
Edisi 99/Tahun XI/Maret-April 2017 TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

LBULETIN INTERNAL LPMAK

www.lpmak.org          LPMAK                 @LPMAK_

LPMAK PANGKAS
ANGGARAN PROGRAM
Sesuai dengan komitmen PT. Freeport Indonesia 
untuk mendanai program berkelanjutan yang 
dikerjakan oleh LPMAK namun secara kelembagaan, 
LPMAK diharapkan mam pu mengelola dana secara 
baik dan bertanggungjawab terutama saat kondisi 
keuangan per usa haan mengalami pengurangan akibat 

belum maksimal beroperasinya perusahaan. Untuk 
Menyelamatkan program pengembangan masyarakat 
berkelanjutan, LPMAK melakukan rasionalisasi pegawai 
dan pegurangan anggaran. 

Selengkapnya simak di halaman 3 dan 4.

5 7Investasi SDM harus Berjalan
Investasi untuk melahirkan sumber daya 
manusia yang berkualitas harus berjalan 
terus. Tidak boleh kurangi bantuan untuk 
program beasiswa anak-anak Suku Amung-
me dan Kamoro serta suku-suku Papua 
lainnya.

Kurangi Jumlah Kampung Sasaran 
Pelayanan Kesehatan

Pengurangan jumlah kampung program ‘Kampung 
Sehat’ dari 28 kampung menjadi 20 kampung itu 
karena semakin terbatasnya anggaran yang diper-
oleh LPMAK dari PT Freeport Indonesia.
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Suatu pagi Sob Komen dia jalan-ja-
lan di Kampung Apurigi, saat itu para 
pemuda disana sedang menjahit alat 
tangkap ikan/jaring yang berlubang 
sambil bercanda satu sama lain.  

Dia mendekati salahsatu pemuda 
dan menegurnya, Utumu, ah bapa, 
eh Sob Komen slamat pagi, “sahut 
Utumu, menjawab sapaan Komen. 
“Ko bikin apa? tanya Sob Komen. 
“Sa tambal lubang di jaring ni, habis 
ikan Katro deng Cakalang dorang kasi 
robek jadi, “kata Utumu. 

“Ooh…baik, kemarin ko dapat bera-
pa ekor? tanya Sob Komen lagi. “Ke-
marin sa dapat Katro 10, Cakalang 15, 
jadi sa jual Katro semua di Kios Kam-
pung yang LPMAK dorang bangun 

LPMAK Harus Lebih Baik 
dan Mendorong Gerakan 
Menghidupkan Tungku Api
DENGAN adanya pengurangan pekerja (PHK) di 
Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro ( LPMAK ), saya berharap, lembaga ini justeru 
harus lebih baik lagi kedepannya dan  terus berkarya 
untuk masyarakat, terutama akar rumput. 

Saya juga berharap, hubungan LPMAK dengan 
mitra kerja bisa terus ditingkatkan, lebih khusus 
dengan pihak gereja serta kedua lembaga adat, yakni 

Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO) 
dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LE-
MASA) agar bersama-sama mendorong masyarkat asli 
Kabupaten Mimika (Amungme-Kamoro) menjadi tuan 
diatas tanahnya sendiri atau untuk mengelola sendiri 
sumber daya alamnya yang melimpah, dengan tidak 
menjual tanah dan hutan mereka kepada orang lain, 
sesuai gerakan  menghidupkan tungku api yang di-
canangkan Gereja Katolik.

                                                                             
Soter. P

Semarang  

Ko Harus Berani
tu, trus Cakalang sa jual 13 ekor 
saja, “jawab Utumu menjelaskan.  
”Ah...trus 2 ekor ko pake bikin 
apa? 

Tanya Sob Komen penasaran.  
“Yang 2 ekor tu sa makan dong 
dua pu kepala,  karna dong pu 
ekor tu Mamena yang kasi putus, 
jawab Utumu dengan polos.  

“Mmmmm…baik, baik, baik, 
harus begitu, “kata Sob Komen 
memuji  Utumu. 

“Ko harus berani, “Ko harus 
jadi contoh untuk ko pu teman-
teman dan masyarakat kampung 
ini. “Kamorang  tu  harus man-
faatkan sumber daya alam yang 
ada di kam pu kampung dengan 

baik untuk kam pu hidup, jangan 
kasi orang lain datang kelola. 

“Kamorang  yang harus men-
cari, kelola dan menjual kepada 
orang lain, “sa su bilang juga sama 
pace Omo di kampung Amingini,  
sekarang de pu sapi dan babi su 
banyak. 

“klo LPMAK dan Pemda ada 
bantu,  jaring ka, sapi ka, ayam 
ka, babi ka, urupia atau eral ka, 
itu kam pake baik. 

“Apalagi kamorang punya 
tanah,  hutan dan laut yang luas, 
ini kamorang su bisa hidup layak 
klo kam kelola sendiri, “Harap 
Sob Komen menutup pembicara-
an dan nasihatnya***

Bangsa Kita Mulai 
Krisis Moral

MORAL suatu bangsa sangatlah penting 
bag perkembangan suatu negara ke depan. 
Apabila moral bangsa baik pastilah negara 

tersebut dipandang baik pula oleh negara lain, 
apabila sebaliknya moral itu luntur atau mengalami 
krisis bangsa negara akan terpuruk dan terpandang 
rendah oleh negara lain.

Tidak asing lagi bahwa bangsa kita saat ini sedang 
mengalami krisis yang menyeluruh. Mulai dari 
krisis ekonomi hingga berdampak pada krisis sosial 
dan politik. Dari konflik horizontal dan vertikal 
yang terjadi dalam kehidupan sosial, ini merupakan 
salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, 
sehingga dapat melahirkan disintegrasi bangsa. Jika 
dilihat Indonesia merupakan bangsa yang plural, 
ini dapat mengundang konflik yang dapat meru-
gikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan 
bangsa.

Salah satu permasalahan yang tidak begitu tam-
pak tapi besar permasalahan itu adalah moral 
masyarakat Indonesia yang begitu remuk. Tetapi ke-
banyakan kita tidak menyadari itu sebagai sesuatu 
yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indo-
nesia kedepan, peradaban bangsa dan jati diri atau 
identitas bangsa  di mata dunia. Ini merupakan 
hambatan besar yang berasal dari dalam Indonesia 
sendiri, bahkan dalam hal ini perhatian pemerintah 
begitu kurang. Apalagi sekarang ini malah terkesan 
di kesampingkan oleh aparatur pemerintah.

Kesadaran hati nurani setiap warga negara Indo-
nesiapun juga begitu kurang mengenai pentingnya 
moralitas bangsa. Bisa juga hal ini akan mengaki-
batkan bangsa Indonesia ini akan semakin terpuruk 
dan dipandang rendah oleh bangsa lain. Apalagi 
dengan moral masyarakat yang semakin remuk 
tersebut dapat memunculkan adanya pelanggaran-
pelanggaran hukum yang semakin marak di Indo-
nesia ini.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang marak ter-
jadi di Indonesia ini tentu mempunyai sebab atau 
latar belakang terjadinya krisis moral yang beraki-
bat munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hukum. Maka dengan adanya pelanggaran-pelang-
garan hukum yang diakibatkan krisisnya moral 
tersebut pasti ada suatu cara untuk mengatasi hal 
tersebut. ***

Kampanye cuci tangan pakai sabun bagi anak-anak di Kampung Banti dan sekitarnya, Distrik Tembagapura. LPMAK melalui 
Biro kesehatan bekerjasama dengan petugas kesehatan yang berada di dataran tinggi Kabupaten Mimika secara rutin 
melakukan kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak maupun masyarakat yang berada di Distrik Tembagapura.
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BELUM maksimalnya op-
erasi tambang PT Free-
port Indonesia (PTFI) 

tentu sangat berdampak pada 
kondisi keuangan perusahaan. 
Upaya efisiensi dan rasionalisasi-
pun dilakukan oleh managemen 
demi menyelamatkan perusahaan 
dari kondisi terburuk. Secara 
internal, perusahaan terpaksa 
merumahkan ribuan karyawan-
nya sebagai bentuk rasionalisasi 
bahkan perusahaan juga mengu-
rangi pos-pos anggaran operasion-
al pada bidang-bidang tertentu di 
lingkungan perusahaan.

Kendati mengalami kondisi 
ke uangan yang kurang bagus 
sepanjang sejarah kehadirannya 
di Bumi Cenderawasih, namun 
komitmen PT Freeport Indonesia 
terhadap program pengembangan 
masyarakat di Kabupaten Mimika 
tidaklah luntur.

Lembaga Pengembangan 
Masya rakat Amungme dan Ka-
moro (LPMAK) sebagai satu-sat-
unya institusi yang dipercayakan 
mengelola Dana Kemitraan terus 
mendapat suplai dana dari PTFI 
sebagai donatur tunggal. 

Hal itu menurut EVP Sustain-
able Development PTFI, Sony 
Prasetyo, sesuai dengan komit-
men perusahaan untuk mendanai 
program berkelanjutan yang dik-
erjakan oleh LPMAK yaitu pen-
didikan, kesehatan dan ekonomi.

Walaupun tetap berkomit-
men mendanai program-program 
LPMAK namun secara kelem-
bagaan, LPMAK diharapkan 
mam pu mengelola dana secara 
baik dan bertanggungjawab teru-
tama saat kondisi keuangan per-
usa haan mengalami pengurangan 
akibat belum maksimal beroper-
asinya perusahaan.

Menyikapi situasi tersebut, Ba-
dan Pengurus dan Badan Mu-
syawarah LPMAK melalui rapat 
gabungan istimewa memutuskan 
perlunya rasionalisasi jumlah 
pegawai di LPMAK sebesar 60 
persen dari total jumlah pegawai 
yang ada serta melakukan efisien-
si anggaran sebesar 40 persen.

Ketua Badan Pengurus LPM-
AK, Yohanes Deikme menilai 
pengurangan jumlah pegawai seti-
daknya bisa menekan kost dana 
untuk anggaran belanja pegawai, 
namun tidak demikian dengan 
pengurangan anggaran program. 
Sebab itu, Yohanes meminta ang-
garan program jangan sampai ter-
pangkas habis.

“Kita perlu selamatkan lembaga 
agar program-program pelayanan 
terhadap masyarakat terus berja-
lan,” kata Yohanes dalam rapat 
gabungan BP dan BM LPMAK.

Dia menegaskan, sinyal tentang 

Pengurangan Anggaran Untuk Selamatkan Program

pengurangan pegawai sebenarnya 
telah diisyaratkan beberapa kali 
dalam setiap pertemuan. Namun 
signal tersebut kerap diabaikan, 
padahal LPMAK sebagai lembaga 
pelayanan masyarakat, idealnya 
harus miskin struktur tapi kaya di 
program.

Anggaran mestinya lebih ban-
yak terserap untuk program-pro-
gram yang bersentuhan dengan 
kepentingan dan kebutuhan ma-
syarakat. Bukan sebaliknya pe-

nyerapan anggaran pada belanja 
pegawai, kata, Yohanes Deikme 
yang diamini oleh anggota BP-
LPMAK lainnya.

Terkait pengurangan anggaran 
program sebesar 60 persen, nyaris 
menimbulkan silang pendapat 
yang berujung pada kesepakatan 
pengurangan sebesar 40 persen 
dari keseluruhan anggaran pro-
gram tahun 2017.

“Untuk pengurangan anggaran 
program, memang kita perlu hati-

hati sebab pelayanan terhadap 
masyarakat tidak boleh berhenti 
terutama di bidang pendidikan 
dan kesehatan. Kita kurangi tapi 
masih dalam batas kewajaran,” 
tegas Yohanes.

Kendati diputuskan penguran-
gan anggaran sebesar 40 persen 
namun kondisi riil di lapangan 
tidak memungkinkan sebab jika 
pengurangan 40 persen makan 
banyak program terancam tidak 
berjalan.

Tim Sekretariat LPMAK yang 
dikomandani Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, Abraham Timang serta 
para wakil  sekretaris eksekutif 
mengusulkan agar pengurangan 
anggaran hanya sebatas 24 persen 
dari total anggaran 2017. Pengu-
rangan sebesar 24 persen itu telah 
mengakomodir pemangkasan 
dari 11 biro yang ada di LPMAK 
yaitu Biro Pendidikan, Biro Ke-

sehatan, Biro Ekonomi, Biro 
Adat dan Agama, Biro Program 
Khusus, Biro SDM, Biro Rumah 
Tangga, Biro Managemen Aset, 
Biro Infrastruktur serta Radio 
Publik Mimika.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang mengatakan, 
pengurangan anggaran memang 
sesuatu yang menyakitkan bagi 
biro-biro program namun situasi 
itu tidak bisa terelakan. PT Free-
port sebagai donatur tunggal dari 
LPMAK, kata Abraham, telah 
melakukan berbagai efisiensi. 
Nah, LPMAK sebagai mitra juga 
harus melakukan hal serupa 
untuk menyelamatkan program-
program utama.

“Kita berharap setelah perusa-
ha an kembali normal, semua 
pen danaan program juga bisa 
sta bil,”ujarnya. (thobias matur-
bongs)

Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme memberikan pandangan terkait pengurangan anggaran dalam rapat Badan Musyawarah dan Badan 
Pengurus LPMAK.

Fasilitas Air Bersih berupa sumur gali yang dibangun LPMAK, sekarang 
dinikmati warga yang berada di pesisir Kabupaten Mimika.

Murid sekolah Dasar Seminari Salus Populi yang juga penghuni Asrama Salus 
Populi, SP III ketika belajar di kelas.
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SEDIKITNYA 60 persen dari 
total jumlah pegawai di ling-
kungan Lembaga Pengem-

bangan Masyarakat Amugme dan 
Kamoro (LPMAK) dipangkas. 
Pemangkasan itu merujuk pada 
keputusan rapat luar biasa Badan 
Pengurus dan Badan Musyawarah 
LPMAK yang digelar belum lama 
ini.

Menurut Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, Abraham Timang, pe-
mangkasan 60 persen dari total 
jumlah pegawai adalah keputu-
san terburuk sepanjang sejarah 
LPMAK. Kondisi itu terjadi 
akibat kisruh yang dialami oleh 
PT Freeport Indonesia dengan 
pemerintah pusat terkait  kelanju-
tan operasi pertambangan perusa-
haan itu di Mimika. Dampaknya, 
sebut Abraham sangat terasa pada 
LPMAK dimana salahsatu kepu-
tusan yang diambil adalah men-
gurangi jumlah pegawai.

Untuk merealisasikan keputu-
san rapat BP-BM LPMAK, diben-
tuk tim kecil yang beranggotakan 
enam orang. Tim ini disebut Tim 
6 yang bertugas mengeksekusi 
pengurangan pegawai di lingkun-
gan LPMAK.    

Kata Abraham, para pegawai 
yang terkena pemutusan hubun-
gan kerja tentunya mendapat hak-
hak sesuai aturan yang berlaku. 
“Mereka diberhentikan bukan ka-
rena melakukan pelanggaran te ta-
pi situasional yang membuat kon-
disi ini terjadi,” kata Abraham.

LPMAK mengharapkan PT 
Freeport Indonesia dan pemerin-
tah segera mencapai kesepakatan 
terkait kelanjutan operasi pertam-
bangan perusahaan itu.

“Jangan sampai karena kebun-
tuan negosiasi antara Freeport 
dan pemerintah lalu masyarakat 
menjadi korban,” kata Abraham 
Timang.

Selama ini, kata Abraham, pro-
gram-program prioritas LPMAK 
di bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi masyara-
kat tujuh suku serta infrastruktur 
mengandalkan dana kemitraan 
yang disalurkan oleh PT Freeport.

“Dampaknya luar biasa. Banyak 
program LPMAK terancam tidak 
bisa jalan. Ini masalah yang sangat 
berat bagi LPMAK maupun ma-
syarakat tujuh suku yang menjadi 
sasaran program-program itu,” 
kata Abraham.

Menurut dia, LPMAK akan 
m e nempuh langkah-langkah 
peng  hematan menyikapi kondisi 
bu ruk yang terus terjadi di PT 
Freeport akibat terhentinya pen-
jualan atau ekspor konsentrat.

Jumlah Pegawai 
LPMAK Dipangkas

meningkat. Demikianpun seba-
liknya,” jelas Abraham.

Dari total dana yang diterima 
LPMAK dari Freeport tersebut, 
alokasi terbesar diperuntukkan 
men  dukung operasional dua ru-
mah sakit di Mimika, yaitu Ru-
mah Sakit Mitra Masyarakat 
(RS MM) dan Rumah Sakit Waa-
Banti di Distrik Tembagapura.

Kedua rumah sakit itu dalam 
setahun mendapat alokasi dana 
operasional berkisar Rp100 mili-
ar-Rp200 miliar.

Selanjutnya untuk bidang pen-
didikan, dana yang dialokasikan 
setiap tahun mencapai sekitar 
Rp80 miliar hingga Rp100 miliar.

Anggaran itu untuk membiayai 
lebih dari 800 pelajar dan maha-
siswa tujuh suku yang menempuh 
pendidikan di berbagai lembaga 
dan kota di Indonesia maupun 
luar negeri serta membiayai se-

LPMAK mengurangi anggaran 
program hingga 24 persen dan 
akan mengurangi karyawan hing-
ga 60 persen.

“Tahun ini kami hanya men-
jalankan program-program pri-
oritas sambil menunggu perkem-
bangan negosiasi antara Freeport 
de ngan pemerintah,” ujar Abra-
ham.

Ia mengatakan alokasi dana ke-
mitraan dari Freeport yang selama 
ini dikelola oleh LPMAK jum-
lahnya bervariasi alias tidak tetap.

Besaran alokasi dana kemitraan 
dari PT Freeport itu dihitung satu 
persen dari pendapatan kotor 
yang diterima oleh PT Freeport 
dalam satu tahun dengan total 
berkisar antara Rp500 miliar 
hingga lebih dari Rp1 triliun.

“Kalau pendapatan Freeport 
meningkat maka otomatis dana 
yang diterima oleh LPMAK juga 

jumlah sekolah dan asrama pela-
jar dan mahasiswa asli Papua.

“LPMAK berkomitmen untuk 
terus membiayai pelajar dan ma-
hasiswa yang sudah menerima 
beasiswa dan sedang menempuh 
studi di berbagai kota baik dalam 
negeri maupun luar negeri. Tapi 
untuk pengiriman peserta bea-
siswa baru sama sekali kami henti-
kan,” katanya.

Sedangkan alokasi anggaran 
untuk bidang pengembangan eko-
nomi masyarakat setiap tahunnya 
menyedot anggaran Rp50 miliar-
Rp60 miliar.

“Kami tetap berusaha mem-
bantu kelompok swadaya mandiri 
(KSM) yang selama ini mendapat 
perhatian dari LPMAK, meskipun 
ke depan mungkin alokasi angga-
ran untuk mereka akan berkurang 
drastis,” jelas Abraham.

Menyangkut pemangkasan kar-

ya wan LPMAK, Abraham me-
nga takan kebijakan itu akan dila-
kukan secara bertahap. Saat ini 
karyawan yang bekerja di LPMAK 
di Mimika sebanyak  210 orang.

Abraham menambahkan bah-
wa keberadaan PT Freeport di 
Tembagapura, Papua selama 48 
tahun beroperasinya cukup ban-
yak memberikan hal positif bagi 
masyarakat setempat.

Pada Desember 2016, PT Free-
port telah menyatakan kesediaan-
nya untuk tetap memberikan du-
kungan dana bagi LPMAK guna 
menjalankan program-program 
prioritas untuk pemberdayaan 
masyarakat lokal tujuh suku.

Namun melihat kondisi saat 
ini, Abraham pesimistis alokasi 
anggaran yang akan digelontork-
an PT Freeport ke LPMAK masih 
tetap sama seperti tahun-tahun se-
belumnya. (thobias maturbongs)

Mereka 
diberhentikan 
bukan karena 

melakukan 
pelanggaran tetapi 

situasional yang 
membuat kondisi 

ini terjadi.

Karyawan dan karyawati LPMAK ketika mengikuti outbond beberapa waktu lalu yang diadakan di Pusat Reklamasi  Mile 21 PT Freeport Indonesia. Sebanyak 
60 % pegawai LPMAK  dirasionalisasi akibat dari pengurangan anggaran oleh karena kisruh antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia.
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PEMIMPIN Gereja Kato-
lik Keuskupan Timika, 
Mgr John Philip Saklil Pr 

meminta PT Freeport Indonesia 
memberi perhatian sungguh-
sungguh pada bidang pendidikan 
anak-anak asli Papua terutama 
dari Suku Amungme dan Kamoro 
di Kabupaten Mimika.

“Investasi untuk melahir-
kan sumber daya manusia yang 
berkualitas harus berjalan terus. 
Tidak boleh kurangi bantuan 
untuk program beasiswa anak-
anak Suku Amungme dan Kam-
oro serta suku-suku Papua lain-
nya,” kata Uskup Saklil di Timika.

Uskup Saklil mengaku meneri-
ma laporan bahwa tahun ini Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
tidak lagi mengirim peserta baru 
program beasiswa ke luar Papua 
lantaran alokasi dana kemitraan 
yang dikucurkan PT Freeport 
berkurang drastis.

Buntut dari pengurangan aloka-
si dana dari PT Freeport itu, maka 
LPMAK selaku lembaga nirlaba 
yang mengelola dana kemitraan 
untuk program pemberdayaan 
masyarakat Amungme dan Kam-
oro serta lima suku kekerabatan 
di Kabupaten Mimika akhirnya 
tidak lagi mengirim peserta baru 
program beasiswa.

“Saya harap dana bantuan 
untuk pendidikan anak-anak 
Papua jangan dikurangi. Freeport 

Investasi SDM 
harus Berjalan

dan LPMAK jangan mengurangi 
bantuan untuk investasi pendidi-
kan. Harusnya anggarannya dit-
ambah,” kata Uskup Saklil.

Uskup kelahiran Kampung 
Umar Mimika Barat itu menilai 
investasi di bidang pendidikan 
sangat mutlak dilakukan oleh 
semua pihak baik pemerintah 
maupun PT Freeport di Mimika, 
Papua.

Hanya melalui pendidikan yang 
berkualitas, katanya, orang Papua 

huruf. Ketika datang orang dari 
luar yang memiliki tingkat pen-
didikan yang cukup baik lalu 
dilengkapi dengan keterampilan 
dan penguasaan teknologi yang 
memadai, orang-orang Papua 
tidak siap untuk bersaing secara 
terbuka,” ujarnya.

Hanya melalui pendidikan yang 
berkualitas, katanya, generasi 
masa depan Papua dapat menge-
lola sumber daya alamnya yang 
kaya raya untuk kemandirian eko-
nomi warga Papua sendiri.

“Saya mengingatkan sekali lagi 
agar PT Freeport dan LPMAK 
jangan pernah mengurangi in-
vestasi bidang pendidikan dan ke-
sehatan untuk masyarakat lokal,” 
tegas Uskup Saklil. (ant)

SEKRETARIS Eksekutif LPM-
AK Abraham Timang menga-
takan lembaga yang dipimpinnya 
terus memberikan perhatian dan 
dukungan kepada pemerintah 
dalam upaya meningkatkan kuali-
tas pendidikan dasar di Kabu-
paten  Mimika, Provinsi Papua.

“Pendidikan dasar merupak-
an pabrik untuk mencetak dan 
melahirkan generasi masa depan 
yang berkualitas dan siap bersa-
ing. Kalau pendidikan dasarnya 
tidak berkualitas, bagaimana kita 
bisa mendapatkan generasi masa 
depan yang siap bersaing,” kata 
Abraham.

Abraham mengatakan kualitas 
pendidikan dasar terutama di 
sekolah-sekolah pedalaman dan 
pesisir Mimika kini sangat mem-
prihatinkan. 

Ada banyak faktor yang menye-
babkan kualitas pendidikan dasar 
di wilayah pedalaman Mimika de-
wasa ini semakin menurun kuali-
tasnya, antara lain soal ketersedia-

Kami Mendukung Pemerintah
an sarana dan prasana sekolah 
(gedung sekolah), rumah guru, 
sarana transportasi yang sulit dan 
terbatas, akses informasi yang 
sulit. 

Belum lagi soal mentalitas guru-
guru terutama guru-guru PNS 
yang tidak mau melaksanakan 
tugas tapi tetap menerima gaji 
utuh, serta dukungan dan parti-
sipasi pemerintah dan masyarakat 
yang kurang maksimal.

Dengan kondisi pendidikan di 
pedalaman dan pesisir Mimika 
yang demikian, LPMAK sejak 
beberapa tahun lalu mencoba 
mengembalikan model pendidi-
kan berpola asrama yang dulu 
pada era kolonial Belanda hingga 
dekade 1980-an berhasil mela-
hirkan banyak generasi hebat 
Papua.

Pendidikan berpola asrama itu 
yang sekarang diterapkan di Seko-
lah dan Asrama Taruna Papua. 

LPMAK juga menjalin kerja 
sama dengan Keuskupan Timika 

dalam mengoperasikan Sekolah 
dan Asrama Solus Populi di Kam-
pung Karang Senang, SP3 Timika 
serta Sekolah dan Asrama Putra-
putri Bintang Kejora Kaokonao, 
Distrik Mimika Barat.

Kedua sekolah dan asrama itu 
kini menampung ratusan siswa 
SD YPPK Seminari St Yohanes 
Pembaptis dan SMP YPPK Lecoq 
de Armanvile Kaokonao yang be-
rasal dari Suku Amungme dan 
Kamoro serta suku-suku Papua 
lainnya seperti Moni, Mee dan 
lainnya.

“Dengan beberapa sekolah ber-
pola asrama ini kami berharap 
pada 10-15 tahun ke depan sudah 
ada orang-orang Amungme dan 
Kamoro yang siap bersaing dalam 
berbagai bidang. Kami optimistis 
beberapa sekolah berpola asrama 
ini mampu menghasilkan gen-
erasi masa depan Papua khusus-
nya Amungme dan Kamoro yang 
berkualitas,” kata Abraham Ti-
mang. (ant)

bisa memimpin daerahnya.
“Kalau pemerintah dan Free-

port tidak memperhatikan pen-
didikan anak-anak Papua, maka 
jadinya seperti sekarang dimana 
orang Papua dipimpin oleh orang 
lain,” kritik Uskup Saklil.

Menurut dia, hingga kini warga 
asli Papua masih belum mampu 
bersaing secara terbuka dengan 
saudara-saudaranya yang datang 
dari berbagai daerah di Indonesia. 

Karena itu, katanya, tidak 
heran berbagai jabatan penting di 
pemerintahan, PT Freeport dan 
perusahaan-perusahaan berskala 
besar lainnya dikuasai oleh orang 
dari luar Papua.

“Masyarakat kita di Papua 
masih lebih dominan yang buta 

Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil Pr saat meresmikan dan memberkati 
sarana dan prasarana yang dibagun LPMAK di Distrik Akimuga.

Kegiatan belajar di Sekolah Taruna Papua, SP IV.

Abraham Timang
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MENJALANI profesi 
sebagai seorang guru, 
apalagi di wilayah 

pedalaman Papua dengan bera-
gam tantangannya tidak semua 
orang mampu melakukannya.

Namun bagi Aryanti Mang-
goa, menjadi guru bagi anak-anak 
didik di wilayah pedalaman Papua 
merupakan sebuah panggilan 
hidup yang harus selalu disyukuri.

Aryanti, wanita kelahiran Ama-
rasi, Kabupaten Kupang, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur ((NTT), 
sudah tujuh tahun bertugas di 
sekolah pedalaman Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua.

Kini Aryanti mengajar pada SD 
Yayasan Pendidikan dan Perseko-
lahan Katolik (YPPK) Bulujalauki 
Aramsolki, Distrik Akimuga. 

Sebelumnya dia pernah ber-
tugas di SD YPPK Kipia, Distrik 
Mimika Barat Jauh selama tiga 
tahun sejak 2008 hingga 2011.

Merantau jauh dari orang tua 
sanak saudara dan tanah kelahi-
rannya di Timor NTT ke Papua 
bukanlah sebuah persoalan bagi 
Aryanti.

Ia menikmati profesinya sebagai 
guru di pedalaman Papua karena 
terdorong keinginan besar untuk 
membawa anak-anak Papua dapat 
meraih masa depan yang cerah.

“Kalau mau jujur, tidak mung-
kin saya sampai di tempat ini 
untuk mengajar anak-anak Papua. 
Ada banyak tawaran pekerjaan 
yang lebih menjanjikan di kota. 
Tapi menjadi guru merupakan 
panggilan jiwa saya. Saya senang 
dan bangga kalau nanti anak-
anak didik saya berhasil menjadi 
orang,” tutur Aryanti belum lama 
ini di Aramsolki Akimuga.

Aryanti menamatkan pendidi-
kan pada Sekolah Tinggi Theolo-
gi Setia Jakarta pada 2007.

Sejak awal 2008, ia bersama 49 
alumni STT Setia Jakarta dikirim 
ke Mimika oleh Dinas Pendi-
dikan dan Pengajaran Provinsi 
Papua untuk menjadi tenaga guru 
kontrak di sekolah-sekolah pedal-
aman.

“Lembaga pendidikan tempat 
kami bernaung bekerja sama den-
gan Dinas Pendidikan Provinsi 
Papua mengirim guru-guru untuk 
bertugas di sekolah-sekolah pedal-
aman di semua kabupaten di selu-
ruh Provinsi Papua,” ujarnya.

Kebijakan perekrutan guru-
guru kontrak oleh Dinas Pendi-
dikan Provinsi Papua itu karena 
kenyataan menunjukkan bahwa 
hingga kini sebagian besar seko-
lah-sekolah di pedalaman Papua 
masih sangat kekurangan tenaga 
guru. 

Lebih ironis lagi, sebetulnya 
ada banyak guru PNS yang bertu-

Terpanggil Melayani Pendidikan Anak-anak Pedalaman Papua

gas di sekolah-sekolah pedalaman 
Papua. Namun mereka sangat ja-
rang, bahkan tidak pernah berada 
di tempat tugasnya selama berbu-
lan-bulan hingga bertahun-tahun 
alias `makan gaji prodeo`.

Aryanti mengakui kondisi sep-
erti itu terjadi di SD YPPK Bu-
lujauluki Aramsolki Akimuga be-
berapa tahun silam.

“Awalnya yang bertugas di seko-
lah ini teman saya, namanya Ibu 
Desi. Saat dia datang ke sini pada 
awal 2008, sekolah ini sama sekali 
tidak ada aktivitas. Karena pri-
hatin dengan kondisi anak-anak, 
ada satu tentara (prajurit TNI AD 
dari Yonif 754/Eme Neme Kan-
gasi) namanya Pak Logo berinisi-
atif mengajar anak-anak. Setelah 
Ibu Desi tiba di Aramsolki mer-
eka berdua yang menjalankan 
sekolah ini,” tutur Aryanti.

Setelah era yang sulit itu, kini 
pendidikan anak-anak Kampung 
Aramsolki Agimuga kembali 
menggeliat.

Beberapa guru mulai didatang-
kan ke sekolah tersebut. Ada guru 
PNS, ada juga guru kontrak dari 
Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) 
YPPK Tillemans Timika.

Bahkan Uskup Timika Mgr 
John Philip Saklil Pr menugaskan 
khusus seorang biarawati, Sus-
ter Marcela Rettob TMM untuk 
memberikan pendampingan ke-
pada guru-guru di SD YPPK Bulu-
jauluki Aramsolki.

“Perkembangan sekolah ini 
dalam beberapa tahun terakhir 
sangat luar biasa. Anak-anak se-
makin semangat datang sekolah. 
Apalagi setelah kami punya ge-
dung sekolah baru yang dibangun 
oleh LPMAK (Lembaga Pengem-

bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro),” kata Aryanti.

Pada 2014-2015 LPMAK 
membangun gedung sekolah per-
manen SD YPPK Bulujalauki Ar-
amsolki Akimuga. Gedung seko-
lah baru tersebut memiliki enam 
ruang belajar dilengkapi ruang 
guru, ruang kepala sekolah dan 
kamar mandi.

Tidak hanya fasilitas gedung se-
kolah, LPMAK juga menyediakan 
seluruh sarana prasarana belajar 
mengajar seperti meja kursi siswa 
dan guru serta papan tulis.

Hal serupa juga dilakukan 
LPMAK di SD YPPK Belakmak-
ma Kampung Amungun dan SD 
YPPK Putsinara Kampung Kiliar-
ma Distrik Akimuga.

Dukungan dan keterlibatan 
LPMAK dalam membenahi fasili-
tas pendidikan di pedalaman 
dan pesisir Mimika tidak saja di-
rasakan warga Distrik Akimuga 
tetapi juga warga di distrik-distrik 
lain di wilayah pesisir Mimika.

Sekolah-sekolah yang dibangun 
LPMAK antara lain gedung SD 
YPPK Manasari, gedung SMP Ne-
geri Manasari, gedung SD YPPK 
Kampung Ohotya (Otakwa) Dis-
trik Mimika Timur Jauh, gedung 
SD YPPK Keakwa Distrik Mimika 
Tengah, gedung SD YPPK Kao-
kanao, gedung SMP YPPK Lecoq 
d’e Armanvile Kokonao Distrik 
Mimika Barat dan gedung SD 
YPPK Ipaya Distrik Amar.

Motivasi belajar
Aryanti menolak anggapan 

banyak kalangan yang menilai 
anak-anak Papua sulit menerima 
pelajaran.

Menurut dia, ada banyak fak-

tor yang menyebabkan anak-anak 
Papua di pedalaman kurang 
berkembang pendidikannya. Se-
lain karena kurangnya dorongan 
dari orang tua, tapi kehadiran 
guru yang kurang di sekolah 
membuat anak-anak tidak memi-
liki motivasi untuk sekolah.

“Kemauan anak-anak untuk 
sekolah sebetulnya sangat besar. 
Mereka punya kreativitas. Perlu 
ada guru untuk terus memberi 
mereka semangat dan motivasi. 
Tentu guru harus selalu ada 
di sekolah setiap saat. Jangan 
hanya datang Senin-Kamis. Kalau 
kelakuan guru seperti itu sama 
saja,” ujar Aryanti.

Kesan serupa juga disampaikan 
Kepala Sekolah Taruna Papua 
Timika Johana Meriam Magda-
lena Tunay.

“Anak-anak Papua punya se-
mangat belajar. Mereka tidak ada 
masalah dalam hal menerima pe-
lajaran. Semangatnya luar biasa. 
Kami dari sekolah terus memberi-
kan mereka motivasi untuk harus 
sekolah dan pentingnya pendidi-
kan untuk mereka,” kata Johana.

Saat ini tercatat ada 190 
anak-anak asli Papua dari Suku 
Amungme dan Kamoro, dua suku 
asli di Kabupaten Mimika yang 
mengenyam pendidikan di Seko-
lah Taruna Papua.

Anak-anak tersebut sejak usia 
sekitar 6-7 tahun diambil dari 
orang tua mereka kampung-kam-
pung wilayah pegunungan sekitar 
Tembagapura seperti Aroanop, 
Tsinga, Bela, Banti dan beberapa 
lainnya dari sekitar Kota Timika 
dan Fakafuku Distrik Mimika 
Timur Jauh untuk disekolahkan 

di sekolah dan asrama Taruna 
Papua Timika.

Biaya pendidikan seluruh 
anak-anak tersebut ditanggung 
sepenuhnya oleh LPMAK, lem-
baga nirlaba yang mengelola 
dana kemitraan dari PT Freeport 
Indonesia untuk pemberdayaan 
masyarakat lokal di sekitar area 
pertambangan di Mimika, Papua.

“Biasanya, awal-awal mereka 
tiba di sini selalu menangis ingat 
orang tua dan minta pulang. Tapi 
kalau sudah berjalan satu dua 
bulan, mereka sudah betah dan 
tidak mau pulang lagi,” tutur Jo-
hana, wanita kelahiran Amarasi, 
Kabupaten Kupang, NTT yang 
sudah dua tahun bertugas di 
Sekolah Taruna Papua Timika.

Johana mengatakan guru-guru 
Sekolah Taruna Papua yang di-
rekrut oleh Yayasan Mitra Citra 
Cendikia Abadi berasal dari ber-
bagai daerah di Indonesia. Guru-
guru diberikan keleluasaan untuk 
menggunakan strategi-strategi 
pendekatan yang membuat anak-
anak kreatif dan aktif dalam pro-
ses belajar-mengajar.

“Kami mengutamakan dalam 
hal proses karena di situlah kita 
bisa membentuk anak-anak se-
hingga mereka siap menerima 
pelajaran. Sekolah juga menyedia-
kan alat musik, drum band, media 
lukis dan lainnya untuk memoti-
vasi anak-anak lebih semangat lagi 
dalam belajar,” jelasnya.

Seluruh siswa di Sekolah Ta-
runa Papua tersebut wajib tinggal 
di asrama sekolah yang berada 
dalam satu kompleks dengan ge-
dung sekolah.

Selain menerima pelajaran di 
sekolah, mereka juga menerima 
pelajaran tambahan pada malam 
hari setelah makan malam.

“Guru-guru kami memberikan 
pelajaran tambahan pada malam 
hari. Setiap malam, mereka ada 
waktu 1,5 jam untuk belajar 
malam mulai pukul 19.00-20.30 
WIT didampingi oleh guru dan 
pembina asrama,” jelas Johana.

Sedangkan bagi siswa pindahan 
dari sekolah lain atau siswa yang 
baru datang dari kampung, mere-
ka tidak langsung bergabung den-
gan rekan-rekannya yang sudah 
lebih dahulu sekolah di Taruna 
Papua.

Siswa pindahan tersebut ter-
lebih dahulu masuk dalam kelas 
persiapan untuk mendapat per-
hatian khusus dalam hal `3 M` 
yaitu membaca, menulis dan 
menghitung. Pasalnya, sebagian 
besar siswa pindahan dari seko-
lah lain maupun siswa yang baru 
datang dari kampung sama belum 
lancar membaca, menulis dan 
menghitung. (ant)

Kegiatan belajar mengajar di salahsatu sekolah di 
Pesisir Mimika. Inzet : Gedung sekolah yang dibangun 
LPMAK di dataran tinggi Mimika.
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) men-

gurangi jumlah kampung yang 
akan menjadi sasaran pelayanan 
program ‘Kampung Sehat’ di Ka-
bupaten Mimika, Provinsi Papua, 
karena semakin terbatasnya du-
kungan anggaran dari PT Free-
port Indonesia.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK Bidang Pendidikan 
dan Kesehatan Febian Magal di 
Timika, Sabtu, mengatakan pen-
gurangan jumlah kampung pro-
gram ‘Kampung Sehat’ dari 28 
kampung menjadi 20 kampung 
itu karena semakin terbatasnya 
anggaran yang diperoleh LPMAK 
dari PT Freeport Indonesia.

“Tahun ini ada delapan kam-
pung yang kami lepas. Sedangkan 
20 kampung lain masih tetap 
jalan,” kata Febian.

Febian tidak merinci kampung-
kampung mana saja yang tidak 
lagi mendapat layanan program 
‘Kampung Sehat’ tersebut.

Namun ia memastikan bahwa 
di kampung-kampung tersebut 
terdapat klinik kesehatan dan 
Puskesmas Pembantu (Pustu) 
yang tetap dilayani oleh petugas 
kesehatan dari Pemkab Mimika.

Febian menjelaskan sejak 2016 
LPMAK melalui Biro Kesehatan 
bekerja sama dengan mitra ter-
kait menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan yang disebut program 
“Kampung Sehat” pada sejumlah 
distrik (kecamatan) di wilayah da-
taran rendah dan dataran tinggi 
Kabupaten Mimika.

Untuk Distrik-distrik di wilayah 

Kurangi Jumlah Kampung Sasaran Pelayanan Kesehatan

dataran rendah, program “Kam-
pung Sehat” itu mendapat du-
kungan dari Klinik Terapung 
LPMAK.

Febian juga memastikan pro-
gram jemput pasien yang mengal-
ami sakit berat di kampung-kam-
pung pedalaman untuk dibawa 
berobat atau rujuk ke rumah sakit 
di Timika masih tetap berjalan.

Kepala Biro Kesehatan LPMAK 
Yusuf Nugroho beberapa waktu 
lalu mengatakan jajarannya meng-
gandeng wadah Persekutuan 
Pelayanan Kesehatan Kristen di 
Indonesia (Pelkesi) melakukan 
pelayanan kesehatan warga di 

DINAS Kesehatan Kabupaten 
Mimika, Provinsi Papua, mulai 
2017 lebih fokus mengatasi kasus 
penularan penyakit tuberculo-
sis (TBC) pada warga di wilayah 
pedalaman.

Sekretaris Dinkes Mimika 
Raynold Ubra di Timika, Sabtu, 
mengatakan kasus TBC pada 
warga pedalaman di pegunungan 
dan pesisir pantai Mimika masih 
cukup banyak karena kondisi 
lingkungan tempat tinggal yang 
kurang memenuhi persyaratan 
kesehatan.

“Untuk Puskesmas dalam dan 
sekitar Kota Timika, kami sudah 
memberikan pelatihan kepada 
petugas dalam hal penatalaksa-
naan TB berkolaborasi dengan 
HIV. Yang kami belum lakukan 
yaitu untuk petugas Puskesmas 
dan Pustu di wilayah terpencil. 
Ini yang akan menjadi fokus kami 
pada 2017,” jelas Raynold.

Dinkes Mimika fokus atasi TBC warga pedalaman

Dinkes Mimika mengapresiasi 
dukungan dari Lembaga Pengem-
bangan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) yang ikut 
membantu pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program 
kesehatan masyarakat di beberapa 

daerah wilayah pegunungan dan 
pesisir Mimika, termasuk penan-
ganan penyakit menular seperti 
TBC.

Baru-baru ini, Biro Kesehatan 
LPMAK bekerja sama dengan 
Pelkesi menggelar pelatihan pen-
anganan kasus TBC yang diikuti 
petugas kesehatan dari Puskesmas 
dan Pustu wilayah terpencil.

Para petugas kesehatan yang 
mengikuti pelatihan tersebut 
berasal dari Puskesmas Amar, 
Puskesmas Kaokanao, Puskes-
mas Akimuga, Puskesmas Atuka, 
Puskesmas Manasari, Puskesmas 
Tsinga, Puskesmas Aroanop dan 
Puskesmas Hoeya.

Pelatihan tersebut disponsori 
oleh LPMAK melalui Biro Kes-
ehatan dan dilaksanakan oleh Pel-
kesi melalui program Kampung 
Sehat.

“Pelatihan ini untuk memberi-
kan pemahaman kepada petugas 

Puskesmas dalam hal penjaringan 
pasien TB, pemeriksaan, rujukan 
pengobatan hingga pendampin-
gan pasien agar mengonsumsi 
obat secara teratur. Kami tentu 
sangat terbantu dengan adanya 
pelatihan ini,” kata Raynold.

Ia menambahkan, sesuai lapo-
ran terbaru dari Kementerian Ke-
sehatan, kasus TBC di Indonesia 
kini meningkat lagi menjadi uru-
tan ketiga di dunia. Semakin ban-
yaknya warga yang terinfeksi HIV 
ikut mendorong meningkatnya 
jumlah pasien TBC di Indonesia, 
termasuk di Papua.

“Penanganan kasus TB harus 
dilakukan secara komprehensif. 
Kasus ini harus sedini mungkin 
ditemukan agar penanganan 
pasien lebih baik,” jelasnya.

Mulai Januari 2017, Dinkes 
Mimika akan menempatkan petu-
gas kesehatan secara lengkap pada 
semua Puskesmas di wilayah pegu-

nungan dan pesisir Mimika.
“Kami akan tempatkan tenaga 

dokter, apoteker, analis kesehat-
an, tenaga kesehatan masyarakat, 
sanitasi, perawat dan bidan di 
seluruh Puskesmas terpencil di 
Mimika agar diagnosa penyakit 
dan penanganan pasien lebih 
cepat, tidak perlu lagi harus diru-
juk ke rumah sakit,” kata Rayn-
old.

Kendala yang dihadapi dalam 
penanganan masalah kesehatan 
warga di pedalaman Mimika 
hingga sekarang, katanya, karena 
terbentur masalah keterbatasan 
tenaga kesehatan di tingkat Pusk-
es-mas dan Pustu.

“Kondisi hari ini di daerah ter-
pencil tidak punya tenaga dokter, 
analis kesehatan sehingga pasien 
harus dirujuk ke rumah sakit di 
Timika. Kondisi ini berpeluang 
terjadi gagal pengobatan,” jelas-
nya. (ant)

Raynold Ubra

kampung-kampung pedalaman 
dan pesisir Kabupaten Mimika.

Kegiatan tersebut terlaksana 
sejak Agustus 2016 pada enam 
distrik di Mimika yaitu Agimuga, 
Mimika Timur Jauh, Tembagapu-
ra, Mimika Tengah, Mimika Barat 
dan Amar.

Sasaran utama program “Kam-
pung Sehat” itu yakni pelayanan 
kesehatan ibu dan anak, pen-
anggulangan penyakit menular 
seperti malaria, HIV dan tuber-
culosis serta membantu upaya 
Pemkab Mimika mengatasi penya-
kit menular lain seperti kusta dan 
filiriasis atau kaki gajah.

Selain itu, penyediaan sarana 
air bersih juga menjadi fokus 
utama dalam program Kampung 
Sehat mengingat hingga kini seba-

gian besar kampung wilayah pesi-
sir Mimika masih mengandalkan 
air hujan dan air sungai untuk 
konsumsi sehari-hari. (ant)

Staf Biro Kesehatan LPMAK, Frans Wabiser memeriksa sampel darah diatas 
Kapal Klinik Terapung dalam kegiatan pemberantasan penyakit malaria di 
pesisir Mimika

Petugas membagikan kelambu anti nyamuk bagi masyarakat pesisir Mimika.

Sarana air bersih berupa sumur gali yang dibangun LPMAK bekerjasama 
dengan masyarakat kampung.
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LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) memas-

tikan alokasi subsidi anggaran 
untuk mendukung operasional 
Rumah Sakit Mitra Masyarakat 
(RSMM) Timika tahun ini akan 
berkurang drastis karena terkait 
krisis yang menimpa PT Freeport 
Indonesia.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK Bidang Pendidikan 
dan Kesehatan Vebian Magal di 
Timika, mengatakan sesuai hasil 
rapat Badan Musyawarah dan 
Badan Pengurus (BP-BM) bebera-
pa waktu lalu, ditetapkan subsidi 
anggaran untuk RSMM Timika 
tahun ini sebesar Rp88 miliar.

Namun dengan melihat situasi 
dan kondisi yang dihadapi PT 
Freeport saat ini karena tidak lagi 
mendapat izin ekspor sehingga 
berdampak besar terhadap ku-
curan dana kemitraan yang diteri-
ma LPMAK maka anggaran untuk 
semua mitra LPMAK, termasuk 
RSMM Timika akan dikurangi.

“Itu sudah pasti. Kemungkin-
an besar anggaran yang ditetap-
kan untuk RSMM sebesar Rp88 
miliar itu akan dikurangi. Seka-
rang saja PT Freeport meminta 
LPMAK untuk mengurangi ang-
garan dan karyawan, maka sudah 
tentu mitra-mitra LPMAK juga 
harus siap menerima konsekuensi 

MANAJEMEN Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Mimi-
ka kembali melayani para pa-

sien yang rutin melakukan cuci darah, 
se telah sebelumnya tidak melayani pasien 
cu ci darah selama kurang lebih dua 
 minggu.

Direktur RSUD Mimika dr Evelyn S 
MM Kes, di Timika, Senin, mengakui 
kini pelayanan cuci darah sudah kembali 
berjalan normal. 

Ia juga membenarkan jika selama be-
berapa waktu lalu pelayanan cuci darah 
sementara ditutup lantaran kehabisan 
cairan yang digunakan untuk cuci darah.

“Saat ini untuk pelayanan cuci darah 
sudah normal kembali. Kemarin itu ada 
sedikit terlambat untuk mendatangkan 
cairan tersebut padahal kita sudah pesan 
jauh-jauh hari sebelumnya,” katanya.

Ia juga mengatakan keterlambatan 
untuk mendatangkan cairan tersebut 

karena diangkut melalui laut menggunak-
an kapal dan tidak bisa menggunakan pe-
sawat. Sedangkan tenaga dan mesin yang 
tersedia sudah mumpuni.

Sementara itu pasien yang sudah wak-
tunya melakukan cuci darah telah dirujuk 
oleh pihak RSUD Mimika untuk melaku-
kan cuci darah di Jayapura.

Evelyn juga mengatakan selama ini pi-
haknya tidak hanya melayani pasien yang 
berasal dari Mimika saja melainkan juga 

melayani pasien-pasien cuci darah lain 
yang berasal dari kabupaten tetangga sep-
erti kabupaten Asmat dan kabupate Pun-
cak Jaya.

Selain itu, pihaknya juga tidak mengha-
dapi kendala berarti dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyara-
kat pasalnya tenaga kesehatan di RSUD 
Mimika saat ini sudah tercukupi mulai 
dari dokter spesialis, dokter umum dan 
paramediknya. (antarapapua)

Subsidi Anggaran RSMM akan Dikurangi

yang sama,” kata Vebian.
Pada 2016, katanya, subsidi 

anggaran dari LPMAK untuk 
mendukung operasional RSMM 
Timika sebesar Rp132 miliar.

Meski tahun ini anggaran yang 
disubsidi ke RSMM Timika akan 
berkurang, namun hal itu tidak 
berarti bahwa pengelola rumah 
sakit itu akan mengurangi kuali-
tas pelayanan kepada warga tujuh 
suku maupun warga non tujuh 
suku yang datang berobat ke 
RSMM.

“Kalaupun anggaran RSMM 
akan dikurangi, tidak berarti 
rumah sakit harus usir pasien atau 
mengurangi obat-obatan. Yang 
jelas, anggaran yang akan dialoka-
sikan ke RSMM nantinya masih 
cukup untuk membeli obat dan 
kebutuhan lainnya,” jelas Febian.

Ia berharap pengelola RSMM 

Timika melakukan penghematan-
penghematan agar rumah sakit 
tersebut masih mampu memberi-
kan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat setempat di tengah 
situasi krisis yang menimpa PT 
Freeport.

“Jangan-jangan selama ini 60 
persen dari anggaran yang di-
kucurkan ke RSMM Timika di-
gunakan untuk membiayai gaji 
karyawan. Sedangkan untuk pem-
belian obat-obatan dan alat-alat 
kesehatan hanya 40 persen saja. 
Kalau memang pengelola merasa 
bahwa jumlah karyawan yang 
ada sudah terlalu banyak maka 
silahkan diambil langkah-langkah 
penghematan dan lain-lain,” kata 
Vebian.

Vebian juga meminta pihak 
RSMM Timika mencari solusi-
solusi lain agar rumah sakit itu 

bisa mandiri. 
“RSMM Timika sebetulnya 

sangat potensial berkembang 
menjadi rumah sakit mandiri. Itu 
yang sejak awal diharapkan oleh 
lembaga. Toh selama ini RSMM 
Timika tidak hanya melayani 
pasien tujuh suku yang nota bene 
berobat gratis, tetapi juga pasien 
non tujuh suku yang harus mem-
bayar sendiri biaya pengobatan 
mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan 
Caritas Timika Papua (YCTP) 
Yosep Yopi Kilangin mengatakan 
hingga kini RSMM Timika belum 
terkena dampak langsung dari kri-
sis yang menimpa PT Freeport.

 “Anggaran operasional RSMM 
Timika malah sudah dikurangi 
jauh sebelum masalah yang 
sekarang terjadi di PT Freeport. 
Kami mendapat informasi bahwa 

setelah ada masalah di Freeport 
sekarang ini, anggaran operasion-
al RSMM Timika akan dikurangi 
lagi. Ini yang jadi masalah,” kata 
Yopi Kilangin.

Yopi mengaku telah mendapat 
informasi dari LPMAK selaku 
pemilik RSMM Timika dan PT 
Freeport selaku donatur tunggal 
soal sinyalemen akan menguran-
gi alokasi anggaran operasional 
rumah sakit yang telah berkarya 
hampir 20 tahun itu.

“Kami diberitahukan soal itu. 
Sebagai pengelola tentu kami 
tidak bisa mengurangi pelayanan 
kepada masyarakat yang datang 
berobat di RSMM,” ujar Yopi 
Kilangin, mantan Ketua DPRD 
Mimika periode 2004-2009.

Terkait persoalan tersebut, 
Yopi mengajak pihak Freeport, 
LPMAK maupun pemerintah 
agar duduk bersama mencari solu-
si agar krisis yang terjadi di Free-
port tidak sampai mengganggu 
pelayanan kesehatan masyarakat 
Papua dan masyarakat non Papua 
lainnya yang datang berobat ke 
RSMM Timika.

“Kami bisa memahami jika 
Freeport dan LPMAK menguran-
gi anggaran karena kondisi yang 
sedang terjadi. Lantas dimana 
peran pemerintah menyikapi ke-
nyataan yang sekarang dihadapi 
oleh RSMM Timika. Kita perlu 
duduk bersama untuk mencari 
solusinya seperti apa,” ujarnya.

Hingga kini, kata Yopi, YCTP 
maupun manajemen RSMM 
Timika belum melakukan Pe-
mutusan Hubungan Kerja/PHK 
maupun merumahkan karyawan 
RSMM Timika.

Total karyawan yang kini beker-
ja di RSMM Timika sebanyak 
lebih dari 500 orang, dimana 400-
an orang diantaranya merupakan 
petugas medis dan para medis.

RSMM Timika merupakan 
rumah sakit tipe C dan merupak-
an rumah sakit pertama di Papua 
yang terakreditasi. (ant)

 RSUD Mimika Aktifkan Kembali Pelayanan Cuci Darah

Kalaupun 
anggaran RSMM 
akan dikurangi, 
tidak berarti 
rumah sakit 
harus usir pasien 
atau mengurangi 
obat-obatan.

Dokter Rumah Sakit Mitra MAsyarakat Timika memeriksa pasien. LPMAK akan mengurangi subsidi anggaran ke RSMM 
akibat anggaran yang diberikan PT Freeport Indonesia ke LPMAK berkurang oleh karena perusahaan belum beroperasi 
dengan normal. 
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SAMA seperti hari-hari yang 
lain, jalanan di Timika, misalnya 
di kawasan Budi Utomo sepan-
jang hampir 300 meter tampak 
benda memantulkan cahaya ber-
warna-warni bak pelangi.

Itu adalah warna-warni yang 
terpancar dari noken, tas asli 
Papua yang digantung oleh `ma-
ma-mama` --sebutan khas untuk 
ibu-ibu setempat-- perajut noken 
yang produknya berjajar di pagar 
untuk dijajakan kepada siapa saja 
yang berminat.

Pemandangan ini sudah ada 
sejak kurang lebih satu tahun 
terkahir, ketika gairah masyara-
kat Mimika menggunakan noken 
mencuat setelah ditetapkannya 
wajib mengenakan noken setiap 
Senin dan Jumat oleh Pemerintah 
Kabupaten Mimika bagi seluruh 
pegawai termasuk para guru di 
wilayah itu.

Dari situlah semangat Mama 
Yemina Dou dan teman-te-
mannya mulai tumbuh untuk 
menganyam noken dan menja-
jakannya kepada masyarakat dan 
dijadikan sebagai mata pencahar-
ian hingga kini.

Setiap pagi, rombongan mama-
mama ini sudah mulai mengatur 
noken yang siap dijual di tempat 
gantungan yang mereka buat 
sendiri dari potongan-potongan 
balok kayu.

Pada waktu sore hari, atau 
turun hujan, mama-mama ini 
lebih memilih pulang dengan 
noken mereka tak peduli apakah 
ada yang sudah laku terjual hari 
itu. Apalagi intensitas hujan di 
Timika tidak menentu.

“Susah juga kalau hujan, tidak 
ada tempat berteduh sehingga ter-
paksa pulang saja dari pada basah. 
Tinggal atur-atur noken,” kata 
Mama Yemina.

Setelah merajut noken sebagai 
pekerjaan tetap, Mama Yemina 
dan teman-temannya yang sebel-
umnya berkebun kini menggan-
tungkan hidupnya dari menjual 
noken.

“Kalau banyak pembeli pasti 
kami senang karena kebutuhan 
rumah tangga bisa terpenuhi, ter-
masuk modal untuk mendapat-
kan benang dan sebagiannya dis-
isihkan untuk biaya sekolah serta 
kuliah anak-anak,” tutur Yemina 
sambil sesekali menatap benang 
yang sedang dirajut di tangannya.

Noken yang diatur berjajar 
bagaikan pelangi, namun nasib 
mama-mama yang merajut atau 
perajinnya hidupnya belum sein-
dah pelangi.

Merajut Masa Depan
Noken saat ini tidak hanya se-

batas sebagai simbol kedewasaan 
perempuan Papua atau difungsi-
kan sebagai tas untuk membawa 

bahan makanan dari kebun atau 
membawa bayi tetapi kini memi-
liki nilai ekonomi yang tinggi.

Dari satu noken kecil beruku-
ran telepon genggam, mama-ma-
ma ini bisa meraup keuntungan 
Rp50-100 ribu tergantung bahan 
dasar pembuatannya.

Pada umumnya, noken yang 
terbuat dari serat pohon melinjo 
lebih mahal, bahkan bisa menca-
pai jutaan rupiah dibandingkan 
dengan noken yang terbuat dari 
benang biasa yang dapat diper-
oleh hanya bermodalkan ratusan 
ribu saja.

Kendati harga noken cukup 
mahal namun Mama Agustina 
Mote yang juga menjajakan 
noken di kawasan Budi Utomo 
mengakui jika itu bukan jami-
nan kepastian untuk membawa 
pulang sejumlah uang pada sore 
harinya. Pasalnya di Timika send-
iri sudah banyak saingan penjual 
noken dengan corak dan motif 
yang menarik.

“Kami tetap bersabar dan setia 
menjual noken karena ini sudah 
menjadi sumber penghasilan 
untuk mencukupi kebutuhan 
keluarga, termasuk sebagian digu-
nakan bagi kepentingan sekolah 
anak-anak,” tuturnya.

Mama Agustina sendiri adalah 
orang tua tunggal dari empat 
anaknya. Yang paling bungsu baru 
lima tahun sedangkan yang lain 
sudah sekolah, bahkan anaknya 
yang sulung sudah kuliah di salah 
satu perguruan tinggi di Jayapura. 
Suaminya telah lama meninggal 
dunia.

Ia mengatakan anak-anaknya 
ham pir semua bisa merajut noken 
terutama anak perempuan. Tidak 
jarang mereka membantu merajut 
beberapa noken pesanan pembeli.

Merajut noken ibarat merajut 
masa depannya dan anak-anaknya 
karena dari nokenlah ia bisa 
membiayai kebutuhan keluarga 
termasuk membiayai sekolah yang 
merupakan masa depan mereka.

Lagi, noken yang diatur ber-
baris bagaikan pelangi namun 
nasib mama-mama belum seindah 
pelangi.

Berjuang Sendiri
Perjuangan mama-mama ini 

patut diacungi jempol. Mereka 
mengaku jika selama ini pemerin-
tah setempat belum memberikan 
perhatian khusus kepada mereka 

sebagai pelaku ekonomi kreatif 
atau industri kecil, misalnya dari 
segi pemberian modal usaha atau 
tempat berjualan yang memadai.

Uang hasil usaha mereka send-
iri yang kemudian digunakan 
sebagai modal untuk membeli 
benang sebagai bahan baku pem-
buatan noken. Bahkan mereka 
juga berusaha membeli dua-tiga 
kayu balok yang dijadikan tempat 
menjajakan noken.

Setiap hari mama-mama ini 
berjemur di bawah terik mataha-
ri hari dan kehujanan lantaran 
tidak ada tempat yang layak untuk 
bernaung.

Hannya potongan karung atau 
spanduk bekas yang digunakan 
sebagai tempat berteduh dari 
hujan dan terik mentari. Mereka 
benar-benar berjuang sendiri di 
kota yang dikenal sebagai pengha-
sil emas di Indonesia bahkan di 
dunia itu.

Bupati Mimika, Eltinus Oma-
leng pernah menjanjikan mem-
bangun semacam sanggar atau 
galeri dengan dua lantai pada 
2017 ini yang nantinya digunak-
an untuk tempat berjualan khu-
sus noken.

“Kita akan realisasikan tahun 
ini karena bupati sendiri yang 
menjanjikan untuk pembangu-
nan itu,” kata Kepala Dinas Kop-
erasi UKM dan Ekonomi Kreatif 
Mimika, Cerlly Lumenta.

Sementara itu perhatian kecil 
dari dinas yang menangani sektor 
ekonomi kreatif ini juga belum 
pernah dirasakan oleh mama-ma-
ma hingga saat ini.

Noken yang diatur berbaris 
bagaikan pelangi namun nasib 
mama-mama atau ibu-ibu pem-
buatnya belum seindah pelangi. 
(ant)

Pelangi Noken
di Jalanan Timika

KAPP Dorong Pemuda Papua 
Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) men-
dorong pemuda di Bumi Cenderawasih untuk 
mengembangkan ekonomi kreatif dan tidak ter-
lalu fokus pada dunia politik.

Ketua Umum KAPP Pusat Merry C Yoweni 
di Jayapura, Jumat, mengatakan, pemuda dan 
pemudi Papua harus dapat berwiraswasta melalui 
sektor-sektor ekonomi riil yang ada di sekitarnya.

“Rencananya kami akan mengarahkan para 
pemuda ini agar dapat memanfaatkan kesempa-
tan berekonomi di sekelilingnya sehingga tidak 
mudah terbawa situasi yang merugikan,” katanya.

Menurut Merry, dengan mengembangkan eko-
nomi kreatif maka diharapkan para pemuda dan 
pemudi ini dapat meningkatkan pendapatan ke-
luarganya sehingga kesejahteraannya juga naik.

“Untuk itu, kami sedang dalam proses bermitra 
dengan USAID untuk pengembangan di bidang 
ekonomi kreatif rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan ke depannya, jika sudah ber-
mitra maka akan ada pendampingan dan pem-
bekalan bagi para pemuda serta pemudi sehingga 
lebih siap dalam berwiraswasta.

“Nantinya sasaran dari program KAPP bekerja 

sama dengan USAID adalah para generasi muda 
di usia produktif dan orang dewasa di bawah usia 
36 tahun,” kataya.

Dia menambahkan, dengan adanya langkah 
pengembangan ekonomi kreatif oleh generasi 
muda ini diharapkan perekonomian orang asli 
Papua dapat meningkat dari waktu ke waktu. 
(ant)

Merry C Yoweni

Mama mama menjual noken hasil anyaman di sepanjang Jalan Budi Utomo, Timika. Setiap sore mama mama menjual 
hasil kerajinan tangan ini dengan fasilitas seadanya.
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USKUP Keuskupan Timi-
ka, Mgr John Philips 
Saklil, Pr melarang ma-

syarakat Papua khususnya Suku 
Amungme dan Kamoro (AMOR) 
agar tidak menjual tanah. Hal 
itu disampaikan Uskup Saklil 
agar masyarakat tidak kehilangan 
harta benda berharga para penda-
hulu yang akan menyulitkan anak 
cucu di kemudian hari. 

Menurut Uskup, larangan 
tersebut bertujuan untuk melind-
ungi masyarakat asli Mimika dari 
ancaman jual beli tanah yang se-
makin marak dilakukan oleh pe-
milik tanah dan menjadi sebuah 
kebiasaan baru. 

“Masyarakat Papua hidup deng-
an mengolah tanah atau dusun 
mereka, bukan hidup dari uang 
hasil jual tanah. Saya marah mere-
ka yang suka jual-jual tanah,” ka-
tanya. 

Ia menilai jika tanah atau du-
sun-dusun masyarakat diselamat-
kan dari praktik jual beli maka 
hidup mereka akan sejahtera, 
namun sebaliknya jika tanah yang 

Masyarakat AMOR Dilarang Jual Tanah

ada semakin sempit karena sudah 
dijual maka mereka akan terping-
girkan. 

SEKRETARIS Eksekutif Lem-
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
Abraham Timang mengatakan PT 
Freeport Indonesia telah menjadi 
penggerak roda ekonomi di Kabu-
paten Mimika, Papua.

Saat dihubungi di Jakarta, ia 
mengatakan ketika Freeport In-
donesia mulai beroperasi, popu-
lasi Mimika masih di bawah 1.000 
orang.

Saat ini, lanjutnya, Mimika 
telah menjelma menjadi daerah 
di Papua dengan tingkat migrasi 
terbesar di Indonesia.

“Freeport Indonesia menjadi 
penggerak ekonomi di Mimika. 
Sampai tahun lalu, telah 5.860 
kelompok usaha dibantu dengan 
program ekonomi mandiri dan 
dana bergulir yang dijalankan 
LPMAK dengan dukungan Free-
port,” kata Abraham yang tengah 
berada di Jakarta dalam rangka 
bertemu sejumlah pejabat terkait 
isu Freeport.

Menurut Abraham, hingga 
akhir 2015, Freeport Indonesia 
telah memberikan bantuan eko-
nomi hingga Rp192,2 miliar.

LPMAK adalah lembaga den-
gan penyandang dana utama Free-
port Indonesia yang berdiri sejak 
1996.

Berdasarkan data LPMAK, 
lembaga tersebut telah melaku-
kan pendampingan usaha mikro, 
kecil, dan menengah sebanyak 
175 pengusaha yang 36 persennya 

Freeport Jadi Penggerak Roda Ekonomi Mimika
adalah perempuan.

Abraham juga mengatakan 
lembaganya telah melakukan 
pengembangan usaha masyarakat 
berbasis desa.

Hingga kini, LPMAK telah 
membina petani dan peternak di 
Mimika yakni 181 hektare lahan 
kakao, 33,4 hektare lahan kopi, 
18,43 ton tangkapan ikan, dan 
80.000 ayam ternak.

Secara total, Freeport mem-
berikan dana pengembangan ke 
masyarakat Mimika sebanyak 1,4 
miliar dolar AS sepanjang 1992-
2015 yang 660 juta dolar di an-
taranya dikelola LPMAK selama 
1996-2015.

Di bidang kesehatan, Freeport 
membangun dan mengoperasi-
kan dua rumah sakit, tiga klinik 
umum, dan dua klinik spesialis 
yang memberikan pelayanan kes-
ehatan gratis di Mimika.

Di bidang pendidikan, telah 
dibangun dan dikelola empat as-
rama pendidikan dan 9.500 bea-
siswa diberikan untuk masyarakat 
Mimika sejak 1996 dan sebanyak 
67 di antaranya adalah beasiswa 
ke luar negeri seperti Jerman.

Penasihat Pemerintah untuk 
Urusan Papua Michael Manufan-
du mengatakan kehadiran Free-
port Indonesia telah memberikan 
banyak manfaat positif kepada 
bangsa dan negara terutama 
pemerintah dan rakyat Papua.

Menurut mantan Dubes In-
donesia untuk Kolumbia itu, 

Freeport telah berperan besar 
membangun infrastruktur di 
Kabupaten Mimika sehingga 
memberi manfaat bagi banyak 
orang.

“Dulu, Timika ini tidak ada 
apa-apanya, kawasan ini penuh 
dengan hutan lebat. Tapi, 
setelah kehadiran Freeport, 
terjadi perubahan luar biasa. 
Di mana-mana ada restoran, 
hotel, pusat perbelanjaan, ruko 
dan tempat-tempat usaha. Itu 
dampak ikutan dari kehadi-
ran Freeport dan merupakan 
sesuatu yang positif,” ujarnya. 
(ant)

“Kalau tungku api di rumah 
sudah tidak berasap lagi maka 
itu sama dengan tidak ada ke-

hidupan. Tungku api dalam hal ini 
tanah atau dusun memiliki peran 
penting dalam kehidupan masyara-

kat Papua,” ujarnya.
Jika dusun milik masyarakat 

tidak dijual dan dikelola dengan 
baik maka situasi Freeport terkini 
sama sekali tidak berpengaruh 
kepada kehidupan ekonomi ma-
syarakat Mimika.

Untuk mendukung itu, Uskup 
John juga mengharapkan partisi-
pasi semua pihak dalam melind-
ungi masyarakat Mimika terma-
suk melindungi masyarakat dari 
kebiasaan menjual tanah. 

Ia juga meminta pengusaha 
untuk tidak memanfaatkan situasi 
masyarakat asli dengan mengim-
ing-imingi sejumlah uang untuk 
memperoleh ratusan bahkan ri-
buan hektare dusun masyarakat.

“Perlu adanya regulasi ten-
tang hak masyarakat adat yang 
dipa-tuhi bersama misalnya dalam 
bentuk peraturan kampung atau 
kemudian menjadi peraturan dae-
rah,” ucapnya.(ant)

Masyarakat Papua hidup 
deng an mengolah tanah 

atau dusun mereka, 
bukan hidup dari uang 

hasil jual tanah.

Freeport 
Indonesia menjadi 

penggerak 
ekonomi di 

Mimika. Sampai 
tahun lalu, telah 
5.860 kelompok 
usaha dibantu 

dengan program 
ekonomi mandiri 
dan dana bergulir 
yang dijalankan 

LPMAK.

“

Uskup Timika Mgr John Philips Saklil, Pr

Peternakan sapi di Distrik Akimuga, program ini dijalankan oleh Biro Ekonomi 
LPMAK dimana dana yang diperoleh bersumber dari Dana Kemitraan yang 
diberikan oleh PT Freeport Indonesia.
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“LEBIH baik kita kaya ilmu dan terkenal karena mempunyai 
nama ketimbang kaya harta tapi otaknya kosong”. Pesan moral 
ini disampaikan Anggota Badan Musyawarah LPMAK, Dr Vince 
Tebay ketika memotivasi para peserta beasiswa LPMAK baru-baru 
ini.  

Sosok Vince Tebay bagi kalangan peserta beasiswa LPMAK 
sudah tak asing lagi. Dia pernah menjabat Ketua Komisi Pemili-
han Umum Daerah Kabupaten Mimika dan pernah bergabung 
bersama PT Freeport Indonesia selama setahun.

Kini Vince lebih memilih balik ke kampus dan menjadi seorang 
guru dari pada bergelut dalam dunia politik. Dia berharap kelak 
ada anak-anak tujuh suku setidaknya dari peserta beasiswa LPMAK 
yang bisa menggantikannya sebagai dosen pada perguruan tinggi 
Universitas Negeri Cenderawasih.  

Kendati saat ini bergelar doktor namun perempuan Papua asal 
Suku Mee itu selalu merendahkan diri. “Takut akan Tuhan itu 
awal dari segalanya,” pesan Vince.  

Dia mengisahkan pada 1990 dirinya mendaftar ke Universitas 
Negeri Cenderawasih dan penerimaan saat itu melalui Ospek pada 
program administrasi negara.

“Saat itu orang gunung sangwiruchaantriesa1
at minim dan sebagai anak Suku Mee, saya membukti-

kan bahwa kami bisa. Pak Fery Karet sebagai dosen terus 
memberikan motivasi kepada kami. Saya berdoa dalam 
hati, kalau saya sendiri orang Mee dari gunung maka 
saya harus belajar dan memperoleh nilai harus lebih 
diatas dari anak-anak pantai,” katanya mengenang masa 
lalunya.

Alhasil pada semester tiga, Vince berkisah, 
dia dipanggil oleh purek tiga untuk mengisi 
formulir beasiswa dari PT Freeport Indonesia 
ketika itu.  “Dan pada semester lima kelu-
arlah beasiswa dari Freeport. Saat itu saya 
mendapat Rp 500.000 namun tergolong 
cukup besar pada tahun 1992,” ujarnya.

Dari beasiswa itu menurutnya bisa 
digunakan untuk membiayai salahsatu 
adiknya yang juga kuliah di Uncen serta 
menyisihkan sebagian untuk menabung di 
kantor pos.

“Begitu selesai dari Uncen dengan nilai 
yang baik, saya direkrut oleh Freeport dan 
bekerja di Freeport selama satu tahun dan 
kembali ke kampus untuk menjadi dosen. Ini 
panggilan Tuhan sejak Oktober 1996 kembali 
ke kampus menjadi dosen,” kisahnya.

Melihat pengalaman yang ada dengan 
kondisi saat ini, Vince mengatakan ada ban-
yak anak-anak yang mendapat beasiswa tapi 
lebih pada berfoya-foya, tidak serius belajar. 
“Saya berharap ada anak gunung juga yang 
jadi dosen di Uncen atau anak dari tujuh suku. 
Lebih baik kaya ilmu dan punya nama dari pada-
kaya harta tapi otaknya kosong,” pesan Vince.

Menurut perempuan yang pernah menjabat 
sebagai kepala pusat studi data dan pembangunan 
pada Universitas Cenderawasih itu, semasa kuliah 
dia tidak pernah libur dan waktu libur selalu 
dihabiskan berada di laboratorium bahasa untuk 
belajar Bahasa Inggris.

“Akhirnya sedikit demi sedikit bisa menguasai 
Bahasa Inggris dan sekarang sudah bisa berkelil-
ing dunia karena punya kemampuan berbahasa 
Inggris,” ujarnya sembari menambahkan bahwa 
sebagai anak Papua jangan pula lupa belajar ba-
hasa daerah sebab bahasa daerah itu merupakan 
bahasa ibu.

“Sebelum belajar bahasa Inggris atau bahasa 
lainnya, harus tahu bahasa ibu, sebab hal itu men-
jadi jati diri kita,” tegasnya. (thobias maturbongs)

SOSOK Marten Fery Karet sudah 
tak asing lagi bagi masyarakat 
Papua. Lelaki asal Sorong yang 

bertubuh kurus itu tegas dalam 
pendirian dan memiliki komit-

men dalam membuat sebuah 
keputusan.  

Nama Fery Karet identik 
dengan Universitas Negeri 
Cenderawasih Jayapura. Pasal-
nya mantan peserta beasiswa 
yang diperoleh dari Delegatus 
Sosial Keuskupan Sorong itu 
sudah mengabdikan dirinya 
sebagai dosen pada lembaga 
pendidikan Uncen selama 
kurun waktu 33 tahun.  
Fery yang sehari-hari bertu-

gas sebagai dosen pada Fakultas 
Hukum itu mengaku banyak 
pejabat di Papua yang pernah 
menjadi anak didiknya.

“Begitu banyaknya sampai-
sampai saya sendiri lupa saat 
mereka menegur saya ketika 

bertemu di jalan atau di tempat-
tempat umum dan kebanyakan 

mantan-mantan mahasiswa saya telah 
menjadi pejabat di berbagai daerah 
hampir di seluruh Papua bahkan 
Papua Barat,” jelas ayah dari tiga orang 
anak ini.

Saat ini Marten Fery Karet  bergabung 
bersama LPMAK dalam keanggotaan 
Badan Musyawarah sesuai Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
LPMAK. “Sesuai AD-ART LPMAK, 
untuk BM ada tujuh orang dan ada per-
wakilan tokoh Papua lainnya sehingga 
saya dipercayakan mewakili tokoh Papua 
lainnya dalam keanggotan BM LPMAK,” 
ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Uncen yang 
juga menjabat Dekan pada Fakultas 

Kesehatan Masyarakat itu mengatakan 
sangat senang melihat berbagai program 
pengembangan masyarakat yang dilaku-
kan LPMAK melalui Dana Kemitraan PT 

Freeport Indonesia.
Luar biasa, kata Fery Karet, ketika melihat lang-

sung berbagai program yang dikerjakan LPMAK 
selama ini. LPMAK menurut pengamatan mantan 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 
Provinsi Papua itu sudah banyak memberikan 
pelayanan kepada masyarakat asli Kamoro dan 
Amungme termasuk juga masyarakat lainnya yang 
menerima manfaat dari Dana Kemitraan.

Untuk program pendidikan, dibenak Fery 
Karet, banyak peserta beasiswa yang telah berhasil 
menyelesaikan studinya dan masih ada lagi yang 
masih duduk di bangku kuliah. Sebab itu dia 
berpesan kepada para penerima beasiswa meman-
faatkan peluang ini sebaik-baiknya. Kesempatan itu 
cuma datang sekali, jadi manfaatkan dengan baik, 
ujarnya.

Fery bertutur, saat masih kuliah dirinya juga 
menerima beasiswa dari Gereja Katolik Keuskupan 
Sorong dan saat bekerja di Uncen, cukup lama 
menjabat sebagai pembantu dekan tiga yang tugas 
sehari-hari menangani persoalan beasiswa mulai 
dari beasiswa supersemar, ikatan dinas bahkan juga 
dari Freeport dan macam-macam beasiswa ketika 
itu termasuk menangani persoalan asrama.

“Saya orang Papua yang pertama kali tamat 
dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 
1982. Dan dibiayai dari Delsos Keuskupan Kepala 
Burung, Sorong dan ketika itu beasiswa sebesar 
Rp 30.000. Setiap naik tingkat pada perkuliahan 
ditambah Rp 5000. Terakhir pada tingkat lima saya 
menerima beasiswa sebesar Rp 50.000. Itu jumlah 
yang cukup besar ketika itu. Dari jumlah itu, masih 
menyisihkan sebagian untuk menabung di kantor 
pos,” jelas Fery mengisahkan perjalanan hidupnya 
saat masih berjuang di bangku kuliah.

Mantan Ketua KPU Provinsi Papua selama 10 
tahun itu mengakui  kunci keberhasilan adalah 
disiplin, itu penting apalagi perkuliahan saat ini 
dikenal dengan istilah sistim pendidikan kredit 
semester, mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai 
dengan kemampuan IPK dan dituntut untuk 
disiplin.

“Kita berusaha baru Tuhan menolong sehingga 
segala sesuatu membutuhkan perjuangan dan 
kerjakeras. Ingat student today for leader tomorow 
(hari ini menjadi mahasiswa untuk besok menjadi 
pemimpin),” pesannya. (thobias maturbongs)

Kesempatan itu Cuma Sekali

Lebih Baik Kaya Ilmu

Vince Tebay

Marten Fery Karet dan Vince Tebay saat melakukan monitoring peserta beasiswa LPMAK 
di kota-kota studi.
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Pelayananan 
Kesehatan Ibu dan 
Anak di Kampung 

Banti dan Sekitarnya

Staf Biro Kesehatan LPMAK, dr. Milka Tiranda melakukan 
pemerikasaan bagi ibu hamil.

Anak-anak Kampung Banti, Opitawak dan sekitarnya di Distrik Tembagapura menunjukan gigi mereka usai mengikuti 
kampanye cara hidup sehat.

Staf Biro Kesehatan LPMAK, Marina Beanal memberi contoh bagaimana sikat gigi secara benar 
kepada anak-anak Kampung Banti, Opitawak dan sekitarnya di Distrik Tembagapura.

Selain memperoleh pengetahuan cara sikat gigi yang benar, Anak-anak di Distrik Tembagapura 
juga diajarkan bagaimana cuci tangan pakai sabun yang baik serta menjaga kebersihan tangan 
dengan rutin memotong kuku jari.

Pekan Imunisasi Nasional diikuti oleh anak-anak, sebelum dilakukan 
imunisasi terlebih dahulu anak-anak diberikan pengetahuan tentang 
manfaat dan pentingnya imunisasi. usai imunisasi tim kesehatan 
foto bersama.
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Pemberian Vitamin A bagi anak-anak dan Balita di Kampung Banti, Opitawak dan sekitarnya. 
Dalam Kegiatan ini LPMAK bekerjasama dengan tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura. Kader 
Posyandu terlatih menimbang Balita.

Staf Biro Kesehatan LPMAK, Marina Beanal menyuntik seorang anak saat dilakukan pekan 
Imunisasi Nasional bagi anak-anak di Distrik Tembagapura.

Staf Biro Kesehatan LPMAK, dr. Milka Tiranda berjabat tangan usai memberikan obat.

Di Dataran Tinggi Mimika, pemeriksaan terhadap orang sakit dapat dilakukan dimanapun ketika 
tim kesehatan menemui warga saat melakukan kegiatan pelayanan dari rumah ke rumah. 
ampak seorang mama yang sedang sakit diperiksa di alam terbuka.



Adat14 LAndAS Edisi 99 | Maret - April 2017 

Tahun XI

ME W U J U D K A N 
kesejahtera an orang 
asli Papua (OAP) me-

lalui pendekatan adat menjadi 
terobosan baru kebijakan pemer-
intah Provinsi Papua di bawah 
kepemimpinan Gubernur Lukas 
Enembe.

Pelaksanaan Otonomi Khusus 
Papua sudah berjalan 16 tahun 
sejak UU Nomor 21 tahun 2001 
tentang otonomi khusus Papua 
diberlakukan sebagai konsensus 
pemerintah pusat untuk mendele-
gasikan kewenangan yang lebih 
besar kepada pemerintahan dae-
rah dengan dukungan dana san-
gat besar. 

Kepala Badan Perencanaan 
Pem bangunan Daerah (Bappeda) 
Pro vinsi Papua Abud Muham-
mad Musa`ad mengatakan, pen-
dekatan pembangunan Papua 
yang berbasis wilayah adat meru-
pa kan salah satu upaya terobosan 
baru yang diusulkan oleh Peme-
rin tah Provinsi Papua.

Bahkan, kebijakan pembangun-
an dengan pendekatan adat di 
Pa pua telah direkomendasikan 
oleh Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappe-
nas melalui kajian percepatan 
pem bangunan Papua dan Papua 
Barat.

Berdasarkan hasil kajian Bap-
penas telah direkomendasikan 
per lunya sinergi pembangunan 
Pa pua untuk mewujudkan Papua 
Sejahtera, yang merekomendasi-
kan untuk menperhatikan lima 
program prioritas.

Kelima prioritas kebijakan 
pembangunan di Papua pertama, 
pembangunan SDM, kedua, pen-
gelolaan SDA terbarukan, ketiga, 
pengelolaan SDA mineral dan 
mi gas, keempat, pengembangan 
ka wasan, kelima, penyediaan in-
fras truktur serta tata kelola ke-
lembagaan, sebagai reorientasi 
RPJMN 2015-2019/

Dari penjelasan yang disampai-
kan oleh Pemerintah Provinsi Pa-
pua pada rapat koordinasi terse-
but, telah dikemukakan bahwa 
dalam rangka menanggulangi 
per masalahan yang dihadapi ma-
syarakat Papua.

Persepsi masyararakat terhadap 
Papua yang diistilahkan masih hi-
dup dari kemiskinan, kebodohan 
keterisolasian, ketertinggalan, ke-
ter belakangan, ketidakadilan, me-
nurut Musaad, hingga kini mulai 
‘diperangi’ pemerintah Provinsi 
Papua di bawah kepemimpinan 
Gubernur Lukas Enembe dengan 
pengembangan kawasan pemban-
gunan berbasis komoditas unggu-
lan masyarakat kawasan adat,

Lima konsep pembangunan 
ber basis wilayah adat telah diiden-

Mewujudkan Kesejahteraan OAP Melalui Pendekatan Adat
tifikasikan sesuai dengan komodi-
tas unggulannya, yaitu: pertama, 
wilayah Saireri, dengan komodi-
tas unggulan perikanan dan pari-
wisata. 

Sedangkan wilayah adat kedua 
Mamta, dengan komoditas ung-
gulan kakao, kelapa dalam, pari-
wisata danau sentani, dan listrik; 

Ketiga, wilayah adat Meepago, 
dengan komoditas unggulan kopi 
dan tambang; keempat, wilayah 
Lapago, dengan komoditas ung-
gulan kopi, buah merah, dan 
lebah madu; dan kelima, wilayah 
Anim Ha dengan komoditas ung-
gulan perkebunan terpadu, peri-
kanan, karet, dan sagu.

Berbagai keunggulan wilayah 
adat yang juga ditopang dengan 
dana alokasi khusus Papua, lan-
jut Musaad, diharapkan dapat 
menjadi program strategis pemer-

intah pusat mencapai Rp59,5 
triliun

Pengawasan masyarakat adat
Tingkat keberhasilan pemba-

ngunan wilayah adat dalam me-
manfaatkan kucuran dana alo-
kasi khusus Papua menuntut 
ada nya kepedulian masyarakat 
adat dalam melakukan fungsi pe-
ngawasan di lapangan.

Asisten II Sekretaris Daerah 
Provinsi Papua Ellia Loupatty 
mengakui, lembaga adat sebagai 
pemangku kepentingan dalam 
implementasi pemanfaat dana 
otonomi khusus Papua di wilayah 
paling Timur NKRI ini.

Setiap tokoh adat di wilayah 
adat, menurut Ellia, dituntut 
peran aktifnya untuk menga-
wal pelaksnaan otonomi khusus 
Papua sehingga memberikan 
kontribusi langsung terhadap ke-
sejahteraan orang asli Papua.

Evaluasi perencanaan pemban-
gunan daerah otonom khusus 
Papua yang digagas Gubernur 
Papua Lukas Enembe, menu-
rut Ellia Loupatty, merupakan 
sejarah baru di jajaran pemerin-
tah Provinsi Papua karena sejak 
Otsus berlaku 2001 hingga 2017 
baru dilakukan evaluasi secara 
menyeluruh di lima wilayah adat.

Mewujudkan kesejahtaraan 
OAP merupakan harapan pemer-
intah Provinsi Papua yang dire-
alisasikan melalui program pem-
bangunan berbasis adat.

Pembagian dana Otsus Papua 
yang diberlakukan pemerintahan 
Gubernur Lukas Enembe dan 
Wakil Gubernur Klemen Tinal 
dengan kuota 80 persen untuk 
kabupaten/kota serta 20 persen 
untuk provinsi Papua.

Dengan kebijakan pembagian 
dana Otsus lebih besar diberi-
kan ke kabupaten/kota, menurut 
Ellia Loupatty, diharapkan dapat 
mempercepat pencapaian target 
tujuan untuk mensejahterakan 
orang asli Papua. 

“Lembaga adat sebagai represe-
tasi masyarakat orang asli Papua 
diharapkan memberikan pencera-
han baru bagi pelaksanaan pro-
gram pembangunan di wilayah 
adat,” ujar Asisten II Sekda Papua 
Ellia Loupatty.

Kucuran Dana Alokasi Khusus 
yang ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
dengan memberikan prioritas ke-
pada Provinsi Papua. 

Penerimaan khusus dalam rang-
ka pelaksanaan Otonomi Khusus 
yang besarnya setara dengan dua 
persen dari platfrom Dana Alo-
kasi Umum Nasional,

Harapan pemerintah Provinsi 
Papua, lanjut Ellia Loupatty, den-
gan kucuran dana Otsus Papua 
diharapkan memberikan dampak 
positif bagi kehidupan orang asli 
Papua sehingga masalah pendi-
dikan, kesehatan, pemberdayaan 
ekonomi serta pembangunan 
infsrastruktur dasar langsung di-
rasakan masyarakat. (ant)

intah provinsi Papua dibawah 
kepemimpinan Gubernur Lukas 
Enembe.

Pemberian otonomi khusus 
Papua orientasi awal untuk pen-
ingkatan kesejahteraan, harkat 
dan martabat masyarakat orang 
asli Papua dengan mengucurkan 
sumber dana pembangunan dari 
dana alokasi umum (DAU), dana 
alokasi khusus (DAK), dana oto-
nomi khusus serta dana tamba-
han infrastruktur. 

Selama 2002 hingga 2017, sejak 
pemberlakuan UU Nomor 21 
tahun 2001, maka kucuran aloka-
si dana Otsus Papua dari pemer-

Bakar batu salahsatu kegiatan adat dari masyarakat Suku Amungme. 

ist

Tarian adat Suku Kamoro saat 
menyambut tamu. 
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“KALAH Bisa Karena Biasa”. 
Seseorang yang pernah 
makan ‘bisa tentu merasakan 

rasa gatalnya, namun rasa gatal-
nya akan sirna seandainya makan 
‘bisa jadi sebuah kebiasaan.

Anekdot ini sengaja saya cuplik, 
mengingat praktek Pungli (pung-
utan liar) yang tengah merupakan 
jargon primadona di seantero 
NKRI mencuat ke permukaan se-
bagai breaking news.

Pungli, perbuatan melawan 
hukum, merupakan penyakit 
yang berulang-ulang dilakukan 
tanpa rasa bersalah, yang menjadi 
kebiasaan buruk di sektor terkait 
Pelayanan Publik. Oleh sebagian 
oknum dianggap sebagai hal biasa 
dan semakin merajalela akibat 
pembiaran (ignorance) oleh pen-
gawas.

Jika sebuah kebohongan dilaku-
kan secara berulang-ulang tanpa 
rasa bersalah, maka akan menjadi 
sebuah kebiasaan dan akan diang-
gap sebagai sebuah “Kebenaran” 
pada waktunya (Alm. mantan 
Menlu RI Ali Alatas).

Dimana saja locus delictie 
Pungli? Sebut saja, salah satu di 
timbangan jalan raya, pelayanan 
jasa surat menyurat/perijinan, 
uji kelayakan, kir, ujian masuk ke 
suatu lembaga-instansi tertentu 
dan lainnya.

Pungli believe or not, masih 
ada hingga beberapa hari yang 
lalu oleh Presiden Jokowi harus 
memicu sendiri pelatuk bedil 
perang membasmi Pungli dengan 
memproklamirkan jargon Saber 
(Sapu Bersih) Pungli.

Akankah nasibnya sama dengan 
OBSTIB, LAKSUS, TROMOL 
POS 5000 di masa lalu. Kita 
harus berani berteriak lantang 
Tidak! It’s now or never! Pungli 
adalah klan Rasuah-Korupsi den-
gan 3 (tiga) penyebab utama.

Pertama, Kesempatan (Op-
portunity) Pungli terjadi karena 
pelaku ada di posisi mengun-
tungkan dan bekerja di sektor 
yang menempatkannya harus 
berhadapan dengan pihak-pihak 
yang membutuhkan jasanya dan 
pelaku menjual kekuasaannya 
dengan menerapkan bayaran me-
lebihi tarif resmi yang tidak diatur 
dalam aturan main.

Kedua, Tekanan (Pressure): 
Pungli terjadi karena si aparat ber-
integritas rendah, tidak memiliki 
peluang atau pilihan dan tidak 
berdaya menghindar atau me-
nolak “kerjasama” dan tekanan 
koleganya bahkan mungkin oleh 
atasannya yang juga berintegritas, 
dan bermental-akhlak rendah.

Ketiga: DNA (Tabiat dan sifat 
bawaan). Pungli menjadi subur 
ketika sektor pelayanan publik di-

Pungli, Musuh Bersama dan Harus Dibasmi
tempati atau dikuasai oleh aparat 
yang dari lahirnya membawa virus 
DNA dengan naluri/sifat men-
curi, kleptomania dan gemar/
suka ngutil hak orang lain.

Akan semakin sulit 
dibasmi jika pimpinan 
lembaga bahkan masya-
rakat awam menunjuk-
kan pula sikap permisif, 
acuh tak acuh dan 
meng anggap pungli 
se bagai hal lumrah, hal 
biasa yang kemudian 
melahirkan jargon di 
atas “Kalah Bisa Karena 
Biasa”.

Pungli dianggap hal lumrah 
karena sudah terbiasa dan ada di 
mana-mana. Dampak buruk lan-
jutan yang diakibatkannya sangat 
jelas, yakni rakyat yang berurusan 
dengan aparat pelayanan jasa 
harus mengeluarkan anggaran 
ekstra termasuk sektor dunia 
usaha yang harus menambah 
beban biaya tambahan dan waktu 
yang dihabiskan untuk urusan 
persuratan akan lebih panjang.

Pada akhirnya lahir pula cap 
citra buruk bahwa pelayanan 
publik aparatur negara brengsek, 
buruk dan lelet serta tidak kon-
dusif mendukung kegiatan per-
ekonomian nasional. Sebut saja 
dampak lanjutan dari dwelling 
time yang panjang atau sengaja 
diperpanjang di pelabuhan dll, 
sehingga menjadi modus pungli 
aparat korup dan berintegritas 
rendah.

Mengapa pungli sukar di-
basmi?

Warga segenerasi saya (1960) 

tentu pernah mendengar ger-
akan anti pungli dan rasuah pada 
masa ORBA tahun 1980-an, guna 
membasmi segala bentuk praktek 
pungli-premanisme yang amat 
meresahkan rakyat dan dunia 
usaha dan sejenisnya sebut saja 
OBSTIB, LAKSUS, TROMOL 
POS 5000, hingga berujung PE-
TRUS yang membuat heboh di 
kalangan penikmat HAM, di 
masa ORBA.

Nyatanya sudah “babaliut” 
kata si Ujang dari Padang, karena 
untuk melakukan perubahan 
ke arah kebaikan ternyata tidak 
semudah membolak-balikkan 
telapak tangan.

Upaya membasmi pungli oleh 
setiap rezim nyatanya belum 

pernah langgeng di negeri kita, 
seakan “mati satu tumbuh seribu 
- patah tumbuh hilang berganti”” 
meskipun telah menelan dana 
besar yang dihabiskan untuk me-
merangi segala bentuk rasuah dan 
pungli dengan melibatkan aparat 
pengawasan inter kementerian 
dan lembaga (polisi-TNI-jaksa, 
hakim dlsb.)

Serius dan Tegas Membasmi 
Rasuah

Sama seperti aksi Presiden 
Jokowi beberapa waktu yang lalu, 
pada tahun 1980-an Pak Harto 
turun tangan membasmi Pungli 
yang marak di berbagai sektor 
pelayanan publik utamanya di 
jembatan timbang dan menugasi 
Pak Sudomo (Pangkopkamtib) 
untuk memimpin Satgas Operasi 
Terbib (OBSTIB) anti Pungli dan 
Rasuah lainnya yang merajalela 
di jembatan timbang sehingga la-
hirlah anekdot di Sumut “Sistem 
Timbang Kernet”.

Yang ditimbang cukup kernet 

truk yang menyetor uang pungli 
di dalam kotak korek api kepada 
petugas korup sementara truk 
yang ditengarai kelebihan tonase 
muatan puluhan ton bebas me-
lenggang.

Apa yang terjadi? Biaya retribu-
si jalan raya yang diperoleh dari 
operator truk di jalan raya tidak 
cukup untuk membiayai pemeli-
haraan jalan raya dan jembatan. 
Jembatan timbang hanya mem-
bawa mudarat dan tidak memberi 
manfaat bagi pemeliharaan jalan 
raya dan jembatan.

Ulah petugas korup menyebab-
kan truk raksasa dengan tonase 
berlebihan melenggang bebas 
merusak jalan dan jembatan. 
Kapasitas jalan raya maksimum 

20 ton dilalui oleh truk-truk kele-
bihan tonase hingga berbobot 
30-40 ton tanpa terkendali.

Pengawasan jembatan tim-
bang ternyata tidak mudah se-
hingga Pak Sudomo melakukan 
kebijakan “bumi hangus” yang 
hasilnya cukup fatal. Seluruh 
jembatan timbang ditutup dan 
pengusaha “cuma dihimbau” agar 
sadar tonase dan tidak melebih-
kan muatan truknya”.

Akibatnya truk-truk pengang-
kut kebutuhan pokok semakin 
merajalela melenggang di jalan 
raya dengan kelebihan tonase ber-
lebihan sesuka hati operator truk. 
Hasilnya? Hampir seluruh jalan 
negara, provinsi, kabupaten dan 
jembatan rusak parah dan hancur 
total di seantero Sumut.

Bisa jadi demikian pula di 
daerah lainnya di luar Sumatera. 
Tenyata kebijakan “basmi tikus 
dengan membakar lumbung” 
benar-benar membawa mudarat 
yang sangat parah.

Untuk membasmi tikus di jem-
batan timbang, Pemerintah harus 
membangun sistem IT yang cang-
gih dengan mekanisme check and 
recheck yang baik dan didukung 
staff yang memiliki integritas yang 
tinggi. Pengawasan jembatan tim-
bang perlu dibangun berlapis.

Jembatan pertama dilengkapi 
IT yang baik cukup hanya untuk 
menimbang beban dan pem-
bayaran hanya dilakukan dengan 
sistem elektonik atau bulanan.

Perlu pula menyediakan tim-
bangan gratis bagi armada bus 
atau truk pengguna jalan sebe-
l u m memasuki jalur utama agar 

tonase truknya dapat diket-
ahui dan tegas melarang truk 

kelebihan tonase untuk 
meneruskan perjalanan.

Atau dapat pula dengan 
cara memaksa truk menye-
suaikan beban muatan/
tonase sesuai dengan hasil 
timbangan yang diperbole-
hkan.

Guna menumbuhkan 
efek jera yang nyata, pelaku 
pungli dan penyogok tidak 
perlu dihukum penjaran 
namun cukup diwajibkan 
kerja bakti sosial 2 minggu 
atau sebulan.

Ada contoh pembela-
jaran, dari kota Medan, 
Sumut, pada tahun 1980-
an, di masa Gubernur EWP 
Tambunan yang terkenal 
sangat tegas anti pungli 
dan rasuah, dilakukan pen-
angkapan kepada beberapa 
spekulan pedagang semen 
dan besi yang melakukan 
penimbunan bahan bangu-
nan dengan harapan harga 

akan naik, dan tindakan mereka 
dikategorikan tindakan subversib 
ekonomi.

Dagangannya yang ditimbun 
kemudian disita oleh pemerin-
tah. Pelaku dihukum dengan 
kerja bakti mengecat pagar kan-
tor Gubernur, Walikota, marka 
jalan, menyapu jalan raya dan 
membersihkan saluran air yang 
pampat dan diliput oleh media 
massa sehingga menumbuhkan 
efek jera.

Kata kunci lainnya dari semua 
aksi anti pungli dan rasuah ini 
ialah, terus menumbuhkan 
awareness anti rasuah dan pungli, 
dan memberikan dorongan ke-
pada segenap masyarakat untuk, 
lebih bersemangat melaporkan 
aksi pungli dan rasuah melalui 
saluran pelaporan yang telah dise-
diakan oleh pemerintah.

Sahat Sitorus
Pengamat masalah sosial

sahatsitorus2015@yahoo.com 
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LEMBAGA Pengemban-
gan Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) 

melaporkan kepada Menteri En-
ergi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) berbagai dampak yang 
akan dirasakan masyarakat di Ka-
bupaten Mimika, Papua akibat 
terhentinya operasi PT Freeport 
Indonesia.

Sekretaris Eksekutif LPMAK 
Abraham Timang di Timika, 
mengatakan berbagai catatan yang 
dilaporkan ke Menteri ESDM Ig-
natius Jonan tersebut merupakan 
hasil rapat Badan Musyawarah 
dan Badan Pengurus LPMAK di 
Hotel Rimba Papua Timika pada 
22 Februari lalu.

“Dalam pertemuan dengan 
Menteri ESDM Ignatius Jonan 
di Jakarta beberapa hari lalu, 
kami sudah menyerahkan sejum-
lah hasil kajian BP-BM LPMAK. 
Kami berharap hal ini menjadi 
perhatian pemerintah dalam me-
mutuskan kebijakan pemberian 
izin ekspor konsentrat kepada PT 
Freeport,” kata Abraham.

Ia mengatakan dalam perte-
muan dengan Menteri ESDM 
Ignatius Jonan di Jakarta pada 
Senin (27/2) itu, jajaran ekseku-
tif LPMAK didampingi pengurus 
Lembaga Musyawarah Adat Suku 
Amungme (LEMASA) dan pen-
gurus Lembaga Musyawarah Adat 
Suku Kamoro (LEMASKO).

LPMAK laporkan dampak Freeport kepada Menteri ESDM
Tidak itu saja, Uskup Keuskupan 

Timika Mgr John Philip Saklil Pr 
juga ikut mendampingi jajaran ekse-
kutif LPMAK, LEMASA dan LE-
MASKO bertemu Menteri ESDM 
Ignatius Jonan.

Abraham menegaskan, kehadiran 
jajaran LPMAK, LEMASA dan LE-
MASKO serta pihak gereja di Kantor 
Kementerian ESDM tersebut sama 
sekali tidak membahas soal permin-
taan saham ke pemerintah.

“Kami tidak punya kapasitas bicara 
soal itu. Kami membahas situasi riil 
yang dihadapi masyarakat Amungme 
dan Kamoro serta masyarakat lima 
suku kekerabatan lainnya di Mimika 
jika Freeport benar-benar berhenti 
beroperasi. Kondisi-kondisi riil yang 
dihadapi masyarakat itulah yang 
harus menjadi perhatian pemerintah 
sehingga bijaksana dalam mengam-
bil keputusan soal Freeport,” jelas 
Abraham.

Abraham mengakui bahwa setelah 
rombongan LPMAK, LEMASA, LE-
MASKO dan Uskup Timika usai 
menemui Menteri ESDM Ignatius 
Jonan, selanjutnya rombongan Bu-
pati Mimika Eltinus Omaleng yang 
didampingi politisi Partai Golkar 
asal Papua Yoris Raweyai menemui 
Menteri ESDM.

Sebagaimana diketahui, dalam 
pertemuan dengan Menteri ESDM 
itu, Bupati Mimika Eltinus Oma-
leng meminta bagian saham Pemkab 
Mimika dan masyarakat adat pemilik 

hak ulayat di PT Freeport deng-
an kisaran 10-20 persen.

“Saat rombongan kami ke-
luar dari ruang kerja Menteri 
ESDM, pada saat yang bersa-
maan datang rombongan yang 
dipimpin langsung oleh Bupati 
Mimika. Kami tidak tahu apa 
yang mereka bicarakan deng-
an Menteri ESDM. Kami jus-
tru mengetahui hal itu melalui 
pemberitaan di media massa,” 
jelas Abraham.

Sehubungan dengan itu, 
Abraham meminta warga 

Amungme dan Kamoro serta 
lima suku kekerabatan lainnya di 
Mimika yang mendapat kucuran 
dana kemitraan dari PT Freeport 
Indonesia agar tidak mempercayai 
isu-isu yang tidak benar terkait 
pertemuan LPMAK, LEMASA, 
LEMASKO dan pihak gereja den-

gan Menteri ESDM.
“Kami mengimbau masyarakat 

tujuh suku jangan percaya den-
gan berbagai isu yang menyesat-
kan yang sekarang berkembang 
di Timika. Kami tidak pernah 
meminta saham ke pemerintah,” 
tegas Abraham. (ant)

Tim LPMAK ketika bertemu 
dengan Menteri ESDM Ignatius 
Jonan. Dalam pertemuan itu, 
LPMAK memberikan laporan 
terkait dari dampak kisruh 
Pemerintah Indonesia dan PT. 
Freeport Indonesia.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Abraham Timang bersalaman dengan Menteri 
ESDM Ignatius Jonan.


