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Pemanfaatan Dana Kemitraan PTFI 
demi kepentingan masyarakat penerima 
manfaat, sehingga jangan sampai terjadi 
penyalahgunaan atau penyelewengan 
keuangan. Dana Kemitraan sesungguhnya 
milik rakyat, utamanya masyarakat Suku 
Kamoro dan Amungme sehingga semua 
program yang bersumber dari Dana Kemitraan 
harusnya menyentuh langsung ke masyarakat.

Selengkapanya di Halaman 3 dan 4

DANA KEMITRAAN
Milik Masyarakat
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Elite Baku Sikat, Pembangunan 
Jadi Semrawut

USIA Kabupaten Mimika pada Oktober 2016 nanti 
genap berusia 20 tahun. Jika dikalkulasikan usia 
tersebut dalam kehidupan seorang manusia, maka 

pantaslah usia 20 tahun itu disebut sebagai usia orang dewasa. 
Kabupaten Mimika yang berusia 20 tahun itu, belum memper-
lihatkan adanya perubahan pembangunan yang sangat berarti.

Kondisi pembangunan hingga saat ini, siapa sangka semua 
itu bakal menghasilkan kekecewaan bagi orang yang melihat 
pembangunan yang semrawut dan inkonsisten. Sungguh miris 
semakin terdengar keluhan, kapan bisa berkonsentrasi pada 
agenda pembangunan jika terus terjadi kegaduhan oleh tarik- 
menarik kepentingan politik di daerah ini.

Keluhan yang bersifat gugatan legalitas SK DPRD Kabupaten 
Mimika itu muncul lagi hingga belakangan ini terjadi kehebo-
han atas dualisme jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimi-
ka akibat keputusan Bupati Mimika yang memberhentikan 
Sekda dengan menunjuk salah satu asisten sebagai Plt Sekda.

Situasi ini menyita ruang publik dengan resonansi sangat 
tinggi. Silang pendapat soal keadaan ini seakan mengisi ruang 
kosong karena melemahnya deru mesin pembangunan.

Timbul kesan, wacana tentang pembangunan kalah kencang, 
bahkan terkesan melemah, di tengah hiruk-pikuk dan ingar-
bingar kegaduhan politik yang menjauh dari kepentingan raky-
at sehari-hari. Segala manuver di kalangan elite cenderung tidak 
mengarah langsung untuk menjawab tuntutan kebutuhan ma-
syarakat, tetapi sering melenceng jauh oleh tarikan kepentingan 
politik.

Sangat kuat kesan pula, kaum elite dan rakyat berjalan sendi-
ri-sendiri. Kaum elite di pemerintahan dan parlemen asyik den-
gan agenda kepentingannya sendiri, sementara rakyat bergulat 
dengan persoalannya sehari-hari. Tampak semacam diskonek-
sitas yang mengancam sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi 
yang sangat dituntut untuk menjaga keutuhan serta kemajuan 
bangsa dan negara.

Parlemen asyik dengan urusan kepentingannya termasuk 
upaya melanggengkan posisinya, sementara rakyat terus bergu-
lat dengan persoalan sehari-hari. Posisi rakyat tidak hanya ter-
tekan berhadapan dengan perilaku aparat pemerintah dan par-
lemen, lebih-lebih yang korup, tetapi juga harus menghadapi 
kekuatan pasar dan arus perubahan zaman.

Sungguh dikhawatirkan jika rakyat dibiarkan bergulat send-
iri, sementara penguasa kehilangan konsentrasi dalam mendo-
rong proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan 
dan kecerdasan seperti diamanatkan konstitusi. Setiap proses 
pembangunan tidak hanya membutuhkan konsentrasi dan 
fokus, tetapi juga koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi.

Sulit untuk dipisahkan antara kepentingan individu, golon-
gan dan masyarakat. Kemajemukan dalam beberapa kepentin-
gan yang ada menjadi patokan utama yang harus dikerucutkan 
untuk kemajuan pembangunan  di daerah Mimika yang kita 
cintai bersama ini.***

Drainase Besar yang Lebih Baik

SEBAGAI kota kecil dengan 
jumlah penduduk yang luma-
yan padat, Timika sering di-

perhadapkan dengan masalah ban-
jir. Sekalipun hujan hanya sebentar 
namun tetap saja ada kompleks & 
perumahan warga yang terendam 
banjir, hal ini terjadi selain karena 
kondisi alam seperti tempat-tempat 
tertentu yng dulunya bekas rawa ke-
mudian ditimbun untuk dijadikan 
kompleks perumahan juga karena 
ulah manusia itu sendiri. 

Kurangnya kesadaran masyaraka 
tentang kebersihan lingkungan 
menjadi pemicu utama terjadinya 

banjir, bahkan parit yang penuh 
dengan sampah dapat ditemukan 
dihampir setiap kompleks peruma-
han hingga bagian badan jalan 
utama. 

Saat ini jika kita melewati jalan 
Hasanudin, Budi Utomo hingga 
jalan SP 2 Timika, dapat kita jump-
ai proyek besar-besaran pada pem-
buatan drainase, pembuatan drain-
ase ini tidak tanggung-tanggung 
hingga harus melakukan pembong-
karan lahan warga yang berada di 
depan badan jalan guna pembua-
tan drainase tersebut. Banyak yang 
dikorbankan dalam pembuatan 

drainase ini, seperti rumah, toko, 
tempat usaha, sekolah dan gedung 
perkantoran yang berada di pinngir 
jalan harus merelakan sebagian la-
hannya dibongkar untuk perluasan 
pembuatan drainase tersebut. 

Semoga dengan begitu kedepan 
Timika tidak banjir lagi, dan pe-
nataan kotanya menjadi semakin 
baik. Siapa tahu pada tahun-tahun 
mendatang Timika bisa mendapat-
kan penghargaan sebagai kota adit-
ama.

Sahabat Pena
Tinggal di Timika

Permainan Lokal su Trada
SAAT ini kita jarang melihat 

anak-anak bermain bersama-sama. 
Mengapa demikian? Situasi ini meng-
ganggu Sob Komen punya pikiran.  
Anak-anak saat ini hampir tidak 
mengenal lagi permainan tradisional. 
Banyak yang  memilih menghabiskan 
waktu sendiri untuk bermain  gadget 
atau dunia online. Tidak seperti 
permainan dahulu yang memuntut 
kebersamaan. Jaman memang telah 
berganti, namun apakah budaya 
bermain pada anak-anak juga harus 
terganti?

Sob Komen merasa terganggu den-
gan perubahan yang terjadi dengan 
dunia permainan pada anak-anak.

“Jaman dulu, kitorang main 
kelereng, lompat tali, tar-tar, lompat 
gici-gici. Sekarang su trada lagi main-
an begitu, anak-anak lebih suka main 
game di hape, main game di mall,” 
Sob Komen mulai komentarnya saat 
bercerita dengan rekannya Yacobus.

Yacobus yang dengar keluhan 
Sob Komen langsung angkat 
bicara,”Sob,

di era globalisasi saat ini, 
memang kemajuan teknologi dan 
perkembangan dunia internet 
dapat membuat permainan 
tradisional hilang.”

Sob Komen dengar den-
gan serius trus Sob Komen 
balas,”Memang benar yang pace 
ko bilang, tapi kitorang harus 
ingat permainan tradisional itu 
warisan kekayaan yang perlu dile-
starikan. Terlebih lagi permainan 
tradisional itu mengandung 
nilai-nilai positif bagi kehidupan 
anak-anak dorang.”

Sob Komen mulai bicara 
panjang lebar, anak-anak saat 
ini lebih kenal permainan point 
blank, angry bird, pokopang dan 
GTA.  Mainan begini bisa bikin 
gangguan psikis, Sob Komen bi-

cara dengan gaya seperti psikolog.
Sob Komen mulai ajak Pace 

Yacobus untuk berpikir tentang 
menghidupkan permainan tradis-
ional kepada anak-anak. 

“Sobat, lebe bae kitong dua 
kumpul orang tua di kampung 
baru kitong kasetau dorang su-
paya ajar dorang pung anak-anak 
bermain permainan tradisional 
seperti lompat karung, lompat 
tali, main kelereng, main gici-gici, 
gasing dan mainan tradisional 
lain dari pada orang tua dorang 
beli beli playstation, komputer 
dan tablet untuk anak-anak 
bermain game. Uang itu lebe bae 
dorang pake bayar beli makanan 
bergizi untuk anak-anak makan 
supaya sehat dan otaknya 
cerdas,” ujar Sob Komen sambil 
ajak Pace Yacobus menuju balai 
kampung untuk bertemu dengan 
orang-orang tua di kampung.***
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POLEMIK seputar keber-
lanjutan pengelolaan Dana 
Kemitraan PT Freeport 

Indonesia oleh Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) terjawab 
sudah. PTFI tetap dengan komit-
mennya bahwa sampai saat ini 
LPMAK masih dipercayakan 
sebagai lembaga pengelola yang 
kredibel dan bisa mempertang-
gungjawabkan semua pengelolaan 
keuangan berdasarkan hasil audit 
yang dilakukan selama ini.

Kendati pada 2016 ini kondisi 
keuangan PT Freeport Indone-
sia mengalami ‘gangguan’ aki-
bat produksinya yang menurun, 
namun PTFI tidak mengabaikan 
kewajiban sosialnya kepada ma-
syarakat lokal penerima manfaat 
dana kemitraan melalui program-
program LPMAK.

EVP Sustainable Development 
PTFI, Sony Prasetyo pada perte-
muannya dengan Ketua Badan 
Pengurus LPMAK, Yohanes Deik-
me, Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang, Ketua Badan 
Musyawarah LPMAK, Andreas 
Anggaibak dan sejumlah pe tinggi 
LPMAK lainnya di Rimba Papua 
Hotel pada acara buka puasa ber-
sama belum lama ini menga takan, 
PT Freeport  Indonesia dan Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamo ro (LPMAK) 
harus duduk bersama membahas 
kesepakatan yang bakal dijadikan 
MoU dan kemudian menjadi do-
kumen bagi perusahaan maupun 
LPMAK untuk keberlanjutan 
program-program pengembangan 
masyarakat di bidang pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi keraky-
atan. 

Dokumen tersebut menurut 
Sony, menjadi pedoman bersama 
sehingga jelas siapa berbuat apa, 

Saatnya Bottom Up 
bukan Top Down

tentunya akan tertuang dalam 
MoU tersebut. 

“Nantinya jelas dan tidak ada 
istilah abu-abu lagi. PTFI sedang 
menyiapkan rumusan yang tepat 
tentang bagaimana membangun 
masyarakat yang tepat sasaran,” 
ujarnya.

Kesempatan itu, Sony berharap 
dan menyarankan agar program 
LPMAK dalam menetapkan dan 
menggalakkan berbagai program 
untuk memajukan dan mense-
jahterakan masyarakat penerima 
manfaat, harus lebih memperhati-
kan kepentingan masyarakat pada 
tingkat akar rumput.

Program-program yang dimak-
sud antara lain program pengem-
bangan ekonomi, program pen-
didikan dan program pelayanan 
kesehatan.  Secara konseptual, 
pro gram-program ini cocok untuk 
membangun masyarakat Suku Ka-
moro dan Amungme serta lima 
kekerabatan suku yang ada di 
Timika.

Program-program yang dikerja-
kan bukanlah program-program 
yang baru. Hampir semua  pro-
gram-program telah dijalankan, 
tetapi toh  masyarakat penerima 
manfaat tentu masih ada yang 
mengeluh. Keluhan masyara-
kat itu menurut Sony, pertanda 
bahwa mungkin ada yang belum 

tepat sasaran. Program yang 
sudah berhasil perlu dipertahank-
an dan perlu ada perbaikan pada 
program yang belum berhasil. 

Sony juga mengapresiasi semua 
kerja keras Tim LPMAK sebagai 
pengelola dana kemitraan PT 
Freeport Indonesia yang telah 
mengeksekusi berbagai program 
di lapangan selama ini, kendati 
mengalami berbagai macam ken-
dala.

Sebagai sosok yang cinta pada 
rakyat  khususnya rasa cinta yang 
begitu besar terhadap masyarakat 
Suku Kamoro dan Amungme 
serta mempunyai komitmen 
yang tinggi untuk menyukses-
kan program-program yang telah 
dicanang kan Freeport bersama 
LPMAK, Sony mengatakan akan 
selalu aktif turun ke lapangan ber-
sama LPMAK sampai ke tingkat 
kampung untuk memantau pro-
ses pelaksanaan dari program-pro-
gram yang dimaksud.

Sony berharap dan menyarank-
an, dari kegagalan-kegagalan yang 
dialami selama ini seharusnya 
sudah menjadi petunjuk atau 

bahan pelajaran bagi LPMAK 
bahwa pendekatan top down (dari 
atas ke bawah) dalam penetapan 
dan pengimplementasian pro-
gram, adalah tidak efektif. Yang 
dimaksudkan dengan pendekatan 
top down adalah suatu pendekatan 
di mana LPMAK sendiri yang 
menentukan, merencanakan dan 
mengendalikan program, sedang-
kan masyarakat sasaran hanya se-
bagai obyek yang menerima pro-
gram, bukan sebagai subyek yang 
mengelola program.

Atas dasar itu Sony menganjur-
kan agar mulai sekarang sebaiknya 
LPMAK harus menggunakan pola 
pendekatan pembangunan yang 
bersifat bottom up (dari bawah ke 
atas), dimana masyarakat sendiri 
yang mengelola program pemban-
gunan, sedangkan LPMAK hanya 
berperan sebagai fasilitator, sum-
ber biaya, dan sumber inovasi 
yang dibutuhkan dalam pengim-
plementasian program. Kalau ma-
syarakat sendiri yang menetapkan 
program, beberapa hal positif 
pasti akan terjadi yakni program 
yang ditetapkan jelas akan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan ma-
syarakat. 

Masyarakat akan merasa me-
miliki terhadap program yang 
ditetapkan karena sesuai dengan 
tingkat kebutuhan yang dira-
sakan, maka motivasi masyarakat 
untuk menyukseskan program 
pasti akan meningkat.

 “Perlu diketahui bahwa moti-
vasi sangat mempengaruhi seman-
gat kerja. Semakin tinggi motivasi 
seseorang, semakin tinggi pula 
semangat kerjanya, demikian pun 
sebaliknya. Dan jika semangat 
kerja meningkat maka hasil kerja 
juga akan meningkat. Inilah dasar 
pertimbangan mengapa kalau 
boleh saya membahasakan untuk 
menggunakan pola pendekatan 
bottom up dalam pengelolaan pro-
gram pembangunan mulai seka-
rang dan seterusnya,” jelas Sony.

Masih menurutnya, perlu dik-
etahui bahwa hanya orang itu 
sendiri yang paling tahu tentang 
apa yang menjadi kebutuhannya. 
Karena itu mulai sekarang 
LPMAK harus berani menggu-
nakan pendekatan bottom up, 
karena dengan pola pendekatan 
seperti ini, selain dapat menetap-
kan program yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat,  juga seka-
ligus dapat mendidik masyarakat 
untuk menjadi manusia yang 
mandiri dalam proses menuju 
kemandirian, sebagai salah salah 
satu sasaran puncak dari visi dan 
misi LPMAK itu sendiri. 

Dia menambahkan, untuk me-
ningkatkan kapasitas masyarakat 
dalam pengelolaan program baik 
dalam hal penetapan masalah, 
perencanaan, pelaksanaan, mau-
pun evaluasi dan monitoring, 
perlu dilakukan proses pendamp-
ingan secara intensif dan berkuali-
tas. (thobias maturbongs)

PTFI sedang 
menyiapkan 

rumusan yang tepat 
tentang bagaimana 

membangun 
masyarakat yang 

tepat sasaran

Sony Prasetyo Salah seorang peserta program beasiswa penerbang ketika berlatih di ruang simulator.

Pemeriksaan malaria bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Mimika.

ISTMISKAN

DOK BIRO KESEHATAN
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PT FREEPORT Indonesia 
(PTFI) adalah satu-satun-
ya donatur tunggal yang 

mendanai Lembaga Pengemban-
gan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) dalam melak-
sanakan program pendidikan, ke-
sehatan dan ekonomi kerakyatan. 
Besaran kucuran dana yang di-
gelontorkan PT Freeport kepada 
LPMAK sangat bergantung pula 
pada hasil produksi dan penjua-
lan emas di pasaran dunia. Ketika 
nilai jual emas bagus maka ku-
curan dana untuk program-pro-
gram LPMAK-pun bagus, bahkan 
tidak menutup kemungkinan ang-
garan yang digelontorkan bisa me-
lebihi dari target yang ditentukan. 
Sebaliknya ketika produksi menu-
run ditambah lagi nilai jual emas 
yang merosot maka pengaruhnya 
kepada LPMAK sangat besar.

Situasi ini mulai terasa pada 
2014 dan 2015 lalu dan berim-
bas pada 2016 dimana LPMAK 
terpaksa memangkas sejumlah 
program dan anggaran akibat 
menurunnya produksi tambang 
PT Freeport Indonesia.

Pimpinan PT Freeport Indo-
nesia mengatakan bahwa den-
gan adanya penurunan produksi 
maka hal itu berdampak pada 
berkurangnya penerimaan pajak, 
royalti maupun alokasi dana 
untuk masyarakat. “Otomatis alo-

SIAPAPUN yang mengelola 
Da na Kemitraan PT Freeport 
Indonesia, harus mempertang-
gungjawabkan seluruh penggu-
naan dana tersebut secara baik 
dan benar. Pemanfaatan dana 
ini demi kepentingan masyara-
kat penerima manfaat, sehingga 
jangan sampai terjadi penyalahgu-
naan atau penyelewengan keuan-
gan. Dana kemitraan sesung-
guhnya milik rakyat, utamanya 
masyarakat Suku Kamoro dan 
Amungme sehingga semua pro-
gram yang bersumber dari dana 
kemitraan harusnya menyentuh 
langsung ke masyarakat.

Menurut EVP Sustainable De-
ve lopment PTFI, Sony Prasetyo, 
kebetulan saat ini LPMAK men-
dapat kepercayaan sebagai pen-
gelola dana tersebut. Sebab itu, 
mulai dari Badan Musyawarah, 
Badan Pengurus sampai Tim Sek-
retariat dan biro-biro program 
harus bekerja baik sesuai peren-

Produksi Berkurang

2016 Pengiriman Peserta 
Beasiswa Dihentikan  

canaan.
Dosa besar apabila dikemudian 

hari, kata Sony, anak cucu merasa 
ada kesalahan yang ditinggalkan 
oleh kita sebagai pengelola dana 
milik masyarakat ini. Sebab itu 

Sony yang juga ikut bertanggung-
jawab terhadap semua pengelo-
laan dana bersama LPMAK, ber-
harap para pihak yang mendapat 
kepercayaan saat ini, mestinya 
mengawasi secara ketat penggu-
naan dana dan program-program 
agar benar-benar demi kepentin-
gan masyarakat.

PTFI sebagai donatur, kata Sony 
saat bertatap muka dengan Badan 
Pengurus dan Badan Musyawarah 
LPMAK serta Tim Sekretariat 
LPMAK di Rimba Papua Hotel 
belum lama ini, mempercayakan 
seluruh pengelolaan dana kemi-
traan kepada LPMAK.

Ketua Badan Pengurus 
LPMAK, Yohanes Deikme me-
nyambut baik semua masukan 
dan harapan dari PT Freeport 
Indonesia sebagaimana disampai-
kan EVP PTFI, Sony Prasetyo. 
Deikme mengakui bahwa semua 
program LPMAK sudah berjalan 
sesuai rencana strategis dan pros-

es audit keuangan juga dilakukan 
terus menerun. Kendati begitu 
dia tak menepis bahwa di dalam 
implementasi program masih 
ada kekurangan-kekurangan yang 
perlu mendapat perhatian guna 
perbaikan kedepan.

Menurutnya, LPMAK diusia 
yang semakin dewasa ini perlu 
diberi ruang untuk lebih melihat 
prospek kedepannya seperti apa. 
“Kita tidak selamanya bergantung 
pada Freeport. Suatu saat perusa-
haan ini pergi dari Mimika dan 
LPMAK akan tetap berada untuk 
masyarakat. Sebab itu LPMAK 
sudah waktunya berpikir untuk 
membuka unit-unit usaha agar 
nantinya menopang keuangan 
lembaga dalam membantu ma-
syarakat,” kata Yohanes.

Ketua BP LPMAK menyadari 
bahwa keuangan LPMAK me-
mang diperuntukan bagi pro-
gram-program prioritas namun 
dia berpendapat tidak selamanya 

PT Freeport Indonesia akan men-
donasi lembaga yang menjadi rep-
resentatif masyarakat Suku Kam-
oro dan Amungme ini. Sebab itu, 
menurut pemahaman dia, perlu 
ada unit-unit bisnis yang nantinya 
bisa menghidupi lembaga kede-
pan.

 Salah satu contoh, ketika pe-
rusahaan mengalami goncangan 
akibat produksi yang menu-
run, dampaknya sangat terasa 
juga pada pengelolaan program 
LPMAK seperti program pen-
didikan. Tahun ini, biro pendi-
dikan terpaksa menghentikan 
pengiriman anak-anak Kamoro 
dan Amungme keluar Timika, ini 
salahsatu dampaknya. Begitu juga 
pada program ekonomi dan kese-
hatan dimana biro-biro terpaksa 
mengurangi volume pekerjaan-
nya, padahal program-program itu 
termasuk dalam rencana strategis 
biro masing-masing. (thobias ma-
turbongs)

Program harus Sesuai Perencanaan

kasi dana yang diterima LPMAK 
tahun 2015-2016  akan berkurang 
karena LPMAK sangat tergantung 
pada PT Freeport,” ujar Sekretaris  
Eksekutif LPMAK, Abraham Ti-
mang saat memberikan arahan 
kepada para Wakil Sekretaris 
Eksekutif, kepala biro dan kepala 
bagian di lingkungan LPMAK 
baru-baru ini.

Dampak pengurangan ang-
garan itu sangat terasa pula pada 
program pendidikan — dimana 
LPMAK melalui biro pendidikan 
menghentikan pengiriman peser-
ta beasiswa pada tahun ajaran 
2016 ini. Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK, Titus Kemong men-
gatakan kendati LPMAK meng-
hentikan pengiriman anak-anak 
Kamoro dan Amungme untuk 
sekolah ke kota-kota studi di luar 

Timika, namun program beasiswa 
yang sudah berjalan pada tahun 
sebelumnya tetap berlaku.

“Kemitraan dengan lembaga-
lembaga studi di Jawa tetap berja-
lan, cuma pengiriman anak-anak 
untuk tahun 2016 ini dihenti-
kan sementara. Nanti kita lihat 
perkembangan di tahun 2017, 
kalau produksi perusahaan ter-
masuk nilai jual emas di pasaran 
membaik, tentunya pendanaan 
yang diberikan donor kepada 
LPMAK juga normal, barulah kita 
lihat lagi program yang terhenti 
sementara itu bisa dilanjutkan 
atau bagaimana baiknya,” jelas 
Titus Kemong.

Tak saja menghentikan pen-
giriman peserta beasiswa, situasi 
keuangan LPMAK yang sangat 
bergantung dari penerimaan 

produksi PT Freeport Indonesia 
ini membuat biro pendidikan 
juga mengevaluasi sejumlah pro-
gram yang dinilai tidak terlalu 
mendesak pada 2016 ini. Salah 
satunya mengevaluasi kerjasama 
dengan lembaga-lembaga pendi-
dikan yang selama ini menjadi 
mitra kerja LPMAK.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengatakan, 
yang jelas sebagian program akan 
dipangkas tapi tidak mengor-
bankan program-program pri-
oritas yang betul-betul langsung 
bersentuhan dengan masyarakat. 
Program-program tambahan yang 
sifatnya tidak terlalu penting akan 
dikurangi.

Khusus untuk program bea-
siswa yang sedang berjalan, 
LPMAK tetap membiayai sedikit-

nya 626 peserta yang tercatat 
hingga Juli 2016 di data base biro 
pendidikan.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang  bersama Ke-
pala Biro Pendidikan, Titus Ke-
mong berharap pengertian dari 
masyarakat tujuh suku di Mimika 
sehubungan situasi keuangan 
yang melandah PT Freeport Indo-
nesia yang imbasnya juga kepada 
LPMAK.

“Kalau ada orang tua yang hen-
dak menyekolahkan anaknya den-
gan biaya sendiri, itu malah lebih 
bagus. Misalnya ada orang tua 
yang selama ini mendapat bantu-
an dana pengembangan ekonomi 
kerakyatan dan ada keuntungan 
dari pengelolaan dana tersebut 
bisa digunakan untuk biayai anak, 
itu sangat bagus,” kata Titus. (tho-
bias maturbongs)

Murid Sekolah Dasar Taruna Papua saat mengikuti  kegiatan belajar mengajar di Sekolah Taruna Papua.
Titus Kemong

Yohanes Deikme
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BIRO Kesehatan di Lem-
baga Pengembangan 
Masyarakat Amungme 

dan Kamoro (LPMAK) melaku-
kan perbaikan serta peningkatan 
kuali tas sarana sanitasi dan air 
bersih (SAB) di Kampung Atuka 
Distrik Mimika Tengah, Kabu-
paten Mimika.

“Sarana sanitasi dan air bersih 
yang direvitalisasi adalah sumur 
lama milik masyarakat. Mulai dari 
memasang lantai, gorong-gorong 
dan juga atap,” ungkap Yusuf 
Nugroho, Kepala Biro Kesehatan 
LPMAK di Timika Papua.

Sekitar 15 unit sumur milik ma-
syarakat, direhap sampai tuntas. 
“Pekerjaan ini dimulai sejak bulan 
April (2016) kemarin. Awalnya, 
sumur milik masyarakat hanya 
terdapat dinding sumur, yang 
rusak, tua. Kemudian LPMAK 
melibatkan masyarakat untuk 
memperbaiki bersama,” jelasnya, 
menguraikan program sanitasi 
dan air bersih di kampung warga 
Kamoro tersebut.

Selain itu, kata Yusuf, pihaknya 
juga memperbaiki talang air se-
banyak 90 unit. Sebelumnya 
rumah warga beratap seng, ter-
dapat penampung air, namun 
jarang terisi hingga penuh di 
musim hujan. “Awal program 
SAB ke Atuka, penampung air 
hujan tidak maksimal. Juga ta-
lang air sudah karatan. Untuk itu, 
kami pasangkan talang kurang 
lebih 8 meter setiap unit rumah,” 
paparnya.

Tak hanya itu. Sebelumnya 
warga biasanya menimba air di 
luar rumah, entah di penampung 
air (blong) maupun sumur tua. 
“Setelah kami pasangkan pipa 
dari penampung masuk ke rumah, 
warga lebih gampang mendapat-
kan air di dalam rumah dan air 
tersedia di ruang belakang, dekat 
dapur.,” ulasnya.

Kualitas air yang tersedia di 
Kampung Atuka, dilaporkan 
normal. “Dari hasil pengukuran 
tingkat keasaman, pH masih nor-
mal, sehingga bisa dipergunakan 
untuk kebutuhan masak, men-
cuci dan kebutuhan lainnya di 
dalam rumah tangga,” tambah 

Novi Rumboirusi, Staf Kesehatan 
Masyarakat di Biro Kesehatan 
LPMAK. (willem bobi)

LPMAK Revitalisasi SAB di Atuka

MULAI tahun 2016, program pelayan-
an kesehatan masyarakat (pelkesmas), 
yang disebut Mimika Sehat sebelum-
nya, dirubah menjadi Program Kam-
pung Sehat.

Kepala Biro Kesehatan Lembaga 
Pengembangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK), Yusuf Nu-
groho mengatakan, kegiatan program 
Kampung Sehat merupakan kelanjutan 
pelayanan kesehatan pada tahun-tahun 
sebelumnya. “Program kampung sehat 
ini adalah nama program yang melan-
jutkan program Mimika Sehat. Pro-
gram Mimika sehat kita sudah selesai, 
dan kini diganti dengan program yang 

Program Kampung Sehat, Dimulai Tahun 2016

disebut Kampung Sehat, dengan caku-
pan wilayah layanan lebih luas,” ung-
kap Yusuf belum lama ini.

Periode sebelumnya, kata Yusuf, pro-
gram Pelkesmas ditangani oleh bebera-
pa mitra. Salah satunya, untuk program 
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta air 
bersih dan sanitasi (ABS) di Kaokanao 
Distrik Mimika Barat, ditangani oleh 
Yayasan Pembangunan Citra Insan In-
donesia (YPCII).

Demikian juga program lain. Lain lo-
kasi pelayanan, lain pelaksana. Bahkan 
ditangani langsung oleh staf kesehatan 
masyarakat Biro Kesehatan LPMAK.

“Mulai tahun 2016 tidak demikian. 

Berdasarkan evaluasi dan keputusan 
rapat (manajemen Tim Sekretariat 
Eksekutif, TSE) kami memutuskan 
untuk bekerjasama dengan satu yayasan 
yang membawahi semua program pelay-
anan kesehatan masyarakat,” katanya, 
dengan tujuan mengefisiensi waktu 
kerja, tenaga dan biaya.

Program yang dimaksud, terdiri dari 
air bersih dan sanitasi (ABS), pengen-
dalian malaria, Pengendalian Tuber-
culosis (TB) dan Human Immuno 
Deficiencncy Virus (HIV), penyakit 
menular seperti kusta, kesehatan ibu 
dan anak (KIA). “Ke depan, program-
program tersebut dikerjakan oleh Perse-
kutuan Pelayanan Kesehatan Kristen di 
Indonesia (PELKESI), sebagai imple-
mentator untuk mewujudkan cita-cita 
dan tujuan program,” jelasnya.

Program kerjasama LPMAK, Pemer-
intah Daerah dan PT Freeport tersebut, 
akan dikerjakan di 33 lokasi kampung, 
yang terletak di 5 distrik Kabupaten 
Mimika. Diantaranya Distrik Tembaga-
pura, Distrik Akimuga, Distrik Mimika 
Timur Jauh, Distrik Mimika Tengah 
dan Distrik Amar. (willem bobi)Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

Staf Kesehatan Masyarakat di Biro Kesehatan LPMAK, Novi Rumboirusi memeriksa keasaman air sumur di Kampung Atuka serta memeriksa kelayakan sumur yang selama ini dipergunakan oleh 
masyarakat Kampung Atuka.
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Info  Edukasi

SEBANYAK 50 pelajar penghuni Asrama Amor 
belum lama ini mengunjungi Kantor Waki Kota 
Semarang. Para pelajar itu diterima  Walikota Sema-
rang, Hendrar Prihadi, SE,MM di Kantor Walikota 
Semarang di Jl. Pemuda 148 Semarang. Tujuan 
dari kunjungan ini adalah agar para pelajar Asrama 
Amor mempunyai pengetahuan dalam penyeleng-
garaan pemerintah daerah. 

Bagi Walikota kehadiran Yayasan BINTER-
BUSIH di Semarang tidaklah asing, khususnya 
dalam memajukan pendidikan generasi muda 
Papua. Para pelajar diterima dengan baik. Selain 
santap siang para pelajar diberikan kesempatan 
untuk berdialog khususnya soal pembangunan Kota 
Semarang. 

Para pelajar juga sangat kritis dengan pertanyaan-
pertanyaan yang mereka ajukan misalnya soal pele-
starian kota lama sebagai cagar budaya, soal banjir 
rob yang melanda Kota Semarang. Sebagai orang 
muda, Wali Kota dapat memberikan jawaban yang 
sangat baik sehingga anak-anakpun dapat langsung 
memahami yang dimaksudkan. 

Kabag Umum dan Protokuler, Pemkot, Pramud-
jiono juga membantu para pelajar untuk melihat-
lihat dari dekat situasi kerja, ruang-ruang SKPD di 
lingkungan kantor walikota sekaligus menjelaskan 
tugas dan fungsinya. Para pelajar juga melihat secara 
dekat gedung DPRD Kota Semarang. Mereka me-
lihat secara dekat setiap komisi, fraksi serta ruang 
rapat komisi dan ruang rapat paripurna.  

Di akhir acara ada saling menukar cinderamata. 
Asrama Amor menyerahkan lukisan kulit kayu dan 
batik Papua. Sedangkan Walikota  menyerahkan  
replika tugumuda dan buku tentang Kota Sema-
rang. Semoga selain bertambahnya pengetahuan 
anak-anak tentang bagaimana pelayanan Pemkot 
kepada masyarakat kota Semarang, tapi juga semoga 
ada diantara anak-anak ini yang nanti akan menjadi 
seorang pemimpin di daerahnya. (paul sudiyo)

SUASANA di kantor redaksi 
koran Harian Suara Merdeka, 
Semarang  tidak seperti biasanya. 
Hari itu sedikitnya 37 pelajar As-
rama Amor Semarang, melaku-
kan studi tour dengan didampingi 
10 staf dari Yayasan Binterbusih 
(Bina Teruna Bumi Cenderawa-
sih) Semarang.  

Tujuan dari studi tour ini 
adalah untuk menambah penge-
tahuan akan seluk beluk dunia ju-
rnalistik. Pengalaman ini diharap-
kan mampu membuka bakat dan 
minat para pelajar terhadap dunia 
komunikasi khususnya di bidang 
jurnalistik. 

Alasan memilih suara merdeka, 
karena suara merdeka letaknya 
di Semarang, dan saat ini sebagai 
Korannya orang Jawa Tengah dan 
Indonesia. Suara merdeka juga 
punya peran penting dalam pem-
bangunan jurnalistik di Indonesia 
termasuk ikut berperan memper-

Mengunjungi Kantor
Wali Kota Semarang

KENAPA mereka me-
nyebutnya Kampung 
Inggris?  apakah  seperti 
lembaga kursus Bahasa 
Inggris yang formal? 
Dimana Bahasa Ing-
gris hanya digunakan di 
kelas sementara di luar 
kelas kembali ke Bahasa 
Indonesia. Bedanya di 
sana kita yang masuk 
areal Kampung Inggris 
harus berbicara dalam Ba-
hasa Inggris.

Apakah berbicara kita salah 
atau benar sangat dimungkinkan 
untuk berkembang dan selalu 
mencoba. Kampung Inggris Sema-
rang (KING) berlokasi di Kelura-
han Kalisegoro, Kecamatan Gu-
nung Pati, Semarang. Para pelajar 
matrikulasi sangat perlu untuk 
melatih kemampuan berbahasa 
Inggrisnya bukan hanya karena 

memenuhi nilai raport di seko-
lah, namun juga sebagai ketrampi-
lan yang harus dimiliki oleh para 
peserta beasiswa LPMAK pada 
umumnya.

Para pelajar kelas matrikulasi 
mengikuti program pre english 
conversation 1 dalam empat level.   
Para pelajar semuanya berjum-
lah  14 orang (lima perempuan 
dan sembilan laki-laki ).  Untuk 
mendapat nilai tertinggi dalam 

program ini adalah Benedictus 
Wayaru dengan score 373. Di-
laksanakan juga satu program 
English Holiday Fiesta dengan 
metode menginap sehingga 
bisa menggunakan Bahasa Ing-
gris sehari-hari.

Sesi conversation drill, con-
versation practice, outbond, 
city tour adalah metode yang 
sangat menarik untuk diikuti 
dan dipelajari.  Dan prestasi 

nilai tertinggi di dapat oleh Mar-
sia L Mawapoka dengan score 
382. Di lokasi Kampung Inggris 
mereka bisa menggunakan per-
pustakaan, komunitas belajar, 
jaringan internet serta audio sen-
tral. Banyak peningkatan yang 
bisa didapat pelajar matrikulasi 
seperti sikap mereka dalam bela-
jar, semangat dalam mengetahui 
Bahasa Inggris serta kepercayaan 
diri.(*)

KEGIATAN live in  adalah 
pengembangan dari program 
life skill (melatih ketrampilan 

hidup ) para pelajar Asrama Amor yang 
menjadi peserta beasiswa LPMAK. Live 
secara harafiah bisa diartikan sebagai 
tinggal bersama. 

Setiap tahun para pelajar matrikulasi 
mempunyai kesempatan untuk mengi-
kuti kegiatan live in sebagai kegiatan 
penutup dari program sekolah matriku-
lasi.  Kegiatan live in dilakukan  dalam 
tiga tahap. 

Kegiatan pembekalan live in adalah 
kegiatan persiapan untuk membekali 
peserta dengan tujuan dan hasil yang 
diharapkan dari kegiatan live in. Peser-
ta juga diajak mengenal kondisi hidup 
dan tempat tinggal di mana nanti mere-
ka berada.

Pembekalan mengantar peserta kepa-
da kepekaan dan solidaritas yang men-
jadi latihan kita pada saat live in.  Tema 
live in yang dipilih  adalah “cita-citaku 
kupersembahkan setinggi langit untuk 
kemuliaan Tuhan dan sesama. ”live in  
dilakukan   selama lima hari yang ber-
lokasi di Kabupaten Semarang, Demak 

Pentingnya Belajar dari Orang Lain
dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa 
Tengah. 

Para peserta ditempatkan di beber-
apa tempat yaitu  di rumah keluarga 
muslim di Demak, dimana kepala ke-
luarga seorang tukang bangunan, ber-
sama buruh–buruh di perusahaan jar-
ingan listrik, Krapyak, Semarang, home 
industri rumah tangga Ungaran, pe-
ternakan ayam potong, Ungaran serta 
beberapa panti jompo dan cacat ganda 
bekerjasama dengan Yayasan Soegija-
pranata.

Ada juga peserta yang ditempatkan di 
Gereja Babtis Indonesia bersama kelu-
arga Pdt. Yakob Wabizer untuk mem-
bantu pastoral keluarga serta sekolah 
minggu.   Peserta yang mengikuti live in 
ada 20 orang  dimana 18 laki-laki dan 
dua perempuan. 

Selama live in, peserta  masuk dalam 
kesibukan di tempat live in mulai dari 
pagi hingga sore bahkan malam hari. 
Para peserta tidak lupa menulis catatan 
kegiatan harian yang mereka lakukan 
sambil mengenal satu sama lain deng an 
siapa mereka belajar di tempat live in. 

Setelah pengalaman lima hari para 

peserta diajak untuk mengikuti kegiat-
an refleksi selama dua hari  di Len-
tera Kasih Jogjakarta. Dalam kegiatan 
refleksi masing masing tempat yang 
berisi dua orang memberikan laporan 
live in dalam bentuk power point serta 
melakukan simulasi atas kegiatan men-
arik yang sehari-hari mereka lakukan di 
tempat live in. 

Para peserta begitu semangat dan 
bangga karena mereka sudah bekerja 
keras dan bisa melakukan hal-hal baru 
yang bisa membantu sesamanya. Peser-
ta live in dapat membayangkan kondisi 
kehidupan keluarga dan masyarakat di 
kampung halaman. 

Mereka juga dapat mengukur  serta 
membandingkan  pola hidup orang di 
Jawa dan pola hidup orang di Papua, 
Masyarakat Mimika pada umumnya. 

Dari peserta live in yang mendapat 
juara atas perilaku, penyerapan materi 
di lokasi live in serta presentasinya yang 
baik didapat oleh Moses Mapareyau 
(masuk SMA PL Don Bosco Semarang) 
serta Petrus Tumuka (masuk SMA Sint 
Louis Semarang). (*)

Studi Tour ke Redaksi Suara Merdeka
juangan kemerdekaan Indonesia.

Rombongan diterima Sekretar-
is Redaksi Eko Hari Mudjiharto 
serta staf yang lainnya Muham-
mad Ali  dan Noviar Yudho P. 
Para pelajar yang hadir sangat 
antusias ketika menyaksikan film 
dan penjelasan tentang sejarah 
perkembangan suara merdeka 
dan proses pembuatan koran dari 
pengumpulan berita sampai naik 
cetak. Bahan berita perlu diolah 
dengan pengeditan yang selektif 
dan akurat. 

Pencetakan yang membutuh-
kan orang-orang berdisiplin tinggi 
karena menuntut pendistribusian 
yang tepat waktu setiap harinya ke 
seluruh kota di Jawa Tengah se-
tiap harinya.  Adalah baik apabila 
banyak pelajar bisa tertarik kepada 
dunia jurnalistik, karena Kondisi 
Papua yang cepat berubah mem-
butuhkan kecepatan dalam pem-
beritaan pula. (paul sudiyo)

Belajar di Kampung Inggris

Para penghuni Asrama AMOR 
semarang menyambut tamu dengan 
tarian tradisional Suku Kamoro 
dalam sebuah kegiatan.
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) selama 

ini melayani para siswa-siswi 
Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) untuk melakukan magang 
kerja, atau praktek kerja lapangan 
di lembaga swasta tersebut.

Guru Koordinator Program 
Magang SMK Petra Mimika, 
Yance Gobai mengatakan pro-
gram magang siswa SMK Petra 
dimulai sejak tahun 2011. “Sejak 
tahun 2011 sampai sekarang 
(2016), LPMAK menerima siswa 
magang menurut paket. Satu 
paket terdiri dari tujuh sampai 
delapan orang untuk magang 
di LPMAK, sesuai jurusan atau 
bidang pelajaran yang diajarkan 
di sekolah,” ungkap Yance Gobai 
baru baru ini.

Selain itu, SMK Tunas Bangsa 
Mimika juga menyalurkan siswa-
siswi untuk magang di LPMAK. 
Erni, salah satu guru pendamp-
ing siswa magang di SMK Tunas 
Bangsa Timika mengatakan, 
selama periode Juli – Oktober 
2016 menyalurkan delapan siswa-
siswi untuk magang di LPMAK.

“Untuk siswa magang ke 
LPMAK, ini (2016) merupakan 
tahun ke-3. Setiap tahun kami 
mengirimkan anak-anak sesuai 
jurusan dan bidang agar magang 
di LPMAK dan kantor, instansi 
serta perusahaan-perusahaan 
yang terdapat di kota Timika,” 
jelas Erni.

Siswa yang dimagangkan ke 
sejumlah tempat, perusahaan per-
kantoran dan instansi terkait di 
Mimika, sesuai dengan program 
pendidikan di sekolah asal.

“Program magang ke LPMAK 
maupun ke perusahaan, per-
kantoran lain di Timika ini 
mendukung praktek akademik 
di sekolah (SMK). Bermanfaat 
bagi peserta magang itu sendiri, 
karena setiap peserta mendapat 
sertifikat magang dari tempat 
kerja,” ujar Yance, yang juga 
merupakan guru di SMK Petra 
itu.

Paket siswa magang terhitung 
dua kali setahun di LPMAK. 
Awal dan akhir tahun, berasal 
dari dua sekolah kejuruan, SMK 
Petra maupun SMK Tunas 
Bangsa di Mimika. Setiap siswa 
magang, diberikan sertifikat 
diakhir periode waktu magang, 

Selama Ini Pelajar SMK Magang di LPMAK

SEDIKITNYA 20 mahasiswa-
mahasiswi peserta beasiswa 
LPMAK di Universitas Katolik 
(UNIKA) De La Salle Mana-
do, Sulawesi Utara mengikuti 
pelatihan bursa efek maha-
siswa. Kegitan tersebut bertu-
juan agar para generasi muda 
mampu mengenal dan berin-
vestasi dalam pasar ekonomi di 
waktu mendatang.

Project Officer, Revi Ra-
fael Tanod mengatakan keg-
iatan tersebut dilaksanakan di 
Ruang Galeri Investasi Bursa 
Efek UNIKA De La Salle, 
Sabtu, 4 Juni 2016 lalu.

Pelatihan ini disajikan oleh 
Dosen Fakultas Ekonomi, Jop-
pie Supit didampingi Kelom-
pok Studi Pasar Modal (KSPM) 

UNIKA De La Salle.
“Pesan utama dari kegiatan 

ini adalah mahasiswa program 
LPMAK tertarik dan mampu 
berinvestasi di waktu men-
datang,” ujar Joppie, yang juga 
penanggungjawab Galeri Bursa 
Efek UNIKA De La Salle itu.

Sejak beberapa tahun lalu, 
kerjasama antara LPMAK-
UNIKA De La Salle Manado 
bertujuan menyalurkan peser-
ta beasiswa dari Timika Papua. 
UNIKA De La Salle sebagai 
mitra pendidikan Biro Pendi-
dikan LPMAK, bertugas mem-
bina dan mendampingi para 
peserta beasiswa LPMAK yang 
melanjutkan pendidikan di 
Universitas swasta tersebut. *

Peserta Beasiswa 
Diharapkan Mampu 

Berinvestasi

agar dipergunakan sesuai kebu-
tuhan sekolah maupun kepada 
pelajar selanjutnya.

Program tersebut, menurut Ke-
pala Biro Sumber Daya Manusia 
(SDM) LPMAK, Yohan Zonggo-
nau, merupakan hubungan 
kerjasama tak terikat, terutama 
dengan dua lembaga pendidikan 
kejuruan tingkat menengah di 
Kota Timika, Papua.

“Relasi magang ini saling 
menguntungkan kedua pihak. 
LPMAK maupun pihak sekolah 
(SMK) dapat membantu program 
akademik yang dijalankan, yaitu 
magang ke sejumlah tempat, 
termasuk kita di LPMAK,” ujar 
pimpinan SDM di LPMAK itu.

Setidaknya tercipta relasi mu-
tualisme. Saling menguntungkan 
antara pihak sekolah maupun 
pihak lembaga. Bagi siswa-siswi 
magang maupun pihak sekolah 
(kejuruan) mendapatkan jasa 
magang, sesuai program kerja 
akademik di satuan pendidikan 
tersebut.

Sementara keuntungan bagi 
lembaga (LPMAK) adalah mem-
perlancar tugas dan pekerjaan 
rutin di setiap biro atau bagian, 
terutama administrasi yang mesti 
diselesaikan dalam melayani 
masyarakat lokal di Kabupaten 
Mimika.

Demi tujuan tersebut, siswa 
magang SMK Petra terhitung 
sejak tahun 2011 berjumlah 35 
sampai 40 pelajar, ditambah 
SMK Petra berkisar 20 sampai 
24 pelajar melakukan magang di 
LPMAK.

“Setiap tahun kami 
mengirimkan anak-
anak sesuai jurusan 

dan bidang agar 
magang di LPMAK 

dan kantor, instansi 
serta perusahaan-
perusahaan yang 
terdapat di kota 

Timika,”

“Sampai saat ini, ada penem-
patan siswa magang dari SMK 
Petra Timika sebanyak 6 orang, 
dan juga sebanyak 8 orang 
siswa magang dari SMK Tunas 
Bangsa Timika. Semoga imbalan 
jasa, saling menguntungkan ini 
semakin lancar,” ujar pimpinan 
yang juga mengurusi rekruitmen 
dan pengembangan karyawan di 
LPMAK itu. (willem bobi)

Siswa/i sekolah menengah 
kejuruan  saat melakukan magang 
di Kantor LPMAK.
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USKUP Keuskupan Timika,Mgr 
John Philip Saklil, Pr berpesan 
agar Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) membangun ‘tungku 
api’ di Timika Papua.

“Ke depan, LPMAK harus 
bangun tungku api di Timika,” 
pesan Uskup John dalam sesi 
acara pemberkatan Gedung As-
rama dan Sekolah Taruna Papua 
di Kelurahan Wonosari Jaya, Dis-
trik Wania, Kabupaten Mimika, 
Kamis (11/8).

Pesan tersebut berkaitan den-
gan pengelolaan pendidikan oleh 
LPMAK. Diantaranya, memberi-
kan perhatian terhadap urusan 
tenaga pendidik dan kependidi-
kan, anak dan pemuda (beasiswa), 
asrama peserta beasiswa serta 
pendukung dan kemitraan uru-
san pendidikan dengan sejumlah 
lembaga pendidikan.

“Selama ini LPMAK kirim-
kirim siswa peserta beasiswa dan 
bangun pendidikan di luar dae-
rah (luar Papua-red),” pesannya 
menilai dalam acara pemberka-

USKUP Keuskupan 
Timika, Mgr John Philip 
Saklil, Pr memberkati 

gedung asrama dan sekolah Taru-
na Papua milik Lembaga Pengem-
bangan Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) di Timika Papua, 
Kamis (11/8).

Prosesi pemberkatan diawali 
dengan ibadah singkat yang 
dikoordinir  Yayasan

Mitra Citra Cendekia Abadi 
(YMCA) sebagai Pengelola As-
rama dan Sekolah Taruna Papua. 
Uskup John Saklil saat memberi-
kan renungan  pada kesempatan 
itu mengutip Yeremia 29:11.

“Setiap anak adalah pribadi 
yang berharga yang siap dibentuk 
sesuai dengan rancangan Tuhan”.

Uskup John Philip Saklil, ber-
pesan agar keberadaan sekolah 
dan asrama bermanfaat dan ber-
guna bagi generasi Amungme dan 
Kamoro di waktu mendatang. 
Terutama kepada 11 siswa tingkat 
Taman Kanak-Kanak (TK), 161 
murid Sekolah Dasar (SD), serta 
23 siswa-siswi Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) bersama 20 orang 
guru dan pengajar di Asrama dan 
Sekolah Taruna Papua Kabupat-
en Mimika selama ini.

tan yang dihadiri oleh petinggi 
LPMAK dan PT Freeport itu.

Menurut Pembina Yayasan 
Pendidikan Tillemans Keuskupan 
Timika itu, asrama dan sekolah 
milik LPMAK berperan langsung 
terhadap perkembangan pendidi-
kan di Timika, Kabupaten Mimi-
ka. “Banyak anak yang mendapat 
perhatian dan bantuan melalui 

LPMAK, baik biaya maupun sa-
rana dan prasarana pendidikan. 
Tak kalah dengan pendidikan di 
luar Mimika,” kesan Pemimpin 
Gereja Katolik Keuskupan Timi-
ka.

“Ke depan, seperti Asrama 
dan sekolah Taruna Papua, tidak 
harus tingkat taman kanak-kanak 
dan SD, tapi juga, LPMAK harus 

“Pemberkatan gedung sarana 
pendidikan, baik sekolah dan as-
rama ini seperti bangunan rumah 
di atas pondasi yang kuat. Sehing-
ga saat badai dan hujan, tidak 
akan goyah,” pesan Uskup John 
mengutip kitab suci, Injil Matius.

Bangunan asrama dan sekolah 
tersebut milik LPMAK, diper-
siapkan selama dua tahun tera-
khir. Sebelumnya, YMCA beserta 
peserta didik menggunakan ban-
gunan lama.

“Selama ini menggunakan ban-
gunan lama, yang ditinggalkan 
oleh pengelola sebelumnya. Mulai 
tahun ajaran baru ini, kami akan 
menggunakan gedung asrama dan 
sekolah yang selesai dikerjakan 
LPMAK sebagai pemilik,” ujar 
Stefanus Budiyono, Koordinator 
Pengelola Asrama dan Sekolah 
Taruna Papua usai ritual pember-
katan tersebut.

Gedung baru, asrama dan seko-
lah Taruna Papua berkapasitas 
besar, megah dan kokoh. Untuk 
gedung sekolah bertingkat, dua 
lantai tersebut memiliki kapasi-
tas siswa-siswi SD kelas I sampai 
Kelas VI, juga jenjang SMP kelas I 
sampai kelas III. Sedangkan, ban-
gunan asrama baru, terdiri dari 

Sekolah Asrama 
Taruna Papua 

Gunakan Gedung Baru

bangun Pendidikan menengah 
pertama dan lanjut, hingga sam-
pai perguruan tinggi,” jelasnya, 
mengusulkan kepada petinggi 
dan pejabat LPMAK-Freeport di 
Timika.

Lanjutnya, gedung asrama dan 
sekolah Taruna Papua ibarat 
tungku api. “Taruna Papua adalah 
tungku api, silahkan kasi menya-
la!” pesan Uskup John, yang juga 
mengelola satu unit lembaga pen-
didikan milik LPMAK, yakni asra-
ma dan sekolah dasar (SD) Solus 
Populi Timika, Distrik Kuala 
Kencana Kabupaten Mimika

Kesempatan itu Uskup John 
juga mengatakan, proses kehidup-
an manusia wajib memiliki hara-
pan dan cita-cita sebagai tujuan 
hidup manusia di bumi. Maka 
itu, setiap manusia wajib memiliki 
cita-cita yang harus diperjuangkan 
oleh setiap insan manusia.

“Pertama harus punya cita-cita, 
kedua untuk mencapai cita-cita 
wajib sekolah, belajar di lembaga 
pendidikan!” pesannya. Setida-
knya, setiap generasi menyabet 
ijazah pendidikan sekolah dasar 
(SD) Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), Sekolah Menengah Atas 

atau Kejuruan (SMA atau SMK) 
hingga Perguruan Tinggi (PT).

“Kalau sampai batas ijazah 
SMA kebawah, hanya bisa men-
jadi tukang sapu di kantor-kan-
tor,” tantang Uskup John, beri-
lustrasi kepada anak-anak Asrama 
dan Sekolah Taruna Papua, di 
Mimika Provinsi Papua.

Pesan ilustrasi tersebut berkai-
tan dengan cita-cita dan impian 
yang dilontarkan oleh peserta 
didik di Asrama dan Sekolah Ta-
runa Papua. Selama ini, peserta 
penghuni Asrama dan Sekolah 
Taruna Papua berkisar ratusan 
anak, berasal dari pedalaman 
Mimika, diantaranya, Aroanop, 
Tsinga, Waa-Banti, Jila serta 
Akimuga.

Anak anak tersebut memiliki 
be ra gam impian dan cita-cita. 
Total nya, 195 siswa terdaftar di 
lembaga pendidikan Taruna Pa-
pua milik LPMAK per-Juli 2016.

Beberapa diantaranya, men-
gaku diri secara langsung. Kat-
anya, ingin menjadi guru, suster 
perawat, mantri, dokter, pilot 
serta menjadi karyawan PT Free-
port, pegawai negeri dan lainnya. 
(willem bobi)

putra dan putri, dengan kapasitas 
320 unit tempat tidur.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang berpesan agar 

Bangun Tungku Api di Timika

gedung lembaga pendidikan terse-
but berguna bagi generasi muda 
mendatang. “Saya harap dengan 
fasilitas gedung dan sarana baru 

dapat belajar, melangsungkan ke-
giatan belajar dan mengajar secara 
baik dan lancar,” pesannya. (wil-
lem bobi)

Uskup John Philip Saklil, Pr memberkati Gedung Sekolah Taruna Papua dan Asrama Taruna Papua di Wonosari Jaya SP IV dan memmimpin ibadah 
pemberkatan. 

Atraksi Drum Band Sekolah Asrama Taruna Papua.

Uskup John Philip Saklil, Pr memimpin ibadah pemberkatan Gedung Sekolah dan Asrama Taruna 
Papua, SP IV.
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KEGIATAN pendampin-
gan rutin kepada kelom-
pok usaha (KU) maupun 

Kelompok Pengembangan Eko-
nomi Mandiri (PEM) tetap berja-
lan. Persiapan kegiatan tersebut 
dilakukan sebelum restrukturisasi 
internal Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kamo-
ro (LPMAK).

Kepala Biro Ekonomi Dani-
Lani di LPMAK, Wilem Waker 
mengatakan, berkaitan dengan 
pengembangan ekonomi masyara-
kat lokal tersebut, pihaknya nor-
mal menjalankan tugas pendamp-
ingan dan monitoring. “Kami 
lakukan pendampingan oleh 
tenaga pendamping (Fieldsupervi-
sor, FS) kepada kelompok usaha 
masyarakat.

Pendampingan ini sejak Mei 
sampai Juni 2016 kemarin di lo-
kasi kegiatan usaha masyarakat,” 
jelasnya, Selasa (19/7), memiliki 
wilayah pendampingan, terdiri 
dari 3 wilayah usaha masyarakat 
lokal Binaan Biro Dani di Mimi-
ka.

Ketiga wilayah binaan Biro 
Ekonomi Suku Dani-Lani, yakni 
Kawasan KU I tersebar di wilayah 
Pintu Masuk Kwamki Narama, 
sampai Pintu Keluar Kwamki 
Narama di Satuan Perumahan 
(SP) 3 Timika Kab Mimika. Ke-
mudian kawasan KU II terdiri 
dari wilayah SP 2, SP3, Jalan SP 5, 
Sempan, Koperapoka, Nawaripi, 
Timika Kota dan Kebon Sirih.

Sementara kawasan III terdiri 
dari Mayon, SP IX dan SP XII, 
umumnya Distrik Kuala Kencana 
Sampai Loqpon Distrik Mapuru-
jaya.

Kata Wilem Waker, gejolak 
antar suku di Timika mempen-
garuhi perkembangan usaha 
masyarakat tersebut. Salah satu 
contohnya, pendampingan rutin 
sebelumnya, dilakukan menggu-
nakan kendaraan roda dua.

“Pada saat konflik seperti seka-
rang, harus mobil dan security 
demi keamanan. Banyak usaha 
di sana, jadi sejak perang Kwamki 
Lama, pendampingan dilakukan 
menggunakan kendaraan roda 
empat,” jelasnya, mengaku mem-
butuhkan biaya operasional lebih 
tinggi.

Ibarat kata, biaya transportasi 
naik, dan juga akibat penambah-
an tenaga pengawalan keamanan 
3 orang, kemudian tambah tokoh 
masyarakat 6 orang demi relasi 
dan komunikasi secara baik.

Kata Willem, KU masyarakat 
tiap tahun meningkat. Di tahun 
2016, sebanyak 114 kelompok 
usaha bertambah. 

Catatan Evaluatif Pengembangan Ekonomi Dani-Lani di Mimika

Lanjutnya, kepada kelompok 
usaha yang gagal berturut-turut 5 
tahun, tidak akan mendapat ban-
tuan dana. Bantuan dana dipri-
oritaskan kepada kelompok usaha 
yang gagal, namun masih dibawah 
5 tahun. Dan juga dana bantuan 
diprioritaskan kepada kelompok 
usaha berumur dibawah 5 tahun.

“Kalau kelompok usaha ma-
syarakat yang gagal berturut-
turut selama 5 tahun tidak akan 
mendapat bantuan, karena di-
anggap gagal atau tidak mampu 
mengelola bantuan dana KSM 
LPMAK” jelas Kepala Biro Dani-
Lani di LPMAK itu.Lain kata, jika 
gagal namun selama 2 sampai 3 
tahun masih produktif, maka ke-
mungkinan masih bisa mendapat-
kan bantuan dana.

“Ini pertimbangan kami. Tole-
ransi kepada kelompok usaha 
tertentu dibawah 5 tahun, karena 
ada pertimbangan khusus. Misal-

nya pertimbangan konflik, per-
ang, dan lain-lain. Mereka bukan 
gagal, tapi karena situasi konflik 
atau perang, sehingga bisa menye-
babkan usaha mereka gagal. Maka 
anjuran ke depan adalah mereka 
bisa buka usaha di tempat lain, 
diluar dari areal konflik atau yang 
dianggap sebagai daerah merah 
selama ini,” pesannya.

Berdasarkan pertimbangan-per-
tim bangan tersebut, Biro Dani 
akan menentukan prioritas kepa-
da KSM (KU) maupun kelompok 
PEM. Sedangkan kelompok PEM, 
kata Waker, Biro Dani memper-
siapkan 4 kelompok PEM. Status, 
terbagi dalam 2 kategori. 

Artinya 2 kelompok masih 
menunggu hasil laporan dan 
pendampingan kepada masyara-
kat kelompok usaha. Sedangkan 
2 kelompok lainnya, yakni usaha 
ternak babi, sudah siap mendapat 
bantuan dalam kategori usaha ke-

lompok PEM.
“Kami utamakan dua kelom-

pok usaha ternak babi. Kalau ada 
dana sisa, maka kedua kelompok 
PEM lainnya, akan dipertimbang-
kan di akhir tahun,” ujarnya.

Sesuai usulan dan target Mana-
jemen Program Ekonomi atau 
sesuai keputusan hasil lokakarya 
Biro Ekonomi LPMAK Maret- 
April 2016, mewajibkan setiap 
biro ekonomi suku di LPMAK, 
untuk membuat usaha kandang 
ayam petelur, dengan tujuan 
menguasai pasar telur ayam di 
Timika. Namun kata Willem 
Waker, maksud tersebut tak bisa 
dipenuhi oleh Biro Dani, karena 
keterbatasn kemampaun sumber 
daya manusia (SDM), terlebih ma-
syarakat Dani-Lani di Timika, dan 
sasaran penerima manfaat pro-
gram ekonomi di Kota Timika.

“Usulan dari manajemen 
LPMAK agar ayam petelur men-
jadi usaha masyarakat, belum 
bisa. Kita tahun situasi di Timika, 
kalau usaha itu berjalan, maka se-
lama 1 sampai 2 bulan ke depan, 
masyarakat meninggalkan usaha 
tersebut, karena perang, atau 
situasi kebiasaan masyarakat,” 
ulasnya.

Persoalan lain adalah sikap, 
karakter usaha. “Siapa yang mau 
kasi makan, tinggal 24 jam atau 
setiap hari di rumah hanya urus 
ayam, rawat ayam setiap saat. Ma-
syarakat kita ini telah terpengaruh 
dengan lingkungan, arus perkem-
bangan sosial, sehingga tidak 
bisa tinggal di satu tempat untuk 
urus ayam. Apalagi ini perang, 
masyarakat tidak akan urus baik, 
sehingga LPMAK akan hanya 

buang-buang uang. Percuma kita 
membuang-buang uang begitu 
saja,….” alasnya.

Maka itu, menurut Kepala Biro 
Dani, “LPMAK merencanakan 
atau berpikir untuk membangun 
satu gudang atau gedung pelati-
han pengkaderan peternak ayam 
petelur atau usaha telur ayam. 
Di tempat itu, mereka dibina, 
diberikan teori serta praktek, su-
paya keluar dari tempat pelatihan 
tersebut sudah oke, siap dipakai 
atau siap terapkan di lapangan, di 
rumah usahanya sendiri”.

Tambahnya, belajar dari kelom-
pok usaha lain. Kegagalan beber-
apa usaha ayam petelur dipelajari 
dari beberapa peternak lain. 

“Contoh selama ini, usaha 
ayam petelur belum bertahan la-
ma. Ini bukti. Ternyata selama 
ini membangun kandang ayam 
pe telur, tapi usaha tersebut tidak 
maksimal. Ada kelompok yang 
tak jalan normal, dan akhirnya 
bang krut, dan ditutup,” kesan-
nya.

Belajar dari segudang pengalam-
an, kegiatan pengembangan eko-
nomi masyarakat Dani-Lani di 
Mi mika disesuaikan berdasarkan 
pen dampingan selama 6 bulan 
ber lalu (Januari- Juni 2016) kema-
rin.

“Jadi berdasarkan evaluasi terse-
but, selama 6 bulan ke depan, 
yaitu dari Juli sampai Desember 
2016, Biro Ekonomi Suku Dani-
Lani bicara lebih jelas, mulai dari 
mempresentasikan pada rapat 
menajemen dan akan disampai-
kan secara jelas kepada atasan 
untuk diperhatikan,” pesannya. 
(willem bobi)

“Sekitar 114 KU kami sedang 
proses, walau mengalami ken-
dala kekurangan dana. Proposal 
usaha ini sudah masuk sesuai 
laporan pendamping lapangan, 
kami memberikan prioritas ke-
pada catatan dan rekomendasi 
pendamping,” jelasnya.

Hingga Juni 2016 kemarin, se-
tiap pendamping di Biro Dani-
Lani LPMAK turun lapangan, 
me monitor kegiatan usaha masya-
rakat tersebut. Sesuai dengan lapo-
ran FS tersebut, manajemen Biro 
Dani akan mengambil keputus an 
berdasarkan hasil pendampingan.

Kalau kelompok 
usaha masyarakat 

yang gagal berturut-
turut selama 5 tahun 
tidak akan mendapat 

bantuan

Usaha peternakan babi milik kelompok usaha BIro Dani LPMAK.

Kepala BIro Dani LPMAK, wilem Waker saat memberika penjelasan mengenai program ekonomi Biro Dani kepada kelompok binaan.
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KELOMPOK usaha (KU) 
binaan Biro Ekonomi 
Suku Moni di Lem-

baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
mengatakan, kelompok usaha 
(KU) binaannya didominasi oleh 
usaha peternakan babi dan ayam.

“Kelompok usaha (KU) binaan 
Biro Moni sejak tahun-tahun lalu 
didominasi oleh peternakan babi. 
Dulu jumlah ekor peternakan 
babi mencapai 800an ekor di 
areal perumahan Gorong-Gorong 
Timika,” ungkap Kepala Biro 
Ekonomi Suku Moni, Yosias 
Magai melalui pejabat Kepala Ba-
gian Biro Ekonomi Suku Moni, 
Billy Korwa, Rabu (27/7).

Jumlah tersebut telah menurun 
drastis. Tahun 2016 semester I 
tersisa sekitar 200 ekor babi milik 
masyarakat Suku Moni.

Sementara itu, jumlah KU bi-
naannya bertambah tiap tahun. 
“Untuk tahun 2016, kami me-
miliki penambahan KU binaan. 
Program dana bergulir sekitar 50 
KU, sedangkan program pengem-
bangan usaha lama (aktif, produk-
tif) yang akan didanai tahun 2016 
sekitar 150 kelompok.

Kategori usaha pengembangan 
ini didanai sejak 2008, hingga 
ki ni masih produktif. Dukun-
gan da na pengembangan usaha 
ini akan dipergunakan untuk 
meleng kapi fasilitas usaha yang 
rusak atau kurang, bahkan tidak 
ada se lama ini. Seperti sumur 
untuk kebersihan kandang, mesin 
air, atau untuk memperbaiki atap  
dan kandang dan kebutuhan pe-
ngem bangan usaha itu sendiri.

Selebihnya, sejak Agustus 2016 
mendatang, pihaknya juga akan 

KU Moni, Fokus Peternakan dan Ayam dan Babi

melakukan penambahan kelom-
pok usaha program Pengembang-
an Ekonomi Mandiri (PEM) 
kelompok baru. “Program PEM 
yang kami renca nakan ada 5 KU. 
PEM kategori Peternakan Ayam 

petelur 2 KU dan 3 lainnya peter-
nakan babi,” katanya.

Selain penyaluran bantuan 
dana, Biro Ekonomi Suku Moni 
juga rutin melakukan pendamp-
ingan serta monitoring kepada 

kelompok usaha binaannya.
“Hasil pendampingan dan 

monitoring, 2 PEM peternakan 
ayam itu berkapasitas 1.088 ekor. 
Dua-duanya dalam proses pem-
bangunan infrastruktur berupa 

kandang dan fasilitas pendukung-
nya. Sedangkan untuk penamba-
han KU peternakan babi, masih 
memproses dokumen kelengka-
pan administrasi,” jelasnya. (wil-
lem bobi)

SALAH satu aspek penting ketika 
memelihara babi adalah kandang. 
Kandang harus dirancang agar 
tak menimbulkan polusi, apalagi 
mayoritas orang NTT, seperti di 
Manggarai misalnya, memelihara 
babi di sekitar rumah.

Nah, diambil dari sejumlah lit-
eratur dan berdasarkan praktik di 
sejumlah negara, Floresa.co men-
gulas prinsip-prinsip dasar pem-
buatan kandang babi yang bebas 
polusi. Dijamin, bila konsep-
konsep  ini diterapakan dengan 
benar, kandang tak mendatang-
kan bau tak sedap serta lalat. Babi 
pun bisa tumbuh sehat sehingga 
bisa memberikan nilai lebih bagi 
Anda.

Konsep ini bisa diterapkan baik 
untuk peternakan skala kecil di 
belakang rumah Anda maupun 
untuk peternakan babi skala 

Cara Buat Kandang Babi Sederhana, Tapi Bebas Bau dan Lalat
besar, misalnya dengan ratusan 
ekor babi.

Untuk 10-12 ekor babi atau 
memelihara 2 sampai 3 ekor in-
dukan, bisa menggunakan konsep 
berikut ini.

Buatlah kandang dengan lebar 
6-8 meter, panjang 8 meter dan 
tinggi 3,5 meter. Bentuknya kira-
kira seperti gambar dibawah ini. 
Sebaiknya, jangan menggunakan 
atap seng seperti pada gambar,  
karena selain membuat suhu di 
dalam kandang panas juga bila 
terjadi hujan menimbulkan suara 
gaduh sehingga babi bisa stres. 
Gunakan atap dari alang-alang, 
ijuk, daun kelapa atau daun enau.

Sebelum Anda membangun 
kandang seperti pada gambar di 
atas, Anda terlebih dahulu mem-
bangun fondasi untuk lantai kan-
dangnya.

Caranya sebagai berikut. Per-
tama-tama, Anda perlu menggali 
permukaan tanah sedalam 0,9 
sampai 1 meter. Kemudian, din-
ding-dinding tanah yang Anda 
gali nantinya dilapisi batu bata. 
Bentuknya kurang lebih seperti 
pada gambar dibawah ini.

Selanjutnya, Anda mengisi lagi 
lubang yang telah digali (seperti 
pada gambar di atas) dengan se-
jumlah material, yaitu  sekam 
atau sisa material pertanian lain-
nya yang sudah dicampur dengan 
tanah yang Anda gali. Masukkan 
juga garam kasar.

Isilah sampai penuh dan padat. 
Setelah terisi, semprotkan lantai 
kandang  dengan cairan mikroba 
seperti EM4, yang bisa Anda beli 
di toko yang menjual obat untuk 
pertanian.  Ini berfungsi untuk 
mengurai kotoran babi sehingga 

tidak menimbulkan bauh busuk, 
sekaligus menjadikannya sebagai 
pupuk kompos. Setelah satu Min-
ggu, Anda kemudian memasukan 
babi ke dalam kandang. Penam-
pakannya seperti dibawah ini.

Lantai kandang beralaskan 
sekam padi seperti di atas me-
mungkinkan babi bisa hidup 
nyaman di dalam kandang. Tak 
hanya itu, kotoran babi pun tidak 
menimbulkan bau busuk sehing-
ga tak ada lalat yang menghing-
gap.

Idealnya masa penggemukan 
babi cukup enam bulan. Setelah 
itu, Anda menjualnya untuk 
menghasilkan uang.

Nah, alas kandang yang tadi 
bisa Anda gantikan dengan yang 
baru atau bisa digunakan untuk 
satu kali sikluas penggemukan 
babi lagi.

Jerami yang sudah bercampur 
dengan kotoran babi ini selanjut-
nya anda gunakan sebagai pupuk 
organik.

Metode ini, yang sudah lazim 
dipraktekkan di beberapa negara 
seperti Korea dan Filipina, meng-
hasilkan banyak keuntungan. 
Selain menghindari bau busuk, 
kotoran babi yang sudah bercam-
pur dengan material pertanian 
atau sampah kering bisa anda 
gunakan sebagai pupuk, juga 
memberi ruang yang nyaman bagi 
babi. Pola ini lebih efisien diband-
ingkan dengan pemeliharaan di 
kandang lantai.

Selain waktu Anda tersita 
untuk selalu membersihkan kan-
dang agar tidak bau, model kan-
dang dengan alas lantai juga tidak 
memberi keuntungan lain bagi 
Anda. (PDB/Floresa)

Usaha peternakan babi yang dikembangkan oleh salahsatu kelompok usaha binaan Biro ekonomi Suku Moni. Kesehatan ternak babi selalu diawasi, tapak dokter hewan LPMAK memberikan vaksin.



Ekonomi 11LAndASEdisi 95 | Juni - Agustus 2016 

Tahun X

PROGRAM Pengemban-
gan Ekonomi Suku Ka-
moro, baik dana bergulir 

maupun kelompok usaha pro-
gram Pengembangan Ekonomi 
Mandiri (PEM) semakin jelas 
dalam Semester II (Juli-Desem-
ber) Tahun 2016 mendatang.

Kepala Biro Ekonomi Suku 
Kamoro, Faustinus Aipapenay 
mengatakan kejelasan program 
pengembangan nampak dalam 
rencana, kurang lebih 90 ke-
lompok usaha (KU) baru tahun 
2016. “Usaha milik masyarakat 
tahun ini akan jelas dengan usu-
lan proposal masyarakat. Ada 90 
KU, rencananya akan direalisasi 
pada Bulan Agustus (2016),” un-
gkap Faustinus Aipapenay, Selasa 
(19/7).

Lanjutnya, kejelasan itu sesuai 
hasil pendampingan dan monitor-
ing usaha milik masyarakat Kam-
oro sekitar kota Timika maupun 
warga pesisir Mimika. “Jadi waktu 
kami monitor awal tahun 2016, 
kios kampung ajukan lagi untuk 
perjelas beberapa usaha kios yang 
sudah jalan dan penambahan kios 
baru lainnya,” tambahnya.

Gusti Takati, Kepala Bagian 
Pengembangan Ekonomi Kam-
oro wilayah Mimika Barat men-
gatakan, pengajuan dan usulan 
baru itu sesuai pendampingan di 
lapangan. “Jadi di Mimika Timur 

BIRO Ekonomi Suku Amungme 
di Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) menangani pengem-
bangan ekonomi masyarakat di 
dataran tinggi (High Land, HL) 
maupun di dataran rendah (Low 
Land, LL) Kabupaten Mimika.

Kepala Biro Ekonomi Suku 
Amungme, Yafet Beanal, men-
gatakan kategori pengembangan 
kelompok usaha (KU) masyarakat 
tersebut terdiri dari program dana 
bergulir kelompok baru, kemudi-
an pengembangan KU aktif, yang 
didanai tahun-tahun sebelum-
nya, serta program Pengemban-
gan Ekonomi Mandiri (PEM) di 
tahun 2016.

“Untuk program dana bergu-
lir 2016, terdapat 60 kelompok 
baru. Sebanyak 27 KU di kawasan 
Timika dan 25 kelompok lainnya 
di Banti Distrik Tembagapu ra 
(HL),” ungkapnya, Rabu (27/7).

Jenis usaha yang didanai adalah 
9 kelompok peternak babi, 17 KU 
bidang perdagangan (kios), serta 1 

Kios Kampung Kamoro, 
Memandirikan Warga 

Pesisir Mimika
ada 6 kios. Manasari 2, Otakwa 
1 kios, Aikawapuka dan 2 di Ke-
akwa. Sedangkan 1 Kios di Ipaya 
(Ipiri, Paripi dan Yaraya) dan juga 
rencana penambahan 1 kios lagi 
di Distrik Amar tahun 2016 berja-
lan ini,” jelasnya. Total Kios Kam-
pung akan menjadi 8 KU dalam 
tahun 2016.

Lain kata, rencana penmbahan 
2 usaha kios milik masyarakat di 
wilayah Mimika Barat, masih dis-
urvei, belum bangun kios di Ipaya 
dan Amar Distrik Amar.

Sejak 2013/2014 silam, 
LPMAK berencana menyalurkan 
hasil rakyat melalui rantai pema-
saran yang panjang. Serta manaje-
men pengelolaan kios didampingi 
oleh para sarjana Universitas 
Negeri Papua (UNIPA) Manok-
wari, kerjasama LPMAK di Timi-
ka Papua. Kantor Operasional 
(KPO) UNIPA mendatangi usaha 
masyarakat, setidaknya memback-
up manajemen kios kampung se-
lama ini.

Selain menjual kebutuhan 
Sembako di kampung, juga target 
pengembangan ekonomi masyara-
kat adalah, hasil usaha masyara-
kat. Tangkapan ikan dan kepiting 
dapat didistribusikan kios kam-
pung, kemudian didistribusikan 
lagi melalui Grosir LPMAK yang 
berada di Kota Timika.

Benefit adalah keuntungan 

di pihak warga Kamoro di pesi-
sir Mimika. Maka Biro Kamoro 
mensupport modal awal, berupa 
barang (material) dagangan kios, 
sambil mengevaluasi ulang poten-
si kawasan pesisir Mimika.

Hasil pendampingan dan moni-
toring, mendorong sejumlah ke-
giatan berlanjutan. Diantaranya 
penyaluran cool box, peralatan 
jaring ikan, dan juga kantong 
penampung kepiting serta mesin 
ketinting untuk masyarakat.

Pendamping Biro Ekonomi, 
John Rankdongkir dari PT Free-
port Indonesia berpendapat agar 
kios kampung tersebut mem-
bantu masyarakat di waktu men-
datang. “Kios-kios tersebut akan 

lebih berguna bila mendistribusi-
kan ikan dan kepiting (keraka) 
ke Kota Timika, sebab selama ini 
pasar dikuasai non lokal,” ujarnya 
berpendapat.

Kata John, kendala selama ini 
adalah akses transportasi. “Tak 
ada pasaran ke Kota Timika, 
karena kendala biaya transpor-
tasi dan akses lainnya, seperti ket-
ersediaan BBM dan sebagainya. 
Dulu pernah di rencanakan dis-
tribusi hasil masyarakat melalui 
grosir LPMAK, namun tak ber-
manfaat atau belum berdampak 
luas bagi masyarakat. Untuk itu, 
Biro Kamo ro mesti memfasilitasi 
kelompok usaha, distributor ber-
dasarkan kelompok usaha (KU) 

kelompok peternak ayam.
“Proses pencairan modal usaha 

para kelompok dana bergulir 
sedang diproses. Tidak seperti 
tahun lalu, tahun 2016 ini agak 
terlambat karena ada Kendala 
manajemen di internal LPMAK, 
seperti verifikasi berkas proses 
pengajuan ke atasan,” jelasnya.

Sedangkan kategori KU 

pengembangan, kata Yafet Beanal, 
pihaknya memberikan bantuan 
dana, dukungan kepada para 
KU lama yang masih produktif, 
namun mengalami kendala dalam 
mengembangkan usahanya.

“Ada 78 KU lama, yakni 39 KU 
di sekitar kota Timika (LL) dan 
39 KU di Banti (HL). Mereka ini 
merupakan kelompok usaha yang 

kami danai tahun-tahun sebelum-
nya, namun hingga kini (2016), 
masih produktif dengan walau 
terkendala sejumlah fasilitas dan 
sarana pendukung usaha. Untuk 
itu kami support agar usaha mer-
eka lebih lancar dan lebih produk-
tif di waktu mendatang,” urainya.

Kendala KU tersebut, kata Ke-
pala Biro Ekonomi Suku Amung-
me, diantaranya berupa fasilitas 
pendukung. Seperti sumur, mesin 
air, atau atap usaha, serta kesuli-
tan lainnya untuk memperlancar 
produksi usaha. “Perlu diberikan 
stimulan kepada kelompok yang 
masih aktif, dalam rangka menin-
gkatkan skala usaha, penambahan 
atau perbaikan sarana pendukung 
seperti fasilitas air,” jelasnya.

Lanjutnya, kategori ketiga 
adalah program PEM. “Bantuan 
usaha berupa program PEM ke-
pada masyarakat, kami bantu 
12 KU berupa usaha koperasi 
di High Land (HL) dengan jenis 
usaha koperasi masyarakat. Usaha 
tersebut terdapat dinJila, Umpili-

Biro Amungme Tangani Ekonomi Masyarakat Dua Dataran

binaan Biro Kamoro,” ulasnya 
dalam satu kesempatan.

Perlu ada pendataan keuntun-
gan dan kerugian terhadap usaha 
masyarakat, sehingga berkelanju-
tan memandirikan masyarakat. 
Evaluasi tersebut, bertujuan me-
lihat perputaran ekonomi (uang), 
pendapatan ekonomi bagi ma-
syarakat harus diperjelas.

Mewakili PT Freeport, John 
menganjurkan agar pemasaran 
hasil produksi masyarakat di-
perjelas oleh Biro Kamoro, men-
cari solusi serta alternatif dan 
peran lain, untuk kepentingan 
masyarakat sesuai program Biro 
Kamoro di LPMAK. (willem 
bobi)

ga, Bela, Tsinga, Aroanop, Hoea, 
dan Alama. Bantuan kepada KU 
Koperasi, bertujuan menstimulasi 
kegiatan usaha PEM yang sudah 
berjalan sejak tahun sebelumnya. 
Sementara penambahan kelom-
pok PEM baru tahun 2016, kami 
merencanakan 4 KU dengan jenis 
usaha peternakan ayam petelur,” 
tambahnya.

“Dari rencana empat kelom-
pok PEM ini, ada dua jenis usaha 
ayam petelur. Satu di SP V Limau 
Asri dan juga satu lokasi terletak 
di Jalan Baru Kwamki Baru Timi-
ka. Dua jenis usaha PEM tahun 
2016 lainnya sedang diverifikasi, 
dan akan diluncurkan beberap 
bulan mendatang,” jelasnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan 
berjalan seiring dengan kegiatan 
internal lainnya, yakni Biro Eko-
nomi Suku Amungme di LPMAK 
merencanakan akan melakukan 
kegiatan pendampaingan kepada 
KU lama, dan juga pelatihan 
manajemen teknis kepada KU 
baru tahun 2016. (willem bobi)

Pisang hasil kebun masyarakat Kamoro di salahsatu kampung pesisir Mimika di beli oleh grosir dan kemudian di jual kembali ke masyarakat luas di 
Kabupaten Mimika.

Seorang Mama di Akimuga menggembalakan sapi. Sapi di Akimuga hingga saat ini telah 
berkembangbiak dan mencapai ratusan ekor.
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WAKIL Sekretaris 
Eksekutif (WASE) 
Program Ekonomi 

di Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) menyampaikan pesan 
kerjasama LPMAK-Universitas 
Negeri Papua (UNIPA) Manok-
wari yang terjalin sejak beberapa 
tahun silam.

“Bapa-ibu, kita punya harapan 
baik untuk ke depan, sehingga 
kerjasama antara LPMAK dan 
UNIPA tetap berjalan,” pesan 
Yohanes Kum, WASE Program 
Ekonomi di LPMAK ketika mem-
berikan sambutan Diseminasi 
hasil KKN Mahasiswa UNIPA di 
Timika, Kamis (18/8) siang.

Menurut Pimpinan Bidang 
Ekonomi, dari kerjasama terse-
but 10 orang mahasiswa UNIPA 
melakukan KKN di dataran 
Tinggi Kabupaten Mimika, dian-
taranya Aroanop, Waa-Banti dan 
Tsinga.

Menyimak kembali pemaparan 
hasil kegiatan KKN, kata Yohanes 
Kum, berdampak baik untuk lem-

KANTOR Operasional Ker-
jasama Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kam-
oro (LPMAK) dengan pihak Uni-
versitas Negeri Papua (UNIPA) 
Manokwari Provinsi Papua Barat 
di Timika, Kabupaten Mimika 
melaporkan pihaknya memapar-
kan atau diseminasi hasil kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ma-
hasiswa UNIPA yang bertugas di 
Distrik Tembagapura, Kabupaten 
Mimika Provinsi Papua kurang 
lebih selama dua bulan, terhitung 
sejak Juni sampai minggu ke-2 
bulan Agustus 2016.

Kepala Kantor Perwakilan 
Ope rasional Kerjasama Program 
LPMAK-UNIPA di Timika, John 
Arnold Palulungan, S.Pt., MSc 

LPMAK dan Unipa Tetap Kerjasama

baga (LPMAK) maupun UNIPA 
di waktu mendatang. 

Mahasiswa KKN pada tahun se-
belumnya ditempatkan di wilayah 
pesisir Mimika serta Distrik 
Akimuga Kabupaten Mimika.

Ia berpesan kepada UNIPA 
agar penyaluran mahasiswa KKN 
di dataran tinggi Mimika akan 

berjalan lagi di tahun mendatang. 
“Kegiatan KKN Mahasiswa 
UNIPA nanti kita lakukan lagi di 
tahun depan. Kirim lebih banyak, 
supaya semua kampung di Tem-
bagapura mendapat jatah tenaga 
mahasiswa KKN, juga di Akimuga 
dan daerah lain di Mimika, supa-
ya masyarakat mendapat program 

pelayanan bersama mahasiswa 
praktek,” pesannya.

Untuk itu, Wakil Sekretaris 
Eksekutif Ekonomi itu berpesan, 
agar kerjasama antara UNIPA 
dan LPMAK terus berjalan untuk 
melakukan kajian-kajian potensi 
lokal daerah Mimika.

“Harapan saya adalah, mulai 

tahun depan, kami lebih tingkat-
kan lagi pelayanan mahasiswa 
KKN di Tsinga, Jila, Hoeya, 
Akimuga. Program yang sama 
juga di Duma-Daa dan Jita. Lem-
baga (LPMAK) akan kembangkan 
ekonomi masyarakat, potensi 
lokal yang ada kita dukung untuk 
sesuatu yang baik bagi masyara-
kat,” pesannya.

Wakil Rektor Bidang Peren-
canaan dan Kerjasama UNIPA, 
Doktor Selvi Tebay mengatakan 
program kerjasama bidang ekono-
mi antara LPMAK dan UNIPA, 
dapat menjangkau kawasan pe-
losok dan tak terjangkau di Mimi-
ka.

“Untuk menjangkau pelay-
anan pengembangan masyarakat 
di bidang ekonomi, selain KKN, 
LPMAK juga dapat memanfaat-
kan mahasiswa PKL (Praktek 
Kerja Lapangan) dengan durasi 
waktu 6 bulan. Bisa juga maha-
siswa magang, tunggu wisuda. 
Peluang-peluang ini bisa diman-
faatkan untuk kembangkan ma-
syarakat lokal. Melalui kerjasama 
ini kita sesuaikan menurut kebu-
tuhan lapangan,” pesannya. (wil-
lem bobi)

Di Mimika, UNIPA Paparkan Hasil Kegiatan KKN Mahasiswa

mengatakan 10 mahasiswa KKN 
UNIPA di Timika tahun aka-
demik 2016/2017.

“Mereka berasal dari latar be-
lakang pendidikan,fakultas yang 
berbeda. Ada peternakan, perta-
nian dan juga ekonomi. Jadi be-
ragam dan hasilnya dipaparkan 
untuk umum,” katanya, berharap 
agar menjadi masukan bagi pihak 
pemangku kepentingan di Kabu-
paten Mimika.

Setidaknya, laporan kegiatan 
tersebut diperuntukan bagi 
LPMAK, Pemerintah Daerah 
(Pemda) Mimika dan PT Freeport 
Indonesia. Maka hasil tersebut 
di diseminasikan di Ruang Cen-
derawasih Hotel Serayu, Timika 
Papua, Kamis (18/8). Para maha-

siswa koordinator wilayah KKN, 
diantaranya Roynaldo Rumbraw-
er (Koordinator di Aroanop), 
Aznur Amrin (Koordinator di Ts-
inga) dan Yosua Kocu (Koordina-
tor di Waa-Banti) mempresentasi-
kan kegiatan pencapaian KKN.

Kata Roynaldo, pencapaian 
kegiatan di Aroanop selama 
dua bulan, meliputi penyulu-
han peternakan, pelatihan kios 
kampung, pembuatan demplot, 
denah kampung, pengambilan 
data kampung, pembukaan kop-
erasi, perbaikan struktur organ-
isasi koperasi kampung, pembua-
tan pakan ternak, pembuatan 
keripik, perbaikan kandang babi, 
perbaikan jadwal manajemen ko-

perasi, pembuatan tugu UNIPA, 
pembuatan jembatan (50 persen), 
mengajar anak murid sekolah 
dasar (les tambahan) dan juga iba-
dah raya bersama warga. Kegiatan 
serupa juga dilakukan di Kam-
pung Tsinga, Bebilawak dan Doli.

Aznur Amrin, Koordinator 
KKN mahasiswa UNIPA di Kam-
pung Tsinga Distrik Tembaga-
pura memaparkan pencapaian 
kegiatan selama kurun waktu 
dua bulan tersebut. Diantaranya 
melakukan persemaian percon-
tohan, pemindahan bibit wortel, 
pembersihan kandang ternak 
babi, pembersihan gereja Sion, 
pengokeran bibit kopi, mengasuh 
anak sekolah minggu, pembersi-

han gereja Imanuel, pelayanan 
ke jemaat Gereja Emanuel di 
Kampung Doli, penimbangan 
hasil pertanian, pendampingan 
dan pembersihan tanaman sayur, 
pengecetan helipad Bebilawak, 
penyuluhan pakan ternak, men-
gajari siswa-siswi SD di Pos KKN, 
pembuatan tempat penyimpanan 
bibit kopi, dan pendampingan 
kegiatan-kegiatan kampung.

Sementara di Kampung Waa-
Banti, menurut Yosua Kocu, ke-
giatan yang dilakukan tak jauh 
berbeda dengan kegiatan kedua 
kampung lainnya. “Ada potensi 
pertanian dan perkebunan, dis-
amping geowisata,” kata Roynal-
do. (willem bobi)

Foto bersama usai kegiatan  usai kegiatan Penutupan dan Desiminasi Hasil Kegiatan KKN Mahasiswa Universitas Negeri Papua, Manokwari.

Foto bersama usai  Seminar Kegiatan Program Ekonomi Kampung Kantor Perwakilan Operasional LPMAK - UNIPA. 

Salah seorang mahasiswa peserta KKN Universitas Negeri Papua, Manokwari memaparkan hasil 
selama melakukan KKN di kampung kampung pesisir maupun pegunungan Mimika.
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PERHATIAN pemerintah 
daerah dan lembaga swasta 
terhadap investasi pendidi-

kan jarang ditanggapi serius oleh 
pelaksana tugas, atau guru sebagai 
pelayan di tempat tugas.

Diseminasi hasil kegiatan Kuli-
ah Kerja Nyata Universitas Negeri 
Papua (KKN UNIPA) Manokwari 
Papua Barat di Kabupaten Mimi-
ka Provinsi Papua mengungkap 
situasi tersebut.

“Guru dan kepala sekolah di 
Kampung Bebilawak dan Doli, ja-
rang bertugas, sehingga tidak ada 
aktivitas belajar mengajar,” ung-
kap Aznur Amrin, koordinator 
mahasiswa KKN UNIPA mem-
presentasikan situasi sosial kedua 
kampung tersebut, di Hotel Se-
rayu Timika, Kabupaten Mimika, 
Kamis (18/8) siang.

Situasi tersebut dilaporkan 
berdasarkan wawancara kepada 
orangtua dan murid di kedua 
kampung yang sulit dijangkau 
tersebut. Menurut warga, guru 
hanya aktif satu – dua minggu di 

WAKIL Rektor Uni-
versitas Negeri Papua 
(UNIPA) Manokwari, 

DR Selvi Tebay, P.Si, M.Si resmi 
menutup kegiatan kuliah kerja 
nyata (KKN) Mahasiswa UNIPA 
di Distrik Tembagapura, Kabu-
paten Mimika, periode tahun 
akademik 2016/2016.

Mewakili akademisi UNIPA, 
Doktor Selvi Tebay mengatakan, 
pihaknya resmi menutup keg-
iatan KKN Mahasiswa UNIPA 
yang tersebar di Provinsi Papua 
Barat dan Provinsi Papua.

“Tahun ini, mahasiswa KKN 
UNIPA sebanyak 350an, tersebar 
di delapan mitra UNIPA di 
empat kabupaten di Provinsi 
Papua Barat dan tiga kabupaten 
di Provinsi Papua. Mereka terse-
bar di 53 kampung, termasuk 10 
kampung di Mimika,” ungkap 
Wakil Rektor UNIPA bidang 
perencanaan dan kerjasama itu, 
Kamis (18/8).

Lanjutnya, pihaknya secara 
resmi menutup kegiatan KKN 
melalui diseminasi hasil ke giatan 
para mahasiswa tersebut. “Ham-
pir di seluruh Papua Barat dan 
Papua, pada hari  dan tanggal  
yang sama menutup kegiatan 
para mahasiswa KKN. Hanya di 
Timika yang dihadiri oleh pihak 
rektorat UNIPA. Sedangkan Dis-
eminasi hasil kegiatan KKN ma-
hasiswa di tempat lain dihadiri 

Guru di Aroanop 
Jarang Bertugas

awal semester.
“Sampai kami pulang, tidak 

ada aktivitas guru di sana. Waktu 
KKN, kami hanya memberikan 
les di pos KKN,” papar Amrin 
mewakili ke-3 rekan mahasiswa 
KKN lainnya.

Situasi serupa juga dilapor-
kan Biro Pendidikan di LPMAK. 
Wakil Sekretaris Bidang Pendidi-
kan dan Kesehatan LPMAK, Ve-
bian Magal mengungkap situasi 
ketidakhadiran guru juga tampak 

oleh dosen dan pihak fakultas 
masing-masing,” jelasnya.

Di Mimika, para mahasiswa 
KKN berjumlah 10 orang 
praktek di Distrik Tembagapura. 
Diantaranya, Kampung Aroanop 
empat mahasiswa, Waa-Banti 
dua mahasiswa, serta Kampung 
Tsinga meliputi Bebilawak dan 
Doli dua mahasiswa. “Jadi 10 
mahasiswa KKN di dataran 
tinggi Mimika, tidak bisa kerja 

maksimal. Ada kendala dan 
belum tentu memuaskan para 
pihak kepentingan,” kata Wakil 
Rektor Bidang Perencanaan dan 
kerjasama UNIPA itu, sekaligus 
mengakui kegiatan tersebut terse-
lenggara atas kerjasama LPMAK, 
PT Freeport Indonesia dan peran 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mimika.

Beragam kendala dan tantan-
gan dihadapi para mahasiswa 

UNIPA Resmi Menutup KKN Mahasiswa

tersebut. UNIPA Manokwari, 
kata Wakil Rektor, KKN diker-
jakan para mahasiswa sesuai 
aturan dan program akademik di 
kampus negeri berumur 15 tahun 
tersebut.

“Kegiatan KKN Mahasiswa 
UNIPA di Mimika tahun ini 
(2016) berbeda dengan maha-
siswa KKN di tempat lain,” kata 
Pejabat baru UNIPA menutup 
kegiatan diseminasi hasil kegiat-

an KKN Mahasiswa UNIPA di 
Kabupaten Mimika.

Lanjutnya, “di tempat lain, 
mahasiswa KKN yang kami kirim 
tahun ini, mereka masih kembali 
untuk isi Kartu Rencana Studi 
(KRS) dan sebagainya. Tapi di 
Mimika, selama dua bulan KKN, 
mereka tidak bisa kembali, meng-
abdi di kampung,” jelasnya mem-
bandingkan kondisi geografis dan 
tantangan alam. (willem bobi)

di Kampung Aroanop, Distrik 
Tembagapura. 

“Berdasarkan hasil monitoring 
biro pendidikan LPMAK, kami 
juga menemukan guru tidak aktif, 
bahkan tidak ada di kampung. 
Tidak ada di tempat tugas,” jelas-
nya.

Dosen pendamping Mahasiswa 
KKN UNIPA Manokwari di Ka-

bupaten Mimika, Martua Huta-
barat berpendapat ketidakhadiran 
guru di sekolah adalah persoalan 
umum di Papua. “Selama ini, 
salah satu kendala pendidikan 
di Papua adalah ketidakhadiran 
guru di sekolah. Ini soal,” tekan 
Kepala Laboratorium Sosial Eko-
nomi Fakultas Pertanian UNIPA 
Manokwari. (willem bobi)

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Papua (KKN UNIPA) Manokwari Papua Barat 
memberikan pelatihan baris berbaris kepada pengibar bendera sebelum merayakah HUT RI  ke 
- 71 beberapa waktu lalu.

Wakil Sekretaris Eksekutif Ekonomi LPMAK, Yohanes Kum memberikan sambutan saat penutupan 
dan desiminasi hasil kegiatan KKN Mahasiswa Unipa Manokwari.

Wakil Rektor Universitas Negeri Papua, Manokwari. DR Selvi Tebay, P.Si, M.Si memukul tifa sebagai 
tanda kegiatan KKN Mahasiswa UNIPA di Mimika telah slesai.
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“Hidup Kekal” menjadi Topik Rekoleksi Tokoh Amungme
PERBUATAN model apa 

yang mesti diperbuat oleh 
manusia untuk hidup yang 

kekal? Kalimat itu menjadi materi 
refleksi yang disajikan Pater John 
Bunay Pr, saat berbicara pada 
acara rekoleksi internal Lembaga 
Musyawarah Adat Suku Amung-
me (LEMASA) yang difasilitasi 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) melalui Biro Adat dan 
Agama di Hotel Serayu Timika 
Papua, Selasa (9/8).

Pada pengantar refleksi terse-
but, Pastor John Bunay, Pr 
mengatakan kita merefleksikan, 
berpikir sama-sama dan berbuat 
sama-sama. “Sesuatu yang baik, 
kita mesti memulai sekarang. 
Maka bukalah matamu dan li-
hatlah. Bukalah telingamu dan 
dengarlah,” kata Pater John yang 
mengantongi tugas resmi sebagai 
imam berkeliling tersebut, ketika 
mengawali refleksi bagi tokoh 
Amungme di Timika, Kabupaten 

BAGAIMANA supaya manu-
sia saling menghargai? Orang 
Amungme memiliki filosofi dasar 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Mee Atin Aten. Bagaimana supa-
ya orang lain juga bisa menghar-
gai kita?

Topik tersebut dapat disajikan 
dalam berbagai kemasan. Salah 
satunya adalah Mee Atin Aten 
dalam kemasan iman, sebagai 
orang Kristen. Hampir 99 persen, 
orang Amungme adala Kristen.

Pastor John Bunay, Pr ber-
pendapat filosofi Mee Atin Aten 
tersebut sejalan dengan iman 
Kristen. “Maka butuh tindakan 
iman sebagai orang Kristen, kato-
lik maupun protestan,” jelasnya 
dalam rekoleksi khusus yang di-
hadiri oleh para tokoh Amungme 
di Hotel Serayu Timika Papua, 
Selasa (9/8).

Pesan tersebut sejalan sejarah 
iman Kristen di tanah Amungsa. 
Contoh nyata adalah penyebaran 
agama terjadi akibat relasi dan 

Pastor John Bunay, Pr memimpin kegiatan Rekoleksi Iman bagi Tohoh Adat Suku Amungme.

Salahsatu tokoh masyarakat Suku Amungme yang juga Ketua Badan Musyawarah LPMAK, 
Andreas Anggaibak memberikan sambutan.

Salahsatu tokoh masyarakat Suku Amungme, Yoppy Kilangin memberikan sambutan dan motivasi 
kepada peserta yang hadir dalam kegitan rekoleksi iman.

Mimika.
Refleksi tersebut sebagai evalu-

asi diri, iman para pelaku tokoh 
masyarakat  di Lembaga Musy-
awarah adat Suku Amungme. 
Lembaga adat tersebut dilaporkan 
mengalami dualisme kepemimpi-
nan adat selama beberapa tahun 
belakangan.

Tanpa mengurai persoalan 
internal LEMASA, John Bunay 
meringkas refleksi secara umum. 
Kata Pater John, pengaruh buda-
ya modern, miskomunikasi, serta 
perkembangan teknologi mencip-
takan situasi kehidupan manusia 
kepada jaman baru, budaya baru.

Salah satu dampak buruk 
dalam situasi tersebut, kata Pas-
tor Projo Keuskupan Jayapura 
itu, sikap dan tindakan konsum-
erisme. “Dalam situasi serba baru, 
jaman baru, sikap dan tindakan 
baru seperti ini, nilai-nilai budaya 
atau tanah dan tempat hidup kita 
sebagai Surga, wajib dipertan-
yakan,” ajaknya mencontoh sikap 

Mee Atin Aten, Filosofi Orang Amungme
komunikasi yang baik. Maka itu, 
pemikiran filosofis Mee Atin 
Aten dijabarkan dalam relasi an-
tara manusia, alam dan kepada 
Tuhan.

“Waktu dan jarak bukan soal. 
Maka mintalah apa kebutuhan 
dan kendala dalam hidup?” pesan 
Pastor John, agar setiap tokoh 
dan keluarga Amungme memban-
gun relasi dan komunikasi antar 
sesama manusia dan Tuhan.

Relasi antar sesama, dapat di-
jabarkan terhadap dirinya sendiri, 
maupun juga antar orang Amung-
me intern, terhadap suku dan 
bangsa lain di tanah Amungsa, 
serta terhadap pemerintah dan 
PT Freeport Indonesia.

Lika-liku kehidupan orang 
Amungme terjadi sepanjang 
dekade, sejak kehadiran PT Free-
port dan Pemerintah Indonesia di 
Bumi Amungsa Papua. Persatuan 
orang Amungme nampak jelas se-
lama dekade tahun 1990an. Keti-
ka itu relasi dan komunikasi baik 

terlihat jelas antar individu orang 
Amungme, juga bersama orang 
lain, suku kerabatnya.

Akibat relasi dan komunikasi 
itu berdampak positif terhadap 
pemerintah dan perusahaan PT 
Freeport. Kesepakatan hasil ko-
munikasi dan relasi, menghasil-
kan dana satu persen, yang kini 
dikategorikan beberapa sumber 
dana pengembangan masyarakat 
lokal.

Belakangan, dua tahun tera-
khir dilaporkan persatuan dalam 
tungku adat Amungme nyaris 
miskomunikasi. Terpecah, du-
alisme terjadi akibat egois, cuek 
dan rakus. Orang Amungme kini 
individualis, konsumerisme, tak 
saling menghargai satu sama lain, 
terutama internal orang Amung-
me. Kubuh sana-sini dalam sistem 
kelembagaan adat adalah benang 
kusut tanpa pangkal ujung.

Menurut Pastor John, sikap 
saling menghargai dengan dasar 
iman, maka persatuan bisa pulih 

kembali.
“Sebab imam mampu membuat 

hal-hal yang besar. Asal saja punya 
iman, maka persatuan dan kesela-
matan terjadi. Apa yang kita buat, 
itu yang kita akan panen dan tuai 
pada akhirnya,” pesannya.

Mee Atin Aten bukan berarti 
latihan lain main lain. Sebelum 
berharap orang lain menghar-
gai kita. Bagaimana kita terlebih 
dahulu menghargai orang lain? 
Sebelum menghargai orang lain, 
hargailah dirimu, kemudian 
menghargai orang lain.

“Filosofis orangtua kita dulu, 
bertujuan membangun dunia 

dan tindakan iman kristen akhir 
dekade ini.

Lanjutnya, dahulu keluarga dan 
kerabat tiap minggu rajin ke ge-
reja. Malah keluarga hidup aman 
dan bahagia. Di waktu silam, tak 
terjadi perpecahan dalam ma-
syarakat adat. Selama itu pula, 
masyarakat hidup aman dan 
damai melangsungkan kehidupan 
pribadi maupun berkelompok.

Perkembangan tersebut, meng-
hantar kepada pengaruh mental-
isme buruk, individualis. Mere-
mehkan dan menilai negatif 
terhadap sesama. Tak sadar diri, 
malah stress, berdampak buruk 
pada psikologi manusia.

“Spiritual hancur, menguta-
makan hiburan, berfoya-foya se-
mentara istri dan anak menderita 
dan sengsara, terlantar di rumah. 
Situasi ini menghancurkan ma-
nusia. Meninggalkan Tuhan, ma-
nusia berpaling kepada kehidu-
pan neraka. Kebinasaan kekal!” 
ajaknya berilustrasi dengan se-
jumlah media dan sarana refleksi 
iman.

Bagi lembaga adat atau tokoh 
masyarakat adat, kata Pastor, 
bertahun-tahun lamanya warga 
lokal mendapat dana bantuan PT 
Freeport Indonesia. “Kita mesti 
berpikir tentang masa depan. 
Ketika operasi tambang raksasa, 

PT Freeport habis waktu, tidak 
menghasilkan emas dan tembaga. 
Bagaimana nasib anak dan cucu?” 
ungkitnya menyimak situasi 
umum di Mimika.

Tokoh masyarakat Suku 
Amung me, Andreas Anggaibak 
mengajak agar tokoh masyarakat 
dan generasi muda asal Amung-
me untuk bersatu. “Orang-orang 
tua Amungme sekarang tidak ada. 
Sudah mati, sekarang tersisa be-
berapa orang. Kita harus bersatu 
untuk atur kehidupan yang baik 
demi masa depan anak dan cucu!” 
kesan Andreas Anggaibak, yang 
juga ketua Badan Musyawarah 
LPMAK itu. (willem bobi)

baru. Kalau kita tidak bersatu, 
orang lain tidak akan hargai kita!” 
pesan Pastor asal suku kerabat se-
tempat itu.

Menurutnya, pola demiki-
an mesti diterapkan terhadap 
diri sendiri, kemudian kepada 
orang lain sesama suku, internal 
Amungme dalam lembaga adat 
dan masyarakat. 

Kemudian menjadi dasar untuk 
menghargai dan membangun 
garis kepentingan terhadap suku 
dan bangsa lain. Juga terhadap 
pemerintah dan perusahaan rak-
sasa, PT Freeport Indonesia. (wil-
lem bobi)
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Cara Fokus Belajar
Belajar untuk menghadapi 

ujian bisa jadi susah dan mengaki-
batkan stres. Banyak orang yang 
kesusahan berfokus pada hal yang 
ingin diselesaikan. Namun, ada 
beberapa langkah sederhana yang 
dapat Anda jalankan untuk mem-
bantu fokus belajar, contohnya 
mencari tempat belajar yang ten-
ang dan menghindari belajar sam-
bil mendengarkan musik.

Bagian 1 dari 2: Yang Perlu 
Dilakukan

Cari suasana yang cocok untuk 
belajar. Kamar tidur atau ruang 
kelas tidak selalu cocok. Cari tem-
pat yang nyaman dan tenang yang 
memiliki kursi besar seperti di 
ruang tamu; lebih bagus lagi kalau 
jauh dari TV, komputer atau tele-
pon seluler Anda.

Perpustakaan biasanya tempat 
yang bagus untuk belajar karena 
suasananya sunyi. Barangkali 
kantor orang tua juga lokasi yang 
memungkinkan jika cukup sunyi 
dan tidak mengalihkan perhatian 
Anda.

Kumpulkan materi belajar se-
belum memulai. Jangan mencari-
cari pena, stabilo, penggaris, dll. 
ketika sedang belajar karena hal 
ini bisa mengalihkan perhatian 
Anda. Jadi, persiapkan semuanya 
sebelum mulai belajar.

Cari teman belajar. Pilih se-
seorang yang bertenggang rasa 
dan berfokus pada hal yang sama. 
Jangan selalu pilih teman dekat 
Anda karena konsentrasi kalian 
berdua bisa buyar karena mengo-
brol. Memiliki teman belajar itu 
ide yang bagus karena Anda ber-
dua bisa saling bertukar pikiran 
dan mendapatkan perspektif yang 
berbeda.

Tidak semua orang dapat ber-
fokus dengan adanya teman bela-
jar. Jika Anda seorang yang ekstro-
ver, alias suka bersama orang dan 
ngobrol, mungkin teman belajar 
kurang cocok untuk Anda. Jika 
Anda seorang introver, alias cen-
derung menyendiri dan pemalu, 
teman belajar bisa jadi sangat 
bermanfaat bagi Anda. Pastikan 
saja teman belajar Anda bukan 
seseorang yang terlalu ekstrover, 
jika tidak, ia akan mengajak Anda 
mengobrol saat Anda berusaha 
belajar.

Cari orang yang lebih pintar 
dari Anda. Tampaknya ini urusan 
sepele, namun banyak orang yang 
mengabaikan hal ini. Jika Anda 
ingin belajar, pilihlah teman yang 
pintar, berdedikasi dan tidak ke-
beratan mengajar. Sesi belajar 
Anda akan jadi jauh lebih baik.

Kumpulkan kudapan yang ses-
uai. Jangan pilih minuman energi 
atau kopi karena sebentar saja 
Anda akan lemas lagi. Granola 

Bar, buah-buahan dan air putih 
bagus karena sederhana dan efek-
tif dalam mengeluarkan karbohi-
drat.

Istirahat sejenak. Setelah 45 
menit belajar, istirahatlah 10 
menit dan lakukan hal lain. Usa-
hakan kembali belajar setelah 
beristirahat, jangan sampai waktu 
istirahat Anda melebihi 20 menit.

Atur pola istirahat Anda den-
gan menggunakan alarm. Jika isti-
rahatnya diatur, Anda jadi lebih 
tepat waktu dan tidak berlebihan 
dalam beristirahat.

Mengapa Anda perlu beristi-
rahat? Otak Anda memerlukan 
waktu untuk pulih kembali 
setelah memproses banyak infor-
masi. Hasil beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa beristirahat 
dan berjalan-jalan dapat mem-

perkuat kemampuan mengin-
gat dan meningkatkan skor saat 
ujian.[1]

Dapatkan motivasi yang tepat. 
Jika Anda mengulang pelajaran 
dengan baik dan bersiap-siap 
untuk ujian, Anda akan dapat 
menjalankaninya dengan baik. 
Tetapkan tujuan ketika mengu-
lang pelajaran supaya nyaman 
ketika ujian. Jangan menganggap 
ujian sebagai beban, anggap saja 
ujian itu sebagai tantangan dalam 
proses belajar Anda.

Tetapkan suatu tujuan, sekali-
pun tidak realistik. Dorong diri 
sendiri untuk menjadi lebih baik, 
siapa tahu ternyata Anda lebih 
dari yang Anda duga.

Motivasikan diri dengan 
hadiah. Hal ini perlu sedikit 
kontrol diri, jadi mintalah ban-
tuan kepada orang yang lebih ber-
wenang. Beri hadiah kepada diri 
Anda jika belajar dengan baik, 
merasa sudah siap, dan hasil ujian 
Anda juga baik.

Ingatkan diri Anda mengapa 
belajar itu penting. Hal ini ter-
gantung pada setiap individu. 
Bisa jadi Anda ingin dapat IPK 
4,0. Bisa jadi Anda sangat peduli 
akan mata pelajarannya. Bisa jadi 
Anda taruhan dengan ayah Anda 

dan malu jika kalah. Apapun ala-
sannya, ingatkan diri Anda untuk 
apa Anda perlu bekerja keras dan 
yakinkan diri bahwa hasilnya 
akan sepadan.

Duduk dan belajarlah. Anda 
sudah mendapatkan semua yang 
Anda butuhkan dan tidak ada 

alasan menunda-nunda. Tinggal 
mempersiapkan diri dan mater-
inya. Jadi, tunggu apa lagi?

Gunakan flash cards (kartu 
memori) dan catatan singkat. 
Flash cards bermanfaat bagi be-
berapa orang karena mengandung 
informasi penting secara ringkas. 
Gunakanlah jika Anda mengang-
gapnya bermanfaat. Urutkan kar-
tunya atau atur dengan cara lain 
jika Anda ingin mendapatkan 
makna tertentu.

Gunakan alat bantu ingatan. 
Ubah suatu informasi menjadi 
lagu yang lucu atau atur informa-
sinya menjadi singkatan (masih 
ingat ‘KABATAKU’?) untuk 

membantu ingatan Anda.
Pastikan Anda tahu untuk 

memprioritaskan informasi yang 
terpenting. Pelajari dan pahami 
konsep kuncinya sebelum mem-
pelajari cabangnya yang lain. Hal 
ini akan memberikan Anda pema-
haman dasar yang dibutuhkan.

 Bagian 2 dari 2: Yang Jangan 
Dilakukan

Jangan panik! Kalau panik, 
Anda lebih rentan membuat ke-
salahan. Jadi, tetaplah tenang 
sampai selesai. Jika Anda meren-
canakan pengulangan pelajaran 
dengan baik, Anda tidak perlu 
panik ketika waktu ujian telah 
tiba. Tarik napas panjang, yakink-
an diri sendiri, “Aku bisa!”, dan 
bersikaplah tenang.

Minimalkan penggunaan kom-
puter, apalagi internet. Anda be-
lajar lebih baik jika Anda menulis 
dengan tangan sendiri. Hindari 
juga menggunakan telepon seluk-
er karena Anda bisa terlena bertu-

kar pesan teks sampai teralihkan 
perhatiannya.

Matikan koneksi internet jika 
Anda yakin akan tergoda. Mati-
kan komputer atau minta seorang 
teman untuk menjaganya. Inti-
nya, pastikan Anda tidak terpaku 
pada internet ketika seharusnya 
Anda belajar.

Jangan dengarkan musik kecu-
ali hal ini membantu Anda.. Be-
berapa orang butuh musik untuk 
membantu belajar, tapi usahakan 
jangan sampai otak Anda terfokus 
pada hal lain ketika belajar. Suatu 
pengalihan perhatian, biarpun itu 
musik yang menenangkan, adalah 
beban yang harus dipikul otak 
Anda selain bahan pelajaran yang 
sudah ada.

Jangan menyimpang. Kadang-
kadang kita menyimpang dari 
tujuan. Ini bisa saja karena in-
formasi yang tidak kita perlukan 

justru lebih menarik. Apapun 
itu, tunggu dulu sampai Anda 
selesai belajar untuk dapat meng-
gali pemahaman lebih dalam dan 
mengarungi persoalan yang ber-
beda.

Selalu tanyakan pada diri 
Anda: Berapa kemungkinannya 
informasi ini muncul di ujian? 
Jika Anda benar-benar fokus, 
Anda dapat memprioritaskan in-
formasinya dari yang paling me-
mungkinkan sampai yang paling 
kurang memungkinkan, sehingga 
sebagian besar waktu Anda di-
gunakan untuk yang paling me-
mungkinkan, dan sisanya untuk 
yang kurang memungkinkan.

Gambar berjudul Write Letters 
to the Editor Step 225

Jangan putus asa. Belajar mem-
persiapkan ujian bisa menjadi 
tugas yang sangat berat, terutama 
di masa-masa awal. Hadapi satu 
per satu dan jangan khawatir jika 
percobaan pertama Anda tidak 
sempurna. Ingat, tujuan Anda 
yang sesungguhnya adalah bela-
jar, bukan untuk lulus ujian sema-
ta. Pahami “skenario besar”nya 
jika Anda kesulitan memahami 
konsep. Hal ini akan memper-
mudah Anda untuk memahami 
detailnya. (wikihow.com)
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MIRIS benar melihat 
banyak data dan peris-
tiwa kekerasan seksual 

terhadap anak sepanjang perten-
gahan tahun 2016 ini. Sung-
guh sedih melihat generasi masa 
depan bangsa dihantui oleh keja-
hatan-kejahatan seksual.

Kasus kekerasan seksual terha-
dap anak sepanjang pertengahan 
2016 ini memang semakin mem-
perlihatkan pada kita betapa ma-
salah ini sudah sedemikian mem-
prihatinkan.  Baik yang kita baca 
lewat pemberitaan di media cetak 
maupun elektronik, semua mem-
beritakan begitu banyak anak-
anak yang tak berdosa menjadi 
korban kekerasaan seksual.

Kasus-kasus semacam ini bagai-
kan gunung es. Peristiwa yang 
terjadi dan diketahui publik baru 
sebagian saja dari jumlah kejadian 
sebenarnya. Kasus kekerasan sek-
sual yang dilaporkan pada Komisi 
Perlindungan Anak (KPA) atau 
Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (Unit PPA) di kepolisi-
san, saya yakin baru beberapa saja. 
Dalam artian yang tidak melapor 
bisa jadi lebih banyak. Banyak 
yang tidak berani melaporkan 
kasus tersebut bisa jadi karena 
ketidaktahuan orang tua, malu 
atau takut anaknya trauma dan 
bisa juga karena sebab lainnya.

Di Papua khususnyaTimika 
sendiri, kekerasan seksual terha-
dap anak  sepanjang pertengahan 
tahun 2016 mengalami peningka-
tan yang cukup siginifikan. Lantas 
kalau sudah begini adanya, siapa 

Oleh: 
Thobias A Maturbongs

Kejahatan Seksual Pada Anak Makin tak Terkendali
yang harus bertanggungjawab ter-
hadap masa depan anak sebagai 
generasi penerus bangsa. Hemat 
saya, selain langkah-langkah 
penindakan terhadap pelaku 
kekerasan terhadap anak, perlu 
dan sangat penting diperhatikan 

juga untuk melakukan tindakan-
tindakan pencegahan sejak dini, 
yaitu berangkat dari lingkungan 
terkecil anak atau keluarga.

Peran orang-orang terdekat 
sangatlah penting dalam melihat 
kondisi dan gerak-gerik anak. 
Orang terdekat ini bisa orang-
tua, guru, tetangga atau masyara-
kat lainnya. Dalam menghadapi 
situasi sekarang ini, orang tua 
harus peka terhadap perubahan 
perilaku anak. Kepekaan terha-
dap lingkungan pergaulan anak 
juga harus dicek benar. Sehingga 
orang tua bisa tahu dengan siapa 
anak bergaul, minimal kenal den-

gan teman-teman dekatnya.
Orang tua bisa menjadi sahabat 

dan teman ‘curhat’ si anak se-
hingga anak tidak merasa sendiri 
ketika ada masalah. Di mana saat 
anak mengalami kekerasan di luar 
rumah dia bisa menceritakannya 

dengan tanpa sungkan.
 Penjelasan Rasional

Banyaknya kasus kekerasan 
terhadap anak selain disebabkan 
oleh faktor pelaku juga disebab-
kan tidak tahunya anak terhadap 
fungsi, baik biologis maupun 
sosial yang tersimpan di dalam 
(maaf) organ-organ vitalnya. Ma-
syarakat kita sering menyimpan 
pengetahuan ihwal organ vital 
ini dan membungkusnya dengan 
norma-norma zaman purba yang 
irasional. Padahal saat anak se-
makin tumbuh  dan berkembang 
–baik fisik maupun pikirannya- 
pertanyaan pun akan terus meng-

hinggapi benak mereka.
Selama ini pertanyaan tersebut 

tak terjawab dan menemui jalan 
buntu bernama tabu alias pamali. 
Alih-alih kita mencari jawaban 
yang rasional, kita lebih memilih 
untuk bungkam dan membung-

kam anak-anak dengan dalih 
tabu, pamali, kualat dan haram.

Percayalah, daya nalar anak di 
zaman sekarang berbeda dengan 
anak-anak dan remaja sepuluh, 
dua puluh atau tiga puluh tahun 
lalu. Mereka lahir dan terdidik 
dalam alam rasional yang kita 
amalkan sehari-hari tapi tak per-
nah kita sadari. Mereka akan 
tumbuh menjadi anak yang 
sering bertanya lebih kritis dan 
akan mencari jawaban meski 
sudah dikatakan pamali. Kata 
‘puas’ memang tak pernah ada 
dalam kamus manusia sepanjang 
sejarahnya, bukan? Lalu masih 
yakinkah kita masih mampu 
membungkus segala pertanyaan-
pertanyaan rasional itu dengan 
jawaban-jawaban yang tak masuk 
akal?

Lalu jika keluarga terdekat 
tidak pernah memberikan jawa-
ban yang memuaskan, pada akh-
irnya mereka akan mencari dan 
menemukan sendiri ‘secara liar’ 
fungsi organ-organ vital. Dan yang 
tidak ingin kita semua inginkan 
adalah anak-anak kita justru men-
getahui fungsi itu dari luar. Dari 
temannya, dari orang tak dikenal, 
dari media, dari internet, dari pi-
hak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Tentu ini akan menjadi 
sangat berbahaya bagi anak.

Maka, alangkah baiknya jika 
pengetahuan mengenai organ-
organ penting ini sudah mereka 
dapatkan dari kita, dari orangtua 
terutama. Sebab, tentunya kita 
akan membekali mereka tidak 
hanya tentang pengetahuan yang 
bersifat biologis mengenai fungsi-

fungsinya akan tetapi juga dari 
sisi tanggung jawab sosial, norma, 
moral dan agama secara lebih ra-
sional. Adakah penjelasan agama 
yang lebih rasional tentang seksu-
alitas? Tentunya ada.

Kita memang harus berjuang 
dengan penuh ketelatenan untuk 
menghadapi anak yang hidup 
berbeda generasi dengan kita. 
Pendidikan mengenai kesehatan 
reproduksi dan seksualitas harus 
dimulai sejak dini. Tentu den-
gan tingkatan dan tahapan yang 
benar. Pendidikan ini dimulai 
dengan mengenalkan nama-nama 
organ intim mereka dan bagaima-
na cara menjaganya. Memberi-
tahu siapa saja orang yang boleh 
memegang alat tersebut misal ibu 
dan kecuali dokter ketika sakit. 
Karena kebanyakan kasus keja-
hatan seksual pada anak banyak 
dilakukan oleh orang-orang ter-
dekat seperti paman, ayah tiri, 
kakal tiri, kakek dan lainnya. Jika 
anak sudah diberi tahu sejak dini, 
paling tidak anak bisa untuk me-
nolak saat akan terjadi sesuatu.

Memang bukan perkara yang 
mudah dalam menyelesaikan 
kejahatan seksual pada anak ini. 
Perlu menggandeng semua ele-
men masyarakat dan pemerintah 
di dalamnya. Banyaknya kasus 
kejahatan seksual pada anak di 
Indonesia, termasuk di Timika, 
Papua.

Orangtua harus mulai bela-
jar mengenai cara anak-anaknya 
hidup di zaman sekarang. Harus 
paham internet, paham bahasa 
gaul, paham tempat nongkrong 
favorit, paham hobi mereka, 
paham sistem pendidikan seko-
lahnya, paham pola pendidikan, 
tak cukup dengan hanya kenal 
dan bertukar nomor dengan guru 
atau kepala sekolahnya. Kalau 
tidak? Orang tua tak akan pernah 
paham tentang anaknya.

Di luar itu, kita juga masih terus 
berharap agar penegakan hukum 
terhadap pelaku kejahatan seksu-
al dilakukan aparat dengan tegas, 
tanpa pandang bulu. Pelaku keja-
hatan seksual harus diberi huku-
man yang setimpal karena telah 
merusak masa depan anak, di 
mana trauma yang dialami si anak 
akan terus membekas hingga pu-
luhan tahun, bahkan bisa jadi 
hingga seumur hidupnya. ***

Peran orang-orang 
terdekat sangatlah 

penting dalam melihat 
kondisi dan gerak-gerik 

anak. 

Agar Mata Tidak Pedih Saat 
Memotong Bawang

Bawang merah mengandung se-
nyawa sulfur (belerang) yang mudah 
menguap ketika dikupas atau diiris. 
Jika uap sulfur itu terkena mata, 
maka akan langsung bereaksi den-
gan cairan mata dan menimbulkan 
rasa pedih atau panas di mata.

• Berikut ini beberapa tips 
yang bisa dilakukan agar 
mata tidak pedih ketika mengiris atau 
memotong bawang merah:

• Iris bawang di bawah aliran air. Zat sulfur 
tersebut tidak akan terbawa udara karena 
terhambat oleh aliran air.

• Simpan bawang terlebih dulu di dalam 
kulkas atau rendam dengan air es. Setelah 
bawang dingin baru diiris. Dalam kondisi 
dingin, reaksi zat sulfur akan berjalan 
lebih lambat.

• Jaga agar arah angin pada saat 
mengiris tidak ke arah tubuh 
(mata), sehingga zat pemicu air 
mata yang sifatnya mudah men-
guap ini tidak mengenai mata.
• Potong/iris bagian atasnya 
lebih dulu, kemudian mengu-
pas kulit terluarnya, dan biarkan 
akarnya utuh. Ujung akar dari 

bawang memiliki konsentrasi terbesar dari 
senyawa belerang, sehingga jika dipotong 
akan membuat mata pedih.

• Gunakan alat pengiris bawang jika akan 
mengiris bawang dalam jumlah banyak

• Gunakan blender untuk menghaluskan 
bawang dalam jumlah banyak

• Buat persediaan bawang yang diris mau-
pun yang dihaluskan. Simpan dalam to-
ples/container tertutup dalam lemari es (*)
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“ADA kemauan maka ada jalan, asal ada kemauan pasti 
bisa”. Kalimat ini kedengarannya sederhana tapi sangat 
bermakna dan memiliki nilai positif bagi orang yang me-
miliki mental juang yang sangat tinggi.

Bagi Amianus Wanmang, kalimat bijak itu menjadi 
motivasi dalam hidupnya, terutama dalam mengejar dan 
mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penerbang. 
Putra Amungme kelahiran Timika, 5 Juli 1993 itu sema-
sa kecil bercita-cita hendak menjadi penerbang. Untuk 
meraih impiannya, anak keempat dari enam bersaudara, 
buah pernikahan dari Yohanes Wanmang dan Dorkas 
Dolame itu tekun belajar.

Amianus yang lulusan SD dan SMP Advent Timika 
itu menjadi peserta beasiswa Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) pada 2009 
dan dikirim melanjutkan pendidikan SMA di Kota Studi 
Semarang.

“Saya bersyukur kepada Tuhan sebab lewat LPMAK, 
saya menjadi peserta beasiswa walaupun harus mengikui 
program matrikulasi selama setahun sebelum menjadi 
siswa di SMA St Louis Semarang,” kata Amianus.     

Saat menjadi siswa SMA St Louis Semarang, Amianus 
langsung menetapkan pilihan pada jurusan IPA agar cita-
citanya menjadi seorang penerbang bisa terwujud. Alhasil 
dia bisa menyelesaikan pendidikan menengahnya dan 
kemudian mengikuti kursus Bahasa Inggris sebagai salah 
satu syarat mutlak jika hendak melanjutkan ke sekolah 
penerbangan.

“Selain matematika dan fisika, Bahasa Inggris itu sangat 
penting dalam dunia penerbangan. Jadi saya ikut privat 
Bahasa Inggris,” ujar Amianus, lulusan SMA St Louis 
Semarang tahun 2013 itu.

Kini Amianus Wanmang bersama rekannya Herman 
Zonggonau tercatat sebagai siswa penerbang pada Gane-
sha Flying School Jakarta sejak 2014 lalu. Kendati sedikit 
mengalami kendala teknis pada proses awal pendidikan 
namun tidak mengurangi semangat juang Amianus. Just-
ru dia memanfaatkan kesempatan itu guna memperdalam 
beberapa ilmu pengetahuan.

“Dari segi akademis, kami harus memiliki nilai fisika, 
matematika, Bahasa Inggris dan psikotest yang baik. 
Semua itu melalui proses test di Kementerian Perhubung-
an Jakarta,” jelasnya.

Menjadi pilot harus melalui jenjang pendidikan yang 
bertahap dan ketat. Beberapa sekolah penerbangan me-
miliki syarat masuk yang berbeda bagi siswanya. Namun 
tahapannya sama dengan rentang waktu pendidikan men-
capai 18 bulan sampai dengan dua tahun.

Menurut Amianus, ada tingkatan dalam pendidikan 
pilot lisensi yang perlu dikantongi. Tahap pertama dari 
lisensi pilot adalah mendapatkan PPL (Private Pilot Li-
cense) yaitu izin untuk menerbangkan pesawat untuk 
kepentingan sendiri dan tidak diperbolehkan membawa 
penumpang dan dibatasi pada pesawat bermesin tunggal 
dengan syarat telah mencapai 60 jam terbang. Izin kedua 
adalah CPL (Commercial Pilot License) yang diperke-
nankan menerbangkan pesawat bermesin tunggal dan 
membawa penumpang dengan syarat memenuhi 200 jam 
terbang.

Berikutnya adalah ATPL (Airline Transport Pilot Li-
cense) bagi pilot yang bekerja di airline dengan penerban-
gan terjadwal. Pilot pemegang lisensi ini diperkenankan 

Siap Menerbangkan Pesawat Multi Engine

menerbangkan pesawat dengan kru, penumpang atau 
kargo besar dengan syarat telah memenuhi 1.500 jam ter-
bang.

Selain lisensi, seorang pilot biasanya juga memiliki serti-
fikat rating untuk menunjukkan kualifikasi yang dimiliki, 
meliputi ME, IR, dan rating untuk tipe pesawat. Kualifi-
kasi ME (Multi Engine) adalah lisensi ini diperlukan jika 
pilot akan menerbangkan pesawat dengan mesin ganda. 
IR (Instrument Rating) adalah kualifikasi yang diperlu-
kan pada penerbangan malam atau penerbangan di jalur 
IFR (Instrument Flight Rule) yang tidak bisa dilakukan 
dengan navigasi visual. Lalu ada kualifikasi VFR (Visual 
Flight Rule) dimana pilot bisa mengandalkan gunung, 
danau, sungai, gedung sebagai bantuan navigasinya.

Ada juga Type Rating, yaitu mengatur kualifikasi khu-
sus untuk menerbangkan jenis pesawat tertentu. Misal-
nya pilot yang biasa menerbangkan suatu merek pesawat 
harus meratifikasi lagi kualifikasinya jika akan mener-
bangkan pesawat jenis lain.

Sementara proses yang membutuhkan waktu tidak se-
bentar ini juga membutuhkan biaya yang bagi sebagian 
orang terbilang mahal.

“Saya dan Herman sangat berterimakasih kepada 
LPMAK sebab telah bekerjasama dengan Ganesha sehing-

ga kami boleh belajar di sekolah penerbangan Ganesha. 
Kalau tak ada kendala, kami berdua akan wisuda pada 
Oktober 2016 ini,” kata Amianus.

Saat ini Amianus dan Herman sedang melakukan pen-
erbangan cross country dari Bandara Halim Perdana Ku-
suma – Cilacap. “Kami sudah mengantongi jam terbang 
untuk bisa terbang solo dan saat ini kami juga mengambil 
kualifikasi multi engine agar nantinya mempermudah 
kami saat mencari kerja pada maskapai penerbangan 
setelah lulus nanti,” jelas Amianus.

Sangat beralasan memang, sebab melalui kualifikasi 
multi engine, Amianus berharap bisa menerbangkan pe-
sawat Garuda Indonesia atau Lion Air, tentunya pada po-
sisi sebagai co-pilot sambil menambah jam terbang untuk 
meningkatkan posisinya menjadi seorang kapten pilot.

“Biasanya harus mengantongi 500 hingga 1000 jam ter-
bang untuk meningkatkan bar (pangkat),” ujarnya sem-
bari menambahkan bahwa sesuai aturan penerbangan, 
seorang pilot setiap enam bulan harus menjalani medical 
chek-up untuk memastikan kesehatan.

“Saya dan Herman Zonggonau akan medical pada 
bulan Oktober untuk memastikan kelayakan kesehatan, 
setelah itu bisa terbang. Ini aturan yang berlaku,” katanya. 
(thobias maturbongs)

Saya bersyukur kepada Tuhan sebab 
lewat LPMAK, saya menjadi peserta 
beasiswa walaupun harus mengikui 
program matrikulasi selama setahun 

sebelum menjadi siswa di SMA St Louis 
Semarang.

Herman Zonggonau  dan Amianus Wanmang

Sebelum melakukan praktek menerbangkan pesawat, setiap penerbang diharuskan memeriksa kondisi pesawat serta persiapan lainnya agar dapat terbang dengan 
baik.
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Peternakan Sapi 
di Akimuga

Peternakan sapi di Distrik Akimuga yang dikembangkan oleh kelompok binaan 
Biro Ekonomi Suku Amungme. Masyarakat yang menjalankan peternakan 
ini mengunakan pola ternak dengan menggembalakan dan adapula yang 
dikandangkan. Hingga saat ini jumlah sapi mencapai ratusan ekor. Tampak 
petugas peternakan memberi bimbingan dan melakukan pemeriksaan terhadap 
kesehatan sapi.
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Pemberkatan 
Sekolah Asrama 

Taruna Papua

Drum Band Sekolah Asrama Taruna Papua melakukan atraksi 
menghibur undangan yang hadir dalam ibadah pemberkatan 
Gedung Sekolah Taruna Papua dan Asrama Taruna Papua di 
Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang mendapat 
penjelasan seputar Gedung Sekolah Asrama Taruna Papua.

Uskup Timika, John Philips Saklil, Pr memberkati Gedung Sekolah dan Gedung Asrama Taruna Papua SP IV. Usai pemberkatan 
tampak Uskup berdiskusi dengan pengelola Sekolah Asrama Taruna Papua.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong memberikan 
sambutan dalam acara pemberkatan gedung Sekolah Asrama 
Taruna Papua.
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KEMAMPUAN untuk 
berkomunikasi secara 
efektif sangat penting 

dalam hubungan, pendidikan, 
dan pekerjaan. Inilah beberapa 
langkah dan tips untuk mem-
bantu Anda mengembangkan ke-
mampuan komunikasi yang baik.

Memahami Dasar-dasar Ke-
mampuan Komunikasi

Mengetahui apa yang dimaksud 
dengan komunikasi. Komuni-
kasi adalah proses mengirimkan 
sinyal/pesan antara pengirim 
dan penerima melalui berbagai 
macam metode (tulisan, isyarat 
nonverbal, dan lisan). 

Komunikasi juga merupakan 
mekanisme yang kita gunakan 
untuk membangun dan memodi-
fikasi hubungan.

Milikilah keberanian untuk 
mengatakan apa yang dipikirkan. 
Milikilah rasa percaya diri bahwa 
Anda dapat memberikan kontri-
busi yang berharga dalam percaka-
pan. Luangkan waktu setiap hari 
untuk mengenali pendapat dan 
perasaan Anda sehingga Anda 
dapat menyampaikan pada orang 
lain. 

Orang yang ragu untuk berbi-
cara karena merasa pendapatnya 

Cara Mengembangkan 
Kemampuan 

Komunikasi yang Baik
tidak berharga tidak perlu takut. 
Apa yang penting atau berharga 
untuk seseorang mungkin tidak 
berlaku bagi orang lain dan mung-
kin lebih berharga bagi orang 
yang satunya lagi.

Berlatihlah. 
Mengembangkan 

kemampuan 
komunikasi yang 

baik dimulai dengan 
interaksi yang 

sederhana. 

Kemampuan komunikasi bisa 
dilatih setiap hari baik baik untuk 
interaksi sosial hingga profesion-
al. Kemampuan baru membutuh-
kan waktu untuk ditingkatkan. 
Namun, setiap kali Anda menggu-
nakan kemampuan komunikasi, 
maka Anda akan membuka diri 
terhadap berbagai kesempatan 
dan hubungan di masa depan.

Libatkan Lawan Bicara
Lakukan kontak mata. Apapun 

posisi Anda, entah itu sebagai 
pembicara atau pendengar, me-

mandang mata orang lain yang 
Anda ajak bicara akan membuat 
interaksi menjadi lebih berhasil. 
Kontak mata menunjukkan ket-
ertarikan dan membuat lawan bi-
cara menjadi tertarik juga untuk 
berinteraksi dengan Anda. 

Salah satu teknik untuk mem-
bantu hal ini adalah memandang 
salah satu mata pendengar lalu 
berpindah ke mata lain. Meman-
dang berpindah-pindah dari satu 
mata ke mata lain akan membuat 
Anda terlihat berbinar-binar. 
Cara lain adalah dengan mem-
bayangkan huruf “T” pada wajah 
si pendengar, dengan garis hor-
isontal sepanjang alis dan garis 
vertikal sampai tengah hidung. 
Pusatkan mata untuk terus me-
mandang zona “T” tersebut.

Gunakan gestur. Gestur ini 
meliputi tangan dan wajah Anda. 
Buatlah agar seluruh tubuh Anda 
bicara.Gunakan gestur yang lebih 
kecil untuk perorangan dan ke-
lompok kecil. Gestur yang lebih 
besar digunakan saat menghadapi 
kelompok lawan bicara yang lebih 
besar.

Jangan mengirimkan pesan 
yang campur aduk. Selaraskan 
antara kata-kata, gestur, ekspresi 
wajah, dan nada suara. Menghu-
kum seseorang sambil tersenyum 
akan mengirimkan pesan yang 
campur aduk dan tindakan ini 
tidak efektif. Jika Anda mengir-
imkan pesan yang negatif, selaras-
kan kata-kata, ekspresi wajah, dan 
nada suara dengan pesan tersebut. 

Hati-hati dengan apa yang 
dikatakan oleh tubuh. Bahasa 
tubuh dapat lebih berbicara ban-
yak daripada kata-kata yang keluar 
dari mulut. Sikap yang terbuka 
dengan posisi lengan yang san-
tai mengisyaratkan bahwa Anda 
mudah didekati dan terbuka 
untuk mendengarkan apa yang 
ingin dikatakan orang lain.

Sebaliknya, lengan yang terlipat 
dan bahu yang membungkuk 
menunjukkan ketidaktertarikan 
pada percakapan atau tidak berse-
dia untuk berkomunikasi. Komu-
nikasi seringkali bisa dihentikan 
dengan bahasa tubuh sebelum 
dimulai yang menandakan Anda 
tidak ingin berbicara.

Postur yang tepat dan sikap 
yang mudah didekati dapat mem-
buat percakapan yang kaku sekali-
pun mengalir dengan lancar.

Tunjukkan sikap dan kepercay-
aan yang konstruktif. Sikap yang 
Anda tunjukkan saat berkomuni-
kasi akan memberikan pengaruh 
yang besar pada cara Anda men-
gatur diri dan berinteraksi den-
gan orang lain. Bersikaplah jujur, 
sabar, optimis, tulus, menghargai, 
dan menerima orang lain. Bersi-
kaplah sensitif terhadap perasaan 
orang lain dan percaya pada ke-
mampuan orang lain.

Kembangkan kemampuan men-
dengar yang efektif. Seseorang tak 
hanya dituntut untuk mampu ber-
bicara secara efektif, namun juga 
harus mendengarkan orang lain 
dan terlibat dalam pembicaraan 
yang sedang dibicarakan oleh 
orang lain. Hindari sikap hanya 
mendengarkan akhir kalimatnya 
saja sehingga Anda ikut berbicara 
pada saat yang bersamaan dengan 
orang lain yang sedang berbicara.

Gunakan kata-kata Anda
Utarakan kata-kata Anda. Ber-

bicaralah dengan jelas dan jangan 
menggumam. Jika orang selalu 
meminta Anda mengulang kata-
kata, cobalah untuk melatih diri 
mengucapkan kata-kata dengan 
jelas.

Ucapkan kata-kata dengan jelas. 
Orang akan menilai kompetensi 
Anda lewat kosakata yang diucap-
kan. Jika Anda tidak yakin untuk 
mengucapkan suatu kata, jangan 
gunakan kata itu.

Gunakan kata-kata yang tepat. 
Jika Anda tidak yakin dengan arti 
sebuah kata, jangan gunakan. Bu-
kalah kamus dan mulailah belajar 
satu kata baru setiap hari. Gunak-
an sesekali kata baru itu dalam 
percakapan sepanjang hari.

Perlambatlah cara bicara Anda. 
Orang akan mengetahui Anda se-
dang cemas dan tidak percaya diri 
jika Anda berbicara dengan cepat. 
Namun hati-hati, jangan memper-
lambat cara bicara pada titik di 
mana orang mulai menyelesaikan 
kalimat Anda hanya untuk mem-
bantu Anda selesai berbicara.

Gunakan Suara Anda
Kembangkan suara Anda. 

Suara yang tinggi atau melengk-
ing tidak dianggap sebagai sebuah 
kewibawaan. Nyatanya, suara yang 
tinggi dan lembut akan membuat 
Anda seperti mangsa bagi rekan 
kerja yang agresif atau membuat 
orang lain tidak menganggap 
Anda secara serius. 

Mulailah untuk berlatih menu-
runkan nada suara. Cobalah 
untuk menyanyikan lagu-lagu fa-
vorit Anda, namun dengan oktaf 
yang lebih rendah. Berlatihlah 
dan setelah beberapa lama, nada 
suara Anda akan mulai meren-
dah.

Hidupkan suara Anda. Hindari 
suara yang monoton dan gunakan 
suara yang dinamis. Nada suara 
harus naik dan turun secara perio-
dik. Penyiar radio adalah contoh 
yang bagus untuk urusan ini.

Gunakan volume suara yang 
sesuai. Gunakan volume suara 
yang sesuai dengan situasi. Bi-
caralah dengan suara lebih lem-
but jika Anda seorang diri dan 
akrab dengan lawan bicara. Bi-
caralah dengan suara yang lebih 
besar ketika berhadapan dengan 
jumlah lawan bicara yang lebih 
besar atau berada di ruang yang 
lebih besar. (wikihow.com)


