
dengan lingkungan siswa, ketika guru galak atau 
melakukan kekerasan anak jadi takut sekolah, 
kompetensi guru rendah, keterbatasan sarana 
pembelajaran, hingga distribusi guru tidak mera-
ta. Potret tersebut terjadi di Papua,” paparnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Charles 
berpendapat bahwa pendidikan di Papua darurat 
dan butuh strategi untuk meningkatkannya. 
Menurut dia, saat ini pemerintah sendiri sudah 
mengalokasikan dana untuk pendidikan dan 
mendukung adanya pendidikan alternatif.

“Pendidikan alternatif itu seperti pendidikan 
berbahasa ibu, pendidikan kampung, pendidi-
kan berbasis asrama, dan pendidikan karakter 
konstektual. Di program yang dilakukan di 
Papua, kami mengusung pendidikan berbahasa 
ibu dan karakter kontekstual, yakni Pakima 
Hani Hano,” ucapnya.

Dia menambahkan, pendidikan kontekstual 
berdasarkan kearifan lokal bukan berarti mengu-
burkan Ke-Indonesia-an seseorang. Sebab, model 
yang ditawarkan adalah lingkungan pendidikan 
yang nyaman dan damai, sehingga membuat 
anak semangat dalam menimba ilmu.

“Justru Indonesia itu dibangun karena ker-
agamannya. Kami tidak menghasilkan kuriku-
lum baru, tetapi sebagai pengayaan kurikulum 
nasional serta buku-buku suplemen pendukung 
metode pembelajaran,” ujarnya. (ant)

Pendidikan di Papua Butuh Perhatian

Ibadah rutin setiap hari Senin mengawali minggu kerja yang baru di LPMAK.

Abraham Timang


