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MONITORING dan evaluasi program 
beasiswa khususnya keberadaan 
peserta beasiswa di kota-kota 
studi, sudah menjadi agenda rutin 
bagi Badan Pengurus dan Badan 
Musyawarah LPMAK. Berbagai kota 
studi-pun didatangi BP dan BM guna 
melihat langsung kondisi di lapangan. 
Apa saja yang dilakukan BP-BM saat 
monitoring tersebut, simak laporan 
utama Halaman 3 & 4.

Evakuasi salah seorang pasien 
yang akan operasi katarak diatas 
Kapal Klinik Terapung.

Peserta 
Beasiswa

Ditantang 
Berkreasi

Peserta 
Beasiswa

Ditantang 
Berkreasi
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Jaga dan Pelihara Alam

Kesempatan Mendulang Emas Di Laut

Menebas Koruptor 
Lewat OTT

Merebaknya kasus korupsi membuat Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) terus bekerja keras membersihkan praktek-prak-
tek tersebut. Salahsatu gebrakan yang dimainkan KPK adalah 
melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagaimana instruksi 
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

OTT ini mengisyaratkan bahwa presiden sudah gerah den-
gan kelakuan para koruptor yang tak punya rasa malu kepada 
masyarakat. Bahasa kasarnya, ‘urat malu’ para pejabat koruptor 
itu sudah putus.

Korupsi tidak saja dilakukan pejabat berdasi melainkan sam-
pai pada tingkat staf dan petugas lapangan dengan melakukan 
pungutan liar (pungli). Beberapa waktu belakangan ini, media 
masa ramai memberitakan terjadinya OTT terhadap sejumlah 
pelaku yang melakukan pungli. Hebatnya, petugas KPK yang 
melakukan OTT telah mengidentifikasi titik-titik rawan serta 
lokasi dimana para koruptor hendak melakukan transaksi.

Mereka menggerebek pelaku pungutan liar (pungli) dengan 
mengamankan barang bukti berupa uang jutaan rupiah, terma-
suk uang dolar Singapura serta ringgit Malaysia. Sangat ironis 
adalah OTT itu dikabarkan terkait pungli pada pengurusan do-
kumen KTP bahkan SIM di pusat pelayanan yang semestinya 
tidak perlu terjadi. 

Bersih-bersih di seluruh lini di semua instansi yang berkaitan 
dengan layanan masyarakat ini, merupakan follow up atas in-
struksi Presiden RI pasca dilakukannya OTT terhadap oknum 
pegawai di Kementrian Perhubungan belum lama ini.

Instruksi ini pun mendapat respon langsung di seluruh 
daerah. Tidak terkecuali juga Pemerintah Provinsi Papua. Say-
angnya di Papua belum bahkan tidak ada tanda-tanda adanya 
pelaku yang terkena OTT. Padahal  apa yang dilakukan saat ini, 
merupakan sebuah langkah positif di tengah carut marutnya 
sistem layanan terhadap masyarakat. Selama ini sudah menjadi 
rahasia umum, jika ingin urusan cepat, harus ada ‘pelumas’.

Inilah yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat termasuk ka-
langan investor yang akan menanamkan modalnya. Namun, 
kini dengan adanya instruksi Presiden yang menegaskan tidak 
boleh ada pungli di seluruh instansi layanan masyarakat, mem-
berikan angin segar bagi masyarakat terutama pada hal-hal yang 
berkaitan dengan surat menyurat dan administrasi. Masyarakat 
jelas menyambut gembira langkah yang dibuat oleh presiden.  
Ini memberikan aura positif sekaligus mengubah pola kerja 
yang ada di seluruh instansi layanan masyarakat. Selain itu, hal 
ini juga mengubah pola sebagian masyarakat yang terbiasa ‘ber-
main’ agar urusan administrasinya bisa cepat selesai.

Masyarakat tentu berharap, kebijakan ini berjalan reguler, 
tidak temporal. Semoga ini mampu memperbaiki kesalahan 
yang telah mengakar selama ini. Lalu dengan adanya kebijakan 
ini, tidak ada lagi kita dengar ungkapan ‘ada uang, urusan lan-
car’. Mari kita dukung kebijakan ini. Semoga, aksi-aksi negatif 
selama ini dalam layanan publik hilang berganti dengan profe-
sionalitas pegawai dalam memberikan layanan terbaiknya pada 

Kepada Yth, Warga Kabupaten 
Mimika

Setiap warga yang tinggal di Ka-
bupaten Mimika pastilah mendam-
bakan tempat piknik untuk meng-
hilangkan rasa penat dan lelah usai 
enam hari bekerja. 

Ada beberapa tempat yang biasa 
digunakan untuk piknik dianta-
ranya, Pelabuhan Paumako, Kali 
Iwaka, Kali Mayon, Waterboom SP 
3, Wisata Pelangi KM 8, Jalan Ban-
dara Timika dan yang saat ini se-
dang naik daun yaitu Kali di Jalan 
Trans Nabire.

Banyak Sungai/Kali yang dapat 
digunakan untuk piknik di sepan-
jang Jalan Trans Nabire. Meskipun 
Jarak yang ditempuh sekitar 1,5 - 2 
jam dan akan terbayar ketika sudah 

sampai ke tempat tujuan. Hijau 
pepohonan dan sejuknya air dapat 
menghilangkan jenuh dan penat.

Akan tetapi keindahan alam 
yang masih alami ini dirusak oleh 
perilaku pengunjung yang tidak 
memiliki kesadaran dalam mem-
buang sampah. 

Contohnya di Kali Kiyura, bau 
busuk makanan sisa dan sampah 
pastik di pinggir kali dan adapula 
pengujung yang menyelipkan dia-
pers diantara celah celah batu besar 
di tepi kali.

Kesadaran diri membuang sam-
pah diperlukan agar alam tetap asli 
dan alami sehingga siapa pun yang 
datang dapat menikmati keinda-
han alam dan sejuknya air, tanpa 
melihat dan mencium bau busuk 

sisa sia makanan.
Sisa makanan dapat dihanyutkan 

di sungai karena dapat hancur atau 
sebagai makanan ikan. Sedangkan 
sampat sampah yang tidak dapat 
larut di air dapat dibakar atau al-
angkah baiknya dibawa pulang dan 
dibuang di tempat sampah yang 
telah disediakan pemerintah.

Melalui surat ni, saya berharap 
dan mengajak seluruh lapisan ma-
syarakat yang sudah berkunjung 
atau yang akan mengunjungi kali di 
sepanjang Jalan Tran Nabire agar 
selalu menjaga kebersihan.

Air adalah sumber kehidupan.

Salam
Ceci

SP 4 Timika

SUATU hari Sob Komen 
dengar kabar dari Pace Mumu 

kalau menteri Perikanan RI Susi 
Pujiastuti melarang kapal -  kapal 
ikan yang menggunakan pukat 
harimau beroperasi di perairan 
Indonesia. 

Sob Komen tersentak kaget 
dan gembira, lalu bertanya ke-
pada Pace Mumu. Sob Komen : 
“ Mumu, ko dengar info ini dari 
Televisi ka?, Pace Mumu : Iyo”. 
Sob Komen : “ Oo..berarti laut 
Mimika juga bersih dari kapal - 
kapal ikan ka pa ee..? Pace Mumu 
: Iyo”. 

Sob Komen : “Oo.. klo begitu 
syukur sudah, supaya kita punya 
masyarakat pesisir dorang bisa 

tangkap ikan sepuasnya untuk jual 
dan menghidupkan kluarga, kasi 
sekolah anak, pi berobat di rumah 
sakit tanpa harus tergantung dari 
dana satu persen yang Freeport 
dorang kasi. 

Ini emas laut, tambah Sob 
Komen bersemangat”. Apalagi, 
Sssss..t. “Tapi Komen, Pace 
Mumu menyela, sa dengar ma-
syarakat dorang punya perahu 
fiber, jaring, mesin ketinting, 
cool box dan mesin tempel yang 
dorang biasa bilang johnson tu, 
dorang su jual, “Iyo sa su tau, Sob 
Komen juga menyela, fasilitas dan 
alat tangkap ikan ini yang Pemer-
intah, LPMAK dan Freeport 
dorang kasi to, yeskol betul ka? 

Lanjut Komen balik bertanya”. 
“Iyo itu sudah jawab Pace 

Mumu”. Truss.. sa dengar lagi, 
lanjut Pace Mumu”, kita punya 
masyarakat dorang larang ma-
syarat lain yang dari luar kita 
punya kampung ini untuk jan-
gan cari ikan di sungai-sungai dan 
kita punya wilayah laut, padahal 
dorang sendiri jual fasilitas dan 
peralatan tangkap ikan itu ke ma-
syarakat pendatang yang dorang 
larang itu”. 

Sob Komen : Hebat”, mbaaru 
?… Pace Mumu : Sa bingung. Sob 
Komen : Su jelas to yang tadi sa 
bilang diatas tu. 

Pace Mumu : Hmmmmm. (*)

Muara Kali Kiyura.



Laporan  utama 3LAndASEdisi 96 | September - Desember 2016 

Tahun XI

SEJAK bergulirnya Dana 
Kemi traan PT Freeport In-
donesia (PTFI) yang pengelo-

laannya mela lui Lembaga Pengem-
bangan Ma syarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK), salahsatu 
dari tiga program utama yaitu 
program pen didikan, secara terus 
menerus digalakkan.

LPMAK melalui Biro Pen-
didikan menggelontorkan da  na 
yang sangat besar guna mengirim 
anak-anak Suku Kamoro dan 
Amungme serta lima suku kekera-
batan di Timika untuk mengikuti 
program beasiswa. Setiap tahun-
nya, mengirim peserta program 
beasiswa ke berbagai kota studi 
dimana LPMAK melalui biro pen-
didikan bekerjasama dengan se-
jumlah lembaga pendidikan pro-
fesional untuk membina peserta 
beasiswa secara maksimal dari sisi 
akademik maupun pembinaan 
non-akademik.

Mengirim anak-anak peserta 
beasiswa tidak serta merta mem-
buat LPMAK ‘lepas tangan’ dan 
memberikan tanggungjawab ke-
pada para mitra pendidikan di 
masing-masing kota studi untuk 
mengurusi para peserta beasiswa.

LPMAK melalui biro pendidi-
kan secara rutin melakukan moni-
toring dan Evaluasi terhadap ke-
beradaan peserta beasiswa di  kota 
- kota studi. Tak saja biro pendi-
dikan, dalam konteks monitoring 
dan Evaluasi ini, Badan Pengu-
rus (BP) dan Badan Musyawarah 
(BM) LPMAK juga ikut melakuan 
monitoring secara berkala. 

Hal itu sebagaimana dilakukan 
BP dan BM LPMAK melalui keg-
iatan monitoringnya yang difasili-
tasi oleh Biro Pendidikan LPMAK 
pada November 2016. Berbagai 
kota studi di Papua, Papua Barat 
dan kota-kota studi di Pulau Jawa.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK yang membidangi Pro-
gram Pendidikan dan Kesehatan, 
Vebian Magal mengatakan, moni-
toring BP dan BM LPMAK ke 
berbagai kota studi merupakan 
kunjungan yang sudah terjadwal 
rutin setiap tahun.   

“Kedatangan bapak dan ibu 
dari badan pengurus dan badan 
musyawarah ini, guna bertemu 
adik-adik sekalian. Ini pertemuan 
antara orang tua dan anak, jadi 
silakan saja adik-adik menyampai-
kan atau menceritakan apa yang 
dialami kalian selama berada di 
kota studi,” kata Vebian Magal 
kepada para peserta program bea-
siswa di masing-masing kota studi, 
mengawali pertemuan tersebut.

Wakil Ketua BP LPMAK, Pdt 
Daniel Kaigere pada pertemuan 
bersama peserta program beasiswa 
di masing-masing kota studi me-

Lebih Baik Kaya Ilmu dari pada Kaya Harta

nyampaikan,  monitoring BP dan 
BM LPMAK yang difasilitasi Biro 
Pendidikan melalui Wakil Sekre-
taris Eksekutif  bidang pendidik-
an dan kesehatan serta kepala 
biro pendidikan dan stafnya ber-
tujuan melihat dari dekat anak-
anak penerima beasiswa sekaligus 
mendengar perkembangan anak-
anak selama studi dan menerima 
berbagai masukan dari anak-anak 
di masing-masing kota studi.

Ikut bersama BP dan BM ke 
kota-kota studi SE LPMAK. Abra-
ham Timang, Wase bidang pen-
dukung, Kristianus Ukago dan 
Wase bidang aset dan investasi, 
Ihfa Karupukaro serta Tim Sekre-
tariat Eksekutif LPMAK lainnya.   

Anggota BM LPMAK, Fery 
Karet yang juga Dekan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat di Uncen 
Jayapura bersama Dr Vince Tebay, 
Dosen FISIP Uncen pada perte-
muan  bersama peserta beasiswa 
mengatakan,  anak-anak peserta 
beasiswa merupakan orang yang 
terpilih dari sekian banyak anak 
yang sangat membutuhkan biaya 
pendidikan pada berbagai macam 
bidang studi.

“Tentu sangat diharapkan dari 
orang tua dan anak-anak sendiri, 
ibarat orang pergi berburu, kem-
bali mesti bawah hasil atau pergi 
melaut, pulang membawa hasil,” 
kata Fery Karet. 

Kalian kata Fery Karet, hari ini 
menjadi mahasiswa, besok men-
jadi pemimpin dan hal ini bukan 
mustahil bagi Tuhan. Keberhasi-
lan bukan hanya milik orang kaya 
tetapi milik siapa saja yang mau 
serius, mau belajar dan mau sung-
guh-sungguh.

Dia mengingatkan peserta bea-
siswa agar bisa menyelesaikan 
kuliahnya sesuai target waktu se-
hingga peluang berikutnya bisa 
dimanfaatkan oleh anak-anak Ka-
moro dan Amungme serta lima 
kekerabatan suku lainnya yang 
juga membutuhkan biaya pendi-
dikan. Kuncinya menurut Fery. 
adalah disiplin apalagi kondisi 
pendidikan saat ini lebih dikenal 
dengan sebutan sistim pendidi-
kan kredit semester. 

Sedangkan anggota BM lain-
nya, Vince Tebay mengatakan, 
anak-anak datang ke kota-kota 
studi harus berjuang diantara 
orang lain. Harus memperlihat-
kan kemampuan bahwa kalian 
juga bisa bersaing. Perlu disiplin 
diri, kerapihan diri dan beretika 
dalam komunikasi. Harus bisa 
menjadi mahasiswa yang beda 
dari mahasiswa yang lain. 

Dia mengatakan, kalau belajar 
baik biasanya para dosen sudah 
melirik siapa mahasiswanya yang 
bisa dipersiapkan un tuk menjadi 
asisten dosen. Vince berharap ada 
anak-anak dari tujuh suku peneri-
ma beasiswa yang ke mu dian bisa 
menjadi asisten do sen atau dosen 
di perguruan tinggi.

Vince memotivasi peserta 
bea  siswa agar terus belajar biar 
bi sa kaya ilmu. “Lebih baik kaya 
ilmu dan punya nama dari pada 

kaya harta tapi otaknya kosong,” 
ujarnya. 

Vince juga berpesan harus tun-
jukkan kualitas diri sebagai maha-
siswa penerima beasiswa LPMAK. 
Katanya, tambang, suatu ketika 
akan habis dan tidak ada kesem-
patan lagi. Sebab itu, gunakanlah 
kesem patan ini baik-baik pasti 
bakal sukses apalagi di era saat 
ini merupakan era teknologi. Ma-
hasiswa tidak boleh keluar hanya 
dengan ijasah tapi harus ada 
ijasah plus, artinya keluar dengan 
memahami teknologi, dunia IT 
itu penting sekali. Selain itu harus 
menguasai Bahasa Inggris supaya 
laku di pasaran. 

Dia juga berpesan agar peserta 
beasiswa jangan mempermalukan 
LPMAK yang sudah keluarkan 
dana begitu besar untuk membia-
yai program beasiswa.

“Ini berkat anugrah Tuhan, 

banyak mahasiswa yang tidak bisa 
kuliah karena tidak punya uang. 
Kalau ada uang, gunakan baik, 
atur diri baik.  Anak-anak yang 
baru lulus jangan cepat-cepat cari 
kerja, jangan semuanya mencari 
kerja ke Freeport. Kalian belajar 
Bahasa Inggris melalui kursus, 
menguasai dunia IT sampai mahir 
barulah mencari kerja, misalnya 
ke Pertamina. Berdasarkan data, 
banyak anak-anak yang masuk ju-
rusan pemerintahan, padahal di 
Uncen ada kedokteran, eksakta, 
silakan masuk pada jurusan terse-
but,” ajak Vince memotivasi. 

Sementara itu Wakil Ketua BP, 
Pdt Daniel Kaigere mengingat-
kan, yang antri untuk mendapat-
kan beasiswa LPMAK sangat 
ba   nyak, bu kan saja anak-anak 
Ka moro dan Amungme atau lima 
su ku sa ja tapi juga Papua lain bah-
kan  non Papua. Biro Pendidikan 
be kerja keras menyeleksi da ri seki-
an banyak permohonan itu. 

“Kalian yang menerima bea-
siswa ini merupakan anak-anak 
yang berbahagia, sebab itu gunak-
an kesempatan baik-baik sebab 
masih ada orang lain yang antri,” 
pesan Pdt Daniel.

Sedangkan Wase Aset, Ihfa 
Karupukaro menegaskan, tidak 
selamanya Freeport ada sehingga 
manfaatkan peluang yang ada 
demi mencapai cita-cita. Dia men-
gatakan, sebelum menjadi peserta 
beasiswa, ada komitmen antara 
peserta beasiswa dengan LPMAK 
yang sudah ditandatangani.” 
Ingat itu baik-baik dan tetap se-
mangat belajar,” pesan Ihfa. (tho-
bias maturbongs)

BADAN Pengurus dan Badan Musyawarah Lem-
baga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) menilai program pendidikan-- khu-
susnya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa 
asal Kamoro dan Amungme serta lima suku kekera-
batan di Kabupaten Mimika telah memberikan dam-
pak positif kepada masyarakat.

Penilaian itu berdasarkan hasil monitoring Badan 
Pengurus dan Badan Musyawarah ke seluruh kota 
studi belum lama ini. Melalui monitoring tersebut, 
BP dan BM melakukan pertemuan dengan peneri-
ma beasiswa program kerjasama dan umum di kota 
studi Manado, Jayapura, Manokwari, Surabaya, 
Malang, Semarang dan Jakarta.

Kendati mengapresiasi berbagai terobosan dan 
perkembangan positif dari program beasiswa, 
namun BP dan BM LPMAK juga mengkritisi sejum-
lah temuan yang menjadi keluhan hampir di seluruh 
kota studi.

Keterlambatan pengiriman biaya studi, manage-
men uang dan waktu yang kurang baik, rendahnya 
semangat belajar dan seringnya peserta beasiswa 
sibuk di luar kampus menjadi permasalahan yang 
mencuat tatkala BP dan BM melakukan tatap muka 
dengan peserta program beasiswa dan para mitra 
lembaga pendidikan.

Menyikapi beragam persoalan yang mengemuka 
itu, anggota BM-LPMAK, Ferry Kareth mengatakan, 
peserta beasiswa perlu memahami untuk apa ke-
hadiran mereka di tanah rantau. Tentunya untuk 

belajar, sebab itu harus mengatur waktu agar tidak 
mengganggu kegiatan belajar mengajara sebab yang 
menentukan waktu adalah anak-anak sendiri. 

Sedangkan Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK 
bidang Pendidikan dan Kesehatan, Vebian Magal 
menyikapi kendala lain berupa penyesuaian bahasa 
oleh peserta program dengan meminta para mitra 
lembaga pendidikan untuk membantu peserta pro-
gram tersebut.

“Untuk penyesuaian lingkungan, penerima bea-
siswa harus berusaha, jangan jadi pemohon dan ber-
harap ada kemudahan karena kerjasama,” kata Ve-
bian sambil meminta peserta beasiswa jangan pula 
berlama-lama di kota studi. Segera selesaikan pendi-
dikan, pulan dan bangun Mimika, kata Vebian lagi.

Pada monitoring BP dan BM itu, peserta bea-
siswa juga mempertanyakan kemungkinan melaku-
kan penelitian di Timika serta permintaan laptop. 
Mengenai hal tersebut Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang secara tegas mengatakan, bagi 
yang mau penelitian, bisa datang ke pemerintah teta-
pi harus program studi yang relevan seperti bidan, 
pertambangan, kedokteran, kesehatan masyarakat 
atau bidan kependidikan.

Terkait permintaan laptop, Wakil Sekretaris 
bidan Pendidikan, Vebian Magal mengatakan, pada 
prinsipnya menyetujui usulan dari peserta beasiswa 
SMAK St Agnes namun tentunya dengan memper-
timbangkan prestasi dari peserta beasiswa tersebut.  
(thobias maturbongs)

Beragam Masalah di Kota Studi

Anggota Badan Musyawarah, Badan Pengurus, Tim Sekretaris Eksekutif LPMAK foto bersama para peserta program beasiswa dan mitra pengelola 
beasiswa usai pertemuan.

WILLEM BOBI
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SEKRETARIS Eksekutif 
LPMAK, Abraham Timang 
mengatakan para peserta 

beasiswa tanggungan LPMAK 
yang tersebar di Indonesia lebih 
mampu berkreasi dan menyele-
saikan pendidikanya tepat waktu.

Pesan tersebut disampaikan 
dalam kesempatan kunjungan 
kerja dan monitoring Badan 
Musyawarah (BM) dan Badan 
Pengurus (BP) LPMAK ke Kota 
Studi Manado, belum lama ini.

“Pesan utama, baik dari orang-
tua maupun pengurus lembaga 
itu sama, yaitu peserta beasiswa 
(LPMAK) ini berkreasi dalam be-
lajar dan selesai tepat waktu!” kata 
Abraham Timang di Aula Getse-
mani Manado Sulawesi Utara.

Peserta beasiswa dan para 
orangtua wali mitra yang hadir, di-
antaranya SMP dan SMA Lokon, 
Univeristas Katolik Dela Salle, 
Universitas Negeri Samratulangi 
Manado.

PERMINTAAN peserta program 
beasiswa LPMAK agar lembaga 
pengelola Dana Kemitraan PT 
Freeport Indonesia (PTFI) ini 
menyediakan lapangan pekerjaan 
bagi peserta beasiswa yang telah 
menyelesaikan pendidikannya, 
ditolak oleh Kepala Biro Pendidi-
kan LPMAK, Titus Kemong.

Menurut Titus Kemong, 
LPMAK hanya membiayai pendi-
dikan melalui progam beasiswa. 
Ketika selesai kuliah, urusan pe-
kerjaan menjadi tanggungjawab 
masing-masing. Kalaupun ada 
yang memasukan laparan untuk 
bekerja sebagai pegawai LPMAK, 
syaratnya harus melalui prosedur 
dan mengikuti tes lisan maupun 
tertulis.

“Saya tegaskan, masalah peker-
jaan itu urusan masing-masing. 
Kalian sudah kuliah sesuai latar-
belakang pendidikan sehingga itu 
menjadi jaminan untuk mencari 
pekerjaan,” tegas Titus Kemong 
menjawab permintaan peserta 
beasiswa saat bertatap muka den-
gan Badan Pengurus dan Badan 
Musyawarah LPMAK belum lama 
ini.

Mengenai permintaan lapan-
gan pekerjaan itu, anggota Badan 
Musyawarah LPMAK perwakilan 
PTFI, Claus Wamafma yang ikut 
dalam pertemuan tersebut mem-
berikan ‘angin’ kepada peserta 
beasiswa yang mengambil jurusan 
pertambangan.

“Silakan yang nantinya lulus 
dari jurusan pertambangan, kirim 
nilainya ke saya dan kami akan 
ikutkan dalam proses seleksi 

Peserta Beasiswa Ditantang Berkreasi
Lanjutnya, biaya pendidikan 

dan akomodasi ditanggung oleh 
LPMAK. Bukan berarti, para 
orangtua memiliki cukup uang 
untuk berkunjung ke kota studi. 
Tidak mungkin juga orangtua 
datangi untuk memberikan nase-
hat. “Kami ini mewakili orangtua, 
dan memberikan nasehat, sekal-
igus melihat perkembangan anak-
anak, juga berkomunikasi dengan 
mitra pengelola, sejauh mana 
prestasi dan kemajuan akademik 
serta potensi ekstra anak-anak?” 
ujarnya.

Anggota BM Perwakilan Suku 
Kamoro, Dominikus Mitoro 
mengatakan kesempatan terse-
but peluang bagi generasi Papua, 
terutama asal Suku Kamoro dan 
Amungme. “Baca tulis, berhitung 
tak hanya dalam bahasa Indo-
nesia. Dunia (kemajuan) terus 
berkembang. Di Papua ada peru-
sahaan China, Amerika dan lain-
lain. Apakah kalian bisa menulis, 

bekerja di perusahaan. Perusa-
haan untuk mencari lulusan per-
tambangan jujur saja setengah 
mati dan saya berharap anak-anak 
kita dari peserta beasiswa LPMAK 
bisa memperlihatkan kemam-
puan khususnya dari jurusan per-
tambangan. Kalaupun ada beber-
apa dari jurusan acounting juga, 
boleh memasukan nilai-nilainya 
untuk diseleksi,” kata Claus Wa-
mafma.

Pada pertemuan itu Claus 
menjelaskan, salahsatu misi dari 
LPMAK adalah memajukan ma-
syarakat lewat program pendi-
dikan, kesehatan dan ekonomi. 
Salahsatu dari turunan misi itu 
adalah program pendidikan ke-
mudian diterjemahkan tidak 
hanya dalam bentuk pembangu-
nan fisik buat masyarakat Kamoro 
dan Amungme tapi juga buat ma-
syarakat lima suku kekerabatan 

di Kabupaten Mimika. Program 
pendidikan ini tidak hanya ber-
bentuk fisik tapi melalui LPMAK 
telah menghadirkan program ban-
tuan beasiswa. “Peserta beasiswa 
yang ada terdaftar sebagai peserta 
beasiswa adalah orang-orang ter-
pilih, orang-orang pilihan karena 
bisa masuk di kampus-kampus 
yang hebat baik di Papua mau-
pun di kota studi lainnya di luar 
Papua. Saya tidak membayang-
kan apa yang selama ini menjadi 
pergumulan di LPMAK sebentar 
lagi menjadi kenyataan yang luar 
biasa. Beberapa bahkan banyak 
dari anak-anak beasiswa ini sudah 
memasuki semester tujuh, semes-
ter sembilan dan bahkan skripsi. 
Ini luar biasa,” ujarnya.

Hebatnya lagi ada jurusan per-
tambangan, informatika, bahasa 
Inggris, ekonomi, acounting, per-
tanian, peternakan. Ini luar biasa.

“Doa bukan saja dari LPMAK 
tapi dari orang tua adalah ber-
harap anak-anak cepat selesai dan 
kembali bekerja membangun dae-
rah. Cepat selesai supaya tanah 
Papua ini diisi dengan pemban-
gunan, diisi dengan orang-orang 
terbaik yang dihasilkan dari Uni-
versitas Negeri Papua, Universitas 
Cenderawasih, Universitas Negeri 
Musamus dan universitas lainnya 
di Indonesia,” pesannya.

Menurutnya, selesai dari bang-
ku kuliah dengan berbagai latar 
pendidikan itu awal dari pembuk-
tian, sedangkan yang akan meni-
lai hasilnya adalah masyarakat, 
apakah ilmu yang diperoleh di 
kampus bisa menjadi berkat bagi 
masyarakat, bisa menjawab kebu-
tuhan masyarakat. Jadi renung-
kan baik-baik sebab perguruan 
tinggi itu tidak hanya ilmu yang 
kita pelajari, perguruan tinggi se-
benarnya tempat dimana belajar 
untuk bagaimana hidup di ma-
syarakat.

“Jadi tidak pandai secara keil-
muan tapi juga pandai untuk 
hidup di masyarakat, hidup ber-
sosial. Karakter seperti ini yang 
harus dibawa ke masyarakat den-
gan tantangan yang berbeda,” 
kata Claus Wamafma.

Sementara Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, Abraham Timang mem-
berikan gambaran umum tentang 
kondisi LPMAK berkaitan den-
gan keuangan PT Freeport Indo-
nesia akibat belum adanya kej-
elasan status kontrak karya yang 
sangat berpengaruh pada program 
yang berjalan di LPMAK. Salahsa-

tunya adalah program pendidikan 
terkait penerimaan calon peserta 
beasiswa pada tahun 2016.

Sehubungan hal tersebut, 
para peserta program beasiswa 
diharapkan menggunakan kes-
empatan dengan sebaik-baiknya. 
Apabila ada yang tidak serius dan 
bermain-main sehingga nilainya 
merosot atau melakukan pelang-
garan, LPMAK akan memulang-
kan dan kembalikan kepada 
orang tua. Entahlah nanti orang 
tua mau membiayai sendiri, itu 
silahkan saja.

Peserta program beasiswa juga 
dilarang keras terlibat dalam keg-
iatan politik. “Tugas kalian adalah 
belajar agar cepat selesai dan kem-
bali membangun daerah. Silakan 
mau terjun ke dunia politik, nanti 
setelah lulus dan telah bekerja, itu 
boleh saja. Jangan mengikuti or-
ganisasi atau kelompok yang tidak 
jelas tujuannya dan pada akhirnya 
kalian yang menjadi korban,” 
tegas Abraham.

 Anggota BP LPMAK per-
wakilan lembaga adat Suku Ka-
moro, Gery Okoare yang ikut 
dalam pertemuan itu menyam-
paikan, hasil dari monitoring ini 
akan dijadikan bahan evaluasi 
oleh Badan Pengurus dan Badan 
Musyawarah.

“Kalau selama ini kami men-
dengar dan menerima berbagai 
laporan hanya secara lisan dan 
tertulis, saat ini kami datang 
langsung untuk melihat dan men-
dengar sendiri, seperti kenyataan 
yang ada,” katanya. (thobias ma-
turbongs)

LPMAK Tidak Menyiapkan Lapangan Pekerjaan

membaca atau menghitung dalam 
bahasa Mandarin?” tegasnya 
menantang.

Ketua BP LPMAK, Yohanes 
Deikme mengatakan perkemban-
gan tersebut dapat juga dilihat 
dari lingkungan sosial, pendidi-
kan dan kemauan tiap peserta. 
“Kalau memiliki niat dan keingi-
nan yang tinggi, maka impian itu 
dapat diraih!” kesannya.

Setidaknya, menjadi peserta 
beasiswa LPMAK merupakan 
salah satu kesempatan, serta 
berkomitmen untuk mencapai 
cita-cita. “Kalau kalian tidak seri-
us, tidak berkreasi tapi main-main 
banyak, maka komitmen tepat 
waktu dan berprestasi bisa ter-
ancam, diputus bila tak mampu 
mengikuti pedoman dan aturan 
beasiswa LPMAK!” tambah Vebi-
an Magal, Wakil Sekretaris Ekse-
kutif LPMAK Bidang Pendidikan 
dan Kesehatan LPMAK. (willem 
bobi)

Anggota Badan Musyawarah, Badan Pengurus dan Sekretaris Eksekutif LPMAK saat melakukan 
monitoring di kota studi.

Gery Okoare
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Dubes Vatikan Kunjungi Program LPMAK
DUTA Besar Vatikan untuk Indonesia, Mongsignor (Mgr) Antonio Guido Fili-
pazzi melakukan 3 (tiga) agenda terpenting dalam kunjungan ke Timika Papua 
sejak Senin (10/10) sampai Kamis (13/10) tahun 2016.

Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Saklil melalui Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Keuskupan Timika, Pastor Bernard Kedang, SCJ mengatakan ketiga agen-
da tersebut bersifat interen Gereja Katolik.

“Tiga agenda internal yaitu, kunjungan ke lokasi pelayanan pendidikan dan ke-
sehatan yang dilakukan oleh Keuskupan Timika (Papua). Kemudian mentahbis-
kan empat Diakon, sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Katolik 
Tiga Raja Timika yang ke-6. Agenda terakhir yaitu melakukan pertemuan interen 
bersama para rohaniwan-rohaniwati Katolik asal lima wilayah dekenat Keuskupan 
Timika,” kata Pastor mewakili Uskup Keuskupan Timika, Selasa siang.

Kemudian Dubes Vatikan mengunjungi  Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) 
serta lokasi pelayanan pendidikan di Sekolah dan Asrama Solus Populi dilakukan 
pada Rabu (12/10). Keduanya merupakan kegiatan LPMAK yang dikerjakan me-
lalui kerjasama LPMAK-Keuskupan Timika sejak beberapa tahun silam.

Dubes Vatikan juga mentahbiskan ke-4 frater pada perayaan Ulang Tahun Ge-
reja Katolik Katedral Tiga Raja Timika, Rabu (12/10).  (willem bobi)
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Menjangkau Kampung Bersama Klinik Terapung

SEBANYAK 9 warga  kampung asal 
Suku Kamoro di Pesisir Mimika mengikuti 
operasi katarak mata di Kampung Timika 

Pantai, Distrik Mimika Tengah, Senin (24/10). 
Mereka berasal dari Kampung Keakwa, Kao-
kanao serta beberapa dusun sekitarnya.

Kepala Biro Kesehatan LPMAK, Yusuf Nu-
groho mengatakan,  sebanyak 941 warga yang 
melakukan pemeriksaan katarak, hanya 27 yang 
teridentifikasi mengalami katarak. “Dari jumlah 
tersebut, hanya Sembilan orang atau 11 mata 
yang melakukan operasi katarak,” katanya.

Para pasien dijemput dari kampung asal. 
“Kemudian inap di Timika Pantai, lalu pada Senin 
(24/10) siang, kami bawa satu per-satu meng-
gunakan perahu motor menuju kapal klinik 
terapung,” katanya.

Pelaksana kegiatan ini terdiri dari Tim Kese-
hatan The John Fawcett Foundation (sebelum-
nya YKI, Yayasan Kesehatan Indonesia), dibantu 
staf Biro Kesehatan LPMAK, mitra kerja LPMAK 
yaitu Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kes-
ehatan di Indonesia (Pelkesi). (willem bobi)

Tim Dokter dari Yayasan Kemanusiaan Indonesia (YKI) melakukan operasi katarak diatas Kapal klinik Terapung LPMAK. Dengan adanya Layanan Bergerak melalui Kapal Klinik Terapung, masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir Kabupaten Mimika 
dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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Masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir Kabupaten Mimika mendapat layanan pemerikasan mata dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Tim medis memerika mata pasien dan mempersiapkan pasien sebelum dilakukan operasi 
katarak yang akan dilaksanakan diatas Kapal klinik Terapung LPMAK. Tampak dalam gambar pasien yang akan dioperasi dievakuasi keatas kapal dengan cara digendong.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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BUMI Cenderawasih pada 
20 tahun mendatang 
membutuhkan pemimpin 

yang visioner yang memiliki ke-
mampuan untuk memahami 
tantangan lokal dimasa depan, 
namun menggunakan kerangka 
berpikir global dalam menyele-
saikan masalah, tanpa mengabai-
kan kearifan lokal.

Hal itu disampaikan  Executif 
Vice President  Sustainable De-
velopment PT Freeport Indone-
sia, Sony Prasetyo dihadapan 43 
orang mahasiswa pada Latihan 
Kepemimpimpin-an Tingkat 
Dasar Mahasiswa Asal Mimika 
yang diselenggarakan atas  kerja 
sama antara PTFI dengan 
Yayasan Bina Teruna Bumi 
Cenderawasih (Binterbusih) yang 
berlangsung  di Papua Trainning 
Center Sentani, Jayapura baru-
baru ini. 

Mimika, menurut Sony, mem-
butuhkan pemimpin yang memi-
liki kepekaan sosial budaya dan 
berorientasi pada kebutuhan dan 
harapan hidup masyarakat yang 
dinamis.

“Karena mahasiswa sebagai 
generasi pemimpin masa depan 
maka PTFI memberikan dukung-
an baik secara sosial, budaya dan 
ekonomi terutama terkait dengan 
pengembangan karakter pendi-
dikan. Anak muda Papua adalah 
bagian dari   perubahan , maka 
harus mempersiapkan diri meng-
hadapi perubahan itu supaya 
tidak dilindas oleh perubahan itu 
sendiri,” tegas Sony saat berbicara 
pada Latihan Kepemimpinan 
Tingkat Dasar (LKTD) dengan 
motto AKU BERUBAH DUNIA 
BERUBAH ini.

 LKTD yang baru pertama kali 
diadakan  di lingkungan maha-
siswa asal Mimika di Jayapura 
ini diawali dengan ibadat yang 
dipimpin Direktur Yayasan Bin-
terbusih, Paul Sudiyo. Dalam 
kotbahnya Paul menyatakan, ma-
hasiswa adalah calon pemimpin 
masa depan, maka harus memper-
siapkan diri supaya dapat  men-
jawab tantangan masyarakat yang 
semakin berat.

Mendasari kotbahnya dari I Pe-
trus 5: 1-7 ke depan dibutuhkan 
pemimpin yang bukan memak-
sakan kehendak tetapi menjalank-
annya dengan sukarela, jangan 
mau mencari keuntungan diri 
tetapi dengan pengabdian  dan 
jangan hanya memerintah tetapi 
dengan memberikan teladan. “Pe-
mimpin yang tidak sombong teta-
pi yang merendahkan diri dihada-
pan Tuhan yang kuat , sehingga 
akan memperoleh kekuatan dari 

padaNya dalam menjalankan 
Kepemimpinannya.

Sementara ituVice President 
Comunity Relation PTFI, Arnold 
Kayame yang sekaligus menyemat-
kan  tanda peserta dan membuka 
LKTD dengan pemukulan Tifa 
dalam sambutannya mengharap-
kan mahasiswa berani membuka 
diri belajar dari orang lain tidak 
terbatas belajar di kampus . “Ma-
hasiswa jangan hanya menjadi 
jago kandang tetapi berani ke-
luar, aktif pada organisasi ma-
hasiswa yang lebih luas sehingga 
memperoleh pengalaman yang 
lebih luas dan bervariasi. Melalui 
LKTD ini diharapkan menjadi 
modal dasar untuk memban-
gun diri berlatih mengubah diri, 
menjadi orang yang prihatin atas 
kehidupan masyarakat dan ter-
panggil untuk ikut menyelesaikan 
permasalahan yang ada ditengah 
masyarakat,” pesan Arnold.  

Kesempatan yang sama, Dol-
finus Kamesrar dari Yayasan Bin-
terbusih mengajak para peserta 
untuk menemukan bersama 
tujuan mengikuti LKTD dan 
bagaimana tujuan itu dapat dica-
pai selama lima hari pelatihan. 
“Semua peserta diharapkan fokus 
pada pelatihan ini sesuai dengan 
aturan yang sudah dibuat bersama 
, disiplin ikuti acara demi acara 
karena semua aktifitas selama 
LKTD yang dijalankan penting 
untuk membekali diri menjadi 
pemimpin masa depan,” ujarnya.     

Direktur Binterbusih, Paul 

Sudiyo sebagai pemateri pertama 
menyampaikan materi tentang 
Kepemimpinan Pribadi. Untuk 
memahami kepemimpinan priba-
di ini diawali dengan pemahaman 
tetang siapa manusia. Sebagaima-
na dikatakan Paul, menurut kitab 
Kejadian manusia diciptakan  se 
gambar dengan Allah sendiri. Ma-
nusia merupakan makluk ciptaan 
tertinggi yang diberikan kuasa atas 
seluruh bumi dan isinya.  Pada 
dasarnya Tuhan menjadikan ma-
nusia sungguh luar biasa. Manu-
sia diberikan anugerah istimewa 
kehendak yang bebas untuk me-
milih dan kemampuan untuk me-
milih yang baik dan benar.

“Untuk itu Tuhan memberikan 
prinsip-prinsip hidup yang ke-
benarannya pasti tidak diragukan 
, tetap tidak berubah, diterima 
oleh semua bangsa, agama dan 
semua umur. Misalnya kejujuran, 
keadilan, kasih , pelayanan, hor-
mat, intregitas, memberi sumban-
gan. Selain Tuhan  sudah mena-
namkan prinsip-prinsip dalam 
hati setiap manusia Tuhan mem-
berikan  empat kecerdasan yaitu 
kecerdasan phisik, kecerdasan 
mental, kecerdasan emosional 
dan kecerdasan spiritual,” jelas-
nya.

Masih menurut Paul, manusia 
yang mengembangkan anugerah 
bawaan secara maksimal men-
jadi orang-orang yang luar biasa, 
misalnya para penemu tehnologi, 
tokoh tokoh dunia Mahatmagan-
di, Nelson Mandela, Sr Theresia 

dll. “Kalau kita belum luar biasa 
karena kita belum mengembang-
kan secara maksimal potensi an-
ugerah istimewa yang berasal dari 
Tuhan. Paradigma yang  benar 
terhadap manusia akan sangat 
membantu mengembangkan 
potensi diri menjadi pemimpin 
masa depan. Paradigma terha-
dap diri , terhadap teman dan 
kebiasaan-kebiasaan harus diubah 
agar mampu membangun diri se-
cara maksimal,” ujarnya.

Dikatakan,  ada tiga pilar untuk 
menjalankan kepemimpinan 
pribadi . Pertama adalah menjadi 
orang yang proaktif dengan ciri-
ciri menjadi orang yang bertangg-
gungjawab atas hidupnya sendiri 
, bukan menggantungkan diri 
pada orang lain maupun kondisi. 
Orang proaktif adalah orang yang 
peduli , berani mengambil inisi-
atif tidak menunggu, mengem-
bangkan medan pengaruh positif 
tidak mudah menyalahkan orang-
orang lain, situasi kondisi, tetapi 
selalu mencari jalan untuk sukses, 
tidak mudah putus asa dan mem-
biarkan dirinya menjadi korban. 
Dalam keadaan apapun juga 
orang proaktif eksis karena den-
gan kehendak bebas dan kemam-
puan untuk memilih yang baik, 
menggunakan prinsip-prinsip se-
cara maksimal dan menggunakan 
empat kecerdasannya akan men-
gambil keputusan yang baik dan 
benar dalam situasi apapun.  Pilar 
yang kedua, menurutnya adalah 
selalu mengingat pada  tujuan 
terakhir . “Kalau kita bertanggung 
jawab atas hidup kita ke depan, 
maka kita juga harus menentukan 
kita ke depan mau menjadi apa?”

Para peserta LKTD lalu ditun-
tun untuk membuat visi pribadi. 
Banyak mahasiswa ketika me-
nyelesaikan study bingung mau 
lakukan apa, sehingga satu tahun 
menganggur, dua tahun men-
ganggur bahkan tiga tahun men-
gangggur tidak buat apa apa.

Pertanyaannya mengapa jadi 
demikian? Yaah karena ia tidak 
mempunyai visi yang jelas, men-
jadi mahasiswa asal kuliah, bah-
kan ada yang  maunya tidak 
belajar jadi pintar, tidak bekerja 
menjadi kaya. Waktunya diisi 
hanya untuk hal-hal yang meny-
enangkan. Kalau mahasiswa me-
miliki visi yang jelas, maka ia akan 
dituntun oleh visi, waktu yang ada 
dipakai untuk mempersiapkan 
diri bagaimana supaya visi bisa di-
wujudkan. Peserta diajak   untuk 
mengenal potensi dan situasi, ma-
salah dan tantangan masyarakat 
Papua khususnya Mimika, lalu 
membuat visi pribadi.

Pilar yang ketiga adalah 
bagaimana membuat prioritas, 
mendahulukan yang penting . 
Banyak mahasiswa terjebak pada 
hanya melakukan hal-hal yang 
mendesak dan penting , bahkan 
banyak pula yang sering  melaku-
kan yang mendesak walaupun 
tidak penting misalnya ngobrol 
berjam-jam , jalan-jalan yang tidak 
jelas tujuan , main game , sibuk 
dengan HP dll.

“Mahasiswa yang demikian 
tentu saja tidak akan mampu 
mewujudkan visi, maka peserta 
dilatih untuk melihat aktifitas 
harian mana yang penting, mana 
tidak penting mana yang mende-
sak, mana yang penting tetapi 
tidak mendesak. Mahasiswa calon 
pemimpin masa depan mesti 
membiasakan diri selalu men-
gutamakan yang penting walau-
pun  tidak mendesak,” ujarnya.

Sebagai pemimpin masa depan 
peserta harus membiasakan 
diri hidup dengan tiga pilar itu 
sehingga menjadi pemimpin-
pemimpin yang mandiri layak 
dipercaya. Untuk menjadi layak 
dipercaya, kata Paul,  pertama-
tama haruslah menjadi orang yang 
berkarakter kuat sekaligus pintar 
dan memiliki ketrampilan untuk 
memimpin.

“Kalau  belum layak dipercaya 
saatnya kita untuk berubah men-
jadi orang yang berkarakter ,me-
miliki pengetahuan dan ketrampi-
lan. Waktu  yang ada tersedia bagi 
kita para mahasiswa membentuk 
diri membiasakan diri menjadi 
orang yang peduli, tanggung 
jawab, jujur, memiliki integritas, 
berani mengambil inisiatif,  mem-
beri kontribusi dan bukan men-
jadi pengeritik , pengamat  dan 
tukang mengeluh,” tegas Paul.

Dia menambahkan, sayang-
nya tidak mudah untuk berubah 
dari dalam, maka harus berani 
memanggul salib, menyangkal 
diri melawan keinginan diri yang 
mau mencari kesenangan-kesen-
gan sesaat, yang hanya memberi 
kepuasan jangka pendek tetapi 
akan mengakibatkan penderitan 
yang panjang. Perubahan, menu-
rutnya, dimulai dari hal-hal yang 
kecil setia dan pegang komitmen 
yang sudah dibuat.

Dalam pelatihan ini, Octo-
vianus Lolong  dari PTFI  juga 
memberikan pemahaman bagai-
mana memelihara kesehatan dan 
terutama bagaimana menjaga diri 
terhadap virus yang mematikan 
yang sampai sekarang belum ada 
obatnya yaitu HIV/AIDS. 

Anak Muda Papua bagian dari Perubahan

Executif Vice President  Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Sony Prasetyo.

l bersambung halaman 9
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 “Kondisi di Timika dan seki-
tarnya sudah mengkhawatir kan 
terhadap penularan HIV/AIDS 
maka  tidak ada jalan lain kecu-
ali berperang melawan penyakit 
tersebut. Kalau kita di jalan yang 
salah harus  berani mengubah 
diri supaya terhindar dari HIV/
AIDS,” pesannya.

Pemimpin masa depan harus 
memiliki ketrampilan yang cukup 
untuk memimpin, maka para 
peserta dibekali juga dengan lati-
han berorganisasi yang diberikan 
oleh Robert Manaku dari Bin-
terbusih. Pembicaraan mengenai 
organisasi ini sangat menarik 
bagi para peserta karena mereka 
juga sedang mengalami  tantan-
gan dalam berorganisasi. Selain 
ketrampilan untuk berorganisasi 
mereka juga dilatih untuk kese-
kretariatan, bagaimana mengar-

sipkan surat, mengenal berma-
cam-macam surat dan latihan 
membuat surat.

Mantan Kepala Biro Pendidi-
kan LPMAK, Pascalis Abner yang 
saat ini menjabat Sekretaris Yayas-
an Binterbusih memfasilitasi lati-
han ini.  Ketrampilan berbicara di 
depan umum sangat dibutuhkan 
oleh para pemimpin, maka para 
peserta diberikan latihan bagaima-
na menjadi Master of Ceremoni 
(MC), bagaimana mempersiap-
kan pidato dan melakukannya. 
Acara latihan pidato dan MC 
yang difasilitasi oleh Dolfin dan 
Paul ini diikuti dengan serius, 
penuh perhatian terlebih ketika 
latihan pidato mencapai pun-
caknya, pemilihan peserta terbaik 
dalam pidato. Ketrampilan untuk 
mempersiapkan rapat, menyu-
sun agenda rapat dan memimpin 
rapat harus dimili ki oleh para pe-
mimpin, maka tim Binterbusih 

tidak melupakan memberikan 
bekal ini kepada peserta LKTD.

Pemimpim harus memiliki ke-
pekaan sosial , bukan hanya me-
lihat dengan mata setiap peristiwa 
yang terjadi akan tetapi perlu me-
lihat dengan mata hati.

PTFI melalui Manajer Coor-
porate  Comunication Jakarta 
memaparkan sejumlah masalah 
sosial yang ada di Mimika dan 
bagaimana PTFI  peduli terha-
dap permasalahan tersebut den-
gan membuat program-program 
pemberdayaan bagi masyarakat. 
Kepemimpinan praktis diberikan 
dalam bentuk pembagian tugas 
setiap peserta supaya mengalami 
memimpin entah itu menjadi 
ketua kelas, ketua kamar, ketua 
kelompok, memimpin doa yang 
setiap kali dilakukan secara ber-
gantian.  

Mengakhiri pelatihan itu, Di-
rektur Binterbusih, Paul Sudiyo 

POSISI mahasiswa dalam tatanan 
sosial kehidupan bermasyarakat 
adalah sebagai tonggak kemajuan 
dan perkembangan dalam ma-
syarakat itu sendiri.

Harapan akan adanya peruba-
han untuk menuju Mimika 
yang lebih baik ada di pundak 
ma hasiswa Amungme Kamo-
ro (AMOR) serta lima suku 
ke kerabatan, sehingga kami 
dari Lembaga Pengembangan 
Ma syarakat Amungme Kamo-
ro (LPMAK) dan lima suku kera-
bat di Kabupaten Mimika sangat 
berharap pada para pelajar mau-
pun mahasiswa yang mendapat-
kan kesempatan menjadi peserta 
program beasiswa LPMAK.

Hal ini menjadi semacam kewa-
jiban yang harus ditunaikan oleh 
pelajar dan mahasiswa Amungme 
Kamoro dan lima suku kera-
bat lain yang bergabung dalam 
program beasiswa karena kami 
mengingat bahwa masa depan Ka-
bupaten Mimika ini ada di tang-
an mereka. Mahasiswa tidak lagi 
berperan sebagai individu yang 
hanya memikirkan masa depan 
pribadi, namun secara sadar ber-
sedia untuk mengabdikan dirinya 
bagi kemajuan daerah ini untuk 
masa mendatang.

Kesempatan untuk mendapat-
kan beasiswa melalui Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme Kamoro serta lima 
suku kerabat yang ada ini sebai-
knya dimanfaatkan secara baik 
oleh pelajar dan mahasiswa den-
gan menyiapkan diri secara 
matang, baik pemahaman secara 
akademik maupun pembentukan 

berharap, peserta LKTD untuk 
berubah,  menentukan hidup ke 
depan mau menjadi pemimpin 
atau mau menjadi orang biasa 
meneruskan kebiasaan yang salah 
selama ini. 

Kalau mau menjadi pemimpin, 
kata Paul,  harus berani mening-
galkan hidup lama yang menurut 
anda sendiri sesudah mengikuti 
LKTD tidak benar dan melaku-
kan yang belum anda lakukan 
walau anda sekarang yakin bahwa 
itu adalah benar dan baik.

Para peserta diminta menulis 
di kertas putih yang mau diting-
galkan dan kertas hijau yang 
setelah LKTD ini kita lakukan. 
Dalam alunan musik para peserta 
dituntun untuk merefleksi dan 
membuat komitmen, secara per-
lahan-lahan para peserta dibawa 
kepada pertobatan. Dolfin den-
gan suara khas “Ebied“ menga-
jak peserta untuk menelanjangi 

Tujuan dan Harapan LPMAK pada Pelajar dan Mahasiswa AMOR dan Lima Suku Kerabat Program Beasiswa

Adanya Perubahan untuk Menuju Mimika yang Lebih Baik

karakter sesuai harapan masyara-
kat untuk memajukan berbagai 
struktur kehidupan di segala bi-
dang, mulai dari ekonomi, politik 
dan pemerintahan, sosial, kes-
ehatan, pendidikan dan hukum, 
secara profesional dan bertang-
gungjawab.

Untuk mencapai kondisi eko-
nomi yang baik, kestabilan di 
bidang politik, sistem pemerin-
tahan yang bersih, kehidupan so-
sial yang aman, pemerataan pelay-
anan pendidikan dan kesehatan 
yang mampu menjangkau seluruh 
masyarakat hingga pelosok kota 
maupun kampung, serta pen-
egakan hukum dengan adil, maka 
diperlukan adanya persiapan yang 
matang dari generasi Amungme 
Kamoro dan lima suku kerabat 
lainnya karena mereka merupak-
an penerus pembangunan di Ka-
bupaten Mimika ini.

Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme Kamoro 
(LPMAK) saat ini berfungsi seba-
gai pusat pengembangan peradab-
an Amungme Kamoro dan lima 
suku kekerabatan lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kami dari 
LPMAK menempatkan pelajar 
dan mahasiswa yang berada di 
dalam program beasiswa sebagai 
aset yang bisa diharapkan untuk 
mengembangkan peradaban ma-
sing – masing sukunya melalui 
kontribusi dan peran aktif yang 
nantinya bisa diberikan untuk ka-
bupaten asal setelah mereka mem-
punyai kemampuan yang dibu-
tuhkan dalam pengembangan 
peradaban sesuai dengan bidang 
masing – masing.

Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme Kamoro 
(LPMAK) tidak hanya membiayai 
di bidang akademis, tetapi disaran 

anggarkan juga untuk menyeleng-
garakan pendidikan karakter yang 
bertujuan untuk membentuk 
moral dan perilaku  pelajar dan 
mahasiswa agar mempunyai sikap 
yang santun sesuai adat dan ke-
biasaan yang menjunjung tinggi 
budaya ketimuran.

Sehingga ketika mereka sele-
sai suatu jenjang studi, mereka 
bisa mengabdikan diri kepada ma-
syarakat. Menurut penulis, pro-
gram non akademik tidak sebagai 
pelengkap, namun juga menjadi 
suatu keharusan yang bertujuan 
untuk menyempurnakan totali-
tas para pelajar dan mahasiswa 

diri  , para peserta dalam keadaan 
mata tertutup kain hitam ditun-
tun untuk melihat masa lalunya 
yang tidak layak untuk menjadi 
calon pemimpin dan mengarah-
kan hidup ke masa depan dengan 
langkah menjadi manusia luar 
biasa. Isak tangis mewarnai acara 
ini para peserta dituntun satu per-
satu menuju tempat pembakaran 
kertas meninggalkan masa lalu 
kemudian   didoakan agar setiap 
peserta dapat menjalankan komit-
mennya meninggalkan masa lalu 
dan hidup sebagai manusia baru.

Penutupan pelatihan LKTD 
dilakukan oleh E-VP PTFI, Sony 
Prasetyo dengan menabuh Tifa 
dan melepas tanda peserta serta 
memberikan cenderamata dan 
sertifikat kepada para  peserta 
LKTD terbaik yaitu  Markus 
Magai, Olipius Kum dan Vimion. 
S. Ikomouw. (*/thobias matur-
bongs)

satu tujuan pengabdian kepada 
masyarakat adalah untuk mem-
bantu mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta memajukan kese-
jahteraan masyarakat itu sendiri.

Selain menjadi individu yang 
cerdas, mahasiswa juga dituntut 
untuk memiliki sikap, moral, dan 
kepribadian yang santun, memi-
liki jiwa sosial yang tinggi, serta 
memiliki rasa ingin tahu dan se-
mangat berjuang yang tak pernah 
padam. 

Hal ini bertujuan untuk men-
capai cita – cita seperti yang telah 
diuraikan di atas, yang meliputi 
kondisi ekonomi yang kuat, kes-

melalui pembinaan – pembinaan 
sehingga mereka menjadi agen 
perubahan untuk kemajuan dan 
pengembangan masyarakat dan 
daerahnya seperti yang telah diu-
raikan di awal. Mahasiswa harus 
mempunyai jiwa sosial yang bisa 
dipraktikkan dalam bentuk men-
gabdi kepada masyarakat. Salah 

tabilan di bidang politik, sistem 
pemerintahan yang bersih, ke-
hidupan sosial yang aman, pemer-
ataan pelayanan pendidikan dan 
kesehatan yang mampu menjang-
kau seluruh masyarakat hingga 
kampung - kampung, serta pene-
gakan hukum dengan adil. (Ve-
bian Magal)

l sambungan halaman 8

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendidikan LPMAK, Vebian Magal ketika melakukan monitoring 
peserta beasiswa LPMAK di Manado.

Peserta beasiswa LPMAK mengisi waktu luang dengan bermain basket di halaman sekolah.



Salah satu kelompok usaha Program Ekonomi Mandiri (PEM) Biro Ekonomi Suku Damal menjalaankan usaha peternakan Ayam Petelur. Tampak pelaku usaha saat memanen telur.
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Program Ekonomi Mandiri Peternakan Ayam Petelur Biro Damal
Selama 2016, Realisasi 4 PEM Ayam Petelur

Baru-baru ini, Biro Ekonomi LPMAK menyalurkan bibit ayam pe-
telur di Kompleks Satuan Perumahan (SP) II Timika Jaya, Kabupaten 
Mimika.

Kepala Biro Ekonomi Suku Moni, Yosias Magai mengatakan ban-
tuan tersebut disalurkan kepada kelompok masyarakat pelaksana eko-
nomi mandiri (PEM) asal Suku Moni dan Suku Nduga di Kabupaten 
Mimika.

“Bantuan sebanyak 4283 ekor serta kandang dan gudang, kemudian 
operasional awal kepada masyarakat Stefanus Sani, Matius Somou, 
Albertina Selegani dari Biro Moni, kemudian tambah Amos Wantik 
binaan Biro Nduga,” ungkap Yosias.

Diantaranya, masing-masing kelompok mendapat populasi ayam 
1008 ekor, 2 kelompok mendapat 1088 ekor, dan 1099 ekor. Tiap 
kelompok juga mendapat kandang peternakan, dengan luas 24 kali 6 
meter persegi, tambah satu gudang pakan berukuran 7 kali 5 meter 
persegi.

Kepala Biro Nduga, Paulus Gwijangge mengatakan usaha kelompok 
binaannya, milik Amos Wantik mulai berproduksi aktif pada awal 
tahun 2017. (willem bobi)

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI



Kelompok usaha Program Ekonomi Mandiri (PEM) Biro Ekonomi Suku Nduga menjalankan usaha peternakan Ayam Petelur. Tampak pelaku usaha  merawat ayam petelur di kandang didampaingi oleh salah seorang Fields Supervisor Biro Nduga.
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Program Ekonomi Mandiri Peternakan Ayam Petelur Biro Nduga

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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Biro Dani Kembangkan Budidaya Ikan Tawar

USAHA Keramba Ikan Mujair milik Matius Elosak 
mendapat bantuan dana bergulir kelompok usaha 
masyarakat di Biro Ekonomi Suku Dani-Lani di LPMAK 

sejak tahun 2017.
Matius merasa terbantu untuk mengembangkan usaha budidaya 

ikan tawar, yang tanpa modal awal, dimulai sejak tahun 2000 sebel-
umnya, terletak di Lokasi Bendungan Kebun Sirih, Timika Papua.

Usaha tersebut kian berkembang. Dari satu dua kolam, kini 
berkembang menjadi 30 petakan keramba. Jenis pembibitan juga 
bertambah. Selain mujair, juga ikan mas (kerper) dan ikan nila.

“Ikan nila, saya jual RP 80ribu per-kilo. Sedangkan ikan mas 
lebih mahal, sampai 180ribu rupiah perkilo,” jelasnya, mengaku 
memiliki sejumlah pelanggan rumah makan di Timika.

LPMAK telah meningkatkan status usaha, dari kelompok bergulir 
menjadi Program Pengembangan Ekonomi Mandiri (PEM).

Kepala Biro Ekonomi Suku Dani-Lani LPMAK, Willem Wakerwa 
mengatakan, pihaknya bertujuan membina sejumlah usaha milik 
masyarakat di bidang budidaya perikanan ikan tawar, dan juga 
usaha lainnya.

“Bantaun-bantuan dana bergulir, maupun PEM bertujuan untuk 
meningkatkan kemandirian usaha ekonomi milik masyarakat, 
bukan bagi-bagi uang. Mau merangsang kreativitas warga untuk 
mengembangkan usaha ekonomi keluarga!” kata Willem Wakerk-
wa. (willem bobi)
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Biro Kamoro Dukung Kios Kampung

BIRO Ekonomi Suku Kamoro 
di LPMAK menyalurkan ban-
tuan dana tunai kepada kios 

kampung di kawasan pesisir Mimika.
Kepala Biro Ekonomi Suku 

Kamoro, Faustinus Aipapenay 
mengatakan bantuan tersebut 
mampu mendongkrak momdal usaha 
masyarakat di tingkat kampung. 
“Kami sudah bantu kios, sekarang 
kami kasi lagi uang. Pakai operasional 
untuk kembangkan usaha,” pesannya, 
mengingatkan.

Staf Biro Kamoro, Radot Maton-
dang menyebutkan, bantuan tersebut 
disalurkan kepada 5 kios kampung, 
diantaranya Kios Kampung Omawita, 
Kios Kampung Fanamo, kemudian 
2 Kios Kampung di Keakwa dan 
Aikawapuka. “Ada 8 kios kampung, 
tapi kali ini yang hadir dan mendapat 
bantuan hanya 5 kios kampung. 
Uang ini demi kelancaran operasion-
al kios kampung,” jelasnya. (willem 
bobi)

Biro Ekonomi Suku Kamoro memberikan bantuan dana kepada kios-kios kampung yang berada di pesisir Mimika.Tampak perwakilan pengurus kios kampung menandatangani berkas serah terima bantuan dana.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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LPMAK Berpartisipasi dalam Philanthropy Festival 2016

1. Pemberantasan kemiskinan. Mengakhiri ke-
miskinan dalam segala bentuknya di semua tem-
pat.

2. Pengentasan kelaparan. Mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nu-
trisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelan-
jutan.

3. Kehidupan yang sehat. Menggalakkan hidup 
sehat dan mendukung kesejahteraan untuk 
semua usia.

4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pendidikan 
yang adil dan berkualitas, serta mendukung kes-
empatan untuk belajar dengan stabil disepanjang 
hidup untuk semua orang tanpa kecuali.

5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender 
dan memberdayakan semua perempuan.

6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin akses atas air 

INDONESIA Philantropy Fes-
tival 2016 yang berlangsung 
di Jakarta Convention Cen-

ter (JCC) Senayan yang diadakan 
sejak tanggal 6 – 9 Oktober 2016. 
Kegiatan yang menjadi wadah 
berkumpulnya organisasi-organ-
isasi sosial di Indonesia ini resmi 
dibuka oleh Menteri Sosial, Dra. 
Khofifah Indar Parawansa pada 
hari Jumat, 7 Oktober 2016.

Kegiatan Indonesia Philantro-
phy Festival 2016 ini ini meru-
pakan festival filantropi terbesar 
di Indonesia yang mengumpul-
kan berbagai LSM, NGO, dan 
berbagai organisasi yang bergerak 
dalam bidang sosial serta kemanu-
siaan. Dalam sambutannya, Men-
tri Sosial mengutarakan tentang 
pentingnya diadakannya kegiatan 
filantropi bersekala besar di In-
donesia. “Kementrian Sosial RI 
lebih banyak menyiapkan pemeta-
annya, karena Indonesia Filantro-
pi ini akan menjadi mediator dari 
filantropi nasional dan global,” 
ungkap Khofifah.

Acara Indonesia Philantrophy 
Festival 2016 resmi dibuka den-
gan pemecahan celengan yang 
dilakukan oleh Menteri Sosial 
sebagai simbol pengumpulan 
dana yang akan disebarkan untuk 
membantu orang-orang yang 
membutuhkan dan kegiatan-
kegiatan sosial lainnya. Pada ke-
sempatan yang sama, hadir pula 
Kepala Bappenas, Bambang Brod-
jonegoro yang ikut andil dalam 
penandatanganan Nota Kesepa-
haman (MoU) dengan para filan-
trop yang bernaung di bawah lem-
baga Filantropi Indonesia.

Filantropi Indonesia sendiri 
adalah lembaga nirlaba yang 
dibentuk oleh individu atau ke-
lompok yang peduli dan ingin 
berbagi kepada sesama. Lembaga 

ini bertujuan mencapai target 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) yang salah satunya men-
dorong upaya pengentasan ke-
miskinan 2030.

Acara yang digelar dua tahun 
sekali ini berisi pameran, konfer-
ensi, talk show dan forum kemi-
traan serta field trip ke beberapa 
proyek Filantropi Indonesia. Ter-
dapat lebih dari 100 booth aksi 
kemanusiaan yang dipamerkan di 
Festival Filantropi Indonesia ini, 
termasuk LPMAK yang tergabung 
dalam booth PT Freeport Indone-

17 Tujuan SDGs

Menteri Sosial Dra. Khofifah Indar Parawansa, membuka Indonesia Philantropy Festival 2016 
dengan simbolisasi pemecahan celengan.

Menteri Sosial Dra. Khofifah Indar Parawansa, berbincang dengan mama mama pengrajin anyaman 
dari Suku Kamoro.

sia.
LPMAK menampilkan berba-

gai macam informasi baik visual 
maupun gambar. Informasi yang 
diberikan kepada para pengun-
jung yaitu tentang program pro-
gram pengembangan masyarakat 
di Kabupaten Mimika.

Sebagai Pengelola Dana Ke-
mitraan PT Freeport Indonesia, 
LPMAK juga turut mendukung 
pemerintahan dalam menyukses-
kan pencapaian SDGs (Sustain-
able Development Goals). (*/
miskan)

dan sanitasi untuk semua.
7. Energi Yang Bersih dan Murah. Menjamin 

akses pada energi yang murah, dapat diandalkan, 
berkelanjutan dan modern untuk semua.

8. Pekerjaan yang layak & pertumbuhan ekonomi. 
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang ber-
kesinambungan untuk semua, dimana terdapat 
pekerjaan yang layak bagi yang membutuhkannya.

9. Industri, inovasi, infrastruktur. Membangun 
infrastruktur yang tahan perubahan, mendukung 
industrialisasi yang berkelanjutan, dan memban-
tu inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi kesen-
jangan dalam sebuah negara dan antara negara-
negara.

11. Kota kota dan komunitas yang berkelanjutan. 
Menciptakan kota-kota yang aman untuk semua, 
tahan terhadap perubahan, dan berkelanjutan. 

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung-ja-
wab. Menjamin konsumsi dan mendukung pola 
pola produksi yang berkelanjutan. 

13. Beraksi untuk iklim. Mengambil langkah & tin-
dakan darurat yang diperlukan untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya. 

14. Kedamaian dan keadilan. Menggalakkan ma-
syarakat yang damai dan terbuka untuk pengem-
bangan yang lestari, memberikan akses pada 
keadilan untuk semua orang dan membangun 
institusi yang efektif, ber tanggungjawab, serta ter-
buka di semua tingkatan. 

15. Kemitraan untuk pengembangan yang lestari. 
Memperkuat cara-cara penerapan dan meng-
hidupkan kembali kemitraan global untuk 
pengembangan yang berkesinambungan.

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan 
inklusif  untuk pembangunan berkelanjutan, me-
nyediakan akses terhadap keadilan bagi semua 
dan membangun institusi yang efektif, akuntabel 
dan inklusif disemua tingkatan.

17. Memperkuat implementasi dan menghidupkan 
kembali kemitraan global untuk pembangunan 
yang berkelanjutan. (*)
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sistematis dan formal, ”keben-
cian” terhadap kelompok asing 
disemai dari dalam kelas. Yang 
bertumbuh pada anak akhirnya 
patriotisme semu, kejuangan hasil 
indoktrinasi, bukan hasil proses 
bernalar.

Bagaimana pula mata pelajar-
an Agama? Apakah kedamaian 
dan keserasian antarumat manu-
sia senantiasa dijuarakan dalam 
ba han ajarnya? Betapa bahaya 
dan ironis jika secara terprogram 
pen didikan nasional justru me-
nyokong penyebaran kebencian 
terhadap liyan melalui mata pe-
lajaran yang umumnya diasumsi-
kan agung dan digadang-gadang 
se bagai sumber moral.

Melalui buku Education and 
Social Order (1932, pp 92-101), 
matematikawan cum filsuf Bert-
rand Russell sudah tegas menya-
takan kritiknya pada pendidi-
kan kepatriotan oleh sekolah 
Inggris di era kolonial. Russell 
me nyatakan, kepatriotan yang di-
ajarkan sesungguhnya bagian dari 
upaya Britania Raya melindungi 
atau mengajekkan kepentingan 
ekonomi dan politik di sejumlah 
wilayah jajahan.

Patriotisme atau kejuangan 
yang diajarkan di sekolah tak lain 
upaya pembenaran untuk menja-
jah wilayah lain. Kejuangan jadi 
identik dengan melindungi ke-
pentingan negara walau dengan 
ongkos mencederai nilai kemanu-
siaan. Kebaikan pun tak dijuara-

Menenun Kebaikan
kan lagi, tetapi sekadar menjadi 
bahan transaksional. Kebaikan 
bukan hal utama dan penting lagi.

Dengan mengindoktrinasikan 
pengertian kejuangan semu yang 
diyakini banyak orang sebagai 
suatu kenormalan ini, bahkan 
lalu dianggap norma, tindakan 
dan pemikiran tak baik lambat 
laun jadi ”kebenaran”. 

Keadaan ini akan menyokong 
kepandiran gerombolan. Merusak 
milik orang lain sampai menya-
kiti kelompok berkeyakinan lain 
jadi bukan saja ”masuk akal” dan 
wajar, melainkan juga baik, bah-
kan dipuji.

Jika anggapan ”kebenaran” ini 
dibiarkan berlanjut, benih ke pri-
mitifan, seperti kesamaan fisik, 
agama, dan geografis, akan saling 
menguatkan. Ini akan jadi pemi-
cu pengganggu keteraturan sosial. 
Kini saatnya pendidikan dengan 
sengaja dan strategis mengikis 
kejahatan sekaligus menyediakan 
lahan subur bagi kebaikan ber-
tumbuh di dalam kelas.

Sudah semestinya mencintai 
bangsa sendiri tidak ekuivalen 
de ngan membenci bangsa lain. 
Men junjung keyakinan sendiri 
tak ekuivalen dengan membenci 
kelompok berkeyakinan lain. 
Per kembangan nilai kejuangan 
dalam diri pelajar amat penting. 
Ini dapat dimulai dengan hal se-
derhana, seperti membangun ha-
srat mengerjakan tugas belajar se-
baik-baiknya.

MEMANG tak adil me-
nimpakan segala per-
masalahan sosial di 

masyarakat pada sistem pendidi-
kan. Meski demikian, sudahkah 
sistem pendidikan mendesain 
atau mereka cipta pembelajaran 
bagi anak untuk mengembangkan 
kebaikan? Juga sebaliknya, apakah 
masih ada bahan serta cara ajar 
yang justru menyemai kejahatan 
seperti kebencian terhadap ke-
lompok lain atau merendahkan 
insan yang berbeda? Negara dan 
rakyat perlu yakin bahwa setiap 
anak belajar menenun kebaikan 
di dalam ruang kelasnya agar 
dapat serasi bermasyarakat.

Kejuangan semu
Pendidikan pada hakikatnya 

mengemban tugas mengembang-
kan nilai luhur kemanusiaan. 
Ke serasian sosial,kedamaian, ser-
ta peduli kepada sesama diasum-
sikan menjiwa dalam hakikat 
pendidikan dan diri pelakunya. 
Walau mungkin bukan satu-satu-
nya, sistem pendidikan berperan 
sebagai salah satu sumber kebai-
kan dan pembangun keteraturan 
sosial.

Pada praktiknya di beberapa 
ne gara, dalam pengajaran sejarah 
na sional, misalnya, bangsa sendiri 
selalu dituliskan sebagai pihak 
yang benar. Sebaliknya, bangsa 
lain ditempatkan sebagai pihak 
yang salah. Kami benar mutlak, 
liyan salah mutlak. Bangsa kami 
baik, bangsa asing jahat. Secara 

Dua unsur penting
Guna memungkinkan perse ko-

la han memfasilitasi anak mene-
nun kebaikan, perlu setidaknya 
mem benahi dua unsur, yakni ba-
han ajar dan cara ajar.

Untuk unsur pertama, dapat 
dimulai dengan menyisipkan 
lebih banyak kebaikan ke dalam 
bahan ajar Sejarah Nasional. Mis-
alnya, mengangkat topik bagaima-
na para pemuda angkatan 1920-
an menggagas Indonesia dengan 
bernalar. 

Taraf kejuangan para pelajar 
kita bernalar tak kalah dibanding-
kan kegagahan mengangkat sen-
jata. Mengulas sisi kemanusiaan 
atau kehidupan para pelakunya 
juga akan membuat pelajaran Se-
jarah Nasional lebih hidup, mena-
rik, universal, dan sarat kebijaksa-
naan.

Kemudian, juga perlu diangkat 
sisi kehidupan manusia awam, 
seperti bagaimana dari waktu ke 
waktu masyarakat kita berpak-
aian, apa yang dimakan, bagaima-
na memasaknya, atau bagaimana 
transportasinya. Ini akan mengim-
bangi bahan-bahan ajar yang me-
lulu sekitar perebutan kekuasaan, 
kekerasan, dan peperangan. Juga, 
anak akan merasa dirinya turut 
menulis sejarah. Sejarah sejatinya 
menyangkut semua kalangan ma-
nusia, tak identik dengan pengua-
sa atau perang.

Unsur kedua, cara ajar, perlu 
diperkaya dengan peluang anak 
belajar bernalar utuh. Lebih khu-
sus lagi, anak perlu berkesempa-
tan belajar memahami topik dari 

berbagai perspektif atau sudut 
pandang. Anak menerampilkan 
diri dalam sekali-kali mengge-
ser perspektif atau berganti sudut 
pan dang dalam mengkaji topik, 
kejadian, dan pengetahuan (Mc-
Tighe and Wiggins, 1998).

Cara pengajaran bermakna se-
perti ini tentunya mensyaratkan 
guru yang memahami bahan 
ajar dengan mendalam, bergai-
rah belajar dan membelajarkan-
nya, serta menghargai tiap anak. 
Dalam hal ini Kemdikbud perlu 
membangun berbagai forum se-
hingga para guru dapat berlatih, 
belajar, dan berbagi. Guru tidak 
dilatih atau diceramahi, tapi guru 
berlatih dan belajar. Jika diingink-
an anak aktif belajar dan berlatih, 
demikian pula guru perlu aktif be-
lajar dan berlatih. Jika diinginkan 
anak percaya diri, guru pun perlu 
pula percaya diri.

Dalam daftar kompetensi mata 
pelajaran Sejarah Nasional, indi-
kator pemahaman anak perlu me-
nambahkan komponen perspektif 
tadi. Ke depan, dengan indikator 
perspektif ini pula, evaluasi pen-
didikan sejarah akan mengukur 
pemahaman pelajar secara lebih 
utuh dan andal.

Dengan pembenahan dua hal 
di atas, anak akan membangun 
kecakapan bernalar. Pada akh-
irnya kecakapan bernalar ini akan 
menjadi perkakas utama anak 
untuk mengenali dan mengikis 
kejuangan semu serta yang utama 
terlibat menenun kebaikan.

(Iwan Pranoto; Guru Besar 
Matematika ITB)

 Pengharum Ruangan Berbahan 
Alami 

Tak perlu membeli pewangi ruangan 
berharga mahal untuk mengharumkan 
ruangan Anda. 

Bahan-bahan alami di sekitar Anda 
sebe tulnya bisa juga dimanfaatkan 
untuk hal ini. 

Caranya, iris tipis beberapa helai 
daun pandan. Ambil beberapa batang 
kayu manis dan pekak. Campurkan 
semua bahan tersebut, letakkan dalam 
wadah cantik dan tempatkan di ruang 
yang Anda inginkan. 

Tak hanya jadi aroma terapi, peng-
harum ini juga ikut mempercantik 
ruangan. 

Menghilangkan Kerak Sisa Makan-
an 

Sisa makanan yang menempel 
pada peralatan masak karena gosong 
terkadang sulit dibersihkan.

 Mencongkelnya dengan pisau jus-
tru akan merusak lapisan wajan atau 
panci tersebut. Untuk mengatasinya, 
tuangkan dua sendok makan bak-
ing soda pada wajan atau panci yang 

berkerak. 
Tambahkan air mendidih sehingga 

kerak terendam. Diamkan selama 15 
menit, lalu cuci seperti biasa. Noda 
kerak akan hilang dengan sendirinya. 

Membersihkan Kepala Shower
Kepala shower  yang buntu tentu 

menyebalkan karena air yang mengalir 
dari dalamnya jadi tersumbat. Untuk 
mengatasinya, rebus kepala shower  
yang terbuat dari logam dengan satu 
liter air dan satu cangkir cuka selama 
15 menit. 

Bila kepala shower  terbuat dari 
plastik, rendamlah dalam campuran air 
panas dan cuka dengan perbandingan 
yang sama. Anda akan mendapatkan 
kepala shower  yang bersih kembali. 

Menghilangkan Noda Jamur pada 
Serbet 

Serbet atau lap handuk di wastafel 
Anda diserang jamur? Jangan buru-
buru dibuang karena jamurnya bisa 
dihilangkan. 

Caranya, rendam lap atau serbet 
tersebut dalam larutan cuka selama be-
berapa menit. Setelah itu, cuci dengan 
larutan deterjen dan air panas. 

Lalu, bilaslah dengan air biasa. 
Bintik-bintik noda jamur pun akan 
hilang. 

Agar Kaca Rumah 
Kembali Cemerlang 

Kaca yang sudah lama biasanya 
tampak kusam akibat menempelnya 
kotoran. 

Untuk membuatnya kembali ce-
merlang, manfaatkan air sisa dari teh 
kental. Percikkan sedikit demi sedikit 
air teh tersebut pada kaca yang kotor 
atau kusam. 

Biarkan sampai agak kering, lalu 
gosok dengan lap kering. Kaca rumah 
Anda akan kembali berkilap. (*)

Aneka Tips yang Bermanfaat
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Tahun X

Kegiatan Belajar dan Mengajar di Sekolah Asrama Taruna Papua

Aktifitas Kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Asrama Taruna Papua Wonosari Jaya, SP IV. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Amungme dan 
Kekerabatan yang berdomisili di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika. Fasilitas yang dapat dinikmati yaitu Gedung Sekolah berstandar Nasional dan juga 
Asrama. Tampak dalam gambar anak-anak mengikuti kegiatan belajar di kelas dan di laboratorium komputer.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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Tahun X

Aktifitas Kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Asrama Taruna Papua Wonosari Jaya, SP IV. Tampak kegiatan belajar dikelas, praktek alat musik suling dan 
kegiatan belajar seni lukis.

FOTO-FOTO : WILLEM BOBI
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Tahun X

Monitoring Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK

Anggota Badan Musyawarah dan Badan Pengurus, Tim Biro Pendidikan dan Tim Sekretaris Eksekutif LPMAK melakukan monitoring program beasiswa di kota 
- kota studi di Papua, Papua Barat, Manado dan kota studi lain di Pulau Jawa. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memantau perkembangan peserta 
beasiswa serta mendengar berbagai aspirasi maupun permasalahan yang dihadapi oleh para peserta beasiswa maupun lembaga mitra yang mengelola program 
ini.  Tampak para peserta beasiswa mengikuti kegiatan monitoring sekalaigus menyampaikan masukan dan keluhan.
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Tahun X

Monitoring Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK

Anggota Badan 
Musyawarah dan Badan 
Pengurus, Tim Biro 
Pendidikan dan Tim 
Sekretaris Eksekutif LPMAK 
melakukan monitoring 
program beasiswa di kota - 
kota studi di Papua, Papua 
Barat, Manado dan kota 
studi lain di Pulau Jawa. 

Kegiatan ini dilakukan 
sebagai upaya untuk 
memantau perkembangan 
peserta beasiswa serta 
mendengar berbagai 
aspirasi maupun 
permasalahan yang 
dihadapi oleh para peserta 
beasiswa maupun lembaga 
mitra yang mengelola 
program.

Hasil monitoring ini sebagai 
acuan LPMAK dan lembaga 
mitra untuk  pelaksanaan 
program di masa yang 
akan datang agar menjadi 
lebih baik.
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Pengembangan Ekonomi Kampung di Pesisir Mimika

Kios Kampung Memberikan 
Kemudahan bagi Masyarakat

MASYARAKAT Kampung 
asli Amungme dan Kamoro 
yang mendiami wilayah da-

taran rendah, pesisir pantai serta ban-
taran sungai yang hanya dapat diakses 
melalui jalur transportasi sungai, laut 
dan udara juga memiliki kesulitan 
untuk mendapatkan bahan kebutu-
han pokok. Hal ini disebabkan harga 
barang yang sangat mahal dan jumlah 
yang terbatas. Dukungan PEKAM di 
wilayah ini diantaranya dilakukan 
melalui :

Kios Kampung
Program ini merupakan lanjutan  

program yang sama pada tahun-tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2015 telah 
memfasilitasi terbangunnya 6 unit 
kios kampung, dimana terdapat satu 
(1) unit kios di Kampung Aikawapu-
ka, Otakwa, Omawita dan Fanamo. 

Sebelumnya pada tahun 2014 baru 
terbangun 4 unit kios kampung, yaitu 
di Manasari 2 unit dan Kekwa 2 unit. 

Pengelola kios kampung dilakukan 
oleh masyarakat kampung setempat, 
setiap kios dikelola oleh 2 sampai 3 
orang per kios yang bertugas melayani 
masyarakat secara bergantian sesuai 
jadwal yang disepakati bersama.

 Pelayanan yang diberikan oleh kios 
kampung meliputi penjualan kebutu-
han sembilan bahan pokok dan mem-
beli hasil usaha masyarakat seper ti 
ikan, keraka/kepiting dan hasil per-
tanian. 

Omset transaksi jual beli kios 
kampung rata rata mencapai Rp. 
50.000.000,- per bulan per kios.

Disamping memberikan bantuan 
pembangunan berupa 5 unit kios ter-
masuk sarana usahanya, LPMAK juga 

menyiapkan dukungan operasional 
kepada 5 kios kampung berupa: 
motor tempel yamaha 15 PK, perahu 
fiber, genset dan freezer. 

Tambahan fasilitas perlatan terse-
but dimaksudkan untuk meningkat-
kan pelayanan kios kampung kepada 
masyarakat.

Dampak keberadaan  kios kampung 
terhadap perekonomian kampung 
adalah memberikan kemudahan bagi 
masyarakat kampung sekitar dalam 
mendapatkan kebutuhan pokok 
dengan harga yang lebih murah serta 
membantu masyarakat secara lang-
sung untuk menjual hasil produksi 
lokal setempat seperti : ikan, keraka 
dan hasil pertanian. Kehadiran kios 
kampung juga memperkecil ruang 
para tengkulak yang sangat merugi-
kan masyarakat. (miskan)
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Aktifitas Kios Kampung 
di pesisir Mimika, 
tak hanya menjual, 
kios kampung juga 
membeli hasil 
tangkapan nelayan 
maupun hasil kebun 
yang kemudian akan 
dijual ke kota Timika 
melalui pusat Grosir 
LPMAK.
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Kunjungan Dubes Vatikan Ke Sekolah Asrama Salus Populi

DUTA Besar Vatikan untuk Indone-
sia, Mongsignor (Mgr) Antonio Guido 
Filipazzi mengunjungi Sekolah Asrama 
Salus Populi di Kelurahan Karang 
Senang, SP III, Distrik Kuala Kencana. 
Dalam kunjungan tersebut, Dubes 
Vatikan disambut tarian tradisional 
Suku Kamoro.

Dubes Vatikan untuk Indonesia 
didampingi Uskup Timika, Mgr John 
Philip Saklil, Pr melihat secara lang-
sung kegiatan belajar mengajar di 
Sekolah Salus Populi serta berinteraksi 
dengan murid-murid seperti terang-
kum dalam gambar.
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Pemberkatan Sarana dan Prasarana di Akimuga

Uskup Timika, Mgr John Philip 
Saklil, Pr memberkati sarana dan 
prasarana yang berada di Distrik 
Akimuga. Diantaranya Klinik 
Frankenmollen, Rumah Sehat 
dan Gedung Sekolah Dasar.

Fasilitas ini dibangun oleh 
LPMAK diperuntukkan bagi 
masyarakat yang berada di pesisir 
Mimika.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang memberikan sambutan dalam 
acara pemberkatan sarana dan prasarana yang dibangun LPMAK di Distrik 
Akimuga.

Anggota Badan Musyawarah LPMAK, Alfred Douw memberikan sambutan. Perwakilan PT. Freeport Indonesia memberikan sambutan usai ibadah 
pemberkatan sarana dan prasarana yang dibangun LPMAK di Distrik Akimuga.



Ko su Tau Kah24 LAndAS Edisi 96 | September - Oktober 2016 

Tahun XI

WAKIL Sekretaris 
Eksekutif Program 
Ekonomi Lem-

baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme (LPMAK), mengakui 
laporan pertanggungjawaban ke-
lompok usaha binaannya menjadi 
tolak ukur perkembangan usaha 
selama ini maupun di waktu men-
datang.

“Sesuai perkembangan selama 
ini, laporan kegiatan usaha ma-
syarakat paling jelas dan man-
tap selama ini. Mereka rutin 
memberikan laporan kegiatan 
usaha sesuai aturan dan me-
kanisme yang berlaku di lembaga 
(LPMAK),” ungkap Matheus 
Soeprihatin, Tim monitoring 
dan Evaluasi Bidang Ekonomi 
LPMAK mewakili Wakil Sekre-
taris Ekonomi LPMAK, Yohanes 
Kum di Timika, Selasa (20/9).

Laporan pertanggungjawaban 
(LPJ), kata pegawai LPMAK itu, 
kegiatan usaha milik masyarakat 
berkembang. “Tak semua usaha, 
namun ada saja usaha milik ma-
syarakat berkembang,” terangnya 
menyimak laporan di biro eko-
nomi suku lokal tersebut.

Yafet Beanal, Kepala Biro 
Ekonomi Suku Amungme di 
LPMAK, mengatakan laporan itu 
memuat laporan kegiatan usaha 
milik masyarakat yang didanai 

Usaha Berkembang Baik, Bisa Kredit 
Ratusan Juta Rupiah

melalui dana bergulir sebesar Rp 
30 juta pada awal pembukaan 
usaha. Bantuan modal usaha juga 
disalurkan sesuai laporan perkem-
bangan usaha pada tahun selan-
jutnya.

“Untuk kelompok bergulir, 
dana ditransfer kepada pemilik 
usaha. Satu kelompok terdiri 
dari beberapa orang. Jika usaha 
berkembang,s eperti selama ini, 
kami memberikan dana pengem-
bangan bagi kelompok lama,” 
tambah Yafet.

Jika usaha berkembang maju, 

SEKITAR 30-an kelompok usaha 
baru Binaan Biro Ekonomi Suku 
Amungme Lembaga  Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) membuka 
rekening buku tabungan usaha 
periode Tahun 2016 melalui 
Bank Cimb Niaga di Kota Timika 
Papua, Selasa (20/9).

“Tahun (2016) ini, kita buka 
rekening usaha baru sekitar 30an. 
Mereka berasal dari berbagai ke-
lompok jenis usaha,” terang Yafet 
Beanal, Kepala Biro Ekonomi 
Suku Amungme di LPMAK, usai 
memberikan arahan mengenai 
aturan dan mekanisme penya-
luran bantuan program dana ber-
gulir LPMAK.

“Program dana bergulir ini me-
miliki aturan dan mekanisme. 
Tidak sembarangan, juga tidak 
pakai rekomendasi atau memo 
dari siapa-siapa,” tegas Yafet ke-
pada peserta pembekalan usaha 
binaan kelompok Biro Amungme 
tahun 2016 yang berlangsung di 
pelataran Multi Purpose Commu-
nity Center (MPCC) di Timika 
Papua itu.

Lanjutnya, pemodalan dana 
usaha kepada masyarakal lokal 
dengan batas dana usaha Rp 
30juta tersebut, tergantung kepa-
da keaktifan pemilik usaha. “Se-
perti bayi, kalian harus kasi susu 
supaya jadi besar, mandiri dan ke 

Pelatihan Biro Amungme, 
Langsung Buka Rekening Usaha

depan menjadi pengusaha atau 
pedagang mandiri,” tegasnya ke-
pada cikal bakal pengusaha lokal 
tersebut.

Berdasarkan catatan perkem-
bangan kelompok usaha dana 
ber gulir, selama ini ada ke lom pok 
yang gagal, sebaliknya ada yang 
sukses. Beberapa diantaranya ber-
kembangan menjadi calon usaha 
mandiri di beberapa jenis usaha.

LPMAK bekerjasama dengan 
pihak bank tertentu. Setiap biro 
ekonomi di LPMAK, terdapat 
tujuh biro ekonomi asal suku.

“Untuk kerjasama Bank Niaga 
dengan LPMAK sejak tahun 
2007. Sampai sekarang sebanyak 
658 kelompok usaha kita (Bank 
CIMB Niaga) tangani,” paparnya. 
(willem bobi)

dengan syarat tabungan hasil 
usaha meningkat, maka lembaga 
sosial PT Freeport tersebut mem-
berikan dukungan program kelas 
ekonomi mandiri.

“Namanya program ekonomi 
mandiri (PEM). Usaha yang 
berkembang dan berkapasitas 
besar, mendapat bantuan kredit 
dari bank dengan modal ratusan 
juta rupiah,” ujarnya mengaku 
memiliki sejumlah usaha mandiri 
milik masyarakat di Kota Timika 
dan sekitarnya selama ini. (willem 
bobi)

Kelompok usaha binaan Biro Ekonomi Suku Amungme saat membuka rekening usaha. Tampak 
petugas Bank CIMB Niaga melayani pembukaan rekening usaha.

Yafet Beanal


