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FREEPORT
LPMAK dan PT Freeport Indonesia (PTFI) 
kembali menandatangani perjanjian 
perpanjangan dana kemitraan PFTI  untuk 
pengembangan masyarakat berkelanjutan. 
Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab moral 
PTFI terhadap masyarakat Suku Kamoro dan 

Amungme sebagai pemilik hak ulayat dimana 
perusahaan tambang terbesar di dunia itu 
beroperasi. Apa saja kesepakatan antara 
LPMAK dan PTFI didalam perjanjian tersebut, 
simak laporan utamanya pada Halaman 3, 
4 dan 5
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Dari REDAKSI

Dua anak Amungme bermain di halaman sekolah di Distrik Akimuga.

Dari  redaksi2 LAndAS Edisi 98 | Januari - Februari 2017 

Tahun XI

Curanmor dan Curmopel

Medsos dan Dampaknya

SAAT ini banyak sekali bermunculan media sosial (medsos). 
Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan medsos, 
pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga 

sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkem-
bang. Berawal dari friendster, facebook, twitter, skype, foursquare, 
line, what’s app, instagram dan masih banyak lainnya. Banyak dam-
pak yang ditimbulkan dari pemakaian media sosial. Pada catatan 
redaksi edisi kali ini, kami coba memberikan gambaran dampak 
positif dan negatif dari media sosial tersebut.

Dampak positifnya dari penggunaan media sosial adalah untuk 
menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar, dengan je-
jaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk memperte-
mukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama 
tidak bertemu, kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan. 
Selain itu sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up 
to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya 
dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa me-
nikmati informasi tersebut. Medsos juga  memperluas jaringan 
pertemanan. 

Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi 
dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal se-
ka  lipun dari berbagai penjuru dunia.  Situs jejaring so sial membuat 
anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati.  
Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 
Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisai 
dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.  Internet seba-
gai media komunikasi, setiap pengguna internet dapat berkomuni-
kasi dengan pengguna lain dari seluruh dunia. 

Dengan menggunakan jaringan situs-situs web para pengguna 
internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan 
cepat dan murah. Sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini me-
mungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk 
dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Namun demikian ada pula dampak negatifnya seperti susah ber-
sosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna 
sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara  nyata. 
Hal ini memang benar sekali, karena ada orang mempunyai teman 
yang sangat aktif di sosial media, dia selalu memposting apa saja 
yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 dera-
jat jika bertemu secara nyata. 

Orang yang aktif di sosial media, jika bertemu langsung nyatanya 
adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Situs media 
sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. 
Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, kare-
na kebanyakan menghabiskan waktu di internet. 

Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna 
media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam 
kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi 
terlupakan. Mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, 
mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang menger-
jakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu bela-
jar mereka. Berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media  kita 
bebas menuliskan dan men-share apa saja, Sering kali tanpa sadar 
kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke 
lingkup sosial.

Kesimpulannya yaitu, bagaimana cara si pengguna dalam me-
makai media sosial. Jika si pengguna menggunakan untuk hal-hal 
baik maka dia akan mendapatkan dampak positif dari sosial media. 
Namun jika si pengguna menggunakan media sosial untuk hal-hal 
yang cenderung tidak baik, maka dampak negatiflah yang akan dia 
dapat. *** SUATU sore Sob Komen dia 

jalan – jalan ke pelabuhan 
Paumako, kebetulan pada hari itu 
kapal Kelimutu tujuan Merauke 
telah bersandar.

Setiba di pelabuhan, Sob 
Komen hilir mudik diantara 
penumpang dan buruh pelabuh-
an dengan tatapan mata serius, 
mengikuti setiap pergerakan siapa 
saja yang sedang mengangkut 
barang ke Kapal, tiba-tiba bruukk, 
Aakaiii, Sob Komen kaget dengar 
suara itu dan langsung berbalik, 
“Imbiripits”, sapa Komen kepada 
seseorang yang baru saja dia ta-
brak. “Ko tadi tubruk sa itu yang 
sa kaget, “Kata Imbiripits sambil 
memegangi dahinya. Ko lihat 
barang apa? Sampe ko kopeng sa, 

“Tanya Imbiripits lagi”.  Trada, 
sapu motor “Mio”  hilang, itu 
yang sa datang cek, jangan sampe 
ada yang mo kasi naik di Kapal, 
“ jawab Sob Komen. “Skarang 
ini Curanmor banyak di Timika, 
tambah Komen. 

“Iyo skarang ini Curmopel 
juga lagi musim di Paumako dan 
sekitarnya, sambung Imbiripits”. 
Curmopel itu apa? Tanya Sob 
Komen. Klo Curanmor kan 
“Pencurian kendaraan bermotor” 
Curmopel itu “pencurian motor 
tempel” jawab Imbiripits.

Ohhhh truss kenapa jadi?, 
tanya Sob Komen”. Polisi dorang 
utus sa untuk pantau – pan-
tau LPMAK pu motor tempel 
(motem) Yamaha 115 PK yang 

hilang di terminal Klinik Tera-
pung tu, kata Imbiripits”. Ohhh 
Iyo eeee, mangkali orang dalam 
ka  apa? Sob Komen sengaja 
pancing”. “Itu Laala, sambung 
Imbiripits mengiayakan. 

Polisi su tau plaku, jadi biar 
nanti dorang yang ungkap, sa pu 
tugas cuma control – control saja, 
jangan sampai dorang sembunyi  
mesin itu di rumah-rumah kosong 
ka?  Dorang titip lewat kapal atau 
“sipit” ke pembeli di Asmat, “itu 
tugas sa,  kata Imbiripits. 

Yoii paitua Imbiripits, Polisi 
dorang harus ungkap kasus 
Curanmol dan Curmopel, 
karna sudah terlalu meresahkan 
masyarakat,  tambah Sob Komen 
menutup pembicaraan. (*)

SAYA seorang penggemar wisata dan pernah men-
gunjungi Mimika beberapa kali. Selain itu dari 

ceritera-ceritera orang tua tentang Mimika, serta infor-
masih media terkait rencana pemda Mimika memban-
gun destinasi wisata pantai di Kampung Ipaya, Distrik 
Amar, Saya melihat ada potensi yang besar untuk ham-
pir banyak tempat disana ( Mimika ). 

Selain budaya unik dan beragam yang telah dikenal 
orang, potensi lain dari Mimika yaitu wisata sejarah. 
Saya berharap pemerintah juga bisa melihat potensi 
yang sama di Kampung Keakwa Distrik Mimika Ten-
gah, termasuk Otakwa Distrik Mimika Timur. 

Keakwa bisa dijadikan destinasi wisata sejarah. 

Wisata Sejarah di Kampung Keakwa
Kalau pemerintah dapat menyulap kampung Keakwa 
menjadi Kampung Jepang seperti saat perang Dunia 
II, saya yakin banyak turis Jepang berkunjung ke sana 
dan tentu akan memberi dampak yang baik terhadap 
masyarakat setempat termasuk salahsatu Pendapatan 
Asli Daerah, ( PAD ). 

Selain daerah dataran rendah Mimika, dataran 
Tinggi sampai ke Gunung bersalju, juga bisa menjadi 
destinasi yang menarik, kami tunggu.

Elgor Awiyu
Merauke
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EVP Sustainable Development PTFI, Sonny Prasetyo berpelukan dengan Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes 
Deikme usai menandatangani berkas perjanjian perpanjangan pengelolaan Dana Kemitraan.

EVP Sustainable Development PTFI, Sonny Prasetyo (kanan) memberikan 
penjelasan tentang komitmen PT Freeport Indonesia terhadap LPMAK 
sebagai pengelola Dana Kemitraan.

Saksi dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat menandatangani berkas 
perjanjian.

UNTUK meningkatkan 
kualitas hidup masyara-
kat asli Papua dengan 

mengutamakan masyarakat Suku 
Kamoro dan Amungme yang ter-
kena dampak langsung dan tidak 
langsung dari operasional PT Free-
port Indonesia (PTFI) di Kabupa-
ten Mimika, serta masyarakat lima 
suku kerabat (Mee, Moni, Damal, 
Dani dan Nduga) yang berdomis-
ili di Kabupaten Mimika, maka 
PTFI tetap berkomitmen menda-
nai Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sebagai institusi tunggal 
yang mengelola dana kemitraan.

EVP Sustainable Develop-
ment PTFI, Sonny Prasetyo men-
gatakan  pada April 1996 PTFI 
mengumumkan bahwa Dana Ke-
mitraan akan diberikan selama 
10 tahun pertama yaitu sejak Juli 
1996 hingga Juni 2006.

Dalam perjalanannya, sudah 
tujuh kali melakukan perpan-
jangan melalui surat yang dike-
luarkan PTFI yaitu pada 30 Juni 
2006 berlaku selama enam bulan, 
8 Januari 2007 berlaku enam 
bulan, pada 27 Juni 2007 berlaku 
enam bulan, 26 Desember 2007 
berlaku enam bulan, pada 16 Juni 
2008 berlaku tiga tahun dan pada 
17 Juni 2001 berlaku enam bulan 
serta pada 9 November 2011 ber-
laku selama lima tahun.

Surat perpanjangan terakhir 
yang dikeluarkan PTFI bernomor 
0508/SLD/XI/2011 tertanggal 9 
November 2011 itu  ditujuhkan 
kepada Badan Musyawarah  dan 
Badan Pengurus serta Sekretaris 
Eksekutif  LPMAK yang menye-
butkan bahwa masa berakhir per-
panjangan dana kemitraan pada 
31 Desember 2016. 

“Namun demikian, komitmen 
PTFI  tidak berubah yaitu tetap 
membangun masyarakat maka 
komitmenpun terus berlanjut den-
gan tahapan diantaranya memu-
lai kemitraan bersama LPMAK 
selama dua tahun pertama yaitu 
2017 dan 2018 untuk perpanjan-
gan komitmen pendana an,” kata 
Sonny pada pertemuan bersama 
Badan Musyawarah dan Badan 
Pengurus LPMAK sesaat sebelum 
penandatanganan perjanjian per-
panjangan dana kemitraan PTFI 
untuk pengembangan masyarakat 
berkelanjutan antara PTFI dan 
LPMAK di Jakarta.

Menurut Sonny, perpanjangan 
komitmen ini diharapkan lebih 
menjawab apa yang diharapkan 
oleh masyarakat. Kesempatan 
pertemuan itu, Sonny juga me-
maparkan kondisi yang dialami 
perusahaan saat ini bahwa terjadi 

banyak perubahan di dalam per-
jalanan operasional perusahaan. 
Dia meyakini begitupun perubah-
an-perubahan di tengah masyara-
kat, beda dengan lima atau sepu-
luh tahun yang lalu. Masyarakat 
ingin mendapatkan pelayanan 
yang lebih dari LPMAK, inilah 
yang menurut Sonny harus dija-
wab oleh LPMAK.

“Selama dua tahun, terhitung 
1 Januari 2017 hingga 31 Desem-
ber 2018 akan dilakukan proses 
perubahan dan perubahan itu 
di mulai dengan menyepakati se-
cara bersama-sama perjanjian 
per panjangan pengelolaan dana 
ke mitraan. LPMAK juga diharap-
kan melibatkan masyarakat untuk 
program yang bersifat bottom-
up untuk dikelola bersama,” 

ujar nya sembari mengingatkan 
LPMAK agar mempunyai strategi 
pasca 2021 ketika terjadi peruba-
han dari kontrak karya menjadi 
IUPKA. Kalau kontrak karya, kata 
Sonny, perusahaan posisinya seja-
jar dengan pemerintah namun 
IPUK posisi perusahaan dibawa 
pemerintah.

Sebab itu selagi masih ada ko-
mit men antara perusahaan de-
ngan LPMAK, mari, kata Sonny, 
bersama-sama  mempersiapkan 
ma syarakat secara baik.  Dua ta-
hun pertama menurutnya adalah 
tahun transisi dan ada proses 
yang disiapkan sehingga semua 
proses pengelolaan keuang an dan 
program akan dinilai, apa tolak 
ukur keberhasilan sehingga me-
masuki 2019 kerjasamanya akan 

berbentuk MoU.
“Dengan MoU nantinya kita 

akan jauh lebih efektif, efisien 
dan akuntabel dan hal ini men-
jadi tuntutan dari masyarakat. Pe-
rusahaan tetap punya komitmen 
untuk membantu pengembangan 
masyarakat,” jelasnya.

Managemen PTFI, sebagaima-
na dikatakan Sonny mengajak 
LPMAK agar secara bersama-sama 
mendukung kesepakatan yang 
sudah dibuat, begitupun perlu 
adanya evaluasi apakah enam 
bulan atau pada periode tertentu. 
Hal ini dimaksudkan agar  semua 
patuh pada kesepakatan ini.

“Perubahan menuju ke arah 
yang lebih baik adalah motto kita 
bersama, marilah kita buktikan 
itu dengan pelaksanaan kegiatan 

Mengenai Dana Kemitraan

Komitmen PT Freeport Tidak Berubah komitmen PTFI  
tidak berubah yaitu 
tetap membangun 
masyarakat maka 

komitmenpun terus 
berlanjut dengan 

tahapan diantaranya 
memulai kemitraan 

bersama LPMAK 
selama dua tahun

yang bertanggungjawab. Bertang-
gungjawab, bisa saja suatu ketika 
penggunaan dana oleh LPMAK 
bisa diperiksa oleh KPK sebab di-
dalam LPMAK ada unsur pemer-
intah. Sebab itu mari kita secara 
bersama-sama berjalan sesuai 
aturan yang berlaku supaya jan-
gan sampai disalahkan sebab re-
sikonya besar,” pesan Sonny.

Setiap rupiah dari dana kemi-

traan PTFI, lanjutnya, wajib di-
pertanggungjawabkan kepada ma-
syarakat dan menjadi komitmen 
bersama untuk dilakukan. PTFI 
sendiri menjadi donor tunggal 
dan akan memberikan pendamp-
ingan pada LPMAK.

Kepada Badan Musyawarah 
dan Badan Pengurus LPMAK, 
dia menjelaskan pula pendapatan 
perusahaan pada 2016 adalah 30 
persen dibawah target sehingga 
pemerintah tidak mendapat devi-
den, pajakpun menurun.

Begitupun pada 2017 ada pe-
rubahaan yaitu dari tambang ter-
buka ke underground dan untuk 
perubahan tersebut ada dampak 
pengalihan tenaga kerja yang dip-
indahkan ke divisi lain. (thobias 
maturbongs) 

THOBIAS MATURBONGS
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PT FREEPORT Indonesia 
(PTFI) dan Lembaga Pengembang-
an Masyarakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) kembali mene-
ken (tandatangan) perjanjian 
per  panjangan Dana Kemitraan 
PTFI untuk Pengembangan Ma-
syarakat Berkelanjutan (PMB) 
pasca  berakhirnya masa pendana-
an Dana Kemitraan oleh PTFI ke-
pada LPMAK pada akhir Desem-
ber 2016.

Penandatangan yang dilaku-
kan di Jakarta pada Kamis (8/12) 
itu dilakukan oleh Ketua Badan 
Pengurus LPMAK, Yohanes A 
Deikme dan Direktur EVP Sus-
tainable Development PTFI, 
Sonny Prasetyo serta disaksikan 
oleh Ketua Komisi C DPRD 
Mimika, Muhamad Norman 
Sugianto Karupukaro mewakili 
DPRD Mimika, Asisten IV Setda 
Kabupaten Mimika, Alfred Douw 
mewakili Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Mimika, Ketua Dewan 
Pimpinan Adat LEMASKO, 
Robertus Waraopea dan Anggota 
Badan Pendiri LEMASA, Johanis 
Kasamol.

Direktur EVP Sustainable De-
velopment PTFI, Sonny Prasetyo 
pada acara penandatanganan itu 
menyampaikan, di dalam per-
janjian perpanjangan masa pen-
danaan terdapat hal-hal penting 
yang menjadi point utama yaitu 
komitmen bersama PTFI dan 
LPMAK, peran Pemerintah Ka-
bupaten Mimika, saling percaya, 
transparansi dan akuntabilitas, 
tujuan dan sasaran serta prioritas 
program, harapan dari PTFI dan 
harapan dari LPMAK, kolaburasi 
para pemangku kepentingan, 
keberlangsungan lembaga dan 
keberlanjutan sumber dana dan 
penyelesaian perselisihan.

“Semua point-point ini telah 
disusun oleh tim sembilan secara 
baik lengkap dengan pasal-pasal-
nya sehingga memudahkan kita 
untuk implementasinya,” kata 
Sonny Prasetyo.

Tim Sembilan dibentuk me-
lalui keputusan bersama pada 
pertemuan Badan Musyawarah 
LPMAK 25 Agustus 2016 dan 
berdasarkan Surat Keputusan 
Badan Pengurus LPMAK No 
030/BP-LPMAK/1-A/IX2016 
tertanggal 1 September 2016. 
Tim ini bertanggungjawab meny-
iapkan Perjanjian Perpanjangan 
Dana Kemitraan yang baru.

Menurut Sonny, sejumlah 
catatan penting yang mengemuka 
pada pasal-pasal perjanjian per-
panjangan tersebut adalah peran 
utama PTFI sebagai perusahaan 
pertambangan swasta berdasar-
kan Kontrak Karya yang ditan-
datangani oleh Pemerintah In-

PTFI dan LPMAK Teken Perjanjian Perpanjangan

donesia dan PTFI adalah untuk 
melakukan kegiatan pertamban-
gan tembaga dan mineral berikut 
ikutannya di dalam wilayah Kon-
tran Karya PTFI. Sehubungan 
hal tersebut, perusahaan menye-
diakan dana investasi sosial seb-
agai lembaga pemberi bantuan se-
bagai bagian dari tanggungjawab 
sosial perusahaan.   

Dalam narasi perjanjian itu, PT 
Freeport Indonesia (PTFI) sejak 
1996 hingga akhir 2016 telah 
berkontribusi senilai US$700 juta 
melalui Dana Kemitraan. Hal ini 
membuktikan komitmen bersama 
PTFI dan LPMAK menuju penca-
paian pengembangan masyarakat 
berkelanjutan.

Dengan tingkat pengeluaran in-
vestasi sosial tahunan seperti ini, 
sebagaimana dilaporkan  dalam 
Laporan Penilaian Tanggung 
Jawab Sosial 2014 yang dikelu-
arkan  oleh Deloitte & Touche, 

menempatkan LPMAK sebagai 
institusi  internasional pemberi 
bantuan terbesar keempat den-
gan hanya dikalahkan oleh The 
Walmart Foundation, The Ford 
Foundation dan The Exxon 
Mobil Foundation.

Meski menempati peringkat ke-
empat lembaga terbesar di dunia, 
LPMAK masih membutuhkan 
banyak peningkatan untuk men-
capai tingkat kemampuan pen-
gelolaan profesional yang setara 
dengan lembaga internasional 
lainnya. 

Sebagai donatur tunggal, PTFI 
mengakui sejak bergulirnya dana 
kemitraan pada 1996, populasi 
Kabupaten Mimika telah men-
galami peningkatan tajam teru-
tama lajunya migrasi yang masuk 
ke Timika. PTFI juga menghargai 
usaha-usaha yang telah dilakukan 
untuk mengelola investasi sosial 
guna pembangunan masyarakat 

berkelanjutan kendati berada 
ditengah tekanan dan tantangan.

Di dalam perjanjian perpan-
jangan tersebut, PTFI berkomit-
men terus mendukung upaya-
upaya LPMAK untuk melibatkan 
pihak ketiga yang profesional dan 
memenuhi syarat untuk memberi-
kan saran mengenai kebijakan 
proyek dan program, desain, man-
agemen dan pelaksanaan. Hal 
ini termasuk menggunakan jasa 
LSM sebagai organisasi pelaksana 
program dan proyek. Tentang 
hal ini, prioritas akan diberikan 
kepada proses seleksi yang ketat 
untuk orgnisasi yang mengharap-
kan hibah dengan membatasi 
hibah hanya pada kelompok yang 
telah menunjukkan kompetensi, 
proyek yang jelas yang memenuhi 
kebutuhan pembangunan di dae-
rah dengan prioritas diberikan ke-
pada proyek di bidang kesehatan, 
pendidikan dan sektor ekonomi 

dan akuntabilitas keuangan peng-
gunaan dana LPMAK.

Di dalam perjanjian itu PTFI 
menggarisbawahi  akan beker-
jasama dengan LPMAK untuk 
memastikan bahwa sepuluh 
persen dari kontribusi ke dana 
kemitraan setiap tahun akan di-
alokasikan ke dalam dana abadi. 
Untuk itu pula PTFI akan me-
nyediakan staf  profesional guna 
membantu LPMAK dalam upaya 
memperkuat kepemimpinan pro-
fesionalnya dan kapasitas penge-
lolaan  dana kemitraan dan dana 
abadi serta memastikan keuangan 
yang berkelanjutan.

Sedangkan komitmen LPMAK 
pada perjanjian perpanjangan 
PMB adalah LPMAK akan terus 
berupaya menjadi organisasi man-
diri/swadana dengan mengakui 
bahwa hal ini adalah proses jang-
ka panjang yang telah berkem-
bang selama 20 tahun terakhir 
dan akan terus melakukan pada 

tahun mendatang. LPMAK juga 
terus bekerjasama dengan Pemer-
intah Kabupaten Mimika untuk 
memastikan bahwa program dan 
proyek tahunan yang diidentifi-
kasi dan disetujui oleh LPMAK 
selaras dengan program tahunan 
Pemerintah Kabupaten Mimika. 
LPMAK juga bekerjasama dengan 
bantuan teknis profesional yang 
diberikan PTFI akan terus mengi-
dentifikasi  organisasi pihak keti-
ga dengan kualifikasi profesional 
dari sektor swasta, LSM dan ke-
lompok gereja untuk membantu 
pelaksanaan proyek dan program 
yang disetujui LPMAK berdasar-
kan standar pengelolaan profe-
sional yang diakui, transparan, 
akuntabel dan bertanggungjawab 
serta membangun mekanisme 
dan budaya penjaminan kualitas 
berdasarkan kebijakan umum 
LPMAK yang disetujui dan diad-
opsi oleh BM-LPMAK. (thobias 
maturbongs)

Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme memberikan sambutan. Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang memberikan sambutan 
sebelum penandatanganan berkas perjanjian bersama.

EVP Sustainable Development PTFI, Sonny Prasetyo dan Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme 
menandatangani berkas perjanjian perpanjangan pengelolaan Dana Kemitraan.
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LPMAK tetap berkomitmen 
menerima dan bekerjasama den-
gan dukungan teknis dan saran 
yang diberikan oleh PT Freeport 
Indonesia (PTFI) selama berlaku-
nya perjanjian perpanjangan ker-
jasama pengelolaan Dana Kemi-
traan (2017-2018).

Komitmen LPMAK itu men-
gacu pada kesepakatan bersama 
antara PTFI dan LPMAK terkait 
upaya PTFI melibatkan pihak 
ketiga yang profesional  dan 
memenuhi syarat untuk memberi-
kan saran mengenai kebijakan 
serta pendampingan.

Rapat Badan Pengurus dan 
Badan Musyawarah LPMAK pada 
akhir tahun 2016 lalu telah meny-
etujui komitmen tersebut. 

Sebagaimana tertulis dalam ke-
sepakatan itu, fungsi pendamp-
ingan oleh Departemen Pengem-
bangan Berkelanjutan (DPB) 
dilakukan secara gabungan struk-
tural kepada Kepala Biro dan 
Wakil Sekretaris Eksekutif serta 
gugus tugas.

Pendampingan DPB secara 
struktural dilakukan kepada Ke-
pala Biro Pendidikan dan Kes-
ehatan, Wakil Sekretaris Ekse-
kutif Bidang Pendukung, Wakil 
Sekretaris Eksekuti Bidang Kemi-
traan, Wakil Sekretaris Eksekutif 

Wajib Evaluasi Program
untuk tidak menyetujui apabila 
tidak sesuai dengan pedoman 
donor dan atau peraturan prose-
dur yang berlaku di LPMAK dan 
PTFI.

Melalui perpanjangan perjan-
jian kerjasama ini, LPMAK juga 
diharapkan wajib melakukan eval-
uasi terhadap berbagai program 
untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas program. 

Jika ada program yang tidak 
sesuai dengan rencana strategis 
LPMAK yang lama dan yang akan 
disusun serta menyebabkan pem-
bengkakan anggaran, program-
program ini perlu dihentikan.

Selain itu LPMAK perlu me-
ngembangkan kemandirian d e-
ngan mencari terobosan dan 
sum ber-sumber dana alternatif 
yang lain termasuk namun tidak 
ter batas  pada program-program 
dari APBN maupun APBD serta 
lem baga donor lain baik di dalam 
maupun diluar negeri. 

Dalam penggalangannya, peng-
gu naan dan pengelolaan dana 
tersebut, LPMAK wajib melak-
sanakan kepatutan dan ketaatan 
terhadap Undang Undang No 
20/2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana. 
(thobias maturbongs)

KETUA Badan Pengu-
rus LPMAK, Yohanes 
A Deikme menegaskan 

dokumen Perjanjian Perpanjan-
gan Dana Kemitraan PT Freeport 
Indonesia (PTFI) untuk Pengem-
bangan Masyarakat Berkelanjutan 
(PMB) selama dua tahun (2017-
2018) adalah bentuk penghar-
gaan PTFI kepada LPMAK.

Selama ini, pengelolaan Dana 
Ke mitraan oleh LPMAK hanya 
di berikan dalam bentuk selem-
bar surat yang menurut Yohanes 
Deik me, sebetulnya dasar hukum-
nya tidak terlalu kuat. Namun, 
saat ini perjanjian perpanjangan-
nya mempunyai dasar hukum yang 
bisa dipertanggungjawabkan.

“Dokumen ini saya pegang dan 
Freeport tidak bisa lari kemana-
mana, saya akan kejar terus deng-
an dokumen ini sebagai ‘senjata’ 
bah wa kita punya perjanjian ker ja-
sama,”kata Yohanes Deikme usai 
menandatangani dokumen per     -
janjian perpanjangan kerjasama.

Kepada Managemen PTFI 
yang diwakili oleh Direktur 

EVP, Sonny Prasetyo, Ketua BP 
LPMAK, Yohanes Deikme berpe-
san, pemanfaatan dana kemitraan 
akan diawasi secara bersama-sama 
oleh PTFI dan  LPMAK sesuai 
pasal-pasal yang tertuang di dalam 
dokumen tersebut.

“Kami sama-sama sudah mem-
baca dan memahami seluruh pas-
al-pasal dan intinya kami sepakat 
untuk bekerjasama demi masyara-
kat melalui program-program 
yang dilakukan oleh LPMAK,” 
kata Yohanes.

BP-LPMAK juga mengapresiasi 
PTFI yang telah bersedia pada 
2019 nanti menandatangani Me-
mo randum of Understanding 
(MoU) dengan LPMAK untuk ke-
lanjutan pengelolaan dana kemi-
traan berdasarkan evaluasi yang 
di jadikan tolak ukur terhadap 
LPMAK selama kurun waktu dua 
tahun ini.

LPMAK, kata Yohanes Deik-
me, sepenuhnya menggunakan 
dana kemitraan untuk membiayai 
program-program utama sesuai 
peruntukkannya. Begitupun pro-

gram-program yang tidak relevan 
lagi, pasti dipangkas agar efisiensi 
anggaran bisa berlaku mengingat 
kondisi keuangan perusahaan 
yang belum stabil akibat perma-
salahan yang dialami pihak peru-
sahaan dengan pemerintah pusat.

Dokumen ini 
Menjadi ‘Senjata’

Dia mengatakan keuangan 
LPMAK yang bersumber dari 
Dana Kemitraan PTFI memang 
tidak boleh digunakan untuk 
hal-hal lain termasuk untuk ke-
pentingan politik. Sebab itu perlu 
pengawasan dan kontrol terhadap 

keuangan kendatipun selama ini 
semua keuangan LPMAK telah 
diaudit dan hasil audit juga mem-
perlihatkan bentuk pertanggung-
jawaban yang baik, walaupun ada 
beberapa catatan untuk perbai-
kan. (thobias maturbongs)

Bidang Ekonomi, Wakil Sekre-
taris Eksekutif Bidang Aset dan 
Investasi serta Wakil Sekretaris 
Eksekutif Bidang Pendidikan dan 
Kesehatan.

Sedangkan pendampingan 
DPB secara fungsional masuk 
dalam gugus tugas untuk kegiatan 
yang signifikan  di LPMAK seper-
ti rencana strategis, perencanaan 
progam dan anggaran tahunan, 
panitia lelang, komite RSMM, 

komite beasiswa-asrama, monitor-
ing dan evaluasi serta pendamp-
ingan terhadap kepala biro dan 
kegiatan LPMAK lainnya.

Menurut kesepakatan bersama 
itu, pendampingan secara struk-
tural dilakukan dengan cara mem-
berikan saran dan terlibat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan program serta angga-
ran. Kemudian menindaklanjuti 
temuan audit dan perbaikannya 

serta memberikan bantuan pem-
ecahan masalah. 

Sedangkan pendampingan se-
cara fungsional  berupa keterli-
batan langsung dalam kegiatan, 
sebagai salah satu pengambil 
keputusan termasuk tandatangan 
dalam setiap dokumen yang dike-
luarkan oleh gugus tugas. 

Bekerja secara tim tetapi me-
miliki independensi sebagai per-
wakilan donor dan memiliki hak 

EVP Sustainable Development PTFI, Sonny Prasetyo (tengah) bersama Anggota Badan Musyawarah dan Badan 
Pengurus LPMAK dan perwakilan pemerintah salam kompak usai penandatanganan perjanjian pengelolaan Dana 
Kemitraan

Suasana rapat antara Badan Musyawarah, Badan Pengurus LPMAK dan PT. Freeport Indonesia sebelum 
penandatangan Perjanjian Perpanjangan Pengelolaan Dana Kemitraan.
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PENDIDIKAN adalah 
bekal yang harus dimiliki 
setiap orang untuk men-

capai segala sesuatu yang telah 
menjadi target dalam kehidupan 
mereka. Salah satu target may-
oritas orang dalam kehidupannya 
adalah mempunyai masa depan 
yang cerah.

Pemerhati pendidikan di Mimi-
ka yang juga pensiunan guru, 
Sabinus Bokeyauw dalam perbin-
cangannya bersama LAndAS me-
ngatakan, memang kata masa 
depan cerah memiliki banyak 
maksud sendiri tergantung siapa 
yang memaknai.

“Pada umumnya yang diingink-
an orang dengan maksud masa 
depan cerah adalah mereka yang 
berarti sukses dalam pendidi-
kan dan karir, serta mempunyai 
keluar ga bahagia. Dengan demiki-
an, cara untuk mempunyai masa 
depan yang cerah adalah dengan 
pendidikan,” ujar Sabinus.

Lantas bagaimana caranya agar 
seseorang bisa punya masa depan 
cerah dengan pendidikan? Seperti 
dikatakan Sabinus, tentunya den-
gan memperjuangkan hal-hal ter-
kecil hingga hal-hal terbesar. Sep-
erti contohnya mulai dari mimpi, 
niat, keyakinan, usaha, optimis, 

SEJAK bergulirnya Dana Ke-
mitraan PT Freeport Indonesia 
yang pengelolaannya melalui 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) pada 1996 silam, ter-
catat sebanyak 11.000 generasi 
muda Suku Kamoro dan Amung-
me serta lima kekerabatan suku 
dan suku lain di Papua telah dibi-
ayai pendidikannya melalui dana 
tersebut. Jenjang pendidikan-pun 
beragama mulai dari SD, SMP, 
SMA hingga Perguruan Tinggi.

Alhasil dari program pemberi-
an beasiswa yang dijalankan Biro 
Pendidikan LPMAK itu, terdapat 
banyak alumni peserta program 
beasiswa yang telah menyele-
saikan pendidikan dan kembali 
mengabdi membangun Papua.

ilmu, dan pengetahuan.
“Langkah awal yang harus 

kita punyai adalah mempunyai 
mimpi. Kemudian ada niat dan 
keyakinan yang kuat bahwa kita 
bisa mewujudkannya. Yaitu den-
gan melalui serangkaian usaha 
yang didalamnya terdapat ilmu 
dan pengetahuan. Sehingga tanpa 
pendidikan, maka logikanya 
semua yang dimimpikan oleh ma-
nusia akan menjadi sangat sulit 
untuk dapat diwujudkan,” jelas-
nya sambil berharap para orang 
tua untuk mendorong anak-
anaknya rajin bersekolah.

 Dia berterimakasih kepada 
Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sebab telah menjadikan 
pendidikan di Mimika sangat be-
rarti. “Kita harus jujur mengakui 
bahwa LPMAK telah melakukan 
terobosan dengan memberikan 
warna di dalam dunia pendidikan 
di Mimika ini. Banyak anak-anak 
Kamoro dan Amungme yang bisa 
mengenyam pendidikan sampai 
keluar Papua bahkan ada yang 
dikirim keluar negeri. Ini luar 
biasa sehingga anak anak harus 
giat belajar,” ujarnya.

 Memang dia mengakui, ketika 
melihat dari keadaan real nya, 

LPMAK Berikan Warna Pendidikan di Mimika

Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK, Titus Kemong men-
gatakan, banyak dari alumni 
peserta beasiswa yang menjadi 
pegawai negeri sipil, ada juga yang 
terjun ke dunia politik dan men-
jadi wakil rakyat serta ada yang 
menjadi bupati. Kebanyakan dari 
mereka tersebar di kabupaten-ka-
bupaten pemekaran.

Biro Pendidikan, kata Titus 
akan mendata semua alumni 
peserta beasiswa untuk dijadi-
kan data base sehingga mem-
permudah LPMAK mengetahui 
keberadaan mereka. Saat ini 
LPMAK hanya membiayai tapi 
belum memiliki data base yang 
akurat. Padahal, menurut Titus, 
sangat banyak yang telah sukses. 
Alangkah bagusnya lagi, tutur 

tidak semua orang yang berpen-
didikan sukses dalam perjalanan 
hidupnya. Tetapi jika dilakukan 
perbandingan, maka orang yang 
berpendidikan tetap jauh lebih 
banyak yang bisa meraih kesuk-
sesan daripada orang yang tidak 
pernah mendapatkan pendidi-
kan. Baik pendidikan formal 
maupun non formal. Jadi intinya 
pendidikan tetap berpengaruh 
dalam kehidupan seseorang.

Sebab itu Sabinus berpesan 
agar anak-anak Kamoro dan 
Amungme yang menerima bea-
siswa supaya memanfaatkan pelu-
ang ini sebaik baiknya. Jangan 
sampai terlena kemudian menye-
sal ketika suatu saat tidak berhasil 
meraih apa yang dicita-citakan.

Sebagai mantan guru yang 
malang melintang di dunia pen-

didikan, Sabinus berujar, dengan 
pendidikan manusia juga bisa 
mengembangkan diri, mental, 
pola pikir dan juga kualitas diri 
seseorang. Karena di dalam pen-
didikan manusia akan belajar ber-
interaksi antar satu orang dengan 
yang lain. Dengan cara seperti itu, 
manusia akan tahu apa potensi 
yang harus dikembangkan dari 
dalam diri mereka. Manusia juga 
akan tahu mana hal-hal yang baik 
yang harus dilakukan. Serta hal-
hal buruk yang harus ditinggal-
kan. Oleh karena itu, pendidikan 
mempunyai banyak manfaat bagi 
kehidupan manusia.

 Dia mengingatkan, jika orang 
yang sudah dibekali ilmu saja 
terbukti masih ada atau bahkan 
banyak yang mengalami kega-
galan, lalu bagaimana dengan 

Banyak Mantan Peserta Beasiswa Jadi Pejabat
dia, mereka yang merasa pernah 
menerima dan menjadi peserta 
beasiswa itu melapor ke biro pen-
didikan. Ada juga yang bergerak 
di sektor swasta dan wiraswasta.

Hingga Oktober 2016, Biro 
Pendidikan LPMAK mencatat 
penyebaran peserta beasiswa di 
sejumlah kota studi sebagai beri-
kut, Sulawesi Utara, beasiswa 
kerjasama berjumlah 245 orang 
dengan jumlah mitra lembaga 
pendidikan, satu SMP, satu SMA 
dan empat universitas. 

Sedangkan beasiswa umum 
berjumlah lima orang jenjang 
S1, satu orang jenjang S2. Untuk 
wilayah Jawa, jumlah peserta bea-
siswa sebanyak 258 orang dengan 
jumlah mitra, satu yayasan, satu 
SMA, 10 universitas. Beasiswa 

umum terdiri atas 51 peserta jen-
jang S1, 11 peserta jenjang S2, 
dua peserta jenjang S3 dan satu 
peserta jenjang D3.

Sedangkan untuk wilayah 
Papua, program beasiswa ker-
jasama sebanyak 73 orang den-
gan jumlah mitra, satu SMA, dua 
universitas dan jumlah peserta 
beasiswa umum sebanyak tujuh 
orang.

“Dari jumlah peserta beasiswa 
yang tersebar di seluruh kota 
studi ini membuat LPMAK se-
tiap tahun menghasilkan lulusan 
sarjana yang siap pulang ke Papua 
untuk membangun negerinya 
sendiri. Lebih bagus lagi kalau ada 
diantara mereka yang bisa menca-
ri kerja di luar Papua,” kata Titus. 
(thobias maturbongs)

mereka yang tidak dibekali ilmu 
sama sekali? “Menurut saya sudah 
pasti mereka akan lebih kesulitan 
dalam mengembangkan hal-hal 
yang diminatinya dengan tujuan 
untuk mendapatkan kehidupan 
yang lebih baik,” tegasnya.

 Lagi lagi Sabinus mengingat-
kan, apa pun alasannya, setiap 
orang tetap membutuhkan pen-
didikan. Meskipun pendidikan 
tidak menjamin kesuksesan ses-
eorang, namun pendidikan akan 
membekali kualitas diri yang 
lebih baik. Sehingga akan lebih 
berpeluang untuk mendapatkan 
apa yang dicita-citakan.

“Dengan pendidikan kita bisa 
merealisasikan semua impian 
kita, menuju kehidupan yang 
lebih baik,” kata nya. (thobias ma-
turbongs)

Kita harus jujur mengakui bahwa LPMAK telah 
melakukan terobosan dengan memberikan 

warna di dunia pendidikan di Mimika ini. Banyak 
anak-anak Kamoro dan Amungme yang bisa 
menyenyam pendidikan sampai keluar Papua 
bahkan ada yang dikirim keluar negeri. Ini luar 
biasa sehingga anak anak harus giat belajar.

Titus Kemong

Sabinus Bokeyauw
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SELAMA lebih dari satu de-
kade, Indonesia telah men-
coba memperbaiki sis tem 

pendidikannya dengan mengalo-
kasikan 20% dari APBN untuk 
bi dang pendidikan. Terdapat 62 
juta siswa dan 3,5 juta guru dan 
dosen. Sayangnya, angka fantastis 
itu gagal menjamin distribusi dan 
kualitas yang merata di seluruh 
nusantara.

Sistem pendidikan di Indone-
sia bagian Barat secara umum 
lebih baik dari Indonesia bagian 
Timur, seperti Papua. Di Indo-
nesia Timur, masih banyak anak-
anak yang tidak memiliki akses ke 
sekolah yang baik.

Menurut Badan Pusat Statis-
tik (BPS), pada tahun ajaran 
2013/2014, terdapat 117.529 
siswa sekolah dasar (SD) dan 
39.529 siswa sekolah menengah 
atas (SMA) di Provinsi Papua 
Barat. Sementara di Provinsi 
Papua, terdapat 336.644 siswa SD 
dan 94.897 siswa SMA. Sepintas, 
angka itu tampak menjanjikan. 
Sayangnya, fakta yang ada di la-
pangan jauh dari sekadar angka.

Kondisi ekonomi, budaya dan 
aksesibilitas geografis menjadi 
batasan bagi banyak anak-anak di 
wilayah timur Indonesia untuk 
mendapatkan pendidikan dasar 
sekalipun. Masih banyak masyara-
kat yang belum peduli dengan 
pentingnya pendidikan untuk 
anak-anak. Atau, banyak yang 
mengalami kesulitan ekonomi 
sehingga tak mampu menyekolah-
kan anak-anak mereka.

Data BPS menyebutkan, Papua 
Barat dan Papua memiliki nilai 
paling rendah di antara seluruh 
provinsi di Indonesia, dalam lapo-
ran Indeks Pembangunan Manu-
sia atau Human Development 
Index (HDI) 2010-2015. Papua 
Barat memiliki nilai 61,73, sedan-
gkan Papua memiliki nilai 57,25. 
Sementara nilai rata-rata HDI di 
Indonesia adalah 69,55.

HDI mengukur pencapaian 
rata-rata warga di suatu negara 
dalam hal pembangunan manu-
sia. Variabel yang diukur di anta-

Pendidikan Masih Menjadi Kendala Utama di Papua

ranya adalah kesehatan, harapan 
hidup, pendidikan dan standar 
hidup.

Selain nilai HDI yang rendah, 
angka inflasi di Papua Barat dan 
Papua cukup tinggi. Banyak anak-
anak yang terpaksa putus sekolah 
karena mereka harus bekerja demi 
menunjang ekonomi keluarga.

“Rakyat Papua yang tinggal di 
kota-kota besar tidak akan mem -
pertanyakan pentingnya pen  -
didik an dan menyekolahkan  
anak-anak mereka. Hal yang 
berbe da terjadi di wilayah pede-
saan dan pedalaman. Di sana, 
mereka tak bisa sekolah karena 
mereka harus bekerja membantu 
orangtuanya,” jelas Kepala SDN 
Abeale I, Sudarwati.

Pandangan konservatif yang 
melihat pendidikan adalah hal 
yang tidak penting dan keengga-
nan untuk bekerja menyebabkan 
banyak rakyat Papua yang me-
ninggal kan kawasan urban.

“Banyak orang Papua yang 

malas bekerja. Mereka terlalu nya-
man hidup dari mendayagunakan 
sumber daya alam di sekitar. 
Orang-orang lokal kerap mabuk-
mabukan dan tidak peduli pada 
pendidikan. Inilah kenapa mere-
ka sering kalah saat berkompe-
tisi dengan orang dari luar Papua 
dan memutuskan kembali ke 
pe dalaman,” tutur Edi, mantan 
gu ru di sebuah sekolah Katolik di 
Surabaya, Jawa Timur, yang ting-
gal di Sentani selama 11 tahun 
belakang an.

Data dari United Nations Chil-
dren’s Fund (Unicef) menunjuk-
kan bahwa 30% siswa Papua tidak 
menyelesaikan SD dan SMP mere-
ka. Di pedalaman, sekitar 50% 
siswa SD dan 73% siswa SMP me-
milih untuk putus sekolah.

Kondisi geografis merupakan 
salah satu faktor yang menyulitkan 
warga Papua untuk mendapatkan 
pendidikan.

Sekolah-sekolah di kota-kota 
besar di Papua mungkin tak me-

miliki kesulitan yang sama deng-
an yang dialami sekolah-sekolah 
di pedalaman. Namun masih ada 
persoalan lain yang menghalangi 
perkembangannya.

Bahkan di SD Abeale I yang be-
bas biaya, banyak siswa yang tidak 
mendapatkan pendidikan layak. 
Sudarwati mengatakan, sekolah 
yang dipimpinnya butuh lebih 
banyak guru yang berkualitas, ter-
utama untuk kelas komputer dan 
Bahasa Inggris.

“Kami telah memperbaiki kapa-
sitas dan kualitas guru-guru di 
Papua,” ujar Sudarwati, yang telah 
mengajar di Papua sejak 1990.

Tak hanya kualitas guru yang 
mengkhawatirkan, tapi juga kon-
disi infrastrukturnya. Gedung se-
kolah yang dibangun di era 70-an 
butuh direnovasi. Selain itu, 
diperlukan tambahan dua kelas 
lagi untuk mengakomodasi siswa-
siswanya. Meski begitu, Sudarwati 
tidak menyerah. Mengajar dan be-
lajar merupakan kontribusi paling 
penting yang ia berikan kepada 
masyarakat.

Meski begitu, secercah harapan 
ke rap muncul di tengah situasi 
yang sulit. Di daerah pegunungan 
Mamit, di Tolikara, SD Lentera 
Harapan masih berdiri untuk me-
nyediakan pendidikan berkualitas 
dan gratis untuk warga lokal.

Dipimpin oleh Laura Elisabeth 
Panggabean, sekolah itu bertu-
juan untuk menyediakan kesem-
patan pendidikan yang merata 
untuk seluruh anak-anak di ka-
wasan pedesaan yang miskin.

Awalnya, masalah yang dihada-
pi Laura dan relawan guru lainnya 

di Mamit bukanlah standar hidup 
yang rendah atau betapa terpen-
cilnya desa itu. Kendala utama 
mereka adalah bahasa.

“Saat para siswa datang untuk 
pertama kali, mereka belum bisa 
berbicara dalam bahasa Indone-
sia. Sebab, rata-rata mereka hanya 
berbicara dalam bahasa lokal me-
re ka, bahasa Lani,” tutur Laura.

Dengan bantuan dari misionar-
is dan relawan dari Mission Avia-
tion Fellowship (MAF), para siswa 
tersebut mulai mendapatkan 
pen didikan formal dan informal. 
Sekolah Lentera Harapan secara 
perlahan mengajari warga Mamit 
soal pendidikan, dan juga keber-
sihan. Mulai dari penggunaan 
toilet hingga mencuci tangan se-
belum makan.

Kolaborasi antara pemerintah 
dan sektor swasta seperti ini dibu-
tuhkan untuk membangun akses 
pendidikan di kawasan pedala-
man seperti Mamit. Rakyat Papua 
yang berhasil mendapatkan pen-
didikan layak harus kembali ke 
kampung halamannya dan berba-
gi pengetahuan mereka. Salah sa-
tunya adalah Yustus Samber, yang 
menjadi relawan guru di sekolah 
Lentera Harapan.

Yustus mengatakan, sebagai 
orang Papua, ia memiliki akses 
lebih baik kepada komunitas lo-
kal. Ia percaya pendidikan adalah 
cara untuk mengubah masa de-
pan Mamit secara khusus, juga 
Papua secara umum.

“Jika bukan kita, siapa lagi? 
Sa ya hanya berharap anak-anak 
ini akan membawa perubahan 
untuk Mamit,” tuturnya. (ant)

Kondisi ekonomi, 
budaya dan 

aksesibilitas geografis 
menjadi batasan 

bagi banyak anak-
anak di wilayah 
timur Indonesia 

untuk mendapatkan 
pendidikan dasar
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EXECUTIVE Vice Presi-
dent and Chief Adminis-
tratif Officer of FCX, Mr 

Michael J Arnold mengapresiasi 
dan mendukung program pelay-
anan kesehatan masyarakat Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
melalui Biro Kesehatan di wilayah 
pesisir Kabupaten Mimika me-
lalui pelayanan Kapal Klinik Tera-
pung. Michael meminta LPMAK 
untuk terus melanjutkan program 
yang sedang berjalan guna pelay-
anan bagi masyarakat.

Untuk melihat langsung ke-
beradaan Kapal Klinik Terapung, 
Michael Arnold lantas berkun-
jung ke Pelabuhan LPMAK di 
Paomako. Kehadiran pemilik 
perusahaan tambang tersebar di 
dunia itu disambut Sekretaris 
Eksekutif LPMAK, Abraham Ti-
mang dan Kepala Biro Kesehatan, 
Yusuf Nugroho serta pendamping 
Biro Kesehatan, dr Liony.

Kepala Biro Kesehatan, Yusuf 
Nugroho bersama Pendamping 
Biro Kesehatan, dr Liony kepada 
Michael Arnold menjelaskan ten-
tang kehadiran Klinik Terapung 
mulai dari konsep, tujuan, spesi-
fikasi kapal, fasilitas medis yang 
tersedia, cakupan area layanan, 
kegiatan yang dilakukan, mitra 
yang terlibat serta pencapaian 
pelayanan yang telah dilakukan.

“Karena adanya kesulitan akses 
layanan kesehatan di daerah pe-
sisir dan perlunya peningkatan 
cakupan serta kualitas layanan 
kesehatan, maka LPMAK men-
goperasikan Klinik Terapung, 
menggunakan kapal tipe cata-
maran dengan ukuran 17 x 5 
meter, dengan kapasitas sekitar 
15 penumpang, dan kecepatan 
tempuh 20-25 knot. Diharapkan 
Klinik Terapung dapat memberi-
kan dukungan layanan kesehat-
an dasar berkualitas di wilayah 
pesisir Mimika sebagai bagian 
komitmen LPMAK terhadap ma-
syarakat Papua tujuh suku den-
gan mengedepankan kemitraan 
dengan Dinas Kesehatan melalui 
Puskesmas,” jelas Nugroho.

Dia juga memaparkan Kapal 
Klinik Terapung terdiri dari zona 
non-medis yaitu dapur, toilet serta 
beberapa ruangan lain. Sedang-
kan zona medis berupa ruang tin-
dakan, ruang obat, ruang periksa 
dan akomodasi petugas. Klinik 
Terapung juga dilengkapi dengan 
peralatan seperti USG, EKG, per-
lengkapan obat dan bahan habis 
pakai yang lebih lengkap dari unit 
layanan kesehatan tingkat perta-
ma. Sementara Pendamping Biro 
Kesehatan, dr Liony mengatakan, 

Michael Arnold Kunjungi Klinik Terapung

distribusi kacamata saat dilaku-
kan kegiatan kesehatan mata ter-
integrasi dengan Klinik Terapung 
pada Oktober 2016 lalu. Michael 
mengatakan, dirinya memahami 
pentingnya penglihatan untuk 
kehidupan sehari-hari. Begitupun 
banyaknya jumlah kasus, baik 
malaria maupun umum, yang di-
periksa dan diobati oleh Klinik 
Terapung telah membawa man-

Klinik Terapung memberikan 
pelayanan medis terintegrasi den-
gan layanan Puskesmas setempat, 
seperti pemeriksaan ibu hamil, 
pengobatan massal, pemeriksaan 
darah malaria, imunisasi. Kasus 
yang tidak dapat ditangani saat 
layanan di darat dapat dirujuk ke 
atas kapal Klinik Terapung. Se-
dangkan kasus yang tidak dapat 
ditangani di Klinik Terapung 
akan dirujuk ke unit layanan ke-
sehatan yang lebih tinggi, namun 
Klinik Terapung tidak difungsi-
kan sebagai ambulans air,” jelas-
nya kepada Michael Arnold.

Klinik Terapung juga dapat 
membantu transportasi orang dan 
logistik Puskesmas setempat, serta 
memfasilitasi peningkatan kapa-
sitas petugas kesehatan. Area lay-
anan awal adalah Distrik Mimika 
Timur Jauh, Mimika Tengah dan 
Distrik Amar dengan lama pelay-
anan tujuh sampai 12 hari untuk 
setiap layanan. Area ini mungkin 
diperluas dalam tahun-tahun beri-
kutnya, berdasarkan kebutuhan 
yang ada dan evaluasi pencapaian 
layanan saat ini.

Mendengar penjelasan terse-
but Michael Arnold mengatakan, 
menghargai pencapaian Klinik 
Terapung selama ini. Salah-
satu yang menarik perhatiannya 
adalah operasi katarak gratis di 
atas kapal Klinik Terapung dan 

faat untuk masyarakat lokal.
Vice President Departemen 

Social Local Development PTFI, 
Claus Wamafma yang ikut 
mendampingi Michael Arnold 
pada kunjungan itu mengatakan 
layanan yang ada sekarang seperti 
halnya Klinik Terapung merupak-
an suatu perubahan yang besar 
dibandingkan dahulu. Claus 
berkisah tentang kehidupan masa 

kecilnya di Papua, di mana layan-
an seperti kesehatan dan pendi-
dikan tidak mudah didapat, ber-
beda dengan layanan yang ada ini.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengucapkan 
terima kasih atas dukungan PTFI 
bagi LPMAK, dan berharap agar 
masalah yang sedang dihadapi 
PTFI bisa segera selesai. (thobias 
maturbongs)

Klinik Terapung 
memberikan 

pelayanan medis 
terintegrasi dengan 
layanan Puskesmas 
setempat, seperti 
pemeriksaan ibu 

hamil, pengobatan 
massal, pemeriksaan 

darah malaria, 
imunisasi.

EXECUTIVE Vice President and Chief Administratif Officer of FCX, Mr Michael J Arnold dan rombongan ketika 
mengunjungi Kapal Klinik Terapung di Pelabuhan LPMAK. Dalam Kunjungan tersebut Mr. Michael Arnold dan tim 
mendapat penjelasan dari LPMAK mengenai pelayananan Klinik Terapung.

THOBIAS MATURBONGS
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SEJAK 2013-2014 Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro 

(LPMAK) bekerjasama dengan 
Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Mimika dan Yayasan 
Kemanusiaan Indonesia  atau 
John Fawcett Foundation merin-
tis program kesehatan mata.

Upaya penanggulangan kebu-
taan akibat katarak  di Kabupaten 
Mimika itu telah dilakukan pada 
2014 dan 2015. Laporan Biro 
Kesehatan LPMAK sebagaimana 
diterima Redaksi Buletin LAn-
dAS menyebutkan, kegiatan per-
tama pada 2014 telah dilakukan 
penapisan kelainan virus dan 
katarak kepada 5.061 penduduk 
di Mapurujaya, SP III, SP XII dan 
Nawaripi diikuti dengan 74 oper-
asi katarak di RSUD dan Rumah 
Sakit Mitra Masyarakat (RSMM).

Aksi kedua pada 2015 dilaku-
kan penapisan kelainan virus dan 
katarak  kepada 2.182 penduduk 
di Mapurujaya, Banti dan Wania 
di ikuti 50 operasi katarak di 
RSUD dan RSMM. Sebelumnya 
telah dilakukan pelatihan dan pe-
nyegaran pengetahuan  dan ket-
rampilan terkait kesehatan mata 
dan pemeriksaan terkait bagi 
petugas kesehatan di rumah sakit 
dan 15 puskesmas di Kabupaten 
Mimika.

Menurut laporan tersebut, dari 
dua kegiatan yang berlangsung, 
tercatat angka katarak di angka 
5% dari jumlah yang diperiksa. 
Operasi katarak ini membutuh-
kan biaya yang tidak  sedikit 
namun semua kegiatan ini dilaku-
kan secara gratis.

Kepala Biro Kesehatan LPMAK, 
Yusuf Nugroho mengatakan ke-
giatan ini merupakan komitmen 
terhadap peningkatan derajat ke-
sehatan masyarakat, bukan hanya 
dari segi pemberantasan penyakit 
menular, namun juga pengendal-
ian penyakit tidak menular.

Menurutnya, di dalam kegiatan 
tersebut Dinas Kesehatan menye-
diakan tenaga kesehatan dan tem-
pat untuk pemeriksaan mata di 
puskesmas, RSUD menyediakan 
tenaga dokter mata, tempat dan 
obat untuk operasi katarak. YKI 
menyediakan tenaga dokter dan 
perawat mata serta penyediaan 
material program dengan pen-
danaa dari LPMAK. Sedangkan 
LPMAK menjadi pendana pro-
gram tapi juga menyediakan tem-
pat dan obat untuk operasi kata-
rak di RSMM.

Hasil kegiatan operasi katarak 
gelombang kedua memperlihat-
kan keberhasilan tersendiri yaitu 
area target bergerak dari pusat 

Menanggulangi Kebutaan  Akibat Katarak

kota ke arah pesisir dan ke pegu-
nungan. Sebab itu menurut Yusuf 
Nugroho, kegiatan gelombang 
ketiga yang dilakukan pada 2016 
target areanya diperluas ke arah 
pesisir. 

Namun keterbatasan anggaran 
mengakibatkan kegiatan hanya 
dipusatkan pada dua distrik yaitu 
Distrik Mimika Tengah dan 
Mimika Barat. Kegiatan gelom-
bang ketiga itu berlangsung pada 
17 hingga 27 Oktober 2016 berte-
patan dengan Hari Penglihatan 
se-Dunia dengan tema ‘Stronger 
Together’.

Peserta yang tercatat pada keg-
iatan ini adalah orang dewasa dan 
anak SD di wilayah pesisir Kabu-
paten Mimika yaitu Distrik Mimi-

ka Tengah dan Mimika Barat. 
Laporan Biro Kesehatan LPMAK 
menyebutkan jumlah penduduk 
di Kampung Keakwa, Timika Pan-
tai dan Atuka di Distrik Mimika 
Tengah  berjumlah 1800 orang 
termasuk tiga sekolah dasar. 

Untuk distrik tersebut ditarget-
kan 500 hingga 700 orang yang 
ikut dalam pemeriksaan mata. 
Sedangkan Distrik Mimika Barat 
meliputi Kampung Atapo, Kiyu-
ra, Mimika, Migiwiya, Kaokanao 
dan Apuri berjumlah 1500 orang 
serta satu sekolah dasar. Untuk 
distrik ini ditargetkan 400 hingga 
600 orang yang ikut dalam pemer-
iksaan mata. 

Dengan demikian diperkirakan 
25 hingga 35 pasien dengan kata-

rak matang yang akan mengikuti 
program operasi gratis.

Kepala Biro Kesehatan LPM-
AK, Yusuf Nugoro melalui lapo-
rannya menyampaikan, pada 19 
hingga 23 Oktober 2016 dilaku-
kan pemeriksaan mata terhadap 
666 orang dewasa dan sekitar 
275 anak SD dari tiga kampung 
di Distrik Mimika Tengah dan 
enam kampung di Distrik Mimi-
ka Barat. Sedangkan total katarak 
yang ditemukan adalah 27 kasus 
dari 666 orang dewasa yang di-
periksa matanya sehingga propor-
si  katarak sebesar 4,1 persen.

Angka ini, berdasarkan lapo-
ran, lebih rendah dibandingkan 
temuan pada 2014 dan 2015. 
“Dari antara katarak matang di-
te mukan tiga pasien tidak me-
menuhi persyaratan operasi kibat 
tekana darah, gula darah. Dua 
pasien tidak bersedia dioperasi, 
tujuh pasien menjalani operasi 
satu mata dan dua pasien lainnya 
menjalani operasi dua mata,” tulis 
Nugroho dalam laporannya.  

Selain itu didistribusikan pula 
376 kaca mata untuk koreksi 
rabun jauh dan dekat dan 229 

obat tetes mata. Menariknya, 
pada 24 Oktober dilakukan ope-
rasi katarak secara gratis terha-
dap sembilan orang pasien diatas 
kapal klinik terapung dan sehari 
setelah operasi, dilakukan pemer-
iksaan terhadap pasien tersebut, 
hasilnya lima pasien diantaranya 
mengalami kemajuan penglihatan 
berarti. 

Sedangkan empat pasien lain-
nya perlu penanganan lagi den-
gan diberikan obat tetes dan obat 
untuk diminum agar kondisi 
mata betul-betul membaik.

Kepala Biro Kesehatan, Yusuf 
Nugroho mengatakan kendala 
yang dihadapi selama menjalank-
an program operasi katarak sejak 
gelombang pertama dan ketiga 
adalah masih adanya masyarakat 
dengan katarak yang takut untuk 
dioperasi sekalipun sudah diberi-
kan penjelasan  manfaat dari op-
erasi tersebut. 

Kendati demikian, ada pula 
masyarakat yang antusias  untuk 
pemeriksaan bahkan mereka ber-
harap agar kegiatan tersebut terus 
dilakukan pada tahun-tahun men-
datang. (*/thobias maturbongs)

Operasi Katarak di atas Kapal Klinik Terapung bagi masyarakat di pesisir 
Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dilakukan oleh LPMAK bekerjasama dengan 
Yayasan Kemanusiaan Indonesia.

THOBIAS MATURBONGS
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Pentingnya Pabrik Pengolahan Sagu Rakyat
MA S Y A R A K A T 

Suku Kamoro perlu 
mendapat pemahaman 

tentang pentingnya keberadaan 
pabrik pengolahan sagu rakyat 
yang dibangun oleh Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
melalui program pengembangan 
ekonomi kerakyatan di Kampung 
Keakwa.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK Bidang Ekonomi, Yo-
hanis Kum mengatakan hal itu 
setelah menghadiri Seminar Sagu 
Nasional yang diselenggarakan 
IPB Bogor belum lama ini.

“Seminar seperti ini bagus 
kalau dihadiri oleh tokoh-tokoh 
masyarakat Suku Kamoro dan 
komponen masyarat lainnya di 
Timika sehingga ada pemaha-
man bersama tentang pentingnya 
program ini,” kata Yohanis yang 
didampingi Asisten Program Eko-
nomi, Alexander Roy Olikasa 
pada seminar tersebut.

Dia menilai sagu merupakan 
salah satu alternatif pangan yang 
penting diperhatikan selain seb-
agai bahan baku industri. Diband-
ingkan dengan tanaman pangan 
lain, keunggulan utama tanaman 
sagu adalah produktivitasnya yang 
tinggi.

“Kita dengar langsung dari para 
pakar bahwa produksi sagu yang 
dikelola dengan baik dapat men-
capai 25 ton pati kering per hek-
tar per tahun. Konsumsi pati sagu 
dalam negeri hanya sekitar 210 
ton per tahun atau baru empat 
sampai lima persen dari potensi 
produksi. Salah satu provinsi di 
Indonesia yang mempunyai po-
tensi sagu terbesar, bahkan terluas 
di seluruh dunia adalah Papua 
dan Papua Barat,” jelas Kum.

Dia optimis apabila masyara-
kat Kamoro melalui tokoh-tokoh 
masyarakat dan lembaga adat 
mendapat pemahaman yang baik 
tentang sagu dan manfaatnya 
maka tidak sia-sia pabrik pengo-
laan sagu rakyat berada di tengah 
hutan belantara Kampung Ke-
akwa.

“Kita harus operasikan pabrik 
sagu sebab akan memberikan 
manfaat bagi masyarakat sendiri. 
Paling penting sekarang kita 
berikan pemahaman kemudian 
mendapatkan harga jual tepung 
sagu yang baik,” ujarnya.

Sementara itu Deklarator 
Mayarakat Sagu Indonesia dan 
juga Pemerhati Sagu, Otto Iha-
lauw menyebutkan,  luas hutan 
sagu di Indonesia seluas hektar 
yang mendominasi sekitar 51,30 
% luas hutan sagu di dunia. Selan-
jutnya disebutkan, bahwa kurang 
lebih 90 % luas sagu di Indonesia 

terdapat di Papua.
“Tanaman sagu mempunyai 

banyak manfaat mulai dari pati, 
daun, pelepah daun hingga kulit 
batang. Tepungnya digunakan 
untuk bahan makanan pokok di 
Papua yang disebut papeda, di 
samping untuk kue dan bahan 
baku untuk pembuatan spirtus 
atau alkohol. Daunnya digunak-
an sebagai atap rumah, pelepah 
untuk dinding rumah, dan am-
pasnya dapat dimanfaatkan seb-
agai pulp untuk pembuatan ker-
tas atau pakan ternak,” jelasnya.

Dia mendorong LPMAK agar 
segera mengoperasikan pabrik 
pengolahan sagu yang dibangun 
beberapa waktu lalu. Intinya, 
menurut mantan Bupati Sorong 
Selatan itu, keterlibatan masyara-
kat setempat sangat penting.

Di wilayah Indonesia bagian 
timur, sagu sejak lama digu-
nakan sebagai makanan pokok 
oleh sebagian penduduknya, 
terutama di Maluku dan 
Papua. “Sampai sekarang pe-
manfaatan sagu di Indonesia 
masih dalam bentuk pangan 
tradisional, misalnya dikon-
sumsi sebagai makanan pokok 
dalam bentuk papeda. Selain 
itu juga digunakan sebagai 
campuran produk mie, soun, 
roti, bakso dan dalam pembua-
tan kue-kue tepung sagu, mis-
alnya akusa, bagea atau aneka 
kue sagu,” kata Otto padahal 
di samping itu juga sebagai 
bahan baku untuk pembuatan 
sirup dengan fruktosa tinggi 
dan etanol.

Sedangkan Profesor Bintoro 

dari IPB Bogor yang selama ini ikut 
mendampingi LPMAK dalam pro-
gram sagu di Timika mengatakan  
beberapa manfaat sagu selain untuk 
pangan diantaranya adalah bahan 
baku industri non pangan. 

Pati sagu dapat diolah menjadi 
sagu mutiara, tepung campuran, 
pati termodifikasi, gula cair, asam 
amino, sorbitol, asam organik, dan 
bahan penyedap yang dapat dijadi-
kan bahan baku industri. Sagu juga 
sebagai bahan energi. Tepung sagu 
diolah menjadi etanol terlebih da-
hulu melalui proses hidrolisis dan 
fermentasi. 

Secara teoritis satu ton tepung 
sagu dapat menjadi 715 liter etanol. 
Sagu sebagai bahan baku industri 
pangan, pati sagu dapat digunakan 
sebagaimana tepung beras, jagung, 
gandum, tapioka dan kentang sep-

erti siklodektrin. Sagu juga dapat 
dijadikan makanan kecil seperti 
sagu gula, sinoli, ongol-ongol, kue 
serut dan krupuk sagu. 

”Sagu sebagai pakan ternak. 
Penggunaan jagung dan sere-
lia lainnya untuk pangan ternak 
dapat digantikan dengan tepung 
sagu atau sebagai pencampur 
makanan ternak unggas dan rumi-
nansia. Sebagian besar areal sagu 
di Indonesia merupakan tegakan 
alami yang masih sangat sedikit 
dimanfaatkan. Sudah banyak dik-
etahui bahwa sagu mempunyai 
nilai ekonomi dan nilai strategis 
yang tinggi, namun usaha-usaha 
eksplorasi dan pemanfaatannya 
belum menjadi prioritas dalam 
pelaksanaan pembangunan di 
tanah Papua,” jelasnya. (thobias 
maturbongs)

Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK, Yohanes Kum didampingi Asisten Program Ekonomi, Alexander Roy Olikasa mengikuti Seminar Umum dan Lokarya tentang 
Peran Sagu untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi. Kegiatan ini dibuka dengan tarian adat Papua.

THOBIAS MATURBONGS
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MASSI Dukung Pabrik Sagu Milik LPMAK
MASYARAKAT Sagu In-

donesia (MASSI) men-
dukung keberadaan 

pabrik sagu yang dibangun Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
di Kabupaten Mimika.

Anggota MASSI, Otto Ihalauw 
saat berbicara pada Seminar Sagu 
Nasional di Bogor baru-baru ini 
mengatakan, salahsatu program 
LPMAK dengan mendirikan pa-
brik sagu merupakan terobosan 
yang patut diapresiasi dan perlu 
mendapat dukungan.

“Upaya meningkatkan nilai 
tambah dari sagu perlu terus 
dilakukan di Papua dan Papua 
Barat. Pendekatan industri harus 
melibatkan masyarakat adat dan 
warga sekitar lokasi pengolahan 
sagu. Patisipasi tersebut agar ada 
pemahaman bersama, mengger-
akkan ekonomi masyarakat dan 
sekaligus mencegah persoalan 
yang muncul belakangan,” kata 
Otto yang juga mantan Bupati Ka-
bupaten Sorong Selatan, Provinsi 
Papua Barat itu.

Menurutnya, optimalisasi po-
tensi sagu menyimpan peluang 
yang sangat besar dalam mengger-
akkan ekonomi dan meningkat-
kan kesejahteraan rakyat. Namun, 
manfaat itu akan dirasakan jika 
industrialisasi sagu melibatkan 
masyarakat lokal, terutama di 
sekitar lokasi pengembangan sagu 
tersebut.

Dia menekankan, pendekatan 
sosial dan partisipasi masyarakat 
itu menjadi sangat penting sebe-
lum industri pengolahan sagu 
beroperasi. 

“Pemberdayaan masyarakat 
adat dilakukan sejak awal se-
hingga ada ruang partisipasi pada 
tahap selanjutnya. Ini juga mence-
gah persoalan yang bakal muncul 
karena belum ada pemahaman 
dari warga lokal,” kata Otto pada 
seminar yang dihadiri Wakil Sek-
retaris Eksekutif LPMAK bidang 
Ekonomi, Yohanes Kum.

Otto Ihalauw mengatakan pem-
berdayaan masyarakat merupakan 
hal yang paling utama sebelum 
aktivitas pengolahan berlangsung. 
Selain masyarakat kampung, tena-
ga profesional juga perlu disiap-
kan agar memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja industri nanti.

“Untuk itulah kami mendiri-
kan Akademi Komunitas Negeri 
Sorong Selatan dengan konsen-
trasi terbesar pada berbagai hal 
terkait sagu,” kata Otto yang juga 
salah satu pengurus Ketua Ma-
syarakat Sagu Indonesia ini.

Sejauh ini, lulusan dari aka-
demi tersebut langsung terserap 
di beberapa industri pengolahan 
sagu di Papua dan Papua Barat. 

Dalam jangka panjang, para lulu-
san tersebut diharapkan bisa men-
jadi wirausaha dengan fokus pada 
produk berbasis sagu.

Komitmen negara dalam 
mengembangkan tanaman sagu 
masih minim. Padahal, potensi 
sagu dan olahannya sangat besar 
sebagai alternatif sumber pangan, 
energi dan bahan baku industri di 
dalam negeri. Sagu harus ditem-
patkan sebagai sumber pangan 
strategis untuk meningkatkan per-
hatian dan mendorong pengem-
bangannya.

Pada seminar tersebut Ketua 
Masyarakat Sagu Indonesia, MH 
Bintoro membacakan rekomen-
dasi dari seminar tentang sagu 
yang digelar MASSI.

Dia menjelaskan, potensi sagu 
yang ada di Indonesia sangat 
banyak, namun pemanfaatannya 
masih minim. Sagu dan produk 
turunannya bisa diolah untuk 
memenuhi ketergantungan Indo-
nesia pada beras dan gula yang 
dipenuhi dari impor.

“Impor beras dan gula masih 
sangat tinggi serta membuang 
devisa kita. Indonesia menyim-
pan keberagaman pangan lokal 
di berbagai daerah, seperti sagu, 
yang bisa menggantikan impor 
pangan. Bila perlu, masyarakat 
tidak perlu lagi bergantung kepa-

da beras,” kata Bintoro yang juga 
pakar sagu dari Institut Pertanian 
Bogor (IPB) ini.

Saat ini, luas lahan sagu di In-
donesia 5,2 juta hektare. Namun 
produksinya diperkirakan baru 
sekitar 100 ribu ton. Penyebaran 
lahan sagu, tidak hanya di wilayah 
Indonesia Timur tetapi hampir 
seluruh kawasan pantai di tanah 
air. Areal penanaman sagu berada 
di daerah Papua, Maluku, Su-
lawesi utara, Sulawesi Tengah, Su-
lawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Barat, Jambi, Sumatera Barat dan 
Riau.

Untuk lebih mengoptimalkan 
pengembangannya, kata Bintoro, 
sagu harus dijadikan sebagai pan-
gan strategis sehingga ada priori-
tas dibandingkan hanya menjadi 
salah satu hasil hutan nonkayu.

Hal senada disampaikan Bupati 
Kepulauan Meranti, Irwan Nasir 
yang juga menjadi pembicara 
pada seminar tersebut. 

Menurutnya komitmen pemer-
intah secara nasional masih 
minim untuk mendukung budi-
daya, pengolahan, dan pemasaran 
dari sagu. Prioritas padi, jagung, 
kedelai (pajale) pemerintah saat 
ini harus menambahkan pangan 
lokal lainnya, seperti sagu.

“Jadi prioritasnya tidak lagi 

hanya pajale tetapi juga padi, 
jagung, kedelai, dan sagu atau 
bisa disingkat dengan pajalegu. 
Konsumsi sagu juga terus menin-
gkat karena dinilai lebih sehat 
dibandingkan beras dan jagung,” 
ujarnya.

Sedangkan Dwi Asmono se-
laku Direktur Research & De-
velopment PT Sampoerna Agro 
mengatakan pengembangan sagu 
harus lebih dioptimalkan. Bela-
jar dari pengalaman kelapa sawit 
pada awal 1980-an, maka sagu 
juga harus mendapatkan perha-
tian khusus yang didukung berba-
gai pihat terkait secara bersama-
sama.

Sagu merupakan salah satu 
penghasil karbohidrat yang sangat 
penting dan dapat menjadi alter-
natif tanaman pangan selain padi, 
jagung dan umbian untuk men-
dukung ketahanan nasional.

 “Dibandingkan dengan tana-
man penghasil karbohidrat lain, 
sagu menjadi sumber karbohid-
rat paling tinggi dapat mencapai 
15-40 ton pati kering per ha per 
tahun,” kata Ketua Masyarakat 
Sagu Indonesia Prof. Dr. Ir. Bin-
toro, M.Agr.

 Bintoro mengatakan, bahan 
makanan pokok asal Maluku, 
Papua, Sulawesi ini dapat di-
manfaatkan untuk tujuan ke-
mandirian Indonesia dalam 
bidang pangan dan energi. “Po-
tensinya luar biasa, namun dilu-
pakan,” tuturnya.  

 Tanaman sagu merupakan 
anugerah kekayaan alam Indo-
nesia yang paling luas di dunia. 
Diperkirakan luas lahan sagu 
dunia mencapai 2,2 juta hektar 
(ha), sekitar 50 persen berada di 
Indonesia. Areal penanaman sagu 
di Indonesia tersebar di Papua, 
Maluku, Sulawesi Utara,Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Kali-
mantan Barat dan Selatan, Jambi, 

Riau dan Kepulauan Riau.
 “Oleh karena itu, sagu harus 

dimasukkan ke dalam komoditas 
pangan strategis sperti beras dan 
gula. Agar pengembangan budi-
daya sagu dapat ditopang oleh 
kebijakan pemerintah, anggaran 
dan riset,” kata Bintoro.

 Suswono Menteri Pertanian 
mengungkapkan, potensi sagu 
luar biasa untuk dikembangkan 
di Indonesia. Secara perhitungan 
ekonomi sangat menguntungkan, 
dan ini tidak boleh disia-siakan. 

 “Saya menyambut baik kalau 
ada beberapa perusahaan yang 
sudah mengembangkan sagu ter-
masuk pabrik sagu yang dibangun 
oleh LPMAK di Papua,” kata Sus-
wono.

 Namun diakuinya, kendala di 
Papua adalah infrastruktur, arti-
nya pemerintah masih memfasili-
tasi. Bila perusahaan memban-
gun infrastruktur akan diberikan 
kompensasi seperti tax holiday.

 “Yang penting duduk bareng, 
terus diskusi mana pemerintah 
yang bisa dorong agar investasi 
bisa tumbuh disana. Terutama 
untuk pemanfaatan sagu ini yang 
potensinya luar biasa di Papua,” 
tandas Suswono.

 Bupati Sorong Selatan Otto 
Ihalauw mengatakan, sagu bagi 
orang Papua adalah khas dan unik 
dan di Maluku adalah makanan 
pokok.

 “Artinya dalam rangka menjaga 
ketahanan pangan sagu kedepan, 
kita akan kembangkan industri 
besar-besaran di sana, namun 
tetap mempertahankan berkelan-
jutan dari sagu ini,” kata Otto. 

Menurutnya, sagu memiliki ket-
ahanan yang luar biasa dibanding-
kan dengan yang tanaman lain. 
Sagu dalam menghadapi berbagai 
macam cuaca bisa tetap eksis. 
(thobias maturbongs)

Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK, Yohanes Kum didampingi Asisten Program 
Ekonomi, Alexander Roy Olikasa mengikuti Seminar Umum dan Lokarya 
tentang Peran Sagu untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Energi. 
Kegiatan ini dibuka dengan tarian adat Papua.

THOBIAS MATURBONGS
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Tahun XI

Pelayanan Kesehatan di Kampung Atuka

Biro Kesehatan LPMAK 
bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan 
mengelar pelayanan 
kesehatan di Kampung 
Atuka, Distrik Mimika 
Tengah. Kegiatan yang 
dilakukan diantaranya, 
pemeriksaan malaria, 
imunisasi bagi ibu dan 
anak.
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Tahun XI

Peternakan Sapi di Distrik Akimuga

Peternakan sapi di Kampung Aramsolki, Amungun 
dan Kampung Kiliarma dijalankan sejak tahun 
2013 kini ternak sapi berjumlah ratusan ekor sapi 
dewasa maupan sapi anakan. Peternakan ini 
dikelola oleh masyarakat Suku Amungme di Distrik 
Akimuga.
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Tahun XI

KAMI berpapasan dengan 
sekelompok lelaki Suku 
Amungme yang ingin 

pergi ke Ilaga, salah satu keca-
matan di Kabupaten Paniai. Ini 
hari ketiga per jalanan melalui 
kampung-kampung Amungme.

Suku Amungme yang tinggal di 
daerah pegunungan, gemar mem-
buat rute jalan naik ke puncak 
bukit dan turun sampai ke dasar 
lembah. Tak terasa ini adalah 
bukit ketujuh yang terlewati.

 “Ah, kampung itu tidak lama 
lagi, lebih baik Ibu lepas sepatu 
supaya kita cepat sampai.” Saya 
hanya bisa tersenyum. Mereka 
mengira sepatu penyebab jalan 
menjadi lambat.

 Tidak heran, orang Amung-
me adalah pejalan kaki tangguh. 
Deng an beban 20 kilogram mere-
ka bisa berlari naik gunung. Alam 
sudah membentuk otot kaki 
mereka menjadi kuat. Saat men-
empuh perjalanan mereka hanya 
membawa tas kecil berisi rokok, 
pisau dan ubi.

 Jika bermalam, mereka tidak 
butuh tenda. Ada pondok-pon-
dok dalam hutan yang hangat. 
Jika haus mereka tahu air mana 
yang layak diminum. Jika hujan 
mereka mengambil daun lebar 
untuk pelindung.

 Sambil berjalan mereka men-
gambil daun-daunan yang pada 
malam harinya dimasak. Mer-
eka kenal betul setiap pohon dan 
gunanya bagi manusia maupun 
satwa.

 Orang Amungme memang 
orang gunung yang tidak bisa 
dilepaskan dari gunung, hutan, 
sungai, dan tanah. Bagi orang 
Amungme tanah mempunyai arti 
begitu menyatu dan mendalam 
dengan kehidupan lahir batinnya 
dan mengidentifikasikan tanah 
sama dengan ibunya.

 Semua gunung dan bukit, 
hutan, tanah, sungai mempun-
yai nama. Itu Kali Noemogong 
milik marga Noemol, milik orang 
dari Lembah Noe. Hutan itu ke-
punyaan Kampung Umpliga, di 
sana batas hutan berburu kam-
pung Eralmakawia. Setiap kam-
pung memiliki tempat berburu 
sendiri. Semua ada batas, baik 
kampung, kebun, hutan. “Kena-
pa harus pakai batas?” “Akh ibu, 
harus begitu tokh. Ibu sukakah 
saya bikin kebun di Ibu punya 
halaman rumah? Tidak tokh?” 
Orang Amungme memang sangat 
menghargai milik orang lain. Ke-
tika kecil seorang anak mengikuti 
ibunya ke kebun atau berburu 
bersama ayahnya sudah diajar-
kan menghargai milik orang lain. 
Mereka yang melanggar hak orang 
lain dibicarakan seisi kampung 

Arti Tanah bagi Suku Amungme  

dan harus menerima keputusan 
adat.

“Anakku ini kebun marga 
Onawame, batas dari sungai ini 
sampai pohon itu kita bisa pakai 
untuk bertanam. Sebelah sana 
adalah milik keluarga lain. Kita 
hanya boleh berkebun di tempat 
kita. Jika ingin berkebun di kebun 
pamanmu atau bibimu kau harus 
meminta izin mereka,” demikian 
petuahnya.

Sungai bisa dinamakan sesuai 
dengan nama pemiliknya, mis-
alnya Kali Noemogong milik 
marga Noemol, orang dari Lem-
bah Noema. Kali Pigogong milik 
marga Piligame. “Kita harus ingat, 
ada kampung lain yang menggu-
nakan sungai ini,” nasihat orang 
tua-tua. Memang ada aturan tidak 
boleh mengotori sungai dengan 
kotoran manusia.

Tanah dan Ibu
Tanah mempunyai ikatan lahir 

dan batin bagi Amungme. Tanah 
bukan sekadar tempat mendiri-
kan kampung ataupun berkebun, 
ataupun tempat berburu. Makna 
tanah begitu dalam bagi mereka.

Tanah adalah tempat kami 
berdiam, tanah yang memberi 
kami makan, tanah tempat nenek 
moyang kami dimakamkan dan 
tempat kediaman roh-roh halus 
pelindung kami. Tanah adalah 
sumber hidup bagi pohon, bina-
tang, sungai, juga manusia.

Tanah adalah ibu, ibu yang 
melahirkan, memberi makan, 
memelihara, mendidik, membe-
sarkan. Tanah adalah rahim ibu 
yang membentuk dan membuat 
Amungme ada. Gunung adalah 

buah dada ibu yang menyediakan 
sumber minum bagi Amungme, 
gudang susu yang bisa dinikmati 
setiap Amungme.

“Adanya sungai besar menan-
dakan ibu masih sehat, masih 
dapat memberikan Amungme 
kesuburan. Dan lembah adalah 
dada ibu. Di pangkuan dada ibu 
ini Amungme hidup, melakukan 
upacara adat dan mengembang-
kan hidup. Tanah gunung, sungai 
dan lembah merupakan tubuh 
Ibu Amungme,” demikian diung-
kapkan Anton Kelanangame (al-
marhum) dalam skripsinya ketika 
kuliah di Sekolah Tinggi Teologi 
Katolik.

Tanah dan Amungme
Bagi orang Amungme tanah 

adalah identitas dirinya dan 
untuk relasi dengan kerabatnya. 
Setiap orang Amungme selain 
dikenal namanya juga harus diket-
ahui dari mana asalnya. Misalnya, 
orang itu marga Tenbak Kilangin-
me artinya dari Kampung Kilan-
gin. Dengan demikian mereka 
mengetahui hubungan kekera-
batan yang ada dan tahu sebutan 
apa yang tepat jika memanggil 
orang itu.

Dalam cerita-cerita suci Suku 
Amungme gunung dianggap suci 
yang berhubungan erat dengan 
manusia yang meninggal seperti 
Ibu Tua dalam cerita terjadinya 
Puncak Jaya. Manusia yang masih 
hidup bila berhubungan den-
gan gunung bukan semata-mata 
hubungan dengan gunung itu 
saja tetapi terutama manusia yang 
mati di gunung itu.

Sebelum tokoh itu meninggal, 

ia menyampaikan pesan, “Kamu 
harus tinggal di sini menjaga 
saya.” Ungkapan “tinggal di sini” 
mengandung arti jangan pindah 
tetapi harus tinggal di tanah mer-
eka sambil menaruh perhatian 
pada gunung itu.

Mengapa mereka dipesankan 
harus hidup di sana? Dulu kala le-
luhur mereka telah mengadakan 
hubungan dengan kawasan itu 
dan penghayatan hubungan itu 
harus dipertahankan terus oleh 
generasi selanjutnya.

Mungkin di tempat itu per-
nah terjadi pembakaran mayat, 
mendapat wahyu atau pernah ada 
orang meninggal dalam satu misi 
karena kelaparan. Mungkin salah 
satu orang yang dikasihi dibunuh 
di sana. Jadi selama orang hidup 
di situ hubungan dengan mereka 
yang sudah meninggal tetap terja-
lin.

Manusia Amungme dilahirkan 
di tanah, besar di tanah, belajar 
pun dari tanah, bergaul dengan 
tanah selama hidupnya, bergu-
mul dengan tanah baik sengaja 
maupun tidak sengaja. Hubun-
gan yang terus menerus antara 
orang Amungme dengan tanah 
sepanjang sejarahnya mengaki-
batkan keduanya tidak bisa dip-
isahkan. Atau menurut Anton 
Kelanangame, hubungan manu-
sia Amungme dengan tanah itu 
mendatangkan rasa bahagia.

Jadi masuk akal kalau orang 
Amungme memasuki wilayah 
gunung dan tanah di Tembaga-
pura dan melindungi hak mereka. 
Apalagi setelah mereka melihat 
gunung suci menjadi berlubang 

besar. Salah satu gunung yang 
sakral bagi Amungme adalah Gu-
nung Jelsegel-Ongopsegel atau 
Gunung Bijih atau Ertzberg yang 
ditambang oleh PT Freeport In-
donesia.

Suku Amungme, menempati 
wilayah yang terbentang dari lem-
bah Arwanop di sebelah barat 
daerah pertambangan tembaga 
sampai lembah Alama di ujung 
timur. Di sebelah utara terletak 
daerah Illaga, Mulia, Tiom dan di 
ujung selatan berbatasan dengan 
kawasan suku Komoro, Nafaripi 
yang terbentang dari Uta (Timika 
Barat) sampai Sungai Akimuga. 
Sebagian besar kawasan Suku 
Amungme masuk dalam kawasan 
konsesi Freeport.

Sekarang orang Amungme 
sudah tidak bebas lagi melewati 
wilayahnya. Mereka tidak pernah 
membayangkan January Agree-
ment (perjanjian Suku Amungme 
dengan PT Freeport) berarti tidak 
dapat dipakainya rute-rute jalan 
tradisional yang dibuat sejak dulu 
dengan susah payah oleh nenek 
moyangnya untuk berhubungan 
dengan sanak-saudara mereka di 
kampung lain. Mereka tidak per-
nah menyangka akan menjadi 
penonton kemewahan para pen-
datang.

Amungme harus menyingkir 
dari kampungnya. Di Timika, kota 
yang dipenuhi pendatang, tempat 
mereka dimukimkan, kebun-ke-
bun menjadi jauh lebih kecil dari-
pada miliknya di kampung lama. 
Sumber daya alam tidak sebanyak 
di tempat asal. Babi, ternak pent-
ing orang Amungme, tidak mem-
punyai tempat luas untuk men-
cari makan.

Terlebih lagi, bagi orang 
Amung me bermukim di tanah 
orang sama dengan mengambil 
bagian dari harga diri identitas 
Amungme. Bagaimana seorang 
Amungme akan mengidentifikasi-
kan dirinya di tanah yang bukan 
miliknya karena identitas erat kai-
tannya dengan tempat asal.

Selain itu di tempat yang baru 
berarti mereka harus mulai dari 
nol karena sistem pengetahuan 
alam baru bagi mereka. Mereka 
tidak tahu di mana tanah subur, 
di mana baik untuk berburu, di 
mana kayu terbaik untuk mem-
buat rumah, di mana mengambil 
obat sakit kepala.

Di permukiman baru semua 
Amungme dianggap sama, pada-
hal Amungme dari kampung yang 
satu belum tentu bisa berdam-
ping an dengan kampung lain. 
Di permukiman baru tidak ada 
sejarah dan cerita yang bisa ditu-
turkan pada anak-cucu. Di per-
mukiman baru ada banyak penya-
kit baru dan mereka tidak tahu 
bagaimana mengobatinya. (harry 
surjadi/angel manembu)

Masyarakat Suku Amungme di Kampung Banti berkumpul sebelum melakukan upacara adat.

ISTIMEWA



teman-teman tanya begini: “Brimob 
yang ajar ko tu amber ka komin?” 
Kalo de pu jawaban itu komin maka 
teman-teman yang tanya tadi nan 
dong pu komentar kemungkinan be-
gini: “Kurang ajar! Komin saja mo”

Artinya, mengapa Brimob orang 
Papua baru mo pukul orang Papua. 
Tapi, kalo de pu jawaban amber maka 
kawan-kawan yang tanya tadi dong 
pu komentar kemungkinan begini: 
“Amber kurang ajar! Tra tau diri! dst, 
dst, dst……”(dapa maki ancor-ancor). 

Kitong harus akui bahwa sentimen 
amber-komin masi ada di kitong pu 
Tana Papua. Tampa lain juga ada sen-
timen seperti ini tapi deng kata ato 
ungkapan ato tindakan yang beda. 
Misalnya, kampanye Brexit (British) 
untuk keluar dari Uni Eropa dan 
kampanye Donald Trump untuk 
larang orang Timur Tenga jadi pen-
gungsi dan pencari suaka politik di 
USA adalah bentuk tindakan dan 
pernyataan politik.

Jadi, dari sisi politik, Teresa May di 
Inggris (British) dan Donald Trump 
di USA adalah orang-orang yang 
pu orientasi pada sentimen komin 
dan abaikan amber. Demo terhadap 
Gebernur DKI Ahok di Jakarta dan 
pembubaran ibada Natal di Bandung 
adalah dua conto fenomena nasional 
yang merefleksikan sentimen  amber-
komin dari sisi agama. 

Dari sisi politik nasional, pemben-
tukan kelompok Melindo (Melanesia 
Indonesia) adalah usaha penyemaian 
sentimen amber-komin sedangkan 
pembentukan ULMWP (United Lib-
eration for West Papua) adalah usaha 
pemisahan kedua sentimen tersebut.   

 Penunjuk kesamaan, kohesi dan 
solideritas sosial (dari perspektif 

komin)
Interaksi sosial yang baik dan akrab 

antara Papua dan non-Papua bisa 
bawa perubahan dari makna rasial 
menjadi makna solidaritas sosial. 
Untuk itu, pertama-tama sa mo bikin 
de pu skala sperti di bawah ini:

AMBER    KOMIN
 Rasial    Solidaritas

Orang amber bisa sampe ke titik 
komin kalo su lewat salah satu dari 
syarat-syarat sosial yang bersifat kon-
vensional di Tana Papua. Pertama, 
lewat hubung an perkawinan. Laki-
laki amber nikah deng perempuan 
komin. Ato, laki-laki komin nika 
deng perempuan amber. Kedua, 
lewat kelahiran. Anana yang pu bapa 
mama amber tapi lahir besar Papua 
dan slalu bergaul deng anana Papua 
sejak anana. 

Ketiga, lewat adopsi. Anana amber 
yang dapa adopsi dari keluarga 
komin. Keempat, lewat jaringan so-
sial dan politik. Individu maupun 
kelompok amber yang bangun jarin-
gan kesetiakawanan sosial dan politik 
deng individu maupun kelompok 
komin. 

Misalnya, kelompok ‘FRI West 
Papua’ dan ‘Papua Itu Kita’ dan be-
berapa kelompok dan/ato lembaga 
lain dong su bisa pinda dari posisi 
amber ke posisi komin karena dong 
su kasi tunjuk dukungan lewat per-
nyataan lisan/tulis dan tindakan-tin-
dakan nyata.  

Bukti-bukti yang bersifat sosio-
linguistik yang nan kas tunjuk bahwa 
dua orang yang baku bicara ada pada 
posisi amber adalah kalo dong dua 
pake sapaan-sapa an sperti mas, daeng, 
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Pengantar
Istilah amber deng komin adalah 

dua kata dari Bahasa Biak yang kitong 
pinjam dan skarang kitong pake 
dalam Bahasa Melayu Papua untuk 
kas tunjuk sentimen so sial, ras, suku, 
agama, politik dan so lideritas sosial di 
Tana Papua. Dulu-dulu orang Biak 
dong pake kata/sapaan amber untuk 
panggil orang yang su skola tinggi, 
yang pu pekerjaan (guru, pegawai, dll) 
ato yang pu jabatan dalam pemerin-
tahan. Ole karna itu, orang tua dong 
slalu bilang sama dong pu anana be-
gini: “Kam pi skola supa kam lagi jadi 
amber untuk kitorang”.

Untuk jadi amber anana harus 
pi skola di sup amber (tempat/kota 
untuk belajar supa dapa ilmu dan 
ketrampilan). Sup amber juga pu arti 
‘tempat yang jau’. Pada masa Blanda 
anana Biak pigi skola di sup amber 
sperti Soren Doreri (Manokwari, 
Miei), Tabi (Jayapura), Serui, dan 
lain-lain. 

Dalam era Indonesia, sup amber 
adalah Sulawesi, Bali, Jawa, dan lain-
lain. Negara-negara sperti Amerika, 
Australia, Blanda, Thailand adalahh 
juga sup amber.

 Kata/sapaan komin terdiri dari 
dua kata ko = kitong, kita; min = 
bagian dari. Jadi, komin de pu arti 
‘bagian dari kitong’. Misalnya kalimat 
dalam Bahasa Biak, “John i komin 
diri.” [John de bagian dari kitong]. 
Dalam pemakaian sehari-hari di Tana 
Papua kitong bilang: “John itu kitong 
pu orang.” Orang Inggris dong bi-
lang: “John is part of us.” ato “John 
is our man”    

Jadi, dalam masyarakat Biak sapaan 
amber pu makna eksklusif hirarkis, 
yaitu: kas tunjuk status sosial sedang-
kan sapaan komin pu makna inklusif 
simetris, yaitu: kas tunjuk kesamaan/
kohesi ato solideritas/kesetiakawa-
nan. Na mun, dalam pemakaian di 
Tana Pa pua dong dua pu makna su 
ta geser sedikit sesuai deng konteks 
dimana dong dua dapa pake dalam 
komunikasi dan tindakan antara ma-
nusia.

 Penunjuk ras, suku, agama dan 
politik.

Dulu-dulu orang Biak dong pake 
kata/sapaan amber untuk panggil 
suku-suku lain seperti Sentani, Serui, 
Mee, Dani, dan lain-lain di Tana 
Papua yang datang ke Biak. Pada 
waktu Blanda dong datang ke Tana 
Papua orang Biak panggil dorang 
amber dan tamba frasa be pioper 
[yang berwarna puti] sehingga ada 
frasa amber be pioper [orang asing 
yang pu kulit puti].

Kemudian, pada saat Perang Pa-
sifik tahun 1942 tentara Amerika 
tiba di Numfor dan di antara ten-
tara Amerika ada orang-orang hitam 
(Black American). Orang Biak pang-
gil dorang amber be paisem [orang 
asing yang pu kulit hitam].

Pada tahun 1969 Indonesia dong 
datang ke Tana Papua dan orang 
Papua panggil dorang amber karena 
dong pu warna kulit tra sama deng 
kebanyakan orang Papua. 

Jadi, skarang ini pemakaian amber-
komin cenderung kas tunjuk bahwa 
ada perbedaan rasial yang berbasis 
kulit dan rambut. Misalnya, ada orang 
Papua yang dapa ajar sampe bangka-
bangka dalam sel Brimob di Kotaraja 
dan waktu de keluar dari sel de pu 

Amber dan Komin mbak, ibu dan bapak. Sedangkan, 
pada posisi komin adalah kalo dong 
dua su pake sapaan-sapaan sperti 
kaka, ade, bapa, mama, mama ade, 
mama tua, bapa ade, bapa tua, om, 
tanta, dll.

Tiga contoh berikut mo kas tunjuk 
bagemana proses sapaan amber bisa 
menjadi sapaan komin.

 Pertama, Mas Eko adalah orang 
Jawa yang suka cari-cari bestu (besi 
tua) untuk beli. Pertama kali de 
datang cari-cari bestu di kampung 
Pokhouw anana dan orang besar 
panggil de mas karna de bukan orang 
Papua. Daeng Udin orang Makasar 
yang pake motor dan jual-jual ikan 
cakalang di kampung Pokhouw. Per-
tama kali de datang jual ikan anana 
dan orang besar panggil de daeng 
karna de bukan orang Papua. 

Setelah berkali-kali dong dua da-
tang dan akhirnya ketahuan bahwa 
Eko pu maitua dari Biak dan Udin 
pu maitua dari Serui maka terjadi 
perubahan sapaan antara penjual dan 
pembeli.  

Mas Eko waktu de beli bestu di 
orang Biak dong pu rumah de kas tau 
bahwa de pu maitua itu orang Biak. 
Trus, terjadi dialog dan dong tanya-
tanya de pu maitua pu silsila. Ternya-
ta, mas Eko pu maitua ada hubungan 
keluarga maka sapaan mas bruba jadi 
kaka dan ipar. Anana dong panggil 
kaka (tanpa nama Eko) dan orang tua 
dong panggil ipar Jawa (tanpa nama 
Eko).  

Daeng Udin pu cerita juga sama. 
Waktu de jual ikan sama orang Serui 
de dengar-dengar begini dong pu 
cara bicara sama deng de pu maitua 
pu bahasa. Trus, de tanya-tanya be-
gini ternyata de pu maitua deng pace 
Serui de pu maitua dong dua ade 
kaka. Akhirnya, sapaan daeng bruba 
jadi bapa tua dan kaka. Anana dong 
panggil bapa tua (tanpa na ma Udin) 
dan pace Serui panggil kaka (tanpa 
nama Udin).

Jadi, setiap kali dong dua datang 
ato lewat ruma-ruma ini dong dua 
pu posisi su bruba ke komin. Smua 
orang kampung panggil dong dua 
ipar Jawa dan ipar Makasar karna 
sama-sama kawin orang Papua. Posisi 
su bruba dari amber ke komin.

 Kedua, Dr. Budi Hernawan, penel-
iti di Institut Abdulrachman Wahid 
Jakarta, adalah orang Jogya yang slalu 
dapa sapaan-sapaan kaka, sobat dan 
bapa dari kebanyakan orang Papua. 
Sa panggil de sobat Budi karna kitong 
dua pu umur betis (beda-beda tipis). 
Dalam konteks lain orang Papua bisa 
panggil de pace Budi ato pace Her-
nawan karna sobat ini de su lama 
tinggal dan kerja di kantor keuskupan 
Jayapura. 

Kalo sobat Budi datang ke Can-
berra ato Melbourne (Australia) 
anana Papua dong biasa panggil de 
kaka (tanpa nama) karna waktu de 
kulia untuk de pu titel Doktor di Aus-
tralian National University (ANU) 
di Canberra de slalu ikut kegiatan-
kegiatan orang Papua. Ole karna 
itu, sobat Budi su tageser dari posisi 
amber ke posisi komin.  

 Ketiga, Surya Anta, juru bicara, 
‘Front Rakyat Indonesia (FRI) West 
Papua’, dan Veronika Koman, pen-
gacara ‘Papua Itu Kita’, lambat ato 
cepat dong dua su pasti dapa sapaan-
sapaan sperti kaka, kaka bos, kaka ibu 
kalo anana Aliansi Mahasiswa Papua 
(AMP) se Jawa Bali dong pu umur ada 
di bawa Surya dan Veronika. Jadi, se-
cara individu dong dua sedang tageser 
dari posisi amber ke posisi komin. 
Sedangkan, secara organisasi kedua 
institusi ini su ada pada posisi komin 

sejak lahir.
 Penutup

Dari sudut sosiolinguistik, bahasa 
itu de cakadidi. De dinamis. De tra 
bisa statis ato tadudu ato bakarat di 
satu tampa saja karna bahasa itu de 
bagian yang tra bisa talapas dari ma-
nusia. Orang Biak dong pu teka-teki 
tentang bahasa bilang: kora mura ry-
amura (kemana saja kitong pergi de 
slalu sama-sama deng kitong). Ole 
karena itu, pemakaian kata-kata 
amber dan komin juga su tageser dari 
Bahasa Biak ke Bahasa Melayu Papua 
karna bebrapa orang Biak pigi ke-
mana-mana di Tana Papua dan slalu 
pake dua kata ini. 

Dan kalau para penyusun Kamus 
Bahasa Indonesia rasa bahwa kata 
dua ini bisa kasi kaya perbenda-
rahan kata Bahasa Indonesia maka 
dong dua bisa dapa pili sebagai kata-
kata yang pu nuansa lokal. Dengan 
demikian dong dua pu nama nae di 
tingkat nasional.

Sentimen amber-komin masi ada 
di Tana Papua dan tampa lain di In-
donesia dan dunia. Di Tana Papua 
sentimen ini de pake nama lain sep-
erti pantai-gunung, ikatan keluarga 
Wondama - panguyuban Jawa Timur, 
dll.  Sentimen-sentimen ini tra bisa 
hilang tapi tong bisa kas kurang dong 
pu tensi negatif. 

Secara nasional, demo Ahok pada 
bulan November dan Desember 2016 
kas tunjuk gambar yang jelas bahwa 
tensi negatif masi tinggi di NKRI wa-
laupun ada slogan ‘Bhinneka Tunggal 
Ika’. Ole karena itu, Presiden Jokowi 
de inisiatif untuk bikin blusukan ke 
smua komponen bangsa supa kas 
kurang tensi tersebut. 

Beberapa institusi pemerintah dan 
masyarakat juga gelar macam-macam 
kegiatan di Jakarta dan daera lain 
untuk tujuan yang sama. Secara lokal, 
demo HAM pada tanggal 10 Desem-
ber 2016 di Wamena, Jayapura, Ma-
nokwari, Sorong dan kota-kota lain 
juga adalah gambaran bahwa Jakarta-
Papua pu tensi masi tinggi. Orang 
Jakarta bilang: “NKRI harga mati” 
tapi orang Papua bilang “NKRI mati 
harga”.

Pertanyaan dari orang Papua 
adalah Apaka Presiden juga mo bikin 
blusukan yang sama di Tana Papua 
dalam konteks HAM? Kalo presiden 
pu mulut masi takancing kuat-kuat 
maka tensi yang ada skarang ini tra 
mungkin dan tra akan turun-turun. 
Dengan demikian cela antara amber 
dan komin tra bisa dan tra akan tatu-
tup. Justru tamba bokar dan bokar.

Dari perspektif komin, sapa pun 
yang injak kaki di Tana Papua seha-
rusnya ikuti pepata Indonesia yang 
bilang: kalo maso kandang kambing 
‘mengembik’ dan kalo maso kandang 
ayam ‘berkotek’. Kenyataan di Tana 
Papua kas tunjuk bahwa kebanyakan 
orang-orang sipil bisa aplikasikan 
mak na yang ada dalam pepata ini 
deng cara menghormati dan meng-
hargai orang-orang Papua dan dong 
pu adat-istiadat. Tetapi, aparat neg-
ara bersenjata tra perna aplikasikan 
makna yang ada karna dong sembu-
nyi di blakang slogan ‘NKRI harga 
mati’. 

Orang Papua menganut prinsip 
‘kalo mo supa orang lain hormati dan 
hargai ko maka ko harus lebe duluan 
kas hormat dan hargai dorang’. Atas 
dasar prinsip ini, orang Papua buka 
tangan lebar-lebar untuk trima orang-
orang dari Jawa, Sulawesi, Kaliman-
tan, Bali, Jawa, Sumatra, NTB, NTT. 
Atas dasar prinsip yang sama, orang 
Papua trima Freeport, MIFEE dan 
Kebun Kelapa Sawit di mana-mana. 

Ironisnya, kebaikan dapa balas 
deng kejahatan sehingga pepata In-
donesia yang bilang: air susu dibalas 
dengan air tuba su terjadi, sedang ter-
jadi, dan mungkin akan trus terjadi di 
kitong pu tana ini. 

Misalnya, peristiwa-peristiwa per-
ampasan tana adat, penembakan, 
penyiksaan dan pembunuhan di 
Timika, Merauke, Kerom, Paniai 
dimana ada kebun kelapa sawit dan 
tambang emas adalah gambaran yang 
jelas bahwa sekelompok kecil orang 
sipil dan perusahaan negara tetap ada 
pada skala amber. 

Dong terus pertahankan status 
quo sehingga trada usaha sama skali 
untuk pinda pelan-pelan dari status 
amber ke status komin. Conto lain, 
Pemerintah Jokowi-JK datang deng 
pendekatan infrastruktur dan eko-
nomi. 

Ini adalah pendekatan amber 
karna ada pernyataan miring dari Gu-
bernur dan Wakil Gubernur dalam 
berita Jubi beberapa waktu lalu yang 
kas tunjuk bahwa pemerinta pusat 
bangun infrastruktur tanpa kansultasi 
yang komprehensif deng provinsi. 

Buktinya, Tempo (30 Juni 2016) 
kas tau bahwa proyek jalan kreta 
stop karena pembebasan tana blom 
rampung. Yang hanya bisa kas beres 
tana adat adalah pemda Papua dan 
MRP. Sebaliknya, Pemerintah Papua 
juga datang ke Jakarta deng draft UU 
OTSUS PLUS. Ini adalah pendeka-
tan komin. 

Tapi, Jubi (9 Desember 2016) kas 
tau bahwa draft UU Otsus Plus tra 
maso dalam Prolegnas DPR RI 2017. 
Jadi, kalo pemerinta pusat masi pake 
sentimen dan/ato pendekatan amber 
dan tra mo pusing deng sentimen 
dan/ato pendekatan komin maka 
cela yang su bokar ini de tra akan 
perna tatutup.

Akhirnya, presiden su sadar juga. 
De bilang begini: ‘Saya ingatkan, 
pelaksanaan pembangunan Papua 
juga harus perhatikan nilai-nilai hak 
asasi manusia’ (Tempo, 9 November 
2016). De juga bilang ‘pendekatan 
budaya pun mesti diperhatikan. 

Pasalnya, masyarakat Papua meru-
pakan subyek terpenting dalam pem-
bangunan’ (Tempo, 9 November 
2016). De tra mo masyarakat Papua 
hanya jadi penonton tapi harus ter-
libat dalam pembangunan Papua. 
Kalo pernyataan-pernyataan ini cuma 
retorika politik maka tahun depan 
kitong pasti masi jalan di satu tampa 
karna jarum amber pada skala amber-
komin tra bagarak menuju ke ara titik 
komin. 

Tapi, seandainya, pernyataan di 
atas datang dari hati yang dalam maka 
sentimen komin yang merupakan ba-
gian dari  pendekatan budaya akan 
dan bisa bawa hasil yang signifikan 
bagi orang Papua. Kalo ini yang akan 
terjadi maka sapaan ‘Mas Jokowi’ 
yang su bolak-balik kampung-kam-
pung di Tana Papua pada tahun ini 
akan bruba jadi sapaa ‘Kaka Jokowi’ 
ato ‘Ipar Jokowi’ (karena de pu mai-
tua IRIANA dari Papua). 

Dengan demikian, orang Papua 
akan bilang “Kaka Jokowi itu kitong 
pu orang” ato “Ipar Jokowi itu kitong 
pu orang”. Dan juga, konsep keke-
luargaan dari antropolog Marshall 
Sahlins (2014) yaitu: mutuality of be-
longing (saling memiliki, saling mem-
butuhkan, saling mencintai, saling 
menghargai dan saling menghormati) 
akan jadi satu kenyataan yang me-
lukiskan satu keluarga yang harmonis 
dan beradab dalam ruma ‘Bhinneka 
Tunggal Ika’

Jow suba!!! Wa wa wa!!!         

Oleh; Izak Morin
 (PSBE FKIP Uncen Jayapura, Papua)
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Tahun XI

BIRO Pendidikan Lembaga Pe-
ngembangan Masyarakat Amung-
me dan Kamoro, ( LPMAK ) 
pa da Senin (13/1) me-launching 
sebuah buku yang diberi judul 
“AMUNGME” di Multi Purpose 
Community Centre, ( MPCC ).  
Buku yang ditulis Dr. Kal Muller 
dan Yunus Omabak sejak 2014 
ini, menceriterakan tentang asal 
usul serta budaya orang Amungme 
yang tinggal di lembah – lembah 
dan padang rumput dataran tinggi 
Nemangkawi. 

Saat ini tempat tersebut menjadi 
areal pertambangan PT Freeport 
Indonesia. Dr. Kal Muller dalam 
bedah buku di acara launching 
tersebut, meminta LPMAK serta 
Dinas Pendidikan dan Kebudaya-
an Mimika agar mendistribusikan 
buku AMUNGME ini ke sekolah-
sekolah, baik di perkotaan mau-
pun daerah terpencil.

“Saya tidak punya kepentingan 
terhadap buku ini, saya berharap 
buku ini tidak diperjualbelikan, 
apalagi kepada anak-anak.  “yang 
saya harapkan, anak-anak sekolah 
mulai dari SD sampai SMA, bah-
kan tingkat dewasa, bisa mengenal 
orang Amungme dan Kamo_ro,” 
kata Kal Muller. 

Menurut Kal Muller, sampai 
saat ini Keuskupan Timika dinilai 

telah melakukan distribusi buku 
yang ditulisnya dengan sangat baik 
dan sesuai harapan.  Hal senada 
juga disampaikan Yunus Omabak.  
Omabak berharap, pada penyem-
purnaan buku dan cetakan jilid 
berikutnya, harus bisa ditulis putra 
dan putri Amungme Kamoro.  Ia 
juga menyampaikan terimaka-
sih kepada Kal Muller yang telah 
meneliti dan menulis tentang 
Amungme dan Kamoro. 

“Saya berterimakasih karena 
Kal telah mengenalkan Amungme 
kepada anak-anak saya Amungme 
dan Kamoro termasuk semua 
orang yang tinggal di Kabupaten 
Mimika,” ungkap Yunus Omabak.

Selain itu Yunus juga me-
nyampaikan terimakasih kepada 
LPMAK yang telah mendukung 
mulai dari proses penelitian sam-
pai percetakan buku. Sementara 
itu terkait dengan keinginan para 
penulis itu, Kepala Biro Pendidi-
kan LPMAK, Titus Kemong men-
gatakan, LPMAK berkomitmen 
merealisasikan harapan-harapan 
tersebut.

Dikatakan, LPMAK siap men-
dis tribusikan buku-buku tersebut 
sampai ke sekolah-sekolah, terma-
suk mendukung peneliti dan pen-
ulis putra – putri asli Amungme 
Kamoro. (ferdinand iri)

Buku ‘Amungme’ 
Resmi Diluncurkan

Penulis Buku Amungme, Kal Muller menyerahkan buku kepada perwakilan Universitas Timika (UTI).

Perwakilan Asrama Taruna Papua menerima buku dari Kepala Biro Pendidikan, Titus Kemong. Wase Bidang 
Pendidikan dan Kesehatan, Vebian Magal memberikan buku kepada perwakilan Dinas Pendidikan (foto kanan).

FEDINAND IRI


