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Komitmen LPMAK sangat 
kuat, mengantarkan 
masyarakat menuju pulau 

sejahtera. 
Cita-cita perjalanan ini 

akan terwujud bila didorong 

oleh kekuatan spiritual untuk 
menciptakan masyaraat 
sejahtera.

Simak laporan utama
di Halaman 3&4.

Bersatu Menuju 
Pulau Sejahtera

Biro Pendidikan 
Serahkan Bantuan
ke Universitas Timika

Pada bantuan tahap pertama kepada 
Universitas Timika, pada Desember 
2013 lalu, LPMAK pernah menyerah-
kan sejumlah kursi, lemari, komputer  
dan sejumlah perabot sesuai kebutu-
han di lembaga pendidikan swasta itu.

pastor john bunai, pr memberi 
berkat. bawah : tiup lilin ulang 
tahun lpMak ke-18.
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Surat Pembaca

Sob Komen

Dari redaKSi

Damai Itu 
Masih Jauh

KONFLIK Djayanti di Timika yang tak 
kunjung berakhir mengundang seribu nada 
tanya. Perkembangan terakhir di Jalur 

‘Gaza’ itu memberikan gambaran jelas bahwa damai 
dan perdamaian masih jauh dari harapan kita.

Meskipun,  Gubernur Papua, Lukas Enembe 
turun langsung menyelesaikan konflik bersaudara 
yang menelan korban jiwa sejak beberapa bulan 
namun perdamaian yang diharapkan masih belum 
tuntas. Inti masalahnya sangat kompleks dimana isu 
yang mencuat adalah masalah tapal batas tanah. 

Ada kelompok yang mengklaim latarbelakang 
persoalan itu akibat hak ulayat dari dua kubuh yang 
bertikai. Sesungguhnya ketika berbicara tentang hak 
ulayat maka yang paling berhak dan bersuara adalah 
Suku Mimika sebagai pemilik hak ulayat. 

Sebab itu, peran lembaga adat Suku Kamoro 
sangatlah penting untuk menengahi konflik antar 
suku tetangga yang bergejolak di Timika. Tak dapat 
dipungkiri bahwa tanah yang ada di tengah Kota 
Timika telah menjadi milik orang lain namun 
dalam konteks konflik yang berbau penyerobotan 
tanah ulayat, setidaknya lembaga adat suku setempat 
perlu dilibatkan dalam penyelesaiannya.

Pembebasan tanah itu merupakan bagian dari 
kesepakatan antara pemilik tanah dan pembeli tapi 
untuk  mewujudkan perdamaian antara kelompok 
yang bertingkai, harus melibatkan pemilik hak 
ulayat. 

Masalah tanah di Timika merupakan masalah 
lama yang menjadi batu sandungan bagi terciptanya 
perdamaian karena masing-masing pihak tidak ber-
satu padu, seia sekata, dalam menghadapi penyele-
saiannya. 

Selama masalah itu belum terpecahkan, kecil ke-
mungkinan tercipta perdamaian dan kedamaian di 
Timika. Masalah Jalur ‘Gaza’ persoalan antara dua 
kubuh yang bertingkai hanya sebagian masalah yang 
belum terselesaikan dalam konflik tanah secara kes-
eluruhan. Masih banyak persoalan lain yang hingga 
kini belum terselesaikan. *** Untuk Rakyat

TIDAK terasa bulan April 2014 itu LPMAK berusia 
18 tahun. Sebagai salah satu tokoh masyarakat, Sob 
Komen diundang oleh panitia hUT LPMAK untuk 
ikut merayakan acara tersebut. Waktu Sob Komen 
terima undangan, di dalam pikirannya pasti acaranya 
‘gemuk’ alias makan bunuh sambil acara goyang. Piki-
ran Sob Komen itu sebab waktu-waktu sebelumnya 
juga biasa acaranya seperti itu.

Pas hari ‘h’ Sob Komen langsung merapat ke tempat 
acara. Pace punya telinga langsung panas sebab dengar 
lagu-lagu tabongkar dalam ruangan. Saat acara mulai, 
pace pasang telinga bae-bae dengar pimpinan LPMAK 
punya kata-kata pembukaan. 

“Kitorang punya acara ini sederhana saja ee, cukup 
dengan ibadah dan makan bersama saja sudah cukup. 
Tra perlu bikin acara rame-rame seperti sebelumnya”.

Dengar begitu, Sob Komen bertanya dalam hati ke-
napa pimpinan LPMAK bicara begitu. Merasa tra puas, 
Sob Komen tanya kiri kanan tapi kemudian pace dapat 
penjelasan bahwa uang yang LPMAK atur itu buat pro-

gram kerja di masyarakat, bukan untuk hura-hura.
Dalam hati Sob Komen berpikir betul juga ee sebab 

pelayanan kepada masyarakat itu jauh lebe penting 
dari pada bersenang-senang. Tapi pelayanan itu harus 
pake aturan too, artinya masyarakat dorang harus ikut 
aturan main. Bukan LPMAK bagi-bagi uang begitu 
saja, nanti sama saja seperti orang bilang buang garam 
di laut.

Setelah dengar penjelasan panjang lebar dari pimpi-
nan LPMAK, So Komen mau coba angkat tangan 
untuk kase usul dan masukan tapi ada yang bisik di 
Sob Komen punya telinga. “Sob, ko kira ini rapat 
kaaa!” Sob Komen balik muka begini de kaget sebab 
yang tegur itu Pace Yacob.

“Ah itu ko kaa!” Sa kira ko tra diundang, hehehe,” 
kata Sob Komen. “Jadi Pace Yacob ko su dengar 
too, tadi pimpinan LPMAK dia so kasitau to, uang 
itu untuk program, bukan untuk pesta-pesta. Anak-
anak yang kerja di LPMAK saja dorang punya acara 
ini dorang buat sederhana sebab dorang tau uang itu 
dipake untuk melayani kitorang punya masyarakat di 
kampung sana,” Sob Komen de balik kase nasehat 
Pace Yacob.***

Kepada Yth,
Pimpinan Buletin LAndAS 

LPMAK

Terima kasih atas informasi dan 
sajian berita yang selalu memberi 
kabar tentang perkembangan ma-
syarakat lokal yang sebenarnya 
men jadi tugas dan tanggungjawab 
pe merintah daerah Kabupaten 
Mi mika. hampir setahun lebih 
me ngikuti informasi dan berita 
LAndAS, saya melihat ada harapan 
masa depan bagi masyarakat lokal 
khususnya Amungme dan Kamoro 
serta suku-suku kerabat lainnya di 

Kabupaten Mimika.
Saya melihat program-program-

nya bisa dibilang spektakuler, luar 
biasa. Ada pengembangan sapi di 
Akimuga, kios kampung dan kebun 
kampung di Omawita dan Fanamo, 
juga masih ada program lainnya. 
Saya melihat, selain bidang pendi-
dikan dan kesehatan, juga program 
di bidang ekonomi lebih menonjol.

Khususnya pogram pengemban-
gan ekonomi, saya melihat lebih 
berjangka panjang. Bila semangat 
dan usaha itu berasal dari ma-
syarakat sendiri, dampaknya akan 
memandirikan masyarakat  kecil. 

Itulah sebabnya, masyarakat harus 
menyadari. LPMAK hanya menjadi 
fasilitator dibantu oleh para mitra 
kerja dan karyawan-karyawatinya.

Demikian masukkan dari saya, 
semoga harapan baru, semangat 
baru di usia yang ke-18 ini, sama 
seperti tahapan perkembangan ma-
nusia. Yakni dari remaja menuju 
dewasa. Masyarakat dapat beranjak 
ke jenjang kemandirian agar hidup 
lebih sejahtera lagi.

Salam
Vincen Wandik

PnS di Agats - Asmat Papua.

dua anak Suku kamoro sedang asyik bermain air di pesisir pantai kampung keakwa.
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TAK seperti perayaan hari 
Ulang Tahun (hUT) se-
belumnya yang dilakukan 

secara meriah, hUT Lembaga 
Pengembangan Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) yang ke-18 ini 
diperingati secara sederhana ber-
bentuk ibadah syukuran. Seluruh 
karyawan dan karyawati LPMAK 
berkumpul hanya mengucap 
syukur di Ruang Cenderawasih 
hotel Serayu Timika, pada 16 
April. 

“hari ini, kita hanya berkum-
pul untuk beribadah saja. Mengu-
cap syukur kepada Tuhan,” kata 
Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Emanuel Kemong dalam sambu-
tannya.

Selain internal LPMAK, turut 
hadir juga lembaga mitra, mulai 
dari perwakilan PT Freeport In-
donesia, mitra pendidikan, mitra 
ekonomi, mitra kesehatan, serta 
mitra pendukung seperti perbank-
an. Tak ada kesan meriah, selain 
khotbah yang dibawahkan Pastor 
John Bunai, Pr. Wajib mengu-
cap syukur dan berterima kasih 
atas penyertaan Tuhan selama 18 
tahun LPMAK berkarya mencip-
takan masyarakat sejahtera.

Tema “LPMAK berkarya 
menuju masyarakat sejahtera” 
dipajangkan di depan ruang Cen-
derawasih hotel Serayu Timika. 
Tak ada kegiatan lomba mau-
pun pertandingan, atau penari-
kan undian seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Syukuran dalam 
ibadah berbentuk Oikumene itu 
melibatkan 200-an karyawan-kary-
awati ditambah Badan Pengurus 
LPMAK dan Badan Musyawarah 
LPMAK, perwakilan PT Freeport 
serta perwakilan lembaga adat 
Amungme (LEMASA) dan Ka-
moro (LEMASKO) serta gereja 
dan pemerintah. Representatif 
para pemangku kepentingan, me-
nyadari dalam berbagai tantangan 
dan persoalan, LPMAK bekerja 
membantu masyarakat.

“LPMAK sebagai lembaga rep-
resentatif, dibentuk dalam kondi-
si berbagai masalah dan persoa-
lan. Karena ada persoalan maka 
LPMAK terbentuk. Mari kita 
bersyukur dan berterima kasih 
kepada Tuhan. Selama 18 tahun 
Tuhan menyertai dalam karya 
dan persoalan-persoalan yang ter-
jadi di  LPMAK,” ujar Kemong.

Memang, perayaan syukuran 
ke-18 ini terkesan sederhana. 
hanya ibadah dan makan minum 
seperti biasanya, tak mengurangi 
rasa hikmat. Menurut Emanuel 
Kemong, Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, kesederhaan itu terlihat 
dalam efektif dan efisiensi situasi. 
”Pertama, kita sedang menge-
lolah dana masyarakat. Sangat 
aneh sekali, kalau kita menggu-

membangun Satu Komitmen

nakan dana masyarakat sebanyak-
banyak itu untuk kepentingan-
kepentingan acara semacam ini,” 
ujarnya. Sehingga dana sebanyak-
banyaknya dipergunakan untuk 
masyarakat dalam merealisasi 
berbagai program di lapangan. 
LPMAK sebagai penyalur dana 
sosial PT Freeport, Emanuel juga 
mengucap rasa keprihatinannya 

terhadap situasi manajemen di 
PT Freeport. “Kalau kita gunakan 
untuk acara lebih besar, maka ini 
sangat aneh. Maka acara ulang 
tahun yang sederhana saja,” te-
gasnya berulang.

Ungkapan itu, tentunya tak 
lepas dari faktor eksternal situasi 
Kota Timika. Diantaranya, pesta 
demokrasi, pemilihan kepala dae-

rah, pemilihan umum legislatif, 
dan persiapan menyambut pemili-
han presiden Republik Indonesia. 
Selain itu, perayaan ulang tahun 
pada tanggal 16 April, juga meru-
pakan kelanjutan dari rekoleksi 
iman sehari bagi karyawan dan 
karyawati yang diselenggarakan di 
Gedung Tongkonan, Jalan Sam-
ratulangi Timika Papua. Rang-
kaian kegiatan itu memuncak 
pada perayaan paskah dalam ke-
luarga, menyambut kematian dan 
kebangkitan Kristus  bagi umat 
Kristen pada akhir pekan itu.

Dengan ibadah demikian, ber-
ragam program LPMAK terlaksa-
na pada tingkat capaian tertentu. 
Ibadah dan doa internal LPMAK 
mesti dirayakan bersama para mi-
tranya. Dari berragam kepenting-
an dan persoalan yang memun-
cak pada 18 tahun silam, maka 
solusinya terbentuklah LPMAK 
melalui program pengembangan 
wilayah Timika Terpadu (PWT2). 

Proses perjalanan ini cukup 
panjang, dengan keunikan per-
soalan dan beragam tantangan, 
ke depan pun demikian. Banyak 
yang puas dan banyak yang belum 
puas, singkat kesannya, penuh 
tantangan. Dari berragam kisah 
suka dan duka, seperti perjalanan 
sejarah sebuah organisasi atau 
lembaga. Tentunya tak terlepas 
dari kisah dan kesan jatuh ban-
gun selama proses itu. Uniknya, 
satu masalah selesai, kemudian 
berhadapan dengan masalah baru 
pada langkah berikutnya.

Demikian kesan Sekretaris 
Eksekutif LPMAK dalam sambu-
tan yang dibawahkan usai ibadah 
syukuran Oikumene itu. ”Selama 

kisah yang panjang, saya merasa 
luar biasa. LPMAK tidak pernah 
mau mundur dengan persoalan 
dan tantangan yang ada.  Malah 
satu demi satu selesai dan disele-
saikan dengan baik walau masih 
terdapat catatan,” ujarnya.  

Selain Pater John, sejumlah 
tokoh agama, pastor maupun pen-
deta, sering memberikan rekolek-
si langsung kepada karyawan-kary-
awati LPMAK maupun melalui 
titipan doa. Dalam syukuran kali 
ini, Pastor John Bunai Pr, mem-
peringatkan lagi. “Jatuh bangun 
lembaga dengan berragam pro-
gram dan kegiatan, intinya harus 
bangun lagi untuk mencapai tu-
juan. Kalau ada masalah, online 
siang dan malam kepada Tuhan,” 
pesan Pastor John Bunai, Pr. 

Pesan dan siraman rohani itu 
seolah menguatkan komitmen 
dan semangat, agar LPMAK dan 
perangkat personilnya bersama 
para mitra terus berkarya men-
ciptakan masyarakat sejahtera. 
LPMAK bukanlah  pemerintah, 
tapi sebuah lembaga swasta yang 
terbatas. 

Semua yang berperan di dalam-
nya, entah pihak para pemangku 
kepentingan maupun para mitra 
dengan kepentingan masing-
masing, bertujuan menciptakan 
masyarakat menjadi sejahtera.  
Tujuan itu akan tercapai bila 
gabungan antara Pemerintah, 
lembaga swasta, masyarakat, gere-
ja, kerukunan dan kelompok me-
miliki komitmen bersama menu-
ju satu tujuan. Mensejahterakan 
masyarakat lokal di Kabupa ten 
Mimika dan Papua umumnya. 
(willem bobi)

Bila dicermati, realisasi program Lembaga 
Pengembangan Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) lain dulu dan sekarang. 
Artinya, misi LPMAK bukan seperti Santa-
claus yang kerjanya membagi-bagi uang dan 
barang.

Dulu boleh saja memintah bantuan dalam 
bentuk uang tunai, lalu Santaclaus berjalan 
membagi-bagikan permintaan masyarakat. 
Sekarang tidak demikian, sebab realisasi se-
buah program, mesti ditinjau dan dievaluasi 
sebelum direalisasi. Demikian pesan Sekre-
taris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong 
da lam sambutan perayaan syukuran ibadah 
Oikumene Ulang Tahun LPMAK yang ke-18, 
pada 16 April 2014.

Lebih jelasnya, kalau LPMAK seperti San-
taclaus, maka tak perlu berbelit. Tinggal ma-
syarakat mendaftarkan diri dan LPMAK turun 
lapangan membagikan sesuai permintaan ma-
syarakat atau kelompok tertentu. Gampang, 
usai pengadaan barang atau uang, lang sung 
berjalan keliling membagikan tanpa memper-
timbangkan aspek-aspek prioritas. Namun itu 
bahaya. “Bila LPMAK berlaku seperti Santa-
claus yang turun ke jalan hanya membagi-
bagikan tanpa evaluasi dan tanpa melihat sa-
saran, maka LPMAK akan kehilangan arah,” 
ucapnya mengingatkan.  Ungkapan itu wajar 
saja,  sebab bila dihitung-hitung selama ini 

banyak terdapat permohonan dan usulan ban-
tuan dari berragam kelompok maupun pribadi.

Tidak berlaku seperti tingkah Santaclaus, 
maka LPMAK lebih efektif mengarahkan fokus 
dan sasaran program yang ditujukan kepada 
kelompok masyarakat. Untungnya, realisasi 
program selama ini berjalan mulus berkat ban-
yak dukungan dari berragam mitra. Mulai dari 
PT Freeport Indonesia sebagai pendonor tung-
gal, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, 
Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme 
(LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat 
Suku Kamoro (LEMASKO) serta mitra lainnya, 
seperti pihak gereja, dan elemen masyarakat 
umumnya.

Terkait program, pemerintah selama ini 
mendukung program LPMAK. Sebaliknya 
juga LPMAK kembali mendukung program 
pemerintah dalam melayani dan membangun 
masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika. 
Selain itu, Sekretaris Eksekutif LPMAK juga 
tak membenarkan bila bantuan paket natal 
tiap akhir tahun kepada warga tiap kampung 
itu dianggap Santaclaus. Bantuan paket natal 
merupakan sumbangan kepada warga di pesi-
sir dan gunung Kabupaten Mimika yang sulit 
dan terkendala akibat berbagai faktor. Seperti 
kesulitan mendapatkan kebutuhan pada per-
ayaan puncak Hari Raya Natal, atau juga aki-
bat kesulitan akses transportasi serta minim-

nya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
makanan pada hari raya itu.

Demikianpun program khusus, yang ditan-
gani melalui bagian program khusus dibawah 
wakil sekretaris eksekutif bidang kemitraan 
LPMAK. Program khusus itu, hanya memban-
tu kelompok sasaran yang dinilai mengalami 
kesulitan karena minim suport, musibah, ben-
cana alam dan sebagainya. Singkatnya, pro-
gram khusus, paket natal ataupun program 
pendidikan, ekonomi serta kesehatan bukan 
seperti Santaclaus. Anggapan itu salah!

Tudingan itu tak hanya LPMAK, sebena-
rnya. Pemerintah juga sering mendapat kriti-
kan yang serupa, namun bagi LPMAK, Pemer-
intah adalah mitra kerja yang baik. “Terima 
kasih kepada pemerintah, yang rutin mem-
berikan dukungan kepada LPMAK dan seba-
liknya LPMAK juga memberikan dukung an 
(kontribusi-red) kepada pemerintah. Kita sa-
ling bahu-membahu,” ujar Emanuel Kemong. 

LPMAK bersama pemerintah melibatkan 
mitra swasta maupun pihak gereja serta ke-
lompok masyarakat untuk membangun Kabu-
paten Mimika. Para pemangku kepentingan 
diharapkan membantu masyarakat. Setiap 
keputusan, kebijakan dan program diharapkan 
memihak masyarakat, tidak seperti Santa-
claus yang dianggap sekelompok selama ini. 
(willem bobi)

Bukan ‘Santaclaus’

Sekretaris eksekutif lpMak, emanuel kemong ketika memberi sambutan dan arahan 
dalam acara pengucapan syukur hut lpMak ke-18.

LPM
AK
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IMPIAN mensejahterakan 
masyarakat akan terwujud 
bila tiap personil, karyawan 

maupun karyawati LPMAK 
mengoreksi diri sesuai tugas dan 
tangungjawabnya. Demikian dite-
gaskan Ketua Badan Musyawarah 
LPMAK, Andreas Anggaibak, 
dalam kesempatannya memberi 
sambutan ulang tahun perayaan 
syukuran LPMAK yang ke-18, di 
Ruang Cenderawasih hotel Se-
rayu Timika Papua, tanggal 16 
April 2014.

“Apakah kita sebagai  karya-
wan-karyawati LPMAK, selama 
18 tahun ini bekerja sesuai deng-
an tugas dan sesuai keputusan 
yang diturunkan dari atasan? Ini 
koreksi, kita masing-masing kore-
ksi diri!” ajaknya kepada seluruh 
karyawan maupun karyawati be-
serta undangan yang turut hadir 
dalam perayaan syukuran terse-
but. Menurutnya, suatu pekerjaan 
yang dikerjakan seorang karyawan 
atau karyawati, bila bertolak be-
lakang, maka perlu dikoreksi dan 
diperbaiki untuk merahi sukses. 
Mungkin juga seorang mendapat 
pekerjaan, merasa kurang?

Ringan atau berat suatu peker-
jaan, Ketua Badan musyawarah 
LPMAK itu berpesan agar belajar 
bertanggungjawab kepada dirinya 
maupun kepada Tuhan. Dengan 
rasa tanggungjawab itu, seorang 
karyawan dapat belajar meng-
hidup keluarganya. Tidak ada 
tempat kerja lain yang memperha-
tikan anak istri dan atau keluarga 
seperti di LPMAK. Di LPMAK 
semuanya dijamin, mulai dari 
pendidikan anak,  pengobatan 
anak. Semuanya dijamin. “Den-
gan belajar bekerja tulus, dengan 
senang hati, maka kita akan maju 
ke depan!” kesannya tokoh ma-
syarakat Amungme itu.

Selama bekerja sebagai Ketua 
Badan Musyawarah, menilai 

perjalanan LPMAK hingga beru-
sia ke-18 banyak dibantu oleh 
kedua lembaga adat, Lembaga 
Masyarakat Adat Suku Amungme 
(LEMASA) dan Lembaga Ma-
syarakat Adat Suku Kamoro (LE-
MASKO). “Jadi kepada karyawan, 
kita perlu lihat baik-baik. Uang 
program harus dipakai baik-baik 
dan penuh hati-hati, karena ini 
uang masyarakat yang diperoleh 
dengan susah payah,” pesannya 
mengingatkan kepada ratusan 
karyawan-karyawati LPMAK itu.

Tak hanya itu, bersama LE-
MASA dan LEMASKO, LPMAK 
menghadapi banyak persoalan. 
Satu masalah baru selesai, tim-
bul lagi masalah baru berikutnya. 
Sebagai karyawan-karyawati yang 
berjanji sesuai surat keputusan 
di manajemen LPMAK, maka se-
tiap personil harus berani bekerja 
dan menghadapi pekerjaan sesuai 
tugas dan pokok pekerjaannya. 
“Saya tidak pernah lari kecuali 
saya pergi berobat. Kalau ada ma-
salah saya tidak lupa LPMAK dan 
selalu saya beritahu ke pimpinan 
pelaksana Sekretaris eksekutif,” 
akunya bercontoh.  

Pembagian tugas tiap pimpi-
nan, bagian atau biro, hingga staf, 
menurutnya sudah jelas. “Kalau 
ada masalah besar, kita akan ha-
dapi bersama. Tapi selama ini 
tidak pernah ada masalah besar. 
Semua diselesaikan dengan baik 
sehingga LPMAK berumur 18 
tahun. Ini luar biasa,” kesan 
pendiri LPMAK itu. Kesuksesan 
hingga LPMAK berulang tahun 
ke-18, juga berkat dukungan dan 
pendampingan manajemen PT 
Freeport. Maka itu, Andreas Ang-
gaibak mengajak karyawan mau-
pun karyawati LPMAK jangan 
melupakan Tuhan dalam men-
jalankan pekerjaan sesuai tugas 
dan tanggungjawab. (willem bobi)

TujuAN dan misi Lembaga Pengembangan Ma-
syarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) tak 
terbatas. Ingin mendampingi dan memberday-
akan masyarakat lokal serta mendukung program 
pemerintah di Kabupaten Mimika dan Papua 
umumnya.

Sampai kapankah LPMAK akan berkiprah me-
layani masyarakat Sekretaris Eksekutif Emanuel 
Kemong dalam sambutannya perayaan syukuran 
ulang tahun LPMAK yang ke-18, pada 16 April 
2014 lalu, mengibaratkan kehadiran LPMAK 
seperti sebuah kapal yang berlayar. “Kapal itu 
namanya  LPMAK, sedang berlayar di mill 18,” 
ujarnya berilustrasi kepada 200-an karyawan-
karyawati LPMAK beserta tamu dan undangan 
lainnya.

Dalam perjalanan berlayar, kapal itu dimuati 
oleh masyarakat 7 suku. Suku Amungme, Suku 
Kamoro, Dani, nduga, Damal, Moni dan Suku 
Mee. Selain masyarakat, Kapal itu dinahkodai 
oleh sejumlah perangkat, mulai dari kapten 
kapal, mualim 1, mualim 2, mualim 3, ada juru 
mesin, juru masak atau koki, cleaning services, 
macam-macam bagian sesuai dengan job dan pe-
kerjaannya masing-masing. “Semua perangkat, 
personil harus bekerja sesuai dengan tugas dan 
job-nya masing-masing supaya perjalanan kapal 
ini tidak terganggu oleh terpahan angin, ombak, 
badai, gelombang yang menakutkan,” katanya.

Situasi menegangkan itu wajar. Ada bagian ter-
tentu yang memberi informasi jelas, serta mene-
nangkan penumpang 7 (tujuh) suku supaya tidak 
panik, agar tidak menimbulkan perasaan dan 
kesan buruk, semacamnya. 

“Jadi perjalanan kapal ini harus dikontrol. 
Semua yang bekerja di dalam kapal harus men-
jalankan tugas sesuai fungsinya,” ujarnya beru-
lang. Sehingga dalam perjalanan menuju pulau, 
yang namanya, pulau sejahtera, masyarakat dapat 
tiba dengan selamat, sehat dan berkecukupan, 
tanpa berkekurangan apapun.

Di Pulau Sejahtera itu, cukup melimpah. 
Semua kebutuhan bisa terpenuhi dan dipenuhi 
bila tiba di pulau itu. “Maka selama perjalanan 
berlayar, kalau ada masalah, harus online kepada 
Tuhan,” ucapnya mengkutif pesan-pesan ayat 
kitab suci yang dibawahkan oleh Pastor John 
Bunai, Pr dalam kesempatan perayaan syukuran 
itu.

Emanuel Kemong mengilustrasikan, Kapal 
LPMAK itu sedang berlayar, belum tahu dimana 
letak Pulau ‘Sejahtera’ itu? “Intinya, kita tidak 
tahu kapan sampai dan pulau sejahtera itu ada di 
mana? Kita hanya tahu, Kapal LPMAK itu sudah 
berlayar 18 mill jauhnya,” kesannya. Kapal itu 
akan tiba cepat atau lambat di Pulau ‘Sejahtera’, 
ditentukan oleh karyawan dan karyawati LPMAK 
beserta perangkat dan mitranya. (willem bobi)

Jangan Lupa Tuhan

Ibarat Berlayar Menuju “Pulau Sejahtera”

Jadi kepada 
karyawan, kita perlu 
lihat baik-baik. Uang 
program harus 
dipakai baik-baik 
dan penuh hati-
hati, karena ini uang 
masyarakat yang 
diperoleh dengan 
susah payah.

MiSkan

ketua badan Musyawarah lpMak, andreas anggaibak memberi sambutan dalam acara pengucapan syukur hut lpMak ke-18.

pemotongan kue ulang tahun.

bantuan dana pembinaan dan alat musik kepada kaokatoa band diserahkan oleh anggota 
badan pengurus lpMak, robertus Waropea.

Sebagian karyawan/ti lpMak foto bersama.

LPM
AK
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Pengucapan Syukur 18 Tahun LPmaK

Foto-Foto : MiSkan/WilleM bobi

krans bunga ucapan selamat ulang tahun dari para mitra lpMak.

Staf lpMak, Valentine kemong dan joice erakipia membawa kue ulang tahun ke panggung.

keluarga besar dan perwakilan lembaga mitra mengikuti ibadah 
pengucapan syukur hut lpMak ke-18 di ruang Cenderawasih, hotel 
Serayu timika. pastor john bunai, pr memimpin ibadah tersebut.

LPM
AK
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Foto - Foto : MiSkan/WilleM bobi

Perayaan 18 Tahun LPmaK 
Tidak hanya ibadah 
pengucapan syukur,   
LPMAK memberikan 
apresiasi kepada 
karyawan dan karyawati 
yang telah mengabdi 
selama 5 dan 10 tahun. 
Selain itu juga pemberian 
piagam penghargaan dan 
hadiah kepada karyawan/
ti yang berprestasi pada 
tahun 2013.

ketua badan Musyawarah lpMak, andreas anggaibak memberikan piagam penghargaan 
masa kerja 10 tahun kepada Yoab Wandik.

nur ifha karupukaro menerima piagam masa kerja 5 tahun yang 
diserahkan oleh pastor john bunai, pr.

ester komber menerima piagam karyawan berprestasi 2013 yang 
diserahkan oleh WaSe kemitraan, abraham timang.

WaSe program, Yohanes arwakon menyerahkan piagam karyawan 
berprestasi kepada Siti tanra.

anggota badan pengurus lpMak, robert Waropea menyerahkan 
piagam 5 tahun masa kerja kepada Yosias Magai

Sekretaris eksekutif lpMak, emanuel kemong secara simbolis menyerahkan bantuan alat musik kepada kaokatoa band dalam perayaan pengucapan 
syukur hut lpMak ke-18.

pendamping Sekretaris eksekutif lpMak, Marc demmer memberikan piagam 
penghargaan karyawan berprestasi 2013 kepada Monica Maramku.

Sekretaris eksekutif lpMak, emanuel kemong memberikan piagam 
penghargaan karyawan berprestasi 2013 kepada damianus kamaroko.

perwakilan Manajemen pt Freeport indonesia menyerahkan piagam 
masa kerja 10 tahun kepada Melkianus dipak.

thomas Wanmang perwakilan leMaSa menyerahkan piagam 10 tahun 
masa kerja kepada Yulius Selegani.

Marina beanal menerima piagam karyawan berprestasi yang diserahkan 
oleh bendahara lpMak, Verry robot.

LPM
AK
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WilleM bobi

iSt

LeMbAgA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro  (LPMAK) sesuai 

dengan misinya memperhatikan 
sarana dan prasarana pendukung 
di lembaga pendidikan di Kabu-
paten Mimika.

Kepala Biro Pendidikan 
LPMAK, Titus Kemong, men-
gatakan bantuan berupa du-
kungan terhadap pendidikan di 
Mimika masih berjalan, termasuk 
kepada Universitas Timika. “Jadi 
bantuan ini merupakan LPMAK 
peduli terhadap dunia pendidi-
kan, terutama kemajuan anak-
anak lokal di Mimika,” ujarnya 
melalui pejabat sementara, 
Lodevikus Saklil saat penyerahan 
bantuan di Kampus UTI, Selasa 
(6/5). 

Berkaitan dengan itu, pada ke-
sempatan tersebut LPMAK me-
nyerahkan bantuan tahap ke-II 
berupa sarana pendukung fasilitas 
belajar diantaranya bangku kuliah 
Chitos 100 buah,  Kursi Manager 
10 buah, Pendingin udara AC 
merk Panasonic 5 buah dan  LCD 
proyektor merk Sony 5 unit.  

Pada bantuan tahap pertama 
kepada Universitas Timika, pada 
Desember 2013 lalu, LPMAK per-
nah menyerahkan sejumlah kursi, 
lemari, komputer  dan sejumlah 
perabot sesuai kebutuhan di lem-
baga pendidikan swasta itu.

biro Pendidikan Serahkan 
bantuan  ke UTi

“Kami mengucapkan banyak 
terima kasih, semoga dengan 
bantuan ini anak-anak didik ter-
motivasi untuk belajar dan me-
ingkatkan prestasi tanpa bosan,” 
sambut Ketua Yayasan Univer-
sitas Timika, Geraldus Timang, 
diwakili Pembantu Rektor I bi-
dang Akademik, Dian Ariyanti. 
Lanjutnya, walau situasi kegiatan 
akademik sering terganggu oleh 
faktor eksternal pendidikan, tapi 
semangat untuk mengejar pendi-
dikan sesuai jurusan dan levelnya 
tetap diharapkan maju.

Lembaga pendidikan swasta 
beralamat di jalan Baru Distrik 

kwamki Baru itu, hampir 95 pers-
en mahasiswa-mahasiswi meru-
pakan anak-anak putra daerah 
asal Amungme dan Kamoro serta 
lima suku kerabat lainnya di Kota 
Timika. Para peserta didik sedang 
menempuh pendidikan di tiga 
fakultas, diantaranya, Fakultas 
Psikologi, Fakultas Pertanian dan 
Fakultas Komunikasi.

“Anak-anak ini merupakan 
tolak ukur peningkatan mutu 
pendidikan di Mimika, maka itu 
kami berharap agar meningkat-
kan kualitas belajar dan presta-
sinya,” pesan Lodevikus Saklil 
mewakili LPMAK. (willem bobi)

Bawa pulang Sarjana, Bukan 
Bawa Sarjono. Demikian pesan 
yang selalu mengingatkan para 
peserta beasiswa LPMAK, hingga 
selesai dan dinyatakan lulus atau 
wisuda sesuai jenjang pendidikan-
nya.

Siapapuan dia, ungkap an 
demikian lebih berharga ke tim-
bang nasihat atau pesan orang-
tua nya. Seperti yang diakui 
Marselino S Tekege, salah seorang 
peserta beasiswa LPMAK sejak 
tahun 2008. Menurut Marsel, 
pertama kali ia dinyatakan lulus 
mendapat beasiswa sebagai pro-
gram LPMAK, ia senang dan ter-
motivasi untuk belajar lebih giat 
sesuai pilihan jurusannya.

“Waktu saya mendapat bea-
siswa dan ikut pembekalan bea-
siswa, saya sangat senang,” ungkap 
pria yang baru saja menyelesaikan 
jurusan Teknik Informatika di 
Universitas Katolik Soegijaprana-
ta Semarang, Jawa tengah.  

Perkuliahnnya dapat selesai 
karena, segala kebutuhan dianta-

Marselino Tekege
Syukur, Bisa Selesai Kuliah Informatika

ranya, biaya studi dan akomodasi 
menjadi tanggungan LPMAK. 
Singkatnya, menjadi peserta bea-
siswa regular. ”Dengan adanya 
LPMAK semuanya mudah diraih. 
Tanpa LPMAK tidak tau hidup 
saya seperti apa? Dorongan dari 

LPMAK dibidang finansial men-
jadi modal utama untuk meraih 
impian saya,” ujarnya kepada 
LAndAS baru-baru ini.

Bila melihat latarbelakang 
orangtua dan keluarganya, me-
mang ia tak mungkin melanjut-

kan pendidikan. Secara ekonomi, 
belum mapan. Untuk itu, sesaat 
sebelum mengikuti tes peserta 
beasiswa tahun 2008, ia berpikir 
mencoba belajar komputer  se-
cara mandiri milik kerabatnya di 
Kota Timika. Kisah itu menjadi 
tantang an baginya. 

“Jadi waktu saya tes beasiswa 
LPMAK itu, saya  masih penasa-
ran dengan komputer itu. Kemu-
dian waktu isi formulir jurusan, 
saya ambil yang jurusan bagian 
komputer,”  jelasnya. Bagi dia, 
LPMAK adalah surga dunia. 
LPMAK menjawab keraguan dan 
kerinduhan dalam hidupnya, 
hingga ia menyabet  gelar sarjana.

Akhir perbincangan dengan 
LAndAS, ia meninggalkan pesan 
kepada generasi berikutnya. “Saya 
berterima kasih dan hiruk-pikuk 
perjalanan kuliah itu kita harus 
lalui untuk mencapai tujuan,” 
pesannya. Seperti kata bijak, per-
juangan kuliah tak semuda mem-
balikkan telapak tangan. harus 
berjuang keras untuk mendapat 
nilai bagus, bersaing dengan 
teman-teman yang hidupnya ter-
biasa dengan komputer di Kota 

Semarang Jawa Tengah maupun 
asal Kota besar lain di Indonesia.

Ia juga berterimakasih kepada 
LPMAK, juga kepada Yayasan 
Bina Teruna Bumi Cendera-
wasih (Binterbusih) Semarang. 
Kedua lembaga swasta ini ber-
peran menggantikan peran dan 
nasihat orangtua, katanya. Paul 
Sudiyo, Direktur Yayasan Binter-
busih Semarang bersama krunya, 
telah menghantarkan Marselino 
merahi gelar sarjana teknologi in-
formasi. 

“LPMAK dan Binterbusih san-
gat membantu. Tak hanya urusan 
biaya tapi ketika kita sulit ber-
adaptasi dengan lingkungan so-
sial, kampus, akademik dan lain 
sebagainya. LPMAK dan Binter-
busih cukup berperan dalam saya 
punya hidup!” ujarnya.  

 “Where is will there is way”, 
demikian moto semangat bela-
jarnya, hingga bisa menyelesaikan 
kuliah pada Fakultas Ilmu Kom-
puter jurusan Teknik Informatika 
belum lama ini. Ia ingin men-
dalami informatika pada jenjang 
lebih lanjut di waktu mendatang. 
(willem bobi)

biro pendidikan lpMak menyerahkan bantuan perlengkapan kantor kepada universitas timika yang diserahkan oleh pts kepala biro pendidikan, lodevikus Saklil.

Marselino S tekege, salah seorang peserta beasiswa lpMak tahun 2008 menyelesaikan 
studi jurusan teknik informatika di universitas katolik Soegijapranata Semarang, jawa 
tengah.
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CAIrAN pembungkus 
serta inti plasenta, posisi 
tubuh, berat badan dan 

nafas bayi dalam kandungan 
harus diketahui terlebih dahulu 
oleh seorang petugas kesehatan. 
Bila tidak, peluang angka kema-
tian bayi atau ibu hamil akan me-
ningkat.

Ketua Balai Kesehatan TIA/
GSI Mimika, dr Tjandra Indarto, 
MPh, menegaskan ketika menan-
gani pasien ibu hamil, para bidan 
di tingkat pustu atau puskesmas 
terlebih dulu melakukan sejum-
lah tahapan. Diantaranya, menen-
tukan minggu-minggu kehamilan, 
kemudian memeriksa ibu hamil 
sebelum bersalin. 

“Minimal harus ketahui kondisi 
kesehatan ibu ha mil sebelumnya, 
lalu bertindak sesuai anjuran pen-
anganan se cara standar,” katanya. 
Ibu dan ba yi akan selamat bila 
standarisasi pe nanganan diawali 

Penyelamatan ibu Hamil, 
Harus distandarisasi

sejak proses ber pikir petugas, 
bidan persalin an.

Ternyata, keselamatan bayi dan 
ibu saat melahirkan atau semasa 
persalinan, ditentukan oleh 
urutan penanganan. Mulai dari 
deteksi umur bayi, lalu memasti-
kan tanggal persalinan. Dengan 
demikian juga, mengetahui pros-
es sepanjang kehamilan ibu. Ke-
hamilan seorang ibu, berlangsung 
hingga 36 minggu. Semasa itu 
pula, posisi kepala, kaki atau perut 
si bayi dapat diketahui,sehingga 
tindakan penyelamatan ibu hamil 
dan bayi dapat dilakukan. 

“Kalau posisi badan bayi masih 
melintang, masih punya waktu 
untuk rujuk ke kamar operasi. 
Karena ibu hamil dapat bertahan 
sampai 40 sampai 42 minggu,” 
ungkapnya.

Selain itu, usia kehamilan ibu 
bisa berkurang dibawah usia 36 
minggu. Usia dan kondisi keha-

pemateri dr Tjandra me ng akui 
pelatihan berbasis visualisasi alat 
alat peraga itu memudahkan pro-
ses berpikir para bidan di wila yah 
program Mimika Sehat un tuk ber-
tindak sesuai standarisa si tentang 
penyelamatan ibu ha mil.

“Kalau sudah pulang ke kam-
pung, keliling mencari ibu hamil, 
hamilnya berapa minggu dan 
minggu tertentu harus diperiksa. 
Apakah akan lahir normal atau 
operasi melalui kamar atau rumah 
sakit, ada kemungkin-kemungki-
nan itu diperkirakan supaya ada 
waktu untuk kesehatan ibu secara 
berurutan,” pesannya.

Kepala Biro Kesehatan LPMAK, 
Yusup nugroho mengatakan, 
pelatihan AnC bertujuan mem-
berikan layanan kepada ibu hamil 
sebelum melahirkan. Tujuannya 
supaya memahami kondisi ibu 
hamil lalu bisa memberikan layan-
an bagus untuk mencegah angka 
kematian ibu dan anak. Terutama 
kepada para bidan dari 5 Puskes-
mas di Mimika. Yakni perwakilan 
Puskesmas Akimuga, Ayuka, Kao-
kanao, Amar, dan Kwamki nara-
ma,” sebutnya. (willem bobi)

kebijakan mencegah dan mena-
ngani penyebaran hIV AIDS 
sewajarnya berpatokkan pada 
tingkat mobilisasi warga. Kepa-
datan penduduk yang kian tinggi, 

evaluasi tersebut kita evaluasi ber-
sama, lalu merencanakan, kira-ki-
ra apa tindaklanjut ke depan dari 
tokoh agama, adat atau elemen 
masyarakat!” jelasnya. Tak hanya 
tokoh agama seperti Klasis GKI 
Papua, tapi lokakarya ini melibat-
kan GKI, Gereja Advent, GPdI, 
YAPEDA, Pokja RSMM, RSUD, 
rswb, Paroki Kaokanao, Paroki 
Akimuga, Para Kepala Distrik 
serta perwakilan Puskesmas. 

“Kalau penyebabnya karena 
hubungan seksual, bagaimana 
langkah pemerintah untuk me-
nutup tempat tempat hiburan, 
seperti bar-bar, kafe dan loka-
lisasi. Paling tidak, lebih jauh dari 
pemukiman warga,” ujar Pendeta 
Izaak Onawame di sela-sela keg-
iatan tersebut. 

Peserta lainnya, Pastor Berth 
dari Yapeda Timika berpendapat, 

lebih tinggi karena faktor sosial, 
budaya dan adat. Seperti diung-
kapkan nugroho, ada indikasi 
penyebaran virus hIV ketika ter-
jadi perang atau warga ketika sakit 
kepala atau anggota tubuhnya. 
“Kalau ketika perang, panah yang 
tertancap itu dibela pakai silet atau 
pisau yang mungkin sama juga di-
gunakan pada anggota tubuh lain. 
Bisa juga ketika membela anggota 
tubuh, karena pening atau kram 
sesuai kebiasaan warga setempat!” 
jelasnya. Berbagai faktor pribadi 
dan lingkungan yang menjadi 
faktor penyebab, sehingga orang 
melakukan hubungan seks atau 
masih belum sadar tentang ba-
haya virus hIV/AIDS. 

Kesempatan diskusi kali ini, 
kata nugroho, pihaknya mengin-
put berbagai faktor penyebab dan 
kendala selama ini. “berdasarkan 

bIrO Kesehatan LPMAK bersa-
ma Dinas Kesehatan dan Komisi 
Penanggulangan AIDS Daerah 
Kabupaten Mimika menyelengga-
rakan lokakarya pencegahan dan 
penangganan TB hIV perspektif 
elemen masyarakat. Kegiatan ini 
bertujuan mendukung program 
secara bersama di Kabupaten 
Mimika. 

Demikian dijelaskan Saiful 
Taqin mewakili Ketua KPAD 
Mimika Reynold Ubra. “Preva-
lensi angka TB dan hIV masih 
tinggi, sehingga masih perlu pen-
anganan serius,” ujarnya dalam 
kesempatan membawakan ma-
teri lokakarya bertajuk gambaran 
masalah hIV/AIDS dan TB di 
Mimika, Rabu (3/4) lalu. 

Senada juga diungkapkan Ke-
pala Biro Kesehatan LPMAK, 
Yusuf nugroho. Dalam pantauan 
programnya di wilayah Distrik 
Tembagapura, masih ditemukan 
kasus hIV pada tahun 2012 dan 
2013. “Angka ini dijumpai ber-
dasarkan warga yang rela memer-
iksakan diri pada tahun itu. Kita 
belum tahu angka jika setiap 
individu mau memeriksakan da-
rahnya,” ujarnya. Menurutnya, 
jika pemeriksaan itu dilakukan se-
antero warga Distrik Tembagapu-
ra, dapat saja lebih banyak kasus 
seperti istilah gunung es. 

Menurut Saiful, kejadian 
hIV/AIDS di Mimika, hampir 
99persen masih dipengaruhi oleh 
perilaku hubungan seks. Disamp-
ing itu, ibarat gunung, data atau 
angka kasus hIV/AIDS akan 

Mendukung Penanggulangan HIV/AIDS Di Mimika

mil an tak menentu akibat berb-
agai faktor, maka proses standa-
risasi mesti dilakukan melalui 
ke giatan seperti pelatihan para 
petugas, bidan persalinan di ting-
kat kampung dan sebagainya. Me-

lalui pelatihan Ante natal Care 
(AnC) dan orientasi supervise 
fa silitatif yang diselenggarakan ba-
ru-baru ini oleh LPMAK bekerja-
sama dengan YPCII dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika, 

juga tempat hiburan mesti dik-
endalikan, seiring sosialisasi dan 
penyadaran tentang bahaya pe-
nyakit hIV di Kota Timika dan 
sekitarnya. (willem bobi) 

WilleM bobi

WilleM bobi

dr tjandra indarto, Mph ketika memberi pelatihan pertolongan persalinan kepada para 
bidan di kabupaten Mimika.

lokakarya pencegahan dan penangganan tb hiV perspektif elemen masyarakat. 
kegiatan ini bertujuan mendukung program secara bersama di kabupaten Mimika. 
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MINIMNyA fasilitas 
penunjang kesehatan 
keluarga serta edukasi 

dan kampanye pola hidup sehat 
kepada masyarakat, sebenarnya 
sangat berpengaruh terhadap ke-
sehatan masyarakat.

Minimnya fasilitas kesehatan 
dan rendahnya wawasan, me-
nyebab kan gangguan kesehatan 
di ting kat kampung, seperti yang 
pernah dilaporkan Puskesmas 
Pembantu Kampung Otakwa 
pa da 2013 lalu. 

Menurut para petugas, kam-
pung yang terletak di muka bi bir 
Laut Arafura ini pernah men-
dapat ancaman berbagai jenis 
penyakit. Sepanjang 2013, warga 
masih menderita 10 jenis penya-
kit, diantaranya diare, ISPA, dan 
penyakit kulit, disamping malaria 
atau penyakit lainnya. 

Rutinitas kehidupan warga di 
Muara kali Otakwa, menghuni 
kawasan lepas pantai. Terlihat 
be lum memisahkan penggunaan 
tempat mandi dan buangan ko-
toran manusia ke lingkungan se-
kitarnya.

Pola demikian menurut Staf 
Biro Kesehatan LPMAK, novita 
Rumboirusi, kejadian diare masih 
tinggi di Kampung Otakwa, Dis-
trik Mimika Timur Jauh. Singkat 
kata, pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya berperilaku 
hidup bersih dan sehat masih sa-
ngat kurang.

“Karena itu Biro Kesehatan 
LPMAK sejak dua tahun lalu 
bekerjasama dengan masyarakat 
kampung Otakwa bekerja me-
nyediakan fasilitas air bersih dan 
sanitasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, dan higienis serta 
juga dilakukan kegiatan edukasi 
dan berbagai kampanye untuk 
meningkatkan pemahaman ma-
syarakat tentang perilaku hidup 
bersih dan sehat,” paparnya ke-
pada LAndAS, usai melakukan 
penyuluhan tentang pentingnya 
air bersih dan sanitasi kepada 100 
anak SD YPPK Otakwa, Rabu 
(30/4) hingga Jumat (2/5). 

Juga kepada warga umumnya 
saat memonitor sarana sanitasi 
dan air bersih berupa 40 unit 
penampung air hujan (PAh) yang 
dibangun LPMAK sejak 2012 
lalu. Tidak semua kepala kelu-

menekan Kategori Penyakit Tertinggi di otakwa

arga atau unit rumah mendapat 
PAh, tapi beberapa rumah warga 
dapat mempergunakan satu unit 
PAh. Bila dikalkulasi kebutuhan 
air bersih di setiap rumah seper ti 
kebutuhan untuk minum, man-
di dan sebagainya terpenuhi, se-
bab curah hujan masih tinggi di 
wilayah ini.

Pola hidup sehat dengan air 
bersih, mesti diturun-temurunk-
an antar generasi. Sehingga sangat 
penting memberikan penyuluhan 
kepada anak sekolah atau warga 
tentang penggunaan air bersih. 

Minimal memberikan informa-
si tentang bahaya penyakit diare, 
pentingnya cuci tangan pakai 
sabun, sikat gigi dan informasi 
lain tentang penyakit kecacingan, 
hingga cara mengatasinya penya-
kit diare melalui pengobatan se-
dini mungkin. 

Paket higiene Kit yang dibagi-
kan kepada semua anak sekolah, 
seperti sendal, sikat gigi, pasta 
gigi, sabun dan shampo, diper-
agakan, dan seterusnya menjadi 
kebutuhan penting untuk men-
jaga kesehatan. Dari kegiatan cer-
das cermat bertopik diare, sikat 
gigi dan pengobatan diare, anak-
anak sekolah rata-rata mendapat 

informasi  komplit. 
Buktinya, 12 pelajar atau tiga 

kelompok saling bersaing dan 
menjuarai lomba cerdas cermat 
bertopik air bersih, sanitasi dan 
higiene serta lingkungan hidup.   

Dari hasil kampanye, diharap-
kan, ke depan warga terbiasa men-
jaga kesehatan akibat pengaruh 
air bersih, sanitasi dan higiene. 
Setidaknya 20 PAh yang diba-
ngun LPMAK maupun bantuan 
pemerintah terjaga bersih, tertu-
tup rapat, tidak gampang terkon-
taminasi serangga atau dedaunan.

“Dari hasil monitoring, saluran 
air atau talang masih terjaga. 
Tidak retak atau masih tertutup 
rapat. Tidak terdapat kerusakan 
pada dinding tangki, namun ter-
dapat retak rambut pada dinding 
tangki, dikarenakan kondisi bak 
kosong dan terkena panas ma-
tahari langsung,” katanya.

Walau beberapa PAh terdapat 
kerusakaan fisik tapi air tak ter-
kontaminasi. PAh terjaga, juga 
kepada anak-anak atau orangtua 
diharapkan menjaga kran air be-
serta plesteran dibawah kran air, 
serta terjaga dari sampah yang ber-
potensi menganggu kualitas air di 
sekitar PAh.

“Selama ini, hasil pemeriksaan 
air hujan di penampungan den-
gan hasil pemeriksaan tingkat ke-
asaaman air hujan (ph air hujan) 
masih normal, jadi masih bisa di-
gunakan untuk memasak, minum 
atau kebutuhan mandi, cuci-men-
cuci dan lainnya,” jelasnya.

Curah hujan tinggi, sehingga 
PAh jarang kosong. Rata-rata 
kebutuhan air bersih terpenuhi. 
Sarana fisik yang dibangun masih 
terawat. Dalam monitoring sa-
rana fisik PAh, novita memer-
iksa 22 unit jamban keluarga yang 
dibangun bervariasi, diantaranya 
beratap seng, terpal, beratap daun 
kelapa. 

“Sesuai kesepakatan bersama 
masyarakat, syukurlah, semua 
atap masih menutup rumah jam-
ban, dindingnya masih berkondi-
si baik walau sekitar dua jam-
ban  mengalami kesulitan air!” 
ujarnya. Lantai bersih, kecuali 
separuh jamban terlihat kotor aki-
bat luapan air pasang.

Katanya, tindaklanjutnya ke 
depan adalah masih harus dilaku-
kan kampanye tentang air bersih 
dan pengolahan air minum. Jatuh 
bangun dalam kehidupan warga 
di kampung, mesti dibiasakan 

dengan kebiasaan mengkjonsum-
si air berkualitas. 

Kata novi, tak ada air isi ulang 
di kampung, atau ekonomi ke-
luarga tak memungkinkan untuk 
mendapatkan air bersih selay-
aknya kehidupan warga di kota. 
Satu-satunya teknik yang diprak-
tekkan adalah merebus air sebe-
lum diminum. Dengan merebus 
hingga mendidih pada suhu 100 
derajat celsius, maka kuman-ku-
man dijamin mati atau air terse-
but layak diminum setelah suhu-
nya menurun.  

Proses pendampingan ini meru-
pakan kegiatan rutin LPMAK, 
sejak tiga tahun lebih Kampung 
Otakwa mendapat perhatian pro-
gram air bersih dan sanitasi serta 
higiene selain program pendidi-
kan dan ekonomi sesuai rencana 
kerja LPMAK. 

“Tidak ada tujuan lain, tujuan-
nya agar masyarakat bisa meng-
gunakan air bersih dan kesehatan 
warga dapat terjaga. Artinya tidak 
mudah lagi warga mendapat 
wabah atau serangan penyakit aki-
bat kekurangan air bersih, keber-
sihan lingkungan dan sebagainya, 
hanya itu yang kami harapkan!” 
kesannya. (willem bobi)

Kegiatan edukasi dan 
berbagai kampanye 
untuk meningkatkan 
pemahaman 
masyarakat tentang 
perilaku hidup bersih 
dan sehat.

dok biro keSehatan

Staf biro kesehatan, novita rumboirusi menyerahkan batuan perlengkapan mandi kepada Sd Yppk otakwa, selain itu juga diadakan penyuluhan dan lomba cerdas cermat tetang 
kesehatan.
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gAMbArAN masalah 
Malaria di Papua secara 
umum masih mewarnai 

penyebab angka kematian ibu 
hamil dan anak, seperti suku-
suku terpencil di dunia mencetak 
rekor penderita angka tertinggi. 
Demikian pun prevelensi TB 
hIV-AIDS dan malaria. Preva-
lensi angka malaria di Papua, an-
gkanya mencapai 16 persen dari 
jumlah penduduk di Papua.

Kontribusi data angka malaria 
di Papua tak terlepas dari angka 
penderita malaria di Kabupaten 
nabire, Mimika, Asmat, Kerom 
serta sejumlah kawasan di pesisir  
Papua selatan. Lain kata, preva-
lensi kasus malaria di Kabupaten 
Mimika juga masih tergolong 
tinggi, sebab masih dijumpai 
kasus-kasus malaria yang terulang 
pada pasien dan kampung sekali-

memerangi Kasus 
malaria di mimika

pun mendapat program pengen-
dalian malaria.

Penularan lebih banyak terjadi 
melalui gigitan nyamuk. Menurut 
Saiful Taqin, tindakan pencega-
han yang mesti dilakukan adalah 
penyemprotan insektisida dan 
masyarakat harus tidur menggu-
nakan kelambu. 

“Bagi warga yang mengalami 
gejala malaria, setidaknya segera 
memeriksakan diri di pos pelay-
anan kesehatan atau pusat pen-
gendalian malaria terdekat. Sebab 
kalau tidak, angka kasus malaria 
akan berubah, naik atau turun 
seperti selama ini terjadi di Mimi-
ka,” ungkapnya.

Senada juga diungkapkan Ke-
pala Dinas Kesehatan kabupaten 
Mimika, angka malaria berkurang 
pada tahun milennium, tapi ber-
beda dengan tahun sebelumnya. 

Mengingat kasus tersebut, penye-
baran parasit  malaria pada ma-
nusia dapat dihentikan bila setiap 
individu mulai sadar dan melaku-
kan tindakan pencegahaan. Se-
cara kelompok, para pihak se-
benarnya berkomitmen  dalam 
mengendalikan malaria. Dianta-
ranya, seperti Dinas Kesehatan 
Kabupaten Mimika, LPMAK, PT 
Freeport dan malaria center bers-
ama masyarakat. Peran para mitra 
itu bersatu dalam konsep perenca-
naan program pengendalian. Pro-
gram pengendalian yang sedang 
dikerjakan bersama para mitra 
adalah melalui malaria center.

Melalui malaria center, dilaku-
kan penyemprotan lokasi rumah 
warga mulai dilakukan sejak 
akhir tahun 2013 di sekitar kota 
Timika. Ke depan areal penyem-
protan akan diperluas ke wilayah 
lain. Penyemprotan dilakukan 
berdasarkan hasil analisa ma-
salah tiap kawasan atau wilayah 
distrik. Lain kata, ke depan, areal 
penyemprotan itu akan diperluas 
hingga wilayah pelosok terutama 

di kawasan pesisir yang memiliki 
penyebaran nyamuk penyebar 
parasit malaria.

Selain penyemprotan, dalam 
ta hun 2014, Dinas Kesehatan Mi-
mika juga akan mendistribusikan 
kelambu ke tingkat kampung, sep-
erti yang dilakukan LPMAK sejak 
tahun 2009. Tindakan lainnya 
adalah, memproteksi penyebaran 
malaria melalui mobilisasi warga 
dalam kabupaten Mimika hingga 
dari luar Kabupaten Mimika.

Wakil Sekretaris Eksekutif 

Bidang Program LPMAK, Yo-
hanes Arwakon, melalui pelak-
sana tugas harian, Titus Kemong 
mengatakan keterlibatan koordi-
nasi berbagai pihak itu didahului 
dengan kerjasama LPMAK dan 
pemerintah daerah melalui Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika. 

“Kerjasama ini bertujuan 
mensingkronkan program malar-
ia di tingkat distrik dan kampung, 
kemudian mensosialisasikan ber-
sama kepada masyarakat,” pesan-
nya.  (willem bobi)

WilleM bobi

WilleM bobi

kepala distrik Wania bersama petugas malaria center memasang kelambu berobat anti nyamuk di kampung Mandiri jaya, Wania. 
kegiatan ini dalam rangka memperingati hari Malaria.

Salah seorang pemateri memberikan pelatihan tentang penanggulangan penyakit malaria.

para mantri dan suster perawat dari tingkat distrik sedang mengikuti pelatihan penanggulangan malaria tingkat kampung.
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bIrO Ekonomo LPMAK 
selama ini berorientasi 
memberikan bantuan dan 

modal usaha kepada kelompok 
binaan yang potensial. Ke depan, 
potensi peluang usaha harus ber-
orientasi membuka lapangan pe-
kerjaan.

Bila ditinjau kembali, lapangan 
pekerjaan di Kota Timika itu kian 
sempit. Mulai dari penerimaan 
pegawai negeri sampai pekerjaan 
di lembaga swasta termasuk peru-
sahaan kian sulit. 

Sulitnya mendapatkan peker-
jaan disebabkan oleh jumlah pen-
cari kerja yang meningkat, juga 
disebabkan oleh tingginya angka 
persaingan. Banyak lulusan sarja-
na dari berbagai kota dan daerah 
di Papua bahkan Indonesia mem-
banjiri Kota Timika.

Perlu memproteksi keterting-
galan akibat persaingan masyara-
kat Suku Amungme dan Kamoro 
serta lima suku kerabatnya. Ma-
syarakat lokal tak harus terting-
gal, alias tak hanya mengemis dan 
hanya berharap belas kasihan dari 
orang lain. 

“Persaingan semakin ketat, dan 
kesempatan-kesempatan yang ada 
harus ditangkap, dan pintar-pin-

Salon Iyopoo Papua
berorientasi membuka 

Lapangan Pekerjaan
tar mencari cela supaya berkem-
bang,” demikian pesan Wakil 
Sekretaris Eksekutif LPMAK Bi-
dang Program, Yohanes Arwakon 
saat meresmikan salon “Iyopoo 
Papua” di Timika, Papua bebera-
pa waktu lalu.

Salon ‘Iyopoo Papua’ merupak-
an binaan Biro Ekonomi Suku 
Mee LPMAK dalam kategori pro-
gram Pengembangan Ekonomi 
Mandiri (PEM). 

Grup usaha salon beranggot-
akan tujuh orang, serta berada di 
jalan hassanuddin Timika Papua 
ini merupakan perwakilan dari 
suku-suku yang selama ini dibina 
oleh LPMAK yakni  asal Amung-
me, Kamoro, Dani, Damal, 
nduga, Moni dan Mee.

Biro Ekonomi Mee, sejak be-
berapa waktu sebelumnya telah 
mempersiapkan fasilitas termasuk 
keahlian  kelompok usaha untuk 
menjalankan manajemen dan 
pengelolahan usaha salon. 

Keunikan usaha ini, mereka 
beroperasi melayani pelanggan 
selayaknya salon pada umumnya, 
serta secara khusus menganyam 
mode-mode rambut keriting mau-
pun lurus.

Kepala Biro Ekonomi Suku 

Mee, Martinus Youw pada saat 
peresmian itu juga berpesan agar 
usaha tersebut ke depan berkem-
bang baik. 

“Tujuan kami tak hanya sampai 
membuka usaha bagi generasi mu-
da-mudi seperti mereka ini, tapi 
mereka mampu berkembang di 
Kota Timika ini. Bila perlu enam 
bulan atau setahun ke depan, dari 
modal yang terkumpul dari usaha 
ini diharapkan membuka usaha 
lainnya sehingga menciptakan 
lapangan pekerjaan di kota Timi-
ka,” pesannya. (willem bobi)

WilleM bobi

WilleM bobi

pemilik usaha Salon iyopoo papua mempersiapkan peralatan dan bahan.

WaSe program, Yohanes arwakon memberika sambutan dalam peresmian Salon iyopoo 
papua, kelompok binaan biro ekonomi biro Mee.
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MeMbuKA kebun per-
tanian bagi orang Ka-
moro adalah hal baru. 

Baru dari sisi pola, kebiasaan, apa-
lagi termasuk cara pengelolaan, 
tindakan teknis tentang budidaya 
pertanian. Itulah yang terjadi 
pada warga Kampung Omawita 
dan Fanamo Distrik Ayuka Kabu-
paten Mimika.  

Sejak 2010 lalu, Biro Ekonomi 
LPMAK mulai menerapkan pro-
gram pengembangan ekonomi 
kampung disamping kios kam-
pung, keterampilan servis motor 
tempel serta suplai program 
LPMAK demi kemajuan pendi-
dikan dan kesehatan masyarakat 
kampung.

Sejak 2010 itu,  LPMAK men-
coba dengan membuka lahan 
un tuk tanam jagung, cabai, serta 
sayuran. Kemudian tahap kedua, 
pada  awal 2011 mencoba deng-
an panenan kacang tanah. Bila 
berkunjung  ke kampung ini, 
ham paran media tanaman, pese-
maian bibit atau benih tanaman, 
kegiatan penanaman, serta akti-
vitas pembersihan lahan kebun 
tak pernah lepas dari  pandangan 
mata.

“Tujuan hanya satu, kegiatan 
pembuatan kebun kampung ini 
agar masyarakat terlibat secara 
langsung terhadap kegiatan per-
tanian aktif,” ujar Alexander Roy 
Olikasa, Asisten Program Ekono-
mi, Alexander Roy Olikasa.

Tahapan dan proses tak hanya 
berhadapan dengan hamparan 
alam, pohon dan hutan mangro-
ve, tapi juga berhadapan manu-
sia-manusia yang melekat deng-
an pola kebiasaan yang turun 
te  murun. Bila dihitung-hitung, 
hasil pendampingan Tim Biro 
Ekonomi LPMAK ini membawa 
perubahan terhadap kehidupan 
sehari-hari warga setempat.

“Dulu tidak ada kebun, tapi 
setelah LPMAK masuk (program 
LPMAK), kami ada sayur atau 
bumbu yang bisa kami petik lalu 
bisa makan dengan ikan atau 
sagu,” ujar Zakarias Poay, Kepala 
Kampung Fanamo.

hampir empat tahun program 
PEKAM bergulir di Manasari, 
hampir di tiap pekarangan rumah 
terdapat tanaman yang dapat 
di kon sumsi, buah semangka, 
ca be rawit, kubis, sawi, buah ter-
ung, tomat dan kacang panjang 
disamping kacang tanah. Total 
lahan kebun pekarangan peroran-
gan yang tercatat sekarang sekitar 
10.00- meter persegi untuk Kam-
pung Omawita dan 20.000 meter 
persegi untuk pekarangan Kam-
pung Fanamo.

Kebun Kampung,
Kebun masa depan

Aktivitas warga di sela-sela pe-
karangan, juga diwarnai dengan 
aktivitas kios kampung di kedua 
kampung itu. LPMAK melalui 
Biro Ekonomi sudah selesai mem-
bangun dua kios milik kampung. 
Seperti yang diberitakan sebelum-
nya, kios ini dikelolah oleh ma-
syarakat, hingga kini memperlan-
car distribusi kebutuhan pangan, 
ekonomi kampung setempat. 

“Di Kios, kami juga menjual 
hasil kebun seperti sayur atau 
tomat dari warga yang titip untuk 
dijualkan,” ujar Valen salah satu 
warga setempat. Kios itu seolah 

akan menjadi harapan media 
pemasar di waktu mendatang, tak 
hanya menyuplai kebutuhan pan-
gan warga tapi juga meningkatkan 
pendapatan bila produk lokal 
seperti sayuran atau buah-buahan 
termasuk hasil ikan dan kepiting 
di jual keluar kampung.

Menjadi pusat penghasil perta-
nian, juga hasil tangkapan ikan 
dan kepiting juga bisa dipasarkan 
melalui manajemen kios kam-
pung. hal ini mengurangi tingkat 
pengeluaran ekonomi keluarga 
ji ka ingin  memasarkannya sam-
pai di Kota Timika. (willem bobi)

WilleM bobi

Masyarakat kampung omawita dan Fanamo distrik ayuka kabupaten Mimika 
mengembangkan berbagai jenis tanaman. tampak masyarakat menggarap lahan dan 
memanen cabe yang kemudian dijual di kios kampung.
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HATINyA terkesan dengan 
banyak perubahan yang ter-
jadi di LPMAK. Mulai dari 
soal perkembangan karyawan 
maupun program dikerjakan. 
Demikian terkadang ia meni-
lai tentang gebrakan program 
di LPMAK. Wanita kelahiran 
Jayapura tahun 1980. Na-
manya Herlina Octhovina 
Adadikam, salah satu kary-
awati terbaik di LPMAK tahun 
2013-2014. Ia mendapat 
peng hargaan pada perayaan 
ulang tahun LPMAK yang ke-
18, yang diselenggarakan 16 
April 2014.

“Manajemen LPMAK seka-
rang tu luar biasa, pimpinan 
kita juga transparan dalam 
segala hal yang berkaitan 
denga n karyawan atau kary-
awati diumumkan tanpa pikir-pikir panjang,” 
ujar wanita asal Biak itu. Gaji atau penghar-
gaan bukanlah ukuran, bagi dia, mengucap 
syukur adalah tindakan wajib yang dilakukan, 
sebab perhatian terhadap nasib karyawan 
maupun karyawati di LPMAK.Bagi Helen, 
demikian sering di sapa, mengucap syukur 
karena memiliki pemimpin LPMAK atau atasan 
yang berpikir dan berjiwa seperti Raja Salomo, 
maha bijaksana. “Kalau punya atasan yang bi-
jaksana, kita tidak usah meninggikan diri, tapi 
harus berlaku rendah serta bertoleransi terha-
dap siapa dan dimana saja,” jelasnya.

Helen terkadang dinilai ceplas-ceplos ketika 
melihat sesuatu yang tidak berkenan dihatinya. 
Kasarnya, wanita suka berbicara, tapi melon-
tarkan sesuatu yang baik. Walau begitu, lebih 
sabar dan senang bekerja sebagai resepsio-
nis.Bersama rekannya, Cory, melayani tamu 

resmi kantor LPMAK maupun kiriman surat 
atau titipan barang yang dialamatkan ke Kan-
tor LPMAK.

Sesekali kali, sebelum jam kantor, ia sibuk 
membawa hiasan bunga ke meja resepsionis. 
Terkadang saat siang atau matahari terik, pot 
bunga di meja sering diberi air segar agar tak 
layu. “Prestasi sebagai karyawan terbaik itu 
bukan datang karena kita kerjakan pekerjaan 
besar. Tapi sekecil apapun pekerjaan, itu men-
jadi contoh besar bagi orang lain,” prinsipnya.

Penghargaan yang diterimanya adalah ke-
murahaan Tuhan, yang diijinkan oleh Tuhan 
atas kerendahaan dan ketulusannya dalam 
bekerja. “Saya melihat penghargaan ini seb-
agai penilaian Tuhan terhadap pekerjaan se-
tiap karyawan ataupun karyawati di lembaga 
ini,” ujarnya. Baginya, Tuhan merupakan pem-
beri rezeki bagi dirinya bersama keluarga dan 
kerabatnya. (willem bobi)

SeTIAP karyawan-karyawati 
diwajibkan masuk kerja 
tepat pukul 08.00 pagi, di-

buktikan dengan absen elektrik.  
Jam-jam itulah para tukang loper 
koran berpindah lokasi, dari jalan 
raya ke kantor-kantor menawar-
kan koran.

Demikian juga di halaman Kan-
tor LPMAK 3-4 Jalan Yos Sudarso 
Timika, terkadang karyawan-kar-
yawati yang sedang bekerja juga 
sering didatangi para loper koran 
dan tukang pos. Di sela itu, pan-
dangan mata kita tak pernah ter-
lepas dari seorang wanita beram-
but pirang keriting, berkonde 
sa tu ke belakang. 

Ia biasanya me  ngenakan celana 
jeans, lebih sering berbaju kemeja 
batik atau ber kotak-kotak. Dugaan 
kita, ia adalah loper koran, hanya 
saja terkadang membawa surat 
lalu menge tuk setiap pintu ruan-
gan pada bagian masing-masing di 
se bagian ruangan kerja karyawan-
karyawati LPMAK.

“Permisi pak..!”  atau “Permisi 

BERAGAM kisah pengalaman sering ia ceri-
takan. Mulai dari menjadi cleaning services, 
punya bakat security, juga driver speedboat 
atau longboat di laut. Dari ketiga pengalaman, 
kini ia menjadi cleaning services di Lembaga 
Pengembangan Masyara-
kat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sejak 2010 lalu. Na-
manya Damianus Kamaroko, 
ayah tiga anak asal Kamoro.

“Pekerjaan apa saja bo leh, 
asal sesuai bakat dan minat,” 
ucapnya saat diwawanca-
rai LAndAS beberapa waktu 
lalu. Pria Ka moro berdarah 
Pe gunung an Bintang ini dila-
hirkan di Lembah Baliem Wa-
mena, waktu ayahnya ber-
tugas di misi Katolik Ba liem, 
tahun 1969.

Kemudian bersama orang-
tuanya kembali bertugas di 
Misi Katolik Kaokanao, Kabu-
paten Fakfak waktu itu. Jadi  
ketiga minat dan bakat diturunkan dari ayah-
nya. “Waktu kami di Kaokanao, bapa biasa 
bawa speed misi, dari situ saya tahu dan be-
lajar sampai akhirnya saya juga menjadi driver 
speed di laut,” katanya sering menjelajahi jalur 
selatan pesisir Mimika. 

Pasca wilayah Mimika dimekarkan menjadi 
kabupaten definitif, tahun 1998, ia  nekad men-
jadi pencari tenaga kerja di lingkup pemerintah 
daerah Kabupaten Mimika. Mulai tahun 2000, 
ia menetap di keluarga dan kerabat di sekitar 
Kota Timika. Harapannya terpenuhi setelah 7 
tahun kemudian, tahun 2007.

“Syukurlah, waktu jatuh bangun di Timika 
saya mendapat panggilan untuk kerja di Kan-
tor DPRD Mimika, jadi dari tahun 2007 saya 
bekerja sebagai cleaning services di Kan-
tor DPRD,” kenangnya. Pekerjaan tersebut ia 
menerima dan mengucap syukur, walau kini 

mengaku upah honor yang diterima waktu itu 
tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di 
Kota Timika.

Berkat prinsip setia, sabar dan tekun dalam 
doa, akhirnya sedikit bernafas lega.Tahun 

2010 mendapat panggilan dari Biro Sumber 
Daya Manusia (SDM) LPMAK, sebagai tenaga 
cleaning services. “Merasa puas dan bahagia 
kalau kerja di LPMAK,” ujarnya. Sebab bisa 
menyekolahkan ketiga anaknya tanpa kuras 
gaji. Anak pertama sedang bersekolah di salah 
satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 
kota Timika, sedangkan kedua dan anak ketiga 
masih sekolah di jenjang sekolah dasar.

Selain merasa mendapat jaminan kesehatan 
keluarga dan biaya pendidikan bagi anak-
anaknya, juga merasa puas dengan gaji diband-
ing tempat kerja sebelumnya. “Hampir 4 tahun 
bekerja sebagai cleaning services di LPMAK. 
Sudah dua kali saya dapat hadiah, tahun  2013 
dan tahun 2014 juga saya mendapat predikat 
karyawan terbaik. Syukur dan terima kasih 
karena pekerjaan saya ternyata dinilai dari 
atasan saya,” ucapnya. (willem bobi)

Cornelia Yongnok
Tiga kali bonus Karena campur Tangan Tuhan

ibu” lalu menyapa lanjut “Ini 
koran nya…!”  Atau “Ini ada surat, 
silah kan tandatangan!” demikian 
kalimat yang sering keluar dari 
mulutnya. Jika ia menghantarkan 
kiriman surat, biasanya memin-
tah paraf pada buku bukti terima 
surat. 

Dari pekerjaan antar koran, 
surat dan lainnya, wanita ini 
sering lebih ramah ketika sapa-
menyapa kepada setiap tamu yang 
masuk di pintu masuk kantor. 

Dari pekerjaan demikian, ia 
bukan loper koran yang usai ter-
jual laku kemudian kembali kepa-
da tuannya untuk menyetor uang.

Ternyata dia adalah seorang 
re sepsionis di Kantor LPMAK. 
na manya, Cornelia Yongnok, be-
kerja sejak 3 Februari  2004 silam. 
“Saya kerja di LPMAK sejak  
2004, awalnya sebagai cleaning 
service tapi setelah tiga bulan saya 
dipindahkan menjadi resepsionis 
sampai sekarang,” akunya kepada 
LAndAS usai menerima piagam 
penghargaan dari  LPMAK.

Wanita asal Boven Digoel itu 
ta bah dan pendiam. Selama 10 
ta hun bekerja di LPMAK, ia men-
dapat penghargaan sebanyak tiga 
kali. “Pertama sebagai karyawan 
lima tahun, lantas pada Maret  
2014, saya mendapat penghar-
gaan kedua sebagai karyawan ter-
baik, ditambah penghargaan yang 
ketiga yaitu, penghargaan karena 
usia pengabdian saya sudah men-
capai 10 tahun di LPMAK,” se-
butnya berbangga.

Menurutnya, bekerja di 
LPMAK merupakan rencana Tu-
han. Bekerja dengan setia, tulus, 
pasti atasan juga memperhatikan 
bawahan, entah melalui bonus 
maupun penghargaan tertentu. 
Corry, demikian nama sapaan-
nya, lebih menikmati menjadi re-
sepsionis di LPMAK. 

“Karena ada campur tangan 
Tuhan maka saya mendapat 
penghargaan melalui atasan di 
kantor,” ucapnya. Penghargaan 
dan bonus itu disyukuri bersama 
keluar ganya. (willem bobi)

Herlina Octhovina Adadikam

Bersyukur Menjadi Resepsionis
Damianus Kamaroko

Dua Kali Mendapat Predikat Karyawan Terbaik
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Pelatihan
Pemadam Kebakaran

Monitoring Guru Kontrak di Pesisir Mimika

WilleM bobi

karyawan dan karyawati lpMak bersama penghuni asrama taruna papua mengikuti pelatihan pemadam kebakaran yang diselenggarakan berkat kerjasama pt Freeport indonesia dengan bagian aset dan Safety lpMak. 
pelatihan diadakan di halaman asrama taruna papua Sp iV.

Staf biro pendidikan, Markus Wora dan joice erakipia ketika melakukan monitoring 
guru kontrak di pesisir kabupaten Mimika.
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Foto-Foto : MiSkan/WilleM bobi

rekoleksi Karyawan/ti LPmaK

“mumpung ada Kesempatan menjadi Garam dan Terang dalam Pelayanan”

rekoleksi keluarga besar lpMak diadakan dalam rangka memperingati hut lpMak ke-18 yang dipimpin oleh 
pastor john bunai, pr. tampak peserta rekoleksi mengikuti dengan seksama dan penuh haru saling mendoakan 
teman sekerja.
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KOMISI Penanggulangan 
hIV-AIDS Daerah (KPA) 
Kabupaten Mimika ke 

depan akan bekerja lebih intens, 
terutama dalam rangka menang-
gulangi penyebaran virus mema-
tikan, hIV/AIDS di Kabupaten 
Mimika.

Demikian dimaksudkan Ketua 
KPAD Kab Mimika, Reinold 
Ubra, awal Mei 2014 lalu. “Ke 
depan kita menginginkan penang-
gulangan hIV/AIDS akan berja-
lan intens melalui peran media,” 
katanya kepada para wartawan 
dan wartawati di Kota Timika.

Tidak seperti sebelumnya, 
mulai Bulan Mei 2014 dan seter-
usnya, ke depan setiap program 
dan kegiatan KPAD Mimika lebih 
menjangkau ke daerah hingga 
tingkat kampung. Sehingga salah 
satu peran adalah, membentuk 

mimika Punya Pokja 
media HiV-aidS

kelompok kerja (pokja) media 
hIV/AIDS, yang sebagian besar 
beranggotakan jurnalis dan tena-
ga desain, baik media televisi, 
radio maupun Koran yang berop-
erasi di Kabupaten Mimika.

“Peran media dalam menang-
gulangi hIV/AIDS sangat pent-
ing, sehingga kami membentuk 
sebuah kelompok kerja yang akan 
berfungsi sebagai media informa-
tif, santun dan dapat dimengerti 
dan diterima oleh seluruh lapisan 
masyarakat,” urai ketua KPAD 
Mimika.

Sangat jelas, keberadaan Pokja 
media ini sifatnya independen, 
KPAD Mimika hanya berfungsi 
menginisiasi pembentukkan, serta 
dapat bertanggungjawab dalam 
menjalankan program kerja dan 
rincian kegiatan pertriwulan ke 
depan. (willem bobi)

ketua :  ibu ida (humas Setda kab. Mimika)
Sekretaris    :  rizad (kpad)
bendahara    :  ibu Misbah (radar timika)
bidang Media cetak :  Surat Kabar harian (SKh)
 - koordinator :  pak Marus (harian papua) 
 -  anggota : 1. burhanuddin (harian papua)
      2. teri  (radar timika)
      3. ronald (Salam papua)
      4. anton juma (timika express)

   5. Willem bobi (landas- lpMak)
bidang Media Elektronik  : Radio, tV dan Media Online
 -  koordinator :  tora  (rpM- lpMak)
 - anggota            :  1. ifona akoha (rpM- lpMak)
      2. toni  (harian papua)
      3. hendrikus purnomo
       (Corcom ptFi)
      4. Steven raintung (timika news)
bidang Media Promosi : Komunikasi, informasi  dan 

Edukasi seperti pembuatan leaflet, billboard dll
 - koordinator       :  ibu Shanty  (jW Cartens )
 - anggota            :  1. deni
     2. tahir
      3. Ferdinand (Malcon)
     4. Febian
     5. ibu erlin
     6. restu
      7. Miskan (lpMak)

Susunan Pengurus Pokja Media HIV/AIDS Kab Mimika

Perlambat Sektor 
Pertabangan Pengaruhi 
Perekonomian Indonesia

“Sektor pertambangan dan penggalian karena larangan ekspor 
bahan mineral tanpa diproses menghambat perekonomian tum-
buh pada triwulan satu,” kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa 
pers di Jakarta, Senin.

Suryamin menjelaskan larangan ekspor tersebut meskipun baik 
dalam jangka panjang, namun dalam tiga bulan pertama 2014 
telah memberikan kontribusi dalam menekan pertumbuhan eko-
nomi Indonesia.

“Penurunan kontribusi sektor perdagangan masih akibat imple-
mentasi undang-undang minerba, sehingga ekspor menurun dan 
melambat. Selain itu, kontribusi sektor jasa keuangan pada lem-
baga keuangan non bank dan jasa perusahaan juga menurun,” 
ujarnya.

namun, selain faktor yang menghambat pertumbuhan, ada dua 
faktor yang membantu ekonomi tumbuh pada triwulan I-2014 
yaitu masa kampanye pemilu yang meningkatkan sektor konsumsi 
dan ekspor komoditas seperti CPO dan karet yang membaik.

BPS mencatat dibandingkan triwulan I-2013, sektor pertanian 
peternakan kehutanan dan perikanan tumbuh 3,3 persen, industri 
pengolahan tumbuh 5,16 persen, sektor listrik gas dan air bersih 
6,52 persen dan konstruksi 6,54 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
triwulan I-2014 secara tahunan (yoy) didukung konsumsi rumah 
tangga 5,61 persen, pembentukan modal tetap bruto 5,13 persen 
dan konsumsi pemerintah 3,58 persen.

Komponen ekspor dan impor, baik barang maupun jasa men-
galami kontraksi atau perlambatan 0,78 persen dan 0,66 persen, 
meskipun pada awal triwulan I-2014 neraca perdagangan masih 
tercatat surplus.

Kemudian, pulau Kalimantan memberikan kontribusi sebesar 
8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan nusa Tenggara 2,48 
persen, sedangkan kontribusi terkecil berasal dari kelompok 
provinsi di Maluku dan Papua 1,95 persen.  (ant)

Karena bagiku hidup 
adalah Kristus dan mati 

adalah keuntungan. 
Filipi 1:21

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif LPMAK

Keluarga Besar Lembaga Pengembangan 
masyarakat amungme dan Kamoro

Mengucapkan

Turut Berduka Cita
atas Berpulangnya

ke Rumah Bapa di Surga
 

Hilda Helena isakh-
niels (64 tahun),

pengurus kelompok kerja Media foto bersama usai melakukan rapat pembentukan pokja dan penyusunan program kerja.

irMa Siep

Ibu Mertua dari Joseph Pratama, Staf LPMAK

Meninggal : 25 Mei 2014 
di Depok, Jawa Barat


