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Dari REDAKSI

LANDAS
MEDIA INTERNAL LPMAK

Mendambakan Pilkada Aman dan Damai
MASA kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Seren
tak 2018 sudah menghitung hari, 
namun demikian  kampanye dengan 
menggunakan hoax (berita palsu),   
isu seputar SARA, serta penebaran 
kebencian (hate speech) di media so
sial (medsos) masih berlangsung dan 
mengkhawatirkan.   

Penyelesaian penyebaran isu SARA, 
hoax dan hate speech  di medsos tidak  
hanya diselesaikan dengan UU ten
tang Informasi dan Transaksi Elek
tronik (ITE) atau hukuman pidana 
lainnya. Tetapi juga dapat disele
saikan dengan mengembalikan pena
naman karakter kebangsaan, yakni 
menanamkan kebanggaan sebagai 
bangsa Indonesia agar nasionalisme 
dapat  bangkit kembali.

Nasionalisme bangsa akan tergang
gu apabila hoax, isu  SARA dan hate 
speech, dibiarkan tumbuh berkem

bang di medsos. Hal ini juga bisa 
membuat pecah konflik horizontal 
atau perang saudara. Padahal, pilka
da hanya bagian kecil dalam upaya 
membangun bangsa. Jangan sampai 
pilkada menyeret isu SARA yang 
dapat meruntuhkan eksistensi bang
sa.  Kita harus memandang dan meli
hat kontestasi pilkada sebagai bagian 
kecil dari upaya membangun bangsa 
ini. Sehingga, caracara menebarkan 
kebencian lewat isu SARA akan men
jadi sesuatu yang sangat merugikan 
dan mempertaruhkan eksistensi 
bangsa.

Situasi politik yang panas men
jelang Pilkada Serentak dikhawa
tirkan dapat  dimanfaatkan kelom
pokkelompok radikal untuk 
mempengaruhi pikiran pengguna 
dunia maya agar ikut agenda per
juangan mereka. Penebaran keben
cian itu harus ditangkal karena bisa 

mengganggu persatuan dan kesatuan 
bangsa. Aparat keamanan diharapkan 
tidak ragu untuk bertindak tegas ter
hadap pihakpihak yang menebar ke
bencian tersebut. Elemen masyarakat 
diantaranya tokoh agama, pemangku 
adat, LSM,   dan aparat penegak dan 
instansi terkait juga harus bersinergi 
menghadapinya agar pilkada seren
tak 2018 dapat berjalan dengan aman 
dan lancar.

Kita berharap apapun hasil yang 
diperoleh dari Pilkada Serentak dapat 
diterima oleh semua kalangan mas
yarakat dan para kandidat yang tidak 
memenangkan pesta demokrasi terse
but. Jangan lagi ada aksi provokasi 
terhadap para pendukung. Mari kita 
bergandeng tangan membangun daer
ah dan negeri ini dengan semangat 
kebersamaan sesuai motto pemban
gunan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mimika “Eme Neme Yauware”. (***)

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendukung, Kristianus Ukago (kanan) foto bersama anak-anak sekolah di Asmat usai 
memberikan bantuan bahan makanan, beberapa waktu lalu.

IST/SALAM PAPUA
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surat pembaca

Sob KOMEN
Ko Mau Pilih Siapa?

SUATU hari Sob Komen undang 
dia punya temanteman, mer
eka kumpul di sebuah warung 

tersembunyi. Disana mereka diskusi 
tentang pemilu 2018. 

Sob Komen angkat bicara, “malam 
temanteman, terimakasih sudah me
menuhi undangan saya”. “Kamu tahu 
kalau 2018 ini ada pemilu di Mim
ika to? tanya Komen”. “Iya, jawab 
temantemannya serempak”. “Klo be
gitu sa tanya satupersatu, Lukas ko 
mo pilih siapa? Tanya Komen”. 

“Sa mo pilih calon yang tukang 
bicara banyak, jawab Lukas”. “Ok, ke
napa ko suka calon seperti itu? tanya 
Komen lagi”. “Karna tukang janji to. 
Klo janji banyak nanti program ban
yak juga, kata Lukas”. “Hmm, Komen 
menggerutu, Ok Titus klo ko, ko mo 
pilih calon yang bagaiman? Tanya 

Komen”. “Klo sa, sa pilih monomono 
saja, jawab Titus.” Agak sedikit kaget 
Komen berteriak, Uwoo. 

Titus ko mo dengar dia bicara 
bagaimana? Tanya Komen sambil 
tersenyum”. “Biasa, monomono tu 
berbobot, diam tapi banyak beker
ja, jawab Titus santai”. “Oh.. ko pu 
maksud begitu, ok sa kastau kamu 
dua,  orang yang banyak bicara dan 
monomono tu samasama tukang 
tipu. Calon yang bicara banyak tu 
janji kosong, penu trik, itu cara, taktik 
apa lagi, strategi ka, supaya kam pilih 
dorang, setelah jadi Bupati dan Wakil, 
dong tertawa kam. Yang monomo
no juga, Titus ko kira diam itu baisi, 
trada ya kosong o.., itu dia tidak tahu 
apaapa jadi memang bisu. Klo sampai 
dia yang jadi Bupati, dia senyum saja 
ke ko, karna tra bisa bicara to, kata 
Komen menjelaskan”. 

“Jadi klo mau pilih, lihat calon yang 
berjiwa membangun, memiliki jiwa 

kepemimpinan, mengerti tentang pe
merintahan, bijaksana dan taqwa ke
pada Tuhan Yang Maha Esa itu pent
ing, kata Komen”. 

“Semua calon yang maju kan kalian 
kenal, pelajari sifatsifatnya, pelajari 
apa yang mereka telah lakukan sela
ma ini, resapi setiap perkataan mer
eka, dalami maknanya dan cari tahu 
latar belakangnya maka kamu akan 
tahu siapa pemimpin yang sebenarn
ya, tambah Komen”. 

Wee kam lupa sa ka? Dari tadi kam 
tiga saja yang bicara, Sob Komen 
ko blum tanya sa, kata Yonas pemi
lik warung sambil tersenyum”. “Sa 
setuju dengan Komen, pililah calon 
pemimpin yang mempunyai hati dan 
peduli terhadap kondisi daerah ini. 
Tapi klo masih bingung lagi, biar sa 
pilih ko, ko pilih sa, dia pilih sa dan 
kam tiga baku pilih, sambung Yonas 
diiringi tawa dari Sob Komen, Lukas 
dan Titus. (*)

Apakah LPMAK Juga 
Bantu Program ke 
Kabupaten Lain

Yth. LAndAS, saya Urbanus dari 
Atat, pertama saya  menyampaikan 
terimakasih kepada LPMAK karena 
telah memberikan bantuan kepada 
masyarakat Asmat terutama yang 
kena dampak campak dan gizi 
buruk. Saya hanya mau tanya apa
kah LPMAK juga bisa memberikan 
pelayan tiga program utama yaitu 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi 
kepada warga Asmat? Saya tanya hal 
ini karena saya mengenal LPMAK 
dan sebelumnya saya mohon maaf 
karena surat ini lewat sms.  Terimak
asih, ini saja pertanyaan saya.

 Urbanus, AtatAsmat

Jawaban Redaksi
Atat memang berada dekat per

batasan Asmat dan Mimika. LPMAK  
melalui Biro Kamoro pernah mem
berikan bantuan kepada masyarakat 
Kampung Nakai yang berada tepat 
di perbatasan AsmatMimika karena 
secara historis merupakan bagian 
dari Mimika, namun saat ini timbul 
pertanyaan apakah Nakai masuk 
pelayanan Pemkab Mimika, karena 
Nakai sendiri masuk dalam peta 
pelayanan Keuskupan Agats bukan 

Keuskupan Timika. Sementara ter
kait bantuan, LPMAK selalu respek 
terhadap kejadian bencana dan 
lainnya. Namun untuk pelayanan 
tiga program utama LPMAK,  hanya 
dikhusukan bagi pemilik hak ulayat 
dimana Freeport beroperasi yaitu 
Mimika (Kamoro dan Amungme). 
Demikian jawaban dari kami dan 
semoga terjawab pertanyaanya.

Salam,
Redaksi              

IST/SALAM PAPUA
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laporan utama

LEMBAGA Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 
Kamoro (LPMAK) Timika, 

siap mendukung penanganan cam
pak dan gizi buruk yang terjadi di Ka
bupaten Asmat pascapencabutan sta
tus KLB Campak oleh Bupati Asmat, 
Elisa Kambu pada Senin (5/2). 

Wakil Sekretaris Eksekutif LPMAK 
Bidang Pendukung, Kristianus Ukago 
di Agats, Rabu, mengatakan hal yang 
penting yaitu penanganan pasien 
campak dan gizi buruk atau gizi ku
rang pascapencabutan status KLB. 

“Kami akan terus berkoordina
si dengan para pihak di kabupaten 
Asmat seperti Dinas Kesehatannya, 
ataupun Keuskupan Agats untuk 
bersinergi. Apa yang bisa kami laku
kan akan kami lakukan. Untuk itu 
perlu ada koordinasi yang intens,” 
kata Kristianus. 

Menurut Kristianus, pihaknya 
telah mengamati, mendengar dan 
merasakan secara langsung kondisi 
yang dialami oleh balita di Asmat, 
untuk itu maka pihaknya akan be
rupaya untuk ambil bagian secara 
langsung bukan saja melalui bantu
an sosial kemanusiaan dalam bentuk 
bahan makan tetapi juga akan mengi
rim tim kesehatan melalui Biro Kese
hatan yang ada di LPMAK. 

“Untuk itu rencanarencana penan
ganan yang direncanakan oleh pihak 
Keuskupan Agats maupun pihak 
Pemkab setempat akan kami sam
paikan kepada pimpinan untuk dapat 
bersamasama menentukan langkah 
yang dapat kami ambil untuk penan
ganan pascapencabutan status terse

LPMAK Dukung Penanganan Campak di Asmat
Kami akan terus berkoordinasi dengan para pihak 
di kabupaten Asmat seperti Dinas Kesehatannya, 
ataupun Keuskupan Agats untuk bersinergi. Apa 
yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Untuk 
itu perlu ada koordinasi yang intens.

but,” ujar Kristianus.
Untuk langkah awal, kata Kris

tianus, pihaknya akan mengutus Biro 
Kesehatan LPMAK untuk melakukan 
monitoring dan sekaligus penanga
nan jika ditemukan kasus gizi buruk 
atau campak di distrikdistrik yang 
berbatasan dengan kabupaten Mim
ika ataupun sebaliknya di distrikdis
trik Mimika yang berbatasan dengan 
kabupaten Asmat. 

“Kalau kita lihat salah satu wilayah 
yang kasus campak dan gizi buruk 
cukup parah adalah Distrik Pulau 
Tiga dan itu adalah distrik perbatasan 
dengan kabupaten Mimika. Untuk itu 
penting dilakukan sinergitas semua 
pemangku kepentingan termasuk 
ka mi segera mengirim tim ke sana,” 

katanya. 
Sementara itu, terkait langkah 

konkrit lainnya akan didiskusikan 
lagi bersama dengan Pimpinan 
LPMAK sekembalinya ke Timika.

Koordinator Umum KLB Campak 
dan Gizi Buruk Keuskupan Asmat, 
Pastor Hendrik Hada Pr mengatakan 
bahwa Bupati Asmat telah member
ikan kepercayaan kepada timnya 
untuk menangani pasien di dua dis
trik dan satu distrik pesisir. Untuk 
itu pihaknya akan membangun koor
dinasi dengan pihak LPMAK untuk 
membantu penanganan pasien yang 
kemudian mengarah pada pendam
pingan sosial dan ekonomi mas
yarakat.

“Tentu dalam hal ini kita tidak bisa 

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendukung, Kristianus Ukago menandatangani 
berkas serah terima bantuan makanan untuk mendukung penanganan campak dan 
gizi buruk di Asmat.

FERDINAND IRI
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terus memberikan mereka makan. 
Tetapi dalam hal ini kemudian d i
la kukan pendekatanpendekatan  
yang dapat merubah mentalitas ma
syarakat terhadap pendidikan, eko
nomi dan kesehatan yaitu pola hidup 
sehat,” ujarnya. 

Untuk itu ia menyambut baik ke
hadiran LPMAK untuk mendukung 
penangan pasien termasuk pember
dayaan masyarakat yang diharapkan 
dapat merubah polah hidup menjadi 
lebih baik mengingat LPMAK sendiri 
telah berpengalaman dalam hal pen
dampingan dan pemberdayaan mas
yarakat tujuh suku di Mimika. 

“Secara kultur, suku Kamoro di 
Mimika dan suku Asmat di Kabupat
en Asmat memiliki kemiripan. Seh
ingga sudah tentu penanganan dan 
pendekatan akan sama dan dengan 
bantuan LPMAK kami yakin ada pe
rubahan yang lebih baik kedepann
ya,” ucap Hendrik.

Sementara itu dalam kesempatan 
yang sama, mewakili SLD PT. Free
port Indonesia, Lita Karubaba men
gatakan, pada prinsipnya Dana Kemi
traan dari PT. Freeport Indonesia yang 
dikelola LPMAK diperuntukan bagi 
masyarakat, sehingga dengan adanya 
kejadian itu sudah tentu LPMAK dan 

Freeport akan memberikan perhatian 
untuk membantu pemerintah. 

“LPMAK dan Freeport hanya pen
dukung, kami berharap pemerintah 
yang mengambil langkahlangkah 
kedepan karena masyarakat milik pe
meritah”, kata Lita. 

Ditambahkan Lita, perlu dicari pe
nye bab campak dan gizi buruk di As
mat, karena kondisi lingkung an dan 
kehidupan masyarakat di Asmat sama 
dengan di Mimika. Dia berharap, den
gan mengetahui akar penyebab cam
pak dan gizi buruk, bisa ada penanga
nan yang tepat.  (ant/ferdinand iri)

UNGKAPAN kekecewaan 
ini disampaikan salahasatu 
petugas pemerintahan kam

pung, Yakobus Uswem (Jack) kepada 
LAndAS di Ewer pada 7 Februari 2018. 

Menurut Jack, pihak gereja (Keusk
upan Agats) lebih berperan aktif dar
ipada Pemerintah Kabupaten Asmat 
dalam memberikan pelayanan kepa
da masyarakat. 

Bupati dinilai jarang berada di 
tempat, sementara pemecatan terha
dap tiga kepala distrik salahsatu nya 
Kepala Distrik Pulau Tiga terkait 

kasus campak dan gizi buruk, dinilai 
sebagai bentuk penolakan tanggung
jawab oleh Bupati. 

Diungkapkan Jack, sejak kasus 
cam pak dan gizi buruk mencuat, 
Guber nur Papua Lukas Enembe tidak 
pernah mengunjungi Asmat karena 
kecewa terhadap kinerja Bupati. 

“Kurangnya fasilitas pelayanan 
kesehatan dan petugas di kampung  
kampung telah memperparah Kejadi
an Luar Biasa campak dan gizi buruk 
di Asmat,” katanya

“Kalau Uskup tidak menyampaikan 

Masyarakat Menilai Pemkab Asmat Gagal dalam Pelayanan
hal ini, pasti banyak anak  meninggal 
siasia karena pemerintah tidak buat 
apa apa”, kata Jack lagi.  

Dikesempatan itu, Jack menyam
paikan rasa terimakasih atas perha
tian semua pihak, “Kami berterimaka
sih karena banyak perhatian dari 
berbagai instansi pemerintah mau
pun swasta dari luar Asmat termasuk 
perhatian dari LPMAK. Kami hanya 
berdoa menyerahkan nyawa anak
anak yang terpaksa harus meninggal 
karena musibah ini,” sambung Jack. 
(ferdinand iri)

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendukung, Kristianus Ukago didampingi Kepala Biro Rumah Tangga, Titus Kemong (kanan) 
menyerahkan berkas serah terima bantuan makanan dan secara simbolis menyerahkan bantuan yang terima oleh Koordinator 
Umum KLB Campak dan Gizi Buruk Keuskupan Asmat, Pastor Hendrik Hada Pr.

FERDINAND IRI
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LEMBAGA Pengembangan Mas
yarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) menyerahkan bantu

an sosial (bansos) pascaberakhirnya 
kejadian luar biasa (KLB) campak 
dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, 
untuk mendukung pemulihan kese
hatan, pada Rabu (7/2). 

Bantuan sosial berupa bahan 
makanan tambahan gizi sebayak 15 
ton diserahkan langsung oleh Wakil 
Sekretaris Eksekutif LPMAK Bidang 
Pendukung Program, Kristianus 
Ukago kepada Koordinator Umum 
KLB Campak dan Gizi Buruk Keusk
upan Asmat, Pastor Hendrik Hada Pr 
dan disaksikan oleh perwakilan Com
munity Development PT. Freeport In
donesia, Lita Natalia Karubaba.

Kristianus mengatakan bahwa 
bantuan yang diberikan tersebut 
merupakan bentuk partisipasi dan 
kepedulian LPMAK terhadap bencana 
yang terjadi di Kabupaten Asmat. 

“Baru pada pertengahan Januari 
2018 ada keputusan dan selanjutnya 
dilakukan persiapan sehingga kami 
baru bisa datang sekarang,” kata Kris
tianus.

Ia mengharapkan agar bantuan 
yang diberikan tersebut dapat sam
pai kepada anakanak yang lapar dan 
membutuhkan makanan tambahan 
gizi.

“Semoga dengan bantuan yang 
diberikan tersebut dapat sedikit 
mengurangi beban termasuk bantu
anbantuan yang diberikan oleh para 
pihak lain sejak awal Januari lalu,” 
ujarnya.

Pastor Hendrik pada kesempatan 
yang sama mengucapkan terima 
kasih dan penghargaaan yang sebe
sarbesarnya kepada pihak LPMAK 
yang dengan caranya membantu se
bagai bentuk kepedulian, solidaritas 

Baru pada 

pertengahan Januari 

2018 ada keputusan 

dan selanjutnya 

dilakukan persiapan 

sehingga kami baru 

bisa datang sekarang.

LPMAK Serahkan 10 Ton
Bahan Makanan untuk Asmat

Pascaberakhirnya KLB

dan keprihatinan atas peristiwa yang 
terjadi di Asmat.

“Selama ini memang kami menung
gu, bahkan dalam diskusidiskusi 
kami bertanya eksistensi Freeport dan 
lembaga lainnya di bawah Freeport 
terkait respon terhadap kondisi mas
yarakat Asmat. Namun pada akhirnya 
Freeport pada dua pekan lalu telah 
menyerahkan bantuannya kepada 
Pemkab Asmat dan pada Selasa ini, 
LPMAK sebagai pengelolah dana ke
mitraan turut berbagi bersama kami 
di Asmat,” tutur Hendrik.

Hendrik menilai kehadiran LPMAK 
bukan sematamata sebagai lembaga 

namun lebih dari pada itu merupakan 
bentuk kehadiran masyarakat tujuh 
suku terlebih khusus masyarakat 
suku Kamoro yang dari berbagai 
aspek kehidupan sama dengan mas
yarakat di Kabupaten Asmat.

Sebelunya hampir satu bulan, pada 
awal Januari 2018 Pemkab Asmat 
mengumumkan status Kejadian 
Luar Biasa campak dan gizi buruk di 
wilayah itu.

Peristiwa yang menyita perhatian 
Pemerintah dari pusat hingga daerah 
tersebut juga mendapat dukungan 
dari berbagai pihak lain yang dengan 
rela memberikan bantuan kemanu

Atas : Foto bersama usai 
serah terima bantuan.

Bawah : Wase Bidang 
Pendukung, Kristianus 
Ukago didampingi 
Kepala Biro Rumah 
Tangga, Titus Kemong 
(kanan) secara simbolis 
menyerahkan bantuan 
kepada Koordinator 
Umum KLB Campak dan 
Gizi Buruk Keuskupan 
Asmat, Pastor Hendrik 
Hada Pr.

FERDINAND IRI

laporan utama
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siaan berupa bahan makanan, obat
obatan termasuk tenaga medis.

Akibat dari respon cepat dan parti
sipasi berbagai pihak tersebut, Bupati 
Kabupaten Asmat, Elisa Kambu pada 
Senin (5/2) malam secara resmi men
cabut status KLB Campak di wilayah 
itu.

Pencabutan status tersebut lantaran 
tidak ditemukanya kasus baru ham
pir di seluruh wilayah itu oleh tim 
Satgas yang terdiri dari, TNI, POLRI, 
Kemenkes ataupun PB IDI. 

LPMAK memberikan bantuan be
rupa bahan makanan sebanyak 10 
ton diantaranya kacang hijau, beras 
merah, beras putih dan susu yang 
diterima langung oleh Pastor Hendri
kus Hada, Pr selaku ketua tim penan
ganan kasus campak dan gizi buruk di 
Agats, Asmat. (antara/ferdinand iri)

TEMUAN campak dan gizi buruk 
di Asmat, diawali saat kunjun

gan Uskup Keuskupan Agats, Mgr. 
Aloysius Murwito, OFM dalam missi 
pelayanan terhadap umat katolik di  
Distrik Pulau Tiga pada pertengahan 
September 2017. 

Saat itu ditemui pasien dengan 
campak di kampung Nakai sebanyak 
4 orang, As 8 orang, Atat 23 orang dan 
Kapi 2 orang, sementara gizi buruk 
tidak ditemukan disana (temuan 
awal). 

Dari penemuan itu terungkap ham
pir semua Distrik di Asmat yang ber
jumlah 23, terkena kasus yang sama 
dengan jumlah sampai 4 Fedruari 
2018 mencapai total 651 kasus cam
pak dan 223 kasus gizi buruk, terma
suk 3 kasus gizi buruk di Distrik Pulau 
Tiga (temuan bulan Februari 2018 ). 

Sementara orang dengan komp
likasi campak dan gizi buruk hanya 
terdapat di Distrik Aswy sebanyak 11 
orang. Jumlah kampung layanan dari 
23 Distrik tersebut yaitu sebanyak 224 
kampung dengan jumlah vaksinasi 
anak sebanyak 17.337 orang.  

Keterangan yang disampaikan Pas
tor Hendrikus Hada, Pr pada 6 Febru
ari 2018 di Rumah Keuskupan Agats 
menyebutkan, hingga awal Februari 
2018, 71 anak dinyatakan meninggal 
dunia akibat campak dan gizi buruk. 

Pastor Hendrikus juga menjelas
kan, pola hidup masyarakat yang in
stan sangat berpengaruh pada keseha
tan sehingga perlu di rubah, namun 
untuk mengubah pola hidup orang, 
tidak semudah membalik telapak 
tangan. Kabupaten Asmat memiliki  

cakupan wilayah yang cukup luas 
dengan Distrik yang berjauhan. 

Transportasi satusatunya untuk 
ke Disrtrik dan kampungkampung, 
harus menggunakan speed boat dan 
long boat, sehingga perlu ada per
hatian serius semua pihak dalam 
memberikan pelayanan kepada mas
yarakat. Selain itu Pastor Hendrikus 
juga mengatakan, kasus ini telah 
membawa dampak positif bagi mas
yarakat Asmat. 

Tukang pikul barang harus di bayar, 
distribusi barang ke kampungkam
pung juga harus mengeluarkan biaya 
untuk transportasi, kamarkamar 
hotel penuh oleh tamu yang peduli 
terhadap kasus ini, belum lagi saat 
pulang, tamu membelanjakan uang
nya untuk souvenir, kepiting dan 
lainnya. 

“Jadi kasus campak dan gizi buruk 
telah membawa dampak lain terha
dap kehidupan masyarakat di Asmat, 
namun tentu kita tidak mengharap
kan kasus campak dan gizi buruk ter
jadi”, jelas Pastor Hendrikus Hada, Pr.  
(ferdinand iri)

Temuan Awal Campak dan Gizi Buruk

Wakil Sekretaris Eksekutif Bidang Pendukung, Kristianus Ukago, Pastor Hendrik 
Hada Pr. (baju putih) Kepala Biro Rumah Tangga, Titus Kemong (kanan) foto bersama 
di depan gudang penyimpanan.

Pastor Hendrik Hada Pr.
FERDINAND IRI

FERDINAND IRI

laporan utama
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Untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa/I dalam melakukan pre
sentasi serta menumbuhkan rasa 
percaya diri, Yayasan Binterbusih 
Semarang mengadakan pelatihan pre
sentasi bagi mahasiswa peserta bea
siswa LPMAK yang diadakan di Yog
yakarta, Semarang dan Malang.

Menurut Staf Yayasan Binterbusih, 
Pascalis Abner pelatihan presentasi 
ini juga bertujuan agar mahasiswa 
percaya diri, “selain itu mahasiswa 
peserta beasiswa agar dapat berbicara 
di depan umum dan kegiatan ini men
jadi ajang saling mengenal antara satu 
dengan yang lainnya,” katanya.

Pelatihan presentasi ini diikuti 

Menumbuhkan Percaya Diri 
Melalui Pelatihan Presentasi

oleh para peserta beasiswa dari berb
agai kota studi dan setiap mahasiswa 
mempresentasikan materi dengan 
topik sesuai dengan jurusan yang 
diambil saat kuliah.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan 
dapat merangsang semangat belajar 
pada diri mahasiswa. Usai presentasi 
bersama para peserta pelatihan kami 
melakukan evaluasi yang berkaitan 
dengan penampilan, penguasaan 
materi,” kata Pascalis seraya menam
bahkan evaluasi dilakuakn agar ma
hasiwa mengetahui kekurangan dan 
memperbaiki agar presentasi menjadi 
lebih baik lagi.

Kegiatan di Semarang, dilakukan 

di Sekretariat IPMAMI (Ikatan Pelajar 
dan Mahasiswa Mimika) Koordinator 
Wilayah Semarang. Presentasi dilaku
kan oleh peserta beasiswa, Oten Ka
labetme mahasiswa Fakultas Kese
hatan Masyarakat, Universitas Dian 
Nuswantoro (UDINUS) dengan tema 
presentasi tentang rekam medis.

Presentasi merupakan salahsatu bentuk 
komunikasi yang dilakukan di hadapan banyak 
orang/hadirin. Namun tidak semua orang memiliki 
kemampuan untuk melakukan presentasi 
dihadapan banyak orang. 

Mahasiswa peserta program beasiswa LPMAK di Malang saat mengikuti pelatihan 
presentasi.

Meki Kulla, Mahasiswa Fakultas Tek-
nik Mesin, ITN Malang saat mem-
prensentasikan tentang Bahan Galian 
Industri yang berkaitan dengan plutonik 
batuan asam dan ultra basah,

IST/BINTERBUSIH
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Sementara di Jogjakarta, dilak
sanakan di Community Develop
ment Bethesda yang  dilakukan oleh 
Odelina Nakiaya, mahasiswa Fakultas 
Ekonomi, Universitas Atma Jaya den
gan tema presentasi tentang  Ekonom 
Pembangunan.

Di Malang presentasi dilakukan 
oleh Meki Kulla, mahasiswa Fakultas 
Teknik Mesin, ITN. Tema presentasi 
tentang Bahan Galian Industri yang 
berkaitan dengan plutonik batuan 
asam dan ultra basah, kegiatan ini   
dilaksanakan di Sekretariat IPMAMI 
Korwil Malang.

Beni J. Kemong, mahasiswa Fakul
tas Teknik Pertambangan, Institut Te
knologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) 

mempresentasi tentang Identifikasi 
Keselamatan Keselamatan dan Kese
hatan Kerja pada Tingkat Kecelakaan 
Kerja dalam Proses Kegiatan Peleda
kan Area Tambang Bawah Tanah di 
PT. Freeport Indonesia.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan 
dengan metode sharing, tanya jawab 
dan diskusi. Usai kegiatan Pascalis 
Abner memberikan motivasi kepada 
para peserta beasiswa agar mengem
bangkan pengetahuan untuk mena
pak masa depan. Selain itu Ia juga 
menjelas kan kepada para peserta 
beasiswa tentang program beasiswa 
LPMAK.

“Program beasiswa yang diper
oleh anakanak Amungme Kamoro 

melalui LPMAK, menjadi sarana 
untuk mengembangkan pengetahuan 
yang cukup, membentuk karakter 
yang kuat, iman yang kokoh dan skill 
yang memadai,” katanya.

Sementara itu, para mahasiswa 
menyambut baik pelatihan ini dan 
berharap agar pelatihan ini dilakukan 
secara berkala satu bulan satu kali.

Program beasiswa LPMAK sebagai 
persiapan menuju Papua yang adil, 
damai dan sejahtera. Dari sumber 
daya alam yang begitu luar biasa, 
diharapkan memotivasi anakanak 
muda Mimika untuk mampu ber
saing dikemudian hari, ujar Pascalis 
menutup kegiatan pelatihan presen
tasi. (miskan)
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KETERAMPILAN konseling 
merupakan salah satu aspek 
penting yang sangat berpen

garuh terhadap keberhasilan proses 
konseling yang dibangun oleh kon
selor. 

Dengan demikian, penguasaan 
konselor terhadap keterampilan
ke te ram pilan tersebut merupakan 
jem batan menuju terbangunnya hu
bungan interpersonal efektif yang 
di harapkan berujung pada terfasilita
sinya perkembangan konseli kearah 
perkembangan yang optimal.

Untuk Meningkatkan keahli an  
para pamong dan koordinator wi
layah sebagai konselor, Yayasan Bin
terbusih Semarang mengadakan pela
tihan konseling.

Keterampilan konseling dapat di
kuasai melalui berbagai pelatihan, 
baik pelatihan mandiri, terbimbing, 
maupun pelatihan dengan meman
faatkan peer diantara sesama kon
selor. Apapun model pelatihannya,  
yang terpenting adalah termanfaat
kannya umpan balik (feed back) guna 
meningkatkan performance pengua
saan keterampilanketerampilan 
tersebut.

Ketua Panitia Pelatihan, Pascalis 
Abner dalam laporannya mengatakan 
pelatihan konseling ini diperlukan 
guna menambah pengetahuan para 
pamong dan konselor bukan hanya 
bagaimana menjadi konselor yang 
bain namu juga untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang Papua.

“Peserta diharapkan memahami 
prinsipprinsip dasar seorang konsel
or yang akan mengkonseling secara 
pribadi maupun kelompok. Selain itu 
peserta juga dapat memahami sosio
cultur serta latar belakang anakanak 
yang berasal Papua, khususnya dari 
Kabupaten Mimika, Pegunungan Bin
tang dan Deiyai,” kata Pascalis men
jelaskan.

Pelatihan Konseling Staf Binterbusih

Meningkatkan Kompetensi untuk 

Dalam pelatihan itu diikuti oleh 18 
orang Staf Yayasan Binterbusih Sema
rang dengan fasilitator, Ketua Yayasan 
Binterbusih, Drs Paulus Sudiyo, yang 
dalam kesehariannya aktif memfasili
tasi anak muda Papua dalam mencari 
pemecahan masalah sehari –hari dan 
aktif mengkonseling anak anak Asra
ma Amor Semarang.

Sementara Fifin Anneta, Spd.M 
Si aktif sebagai konselor di Sekolah 
Kak Seto, Bekerja sebagai konselor di 

Yayasan Mentari Indonesia Jakarta  
untuk anak usia dini dan Valent Djan
goen, S.Pd berpengalaman puluhan 
tahun menangani anakanak remaja 
bermasalah di SOS Desa Taruna Jakar
ta.

Ketiga faslitator ini memberi pe
mahaman kepada para peserta agar 
dapat mempraktekan  ketrampilan 
dasar konseling secara komprehensif 
dan melalui pelatihan ini tim konsel
or menemukan strategi dan metode 

Atas : Fasilitator dan staf yayasan 
Binterbusih foto bersama usai 
pelatihan konseling.

Bawah : Diskusi dan berbagi 
pengalaman para peserta 
konseling.

Foto lainnya : Peserta pelatihan 
menikmati kegiatan pelatihan  
baik ya didalam ruangan maupun 
diluar ruangan.
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Mewujudkan Visi dan Misi

dalam  mendampingi anak dan ke
lompok.

Pada hari pertama (9/2) peserta 
memperoleh materi tentang cara me
mahami anakanak yang dikonseling 
berdasarkan latar belakang, budaya,  
kebiasaan dan kecenderungan di Pa
pua dibawakan oleh Drs. Paulus Sudi
yo. 

Usai istirahat siang dilanjutkan 
dengan materi Ketrampilan dasar 
kon seling dan praktek oleh Fifin An

neta, Spd.M Si dan Valent Djangoen, 
S.Pd.

Sementara di hari kedua peserta 
memperoleh materi dasardasar kon
seling dan praktek.

Melalui kegiatan ini panitia ber
harap bisa membawa perubahan 
dalam melakukan pen dekatan terha

dap anak baik pelajar maupun maha
siswa.

“Besar harapan juga para karyawan 
Yayasan Binterbusih semakin tang
guh dalam meningkatkan kompeten
si untuk mewujudkan visi dan misi 
lembaga,” kata Pascalis Abner menu
tup laporannya. (miskan)

Ketua Yayasan Binterbusih, Drs Paulus 
Sudiyo membawakan materi.

IST/BINTERBUSIH
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Sejak pukul 06.00 WIT, Tim Dok
ter Terbang sudah berada di banda
ra, menunggu jadwal penerbangan 
helicopter yang akan menuju Kam
pung Baluni. Sebuah kampung yang 
terletak di dataran tinggi Kabupaten 
Mimika, melalui transportasi udara 
tersebut hanya dibutuhkan waktu se
lama 15 menit.

 Sesaat setelah petugas tiba, terlebih 

Layanan Dokter Terbang

Menjangkau Daerah yang Tak Terjangkau
dahulu dilakukan sosialisasi kegia
tan kepada Kepala Kampung Baluni,  
Akiler Janampa, kaderkader posyan
du serta seluruh masyarakat. Sosial
isasi dilakukan di Balai Kampung 
Baluni. Sosialisasi dilakukan untuk 
memberikan informasi kepada mas
yarakat tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan memperkenalkan 
seluruh anggota tim yang ada.

Tim Layanan Dokter Terbang yang 
terdiri dari, Biro Kesehatan LPMAK, 
petugas kesehatan Dinas Kesehatan 
Mimika dan staf Distrik Tembagapu
ra menuju Kampung Baluni, Jagamin 
dan Aroanop. 

Kegiatan ini bertujuan memberi
kan pelayanan kesehatan preventif, 
promotif dan kuratif di daerah terpen
cil yang tidak ada layanan kesehatan 

Atas : Kepala bagian Kesmas 
Biro Kesehatan LPMAK, Hengky 
Womsiwor saat memberikan 
penyuluhan kesehatan bagi 
masyarakat di Kampung Jagamin.

Kiri : Anak - anak di Kampung 
Baluni dan Jagamin menerima 
makanan tambahan berupa susu 
dan telur.
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rutin. Memberikan dan meningkat
kan pengetahuan HIV, TB kader dan 
masyarakat agar mampu berperilaku 
hidup sehat dan terhindar dari penu
laran penyakit TB dan HIV serta 
melakukan monitoring dan evaluasi 
pelayanan kesehatan yang dilakukan 
oleh petugas kesehatan dari mitra 

kerja biro kesehatan LPMAK.
Program dokter terbang merupakan 

bagian dari renstra biro kesehatan 
tahun 2018 2022 agar tercapai pem
erataan pelayanan kesehatan sampai 
ke daerah daerah terpencil di wilayah 
program yang tidak terjangkau pe
layanan kesehatan rutin. 

Koordinator Kesehatan Masyarakat 
dataran Tinggi LPMAK, dr. Milka 
Tiranda mengatakan masyarakat 
memberi respon yang baik dalam ke
giatan pengobatan dan penyuluhan, 
“Anakanak maupun orang dewasa 
sangat antusias dalam mengikuti se
sisesi penyuluhan, selain itu aparat 
kampung sangat membantu kegiatan 
dan ikut berperan serta dalam seluruh 
rangkaian kegiatan selesai,” Katanya.

Dalam kegiatan ini, Tim Dokter ter
bang melaksanakan vaksinasi pada 
bayi, balita dan ibu hamil. Pelayanan 
orang sakit dilakukan setiap saat atau 
tidak membatasi waktu. 

Selain itu juga dilakukan pengo
batan, pemberian Vitamin A dan 
Obat cacing yang dilakukan di Kan
tor Kampung Baluni. Sementara kee
sokan hari penyuluhan kesehatan 
baru dilaksanakan oleh karena mama 
mama sudah berangkat ke kebun.

“Pada hari pertama, di Kampung 
Baluni sebanyak 21 pasien diobati, 
tiga anak telah diimunisasi dan 16 
anak mendapat Vitamin A dan obat 
cacing sedangkan dua ibu hamil telah 

Koordinator Kesmas Dataran Tinggi 
LPMAK, dr. Milka Tiranda mengambil 
sampel darah.

Penimbangan pada anak-anak berusia 
dibawah lima tahun oleh kader 
Posyandu.

helikopter satu-satunya alat transportasi 
yang dapat menjangkau Kampung 
Baluni dan Jagamin.

DOK BIRO KESEHATAN
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siwor mengatakan di kampung Jagamin juga 
dilakukan layanan kesehatan bagi masyarakat 
yang ada dan Antenatal care bagi ibu hamil. 

“Tak hanya pengobatan, Kami juga melaku
kan penyuluhan tentang Diare, Cacingan, dan 
Kebersihan diri  kepada 60 murid SD Inpres 
Baluni, selain itu juga Kami memberikan Vita
min A, obat cacing dan imunisasi kepada bayi 

dilakukan ANC,” kata dokter Milka 
seraya menambahkan sebanyak 15 
bayi dan balita telah ditimbang.

Keesokan harinya Tim berangkat 
ke Kampung Jagamin yang ditem
puh dengan berjalan kaki selama satu 
jam melewati sungai, mendaki dan 
menuruni gunung. 

“Tim Dokter Terbang harus ber
jalan kaki melawati jalan yang cukup 
terjal, menyebrangi sungai dan naik 
turun gunung untuk mencapai kam
pung Jagamin, meskipun medan yang 
sangat sulit, Kami tetap komitmen 
melaksanakan program dan melayani 
masyarakat,” kata Marina Beanal, 
Staf Biro Kesehatan LPMAK wilayah 
Dataran Tinggi.

Sementara itu, Kepala Bagian Kes
ehatan Masayarakat, Hengky Wom

Atas : Staf Kesehatan Masyarakat LPMAK, Marina 
Beanal memberikan telur kepada anak-anak di 
Kampung Baluni.
Kiri dan bawah : Penimbangan pada anak-anak 
berusia dibawah lima tahun.
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maupun balita,” Jelasnya.
Selain kegiatan yang dilaksanakan 

di gedung atau fasilitas umum, Tim 
Dokter Terbang juga melakukan ke
giatan home visit pada ibu nifas yang 
baru melahirkan anak ketiga. Dalam 
kegiatan itu tim menimbang bayi, 
memeriksa tali pusat dan menyuntik 
imunisasi Hepatitis dan BCG setelah 
itu, ibu diberi vitamin penambah 
darah dan vitamin A serta mengedu
kasi cara memandikan bayi dan mer
awat tali pusat.

Kegiatan Layanan Dokter terbang 
ini dilaksanakan dengan melibatkan 
petugas kesehatan dari Dinas Keseha
tan Kabupaten Mimika, Pemerintah 
Distrik Tembagapura, dan PKK Dis
trik Tembagapura. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 
empat hari, sejak tanggal 5 hingga 8 
maret lalu. (miskan) 

Atas : Petugas Kesehatan membersihkan pusar seorang bayi.
Bawah : Imunisasi pada balita dilakukan oleh petugas kesehatan.
Kiri bawah : pemeriksaan kesehatan seorang warga di Kampung Jagamin.
Kiri atas : Penyuluhan kesehatan oleh Staf Kesmas Biro Kesehatan LPMAK, Marina 
Beanal.

DOK BIRO KESEHATAN
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SEPANJANG tahun 2017, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika 
melakukan pemeriksaan HIV

AIDS kepada  37.668 orang dan mene
mukan 360 kasus baru HIV positif. Se
mentara pada tahun 2016 tercatat 300 
an kasus baru HIV.

Untuk menekan angka kasus baru 
dan pencegahan  HIVAIDS di Mimi
ka, Persekutuan Pelayanan Kese
hatan Kristen di Indoneia (Pelkesi) 
bekerjasama dengan Biro Kesehatan 
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) dan 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 
Kabupaten Mimika menggadakan 
pelatihan penanganan HIV/AIDSbagi 
petugas dan penanggungjawab pro
gram  (18/1). 

Pelatihan yang digelar di Kantor 
Pelkesi Timika Indah ini diikuti 30 
orang peserta terdiri dari penanggu
ngjawab program HIV/AIDS dan ma
laria LPMAK serta penanggungjawab 
program klinik berjalan dan staf kam

Pelkesi dan Biro Kesehatan Gelar 
Pelatihan Penanganan HIV/AIDS

Peserta pelatihan dan fasilitator foto bersama usai pelatihan penanganan HIV-AIDS.
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pung sehat Pelkesi.  
Staf Biro Kesehatan LPMAK, Frans 

Wabiser yang juga penanggungjawab 
program HIVAIDS mengatakan, pela
tihan ini bertujuan untuk meningkat
kan pe nge tahuan para penanggung
jawab program. 

“Peserta pelatihan memperoleh 
ma teri tentang bagaimana cara pen
ce gah an  dan pengobatan terhadap 
pen  derita HIVAIDS,” katanya, sera ya 
menambahkan materi pelatihan di
sam paikan oleh KPA Mimika.

Tak hanya teori para peserta juga 
berlatih cara menggunakan peralatan 
reagen SD bioline, Onko prob dan 
Triline untuk pemeriksaan HIV dan 
sifilis.  

“Melalui pelatihan ini diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan petugas lapangan 
atau penanggungjawab program da
lam pencegahan dan penanggulangan 
HIVAIDS di Kabupaten Mimika,” 
kata Frans menambahkan. (ferdi-
nand iri/miskan) 

Suasana pelatihan penanganan HIV-AIDS yang diadakan oleh Pelkesi bekerjasama 
dengan LPMAK.

FOTO-FOTO : FERDINAND IRI



20 LAndAS Edisi 102 | Januari - Februari 2018Tahun XII

LEMBAGA Pengembangan Mas
yarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) melalui Biro Keseha

tan  bekerjasama dengan Pusat Kese
hatan Masyarakat (Puskesmas) Distik 
Amar dan Persekutuan Pelayanan 
Kristen untuk Kesehatan di Indone
sia (PELKESI) pada Senin (5/2) hingga 
Selasa (6/2) memberikan pelayanan 
di Distrik Amar melalui program Pe
ngen dalian Malaria dan Kampung 
Sehat.

Kegiatan pelayanan yang dilaku
kan di enam kampung  yakni  Amar, 
Kawar, Manoware, Ipiri, Paripi dan 
Ya raya itu meliputi penyuluhan ma
laria, pengambilan sampel dan pengo
batan malaria serta TB. Selain itu juga 
pemerikasaan ibu hamil, imunisasi 
dengan pemberian vitamin A kepada 
balita, serta penyuluhan materi kese
hatan secara umum yang berkait
an dengan Pola Hidup Bersih Sehat 
(PHES).

Penanggungjawab program TB, HIV 
dan Malaria Biro Kesehatan LPMAK, 
Frans Wabiser mengatakan, kegiatan 
ini ditangani langsung oleh dokter 
dan tenaga kesehatan juga melibat
kan warga setempat.

Dijelaskan,  masyarakat yang terli
bat dibagi dalam dua kategori, yaitu 
warga partisipan dan warga teruta
ma pemuda yang dilatih khusus un
tuk Penyemprotan Residual Dalam 
Ruang  an/ Indoor Residual Spraying 
(IRS).

Warga partisipan lebih berperan 
sebagai mediator, organisator massa, 
membantu menyediakan kebutu
han petugas, bahkan kadang menye
diakan makanan lokal (sagu, ikan dan 
keraka) untuk petugas.

“Kami melihat ini sebagai ungka
pan terimakasih dari warga. Kadang 
mamamama bakar sagu dan ikan 
untuk kami makan. Sementara warga 

kesehatan

Warga Amar 
Makin Sehat

yang telah terlatih menggunakan peralatan penyemprotan IRS, selalu 
membantu petugas saat penyemprotan rumah warga”, ungkap Frans. 

Angka warga sehat di Distrik Amar dinilai semakin tinggi. Hal ini terkait 
erat dengan adanya program kampung sehat dan kesadaran masyarakat 
untuk menjalani pola hidup sehat.   Namun terkait dengan itu, LPMAK se
suai komitmennya, akan tetap menjalankan program kampung sehat. Pe
layanan kesehatan di Distrik Amar melibatkan sebanyak 19 orang tenaga 
medis termasuk partisipan.  (ferdinand iri)

Pengendalian penyakit malaria di Pesisir Mimika. progam ini dilaksanakan 
kerjasama LPMAK, Dinas Kesehatan Mimika dan Pelkesi selaku pelaksana 
program di kampung.

FOTO-FOTO : FRANS WABISER
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BIRO Kesehatan LPMAK dalam 
menjalankan seluruh program pe
layanan selalu merujuk pada ren
cana strategis. Salahsatunya ter
masuk program Kampung Sehat.

Hal itu disampaikan Kepala Biro 
Kesehatan LPMAK, Yusup Nugro
ho menanggapi adanya keluhan 
sejumlah pihak yang menilai Pro
gram Kampung Sehat LPMAK di 
kampung – kampung pedalaman 
dan pesisir selama ini berjalan 
sendiri tanpa koordinasi dengan 
Puskesmas setempat.

Di temui di ruang kerjanya  Se
lasa (6/3), Yusup menjelaskan, 
dalam penyusunannya, semua 
program kesehatan LPMAK ter
masuk Program Kampung Sehat 
sudah dibicarakan dalam rencana 
strategis dan selalu meminta ara
han dari berbagai pihak, termasuk 
Dinas Kesehatan dan BAPPEDA, 
serta stakeholder lainnya.

“Karena secara teknis, dinas kes
ehatan yang bertanggungjawab 
mengurusi kesehatan. Sementa
ra BAPPEDA mengurusi peren
canaan pembangunan. Setelah 
mendapat arahan barulah Biro 
Kesehatan LPMAK mulai meru
muskan program dan setelah itu 
disahkan lagi oleh Badan Pengu
rus ( BP ) LPMAK, dimana dida
lamya ada unsur pemerintahan 

Program Biro Kesehatan 
Merujuk pada Renstra

dan pihak lain. Jadi tidak ada yang 
keliru disana”, kata Yusup.

Yusup juga mengatakan, sebe
lum mengunjungi kampungkam
pung untuk memberikan pe
layanan, Biro Kesehatan LPMAK 
selalu menyurati baik Kepala 
Puskesmas, Kepala Distrik, Kepa
la Kampung, tokoh masyarakat 
dan pihak keamanan dalam hal ini 
TNI/Polri jika ada.

“Biro Kesehatan LPMAK sela
lu membangun komunikasi dan 
bekerjasama dengan petugas dinas 
setempat saat melayani kesehatan 
masyarakat. Kami tidak berjalan 
sendiri, namun terkait dengan 
kritik itu tentu Biro Kesehatan 
LPMAK harus juga instropeksi, 
bisa saja surat tidak sampai,” kata 
Yusup. Sementara itu ditempat 
berbeda, Bagian SDM yang mem
bawahi Kesehatan dan Pendidikan 
di Lembaga Musyawarah Adat 
Suku Kamoro (LEMASKO),  Sabi
nus Bokeyau berpendapat, saat ini 
yang terpenting adalah bagaima
na pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat itu dapat terpenuhi, 
khususnya masyarakat di daerah 
pedalaman dan pesisir.

“Pelayanan kesehatan mas
yarakat akan terpenuhi jika petu
gas selalu berada di tempat tugas,” 
tegas Sabinus. (ferdinand iri)

Yusup Nugroho
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BIRO Pendidikan LPMAK 
akan memfasilitasi sementara 
pelajar dari Kampung Banti, 

Distrik Tembagapura hingga mereka 
lulus ujian.

Pernyataan itu disampaikan Kepala 
Biro Pendidikan LPMAK, Simon 
Kasamol dalam diskusi  bersama 
Perwakilan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Mimika, 
para guru dari Kampung Banti dan  
perwakilan PT Freeport Indonesia 
serta Pengurus Sekolah dan Asrama 
Taruna Papua, di Sekolah Taruna 
Papua SP IV, Wonosari Jaya baru
baru ini.

Simon mewakili WaSe Pendidikan 
LPMAK, Febian Magal menjelaskan, 
dari hasil pertemuan itu, disepakati 
LPMAK hanya menampung pelajar 
Banti dan menanggung semua 
kebutuhan hidup mereka sampai 
pelaksaan ujian berakhir.

Setelah itu LPMAK akan 
kembalikan para pelajar tersebut 
kepada orang tua mereka. Hal senada 
juga disampaikan Pendamping Biro 
Pendidikan LPMAK perwakilan PTFI, 
Samuel Rorimpandey. 

Dikatakan, penampungan 
sementara pelajar Banti di Sekolah 
dan Asrama Taruna Papua 
telah diputuskan dalam rapat 
Badan Pengurus (BP) dan Badan 

pendidikan

LPMAK Fasilitasi Sementara Pelajar Banti Sampai Lulus Ujian

Musyawarah (BM) LPMAK. Sehingga 
yang terpenting saat ini yaitu 
menyediakan guruguru pendam
ping. 

Terkait dengan guruguru tersebut, 
Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Mimika, 
Anton Tangkelayuk  mengatakan, 
pi hak nya  bertanggungjawab  meme
nuhi kebutuhan guru pendamping 
untuk  pelajar Banti. 

Anakanak sekolah yang berjumlah 
56 murid SMP dan 38 murid SD ini 
sementara ditampung di Asrama 

Taruna Papua milik LPMAK dengan 
fasilitas dua ruang tidur untuk putra 
putri, perlengkapan belajar dan 
ruang makan. 

Sebelumnya, seperti pemberitaan 
media massa lokal dan nasional, 
bahwa telah terjadi penembakan 
secara mafis oleh kelompok kriminal 
bersenjata (KKB) di Kampung Banti 
dan sekitar areal kerja PT. Freeport 
Indonesia, yang menyebabkan warga 
setempat termasuk para guru dan 
murid harus dievakuasi  ke kota 
Timika. (ferdinand iri)

Pertemuan antaara LPMAK, 
PT. Freeport indonesia dan 
Dinas Pendidikan Mimika  
serta para guru membahas 
nasib anak-anak SD Banti 
yang akan mengikuti ujian 
nasional.

FERDINAND IRI



23LAndASEdisi 102 | Januari - Februari  2018 Tahun XII

SEBAGAI upaya memenuhi 
kebutuhan pullet pada 
kelompok usaha peternakan 

ayam petelur tujuh Biro Pengem
bangan Ekonomi Suku di LPMAK, 
maka Biro Ekonomi Suku Mee 
membentuk dua Kelompok Usaha 
Day Old Chicken (DOC) yang 
diberi nama masingmasing yakni 
KU Gaya Baru dan KU Enaida.

Demikian penjelasan  Kepala 
Biro Ekonomi Suku Mee, Silvester 
Tebai, belum lama ini di ruang 
kerjanya. Dijelaskan, pertumbuhan 
sektor peternakan termasuk usaha 
ayam petelur di Timika khususnya 
semakin pesat, sehingga permint
aan terhadap pullet ( ayam yang 
siap bertelur/ ayam produktif ) juga 
meningkat.

Ini menjadi kesulitan LPMAK 
saat ayam dewasa yang sudah tidak 
produktif harus diganti dengan 
pullet baru, karena LPMAK sendiri 
memiliki sebanyak 34 peternak 
binaan, khususnya ayam petelur. 
Terkait dengan itu, Biro Mee  me
lihat hal ini sebagai suatu peluang 
usaha, sehingga dibentuklah dua 
KU DOC untuk selanjutnya menye
diakan pullet bagi peternak. Untuk 
sementara kedua KU DOC binaan 
Biro Mee belum bisa memproduksi 
DOC sendiri, sehingga didatangkan 
dari Makasar melalui cargo udara.

“Kami datangkan DOC ( anak 
ayam usia dibawa 10 hari ), lalu 
memelihara sampai usia ratarata 
18 dan 20 minggu. Setelah itu kami 
distribusikan ke semua Biro Suku 
yang memiliki KU Peternakan 
Ayam Petelur. Jadi kami saling 
membantu,” ungkap Silvester.

Dua KU DOC yang beralamat di 
SP II ini masingmasing memiliki 
empat anggota. Selain itu Biro 
Mee LPMAK juga sedang meran
cang pengembangan usaha pakan 
ternak dengan biaya yang murah 
namun berkualitas. (ferdinand iri)

ekonomi

Biro Ekonomi Suku Mee Bentuk Dua DOC

Asisten dokter hewan LPMAK, Anton Pinimet memberikan vitaman pada anak ayam. 

Kepala Biro Ekonomi Suku Mee, Silvester Tebai saat meninjau peternakan ayam 
DOC.
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ekonomi

Lembaga Pengembangan Mas
yarakat Amungme dan Kamoro 
( LPMAK ) melalui Biro Pengem

bangan Ekonomi Suku Kamoro ( Biro 
Kamoro LPMAK ) pada awal Desem
ber 2017 mengadakan monitoring 
pada kampung program di pesisir 
Mimika.  Monitoring itu dilakukan 
tanpa pemberitahuan sebelumnya 
alias mendadak. 

Pjs. Kepala Biro Kamoro LPMAK, 
Agustinus Takati mengatakan, tu
juan dilakukan monitoring secara 
mendadak  yaitu agar pihaknya dapat 
memastikan aktifitas pengurus Kios 
Kampung. 

“Kalau diberitahu nanti petugas
nya siap ditempat, sehingga kunjun
gan ini dilakukan mendadak, agar 
kami dapat memastikan keberadaan 
petugas dan kalaupun berada di Kota 
untuk belanja barang jualan, dihara
pkan ada petugas yang tetap menjaga 
Kios”, ungkap Agustinus.

“Kami berharap sebelum barang 
jualan habis, harus sudah ada stok 
baru, sehingga proses jual beli ba
rang tidak terputus”, tambah Agusti
nus. Kunjungan pertama monitor
ing dilakukan di kampung Aika dan 
Wapuka. Pada Kios Kampung ini, 
didapati salahsatu petugas sedang 
melakukan aktifitas transaksi jual 
beli barang. Sementara berdasarkan 
informasih yang diperoleh dari petu
gas tersebut menyebutkan, pendamp
ing Kios dari KPO Unipa dan petugas 
lainnya sedang berbelanja stok barang 
di Timika. 

Laporan lain yang disampaikan 
kepada tim monitoring yakni terkait 
dengan kapasitas ruangan gudang 
yang dinilai sempit sehingga susah 
untuk menampung barang. Terkait 
dengan kondisi itu, maka sebagian 

Biro Kamoro 
Monitoring 
Akhir Tahun

barang jualan akhirnya ditampung di 
kamar petugas. 

Dijelaskan juga, fasilitas bangu
nan kios dinilai tidak terlalu besar 
sehingga perlu bangunan baru dan 
pondasi tiang pancang bagian tengah 
Kios sudah menurun sehingga lantai 
juga ikut tertarik kebawah. Tindak 
lanjut keberadaan dan kondisi bangu

nan Kios di AikaWapuka dari hasil 
laporan dan monitoring ini, lansung 
dijawab Kepala Biro Kamoro, Agusti
nus Takati. Dikatakan, keberadaan 
bangunan yang dinilai tidak layak 
itu akan disampaikan kepada Wakil 
Sekertaris Eksekutif, Wase Bidang 
Ekonomi LPMAK agar nantinya bisa 
ditindak lanjuti, karena bangunan ini 

Salah seorang penjaga kios kampung menunjukkan bagian bawah kios yang rusak 
akibat air pasang. Pegurus kios kampung menahan abrasi dengan pasir di dalam 
karung (kanan).

Pjs. Kepala Biro Kamoro LPMAK, Agustinus Takati (dua dari kanan) memeriksa 
buku kas kios kampung didampingi Billy Korwa dan Antonius Mipitapo (kanan).
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ekonomi

harus direnofasi secara menyeluruh. 
Kondisi kerusakan fasilitas bangunan 
Kios juga terjadi pada Kios Kampung 
Keakwa Lama, dimana semua pondasi 
bagian tengah bangunan tergantung 
akibat erosi. Salahsatu Ketua Rukun 
Tetangga (RT) di Keakwa Lama, 
Anton Mumukare menjelaskan, aki
bat dari pasang surut air, tanah diba
gian bawah kolong Kios ikut tergerus, 

akibatnya tiang pondasi tercabut dan 
tergantung. 

Diungkapkan Anton, masyarakat 
bersama petugas dan pendaping Kios 
dari KPO Unipa telah mengakali 
dengan mebuat pagar dan menim
bun tanah untuk menahan erosi. Hal 
senada juga disampaikan Koordina
tor Pendamping Kios Kampung dari 
KPO, Ambros. Ditempat terpisah Am

bros kepada LAndAS menjelaskan, 
pihaknya bersama masyarakat juga 
telah mengganti tiang pancang pon
dasi. Namun dari pantauan LAndAS 
di lokasi bangunan Kios, kekuatan 
alam susah untuk ditaklukan, kare
na tanah dibagian kolong bangunan 
masih tergerus akibat pasang surut 
air dan perlu penanganan yang lebih 
serius. (ferdinand iri)                                          

Tim monitoring Biro Kamoro berdiskusi dengan warga saat melaukan monitoring di 
pesisir Mimika.

FOTO-FOTO : FERDINAND IRI

Petugas kios kampung melayani 
pembeli. Foto bawah stok barang di 
gudang kios kampung.
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adat

dilibatkan dalam moni toring pelak
sanaan program ke dua lembaga adat 
tersebut.

Abraham mengatakan bahwa kerja 
sama serupa bukanlah yang pertama 
kali melainkan sudah terjalin bebera
pa tahun sebelumnya. Ia juga menga
kui bahwa dana bantuan LPMAK 
tersebut kepada dua lembaga itu rela

Bantuan Dana untuk LEMASKO dan LEMASA

Januari  Juni. Sedangkan sisanya 
diberikan pada termin kedua setelah 
dua lembaga tersebut menyerahkan 
laporan program dan laporan penggu
naan dana kepada LPMAK.

Selain itu LPMAK sebagai pi hak 
yang memberikan bantuan dukung
an dana dalam rangka pendanaan pro
gram kerja dan operasional ju ga harus 

LEMBAGA Pengembangan Mas
yarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) Timika, Kabupaten 

Mimika, Papua, memberikan bantu
an berupa dana kepada dua institusi 
adat suku asli Mimika yaitu Lemba
ga Masyarakat Adat Suku Amungme 
(LEMASA) dan Lembaga Masyarakat 
Adat Suku Kamoro (LEMASKO).

Pemberian dukungan dana bagi dua 
lembaga adat tersebut ditandai den
gan penandatangan kerja sama antara 
LPMAK dan dua lembaga tersebut di 
Timika, beberapa waktu lalu.

Sekretaris Eksekutif LPMAK Abra
ham Timang mengatakan bantuan 
yang diberikan masingmasing kepa
da dua lembaga tersebut sebesar Rp 15 
miliar. 

Dana tersebut akan diberikan da
lam dua termin yaitu pertama se
banyak Rp7,5 miliar untuk periode 

Perwakilan LEMASKO, LEMASA foto 
bersama perwakilan LPMAK usai 
penandatangan kerjasama.

Ketua LEMASKO, Robert Waropea 
(kanan) dan Sekretaris Eksekutif 
LPMAK, Abraham Timang 
menandatangani berkas perjanjian 
kerjasama.

Ketua LEMASA, Odizeus Beanal menandatangani berkas perjanjian kerjasama.
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adat

tif menurun sesuai dengan alokasi an
ggaran PT Freeport Indonesia kepada 
LPMAK melalui program CSRnya.

Berkurangnya dana yang diberi
kan oleh Freeport menurut Abraham 
bukan saja berpengaruh kepada dana 
untuk kedua lembaga tersebut me
lainkan juga terhadap LPMAK sendiri 
sehinggaa pada Maret 2017 terpak
sa mengurangi sejumlah program 
ter   masuk memangkas sebanyak 73 
karyawan.

Kendati demikian Abraham berha
rap agar dengan dana yang sedikit ter
sebut dapat digunakan dengan maksi
mal sehingga programprogram yang 
telah direncakanan oleh Lemasko dan 
Lemasa dapat berjalan dengan baik. 

Selain itu sebagai Sekretaris Ekse
kutif, Abraham berharap terjalinnya 
koordinasi yang baik antara LPMAK 
dengan semua lembaga mitra sebab 
da lam hal ini semuanya mengem
ban tanggung jawab yang sama yaitu 
pengembangan masyarakat terutama 
dalam bidang pendidikan, kesehatan 
dan ekonomi. (antara/miskan)

Perwakilan LEMASA dan LEMASKO 
ber diskusi dengan Tim Sekretaris 
Ekse kutif LPMAK sesaat sebelum pe-
nan datanganan berkas perjanjian ker-
jasama.

WASE Pendukung, Kristianus Ukago (foto kiri) menyerahkan plakat LPMAK kepada 
perwakilan LEMASKO, Dominicus Mitoro. Sementara Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Abraham Timang juga menyerahkan plakat kepada perwakilan LEMASA sebagai 
kenang-kenangan.

Ketua LEMASA, Odizeus Beanal (kanan) menerima berkas perjanjian 
kerjasama dari Ketua Badan Pengurus LPMAK, Robert Waropea.

Wakil Ketua Badan Pengurus LPMAK, Yohanes Deikme menyerahkan berkas 
PKS kepada Ketua LEMASKO, Robert Waropea.

FOTO-FOTO : MISKAN
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pendukung

Program ”Jaksa Menyapa”
Menjalin Kedekatan dengan Warga

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) 
Timika dan Radio Publik 
Mimika (RPM) milik LPMAK 

bekerjasama dalam program “Jaksa 
Menyapa”. Program siaran ini bertu
juan agar masyarakat di Kabupaten 
Mimika memahami hukum dan pada 
akhirnya menjadi masyarakat yang 
sadar hukum. Selain itu Kejaksaan 
Negeri Mimika dapat menjalin ke
dekatan dengan masyarakat Mimika.

Penandatanganan nota kesepaha
man bersama ini dilaksanakan pada 
rabu (24/1) sekaligus lauching pro
gram Jaksa Menyapa bertempat di 
Studio RPM komplek Pusat Pendi
dikan Terpadu Aklinemuk Kamore 
(PPTAK) belakang klinik Hadeli Sari 
Timika. 

Program ini akan disiarkan di RPM, 
FM 102 Mhz setiap hari Sabtu pukul 
09.00 hingga 10.00 WIT. Dengan nara 
sumber seluruh jaksajaksa di Kejari 
Mimika yang akan dilakukan secara 
bergantian.

Kepala Kejaksaan Mimika, Alex Su
marna mengatakan melalui acara ini 
masyarakat diharapkan dapat mema
hami hukum seperti hukum pidana, 
hukum perdata, hukum tata usaha 
dan hukum lainnya yang dilakukan 
melalui dialog interaktif. “Materi 
yang akan disiarkan bervariasi seh
ingga masyarakat dapat memperoleh 
pengetahuan dan diharapkan dapat 
memahami hukum yang berlaku,” 
katanya.

Selain itu, Kajari menjelaskan, dia
log interaktif “ Jaksa Menyapa” mer
upakan  sebuah program nasional 
yang diinstruksikan langsung oleh 
Jaksa Agung RI sejak 18 Januari lalu 
dan ditindaklanjuti oleh seluruh ke
jaksaan di daerahdaerah.

“Jaksa Agung sudah bekerjasama 

l Kerjasama Radio Publik Mimika dan Kejaksaan Tinggi Mimika

Serah terima berkas perjanjian kerjasama oleh Pts Kepala Biro Humas, Miskan 
dan Kepala Kejaksaan Mimika, Alex Sumarna disaksikan oleh Konsultan RPM, Alex 
Siahainenia dan Kasi Intel Kejari Mimika, Yasozikoshi Zebua.
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pendukung

dengan LPP Radio Republik Indonesia 
dan ditindaklanjuti ke daerahdaerah. 
Berhubung di Timika tidak ada RRI, 
jadi kita jalin kerjasama dengan Radio 
Publik Lokal yang  ada yaitu Radio 
Publik Mimika,” katanya.

Sementara itu, Konsultan RPM me
wakili manajemen Lembaga pengem
bangan masyarakat amungem dan 
Kamoro (LPMAK),  Drs. Alex Siahaine
nia, MM dalam sambutannya menga
takan RPM sangat menyambut baik 
program dialog interaktif “Jaksa Men
yapa”. Menurutnya, program tersebut 
sangat penting bagi masyarakat yang 
awam dengan hukum.

“Dalam kegiatan seperti ini, aka 
ada interaksi langsung anatara mas
yarakat dan nara sumber untuk 
melakukan sesi tanya jawab dan 
tentunya akan bermanfaat bagi mas
yarakat yang awam tentang hukum,” 
jelasnya.

Nota kesepahaman bersama ini 
ditandatangani oleh Kepala Kejak
saan Negeri Timika, Alex Sumarna 
dan Konsultan RPM Drs Alex Sia
hainenia, MM. disaksikan oleh Pts. 
Kepala Biro Humas, Miskan dan Kasi 
Intel Kejari Mimika, Yasozisokhi 
Zebua, SH. Acara ini juga dihadiri 
oleh seluruh Jaksa dan staf yang ada 
di Kejari Mi mika. Launching dan 
Penandatangan ini disiarkan secara 
langsung oleh Radio Publik Mimika. 
(miskan) 

“Materi yang akan disiarkan bervariasi 
sehingga masyarakat dapat memperoleh 
pengetahuan dan diharapkan dapat 
memahami hukum yang berlaku.

Konsultan RPM, Alex Siahainenia dan 
Kepala Kejaksaan Mimika, Alex Sumarna 
mendandatangani berkas perjanjian 
kerjasama.

Foto bersama usai penandatanganan MoU antara RPM dan Kejari Mimika.

FOTO-FOTO : JAMAL JUMADI
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pojok RPM

LPMAK dalam upayaupaya mening
katkan manusia Mimika seutuhn
ya melalui tiga program utama, 
diharapkan diikuti pula dengan 
pembinaan. 

Pemikiran ini disampaikan An
ggota Badan Musyawarah LPMAK 
perwakilan PT. Freeport Indonesia 
Claus Wamafma. Claus menga
takan, semua kegiatan pengemban
gan masyarakat yang dikerjakan 
oleh LPMAK harus berproses 
dengan nilainilai edukasi dan men
talitas. 

Hal ini disampaikan Claus 
Wamafma dalam pertemuan ber
sama anggota Badan Musyawarah 
LPMAK di Timika.  Claus yang juga 
menjabat sebagai Vice President 

Community Development PT. 
Freeport Indonesia itu menjelas
kan, PT. Freeport Indonesia sebagai 
kontraktor pemerintah dan sebagai 
perusahan asing yang berope rasi  di 
Wilayah Kabupaten Mimika, mem
punyai harapan dan masa depan 
bagi pengembangan dan kepentin
gan bersama dalam pembagunan 
daerah. 

Terkait dengan itu Claus ber
harap, perlu adanya kerjasama 
yang baik antar semua pemangku 
kepentingan di daerah ini. 

“Semua pihak harus terbuka, agar 
niat luhur dalam citacita mem
bangun Mimika seutuhnya dapat 
tercapai,” ungkap Claus. (musa 
dendegau)    

SEIRING  berjalannya waktu, ada peningkatan strata 
sosial didalam kehidupan masyarakat yang dinilai telah 

terjadi perubahan kearah yang lebih baik karena tingkat 
pertumbuhan  ekonomi keluarga juga semakin baik. 

Dengan adanya perubahan itu, timbul suatu harapan 
dimana setiap orang sudah harus berpikir  bagaimana  dia 
bertanggungjawab terhadap hidupnya dan keluarganya.  Ber
tanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan  sandang, 
pangan dan papan. Hal ini yang diajarkan gereja sejak masuk 
ke tanah Mimika. 

Terkait dengan itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Caritas 
Timika  yang juga Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John 
Philips Saklil, Pr di Timika mengatakan, Rumah Sakit Mitra 
Masyarakat (RSMM) milik LPMAK adalah rumah sakit orang 
Papua, namun bagi masyarakat yang dinilai telah mampu 
secara ekonomi tidak boleh mendapat pelayanan kese hatan 
dengan gratis. 

Orang Papua yang mampu harus membayar untuk 
mendapat pelayanan di RSMM. Menurut Uskup John Saklil, 
pengelolaan RSMM kedepan sebaiknya menggunakan sistim 
unit cost agar tidak membebani Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dalam hal 
pendanaan setiap tahun nya. (musa dendegau)    

RSMM Sebaiknya Menerapkan Sistem Unit Cost

Membangun Masyarakat Harus 
Mengedepankan Nilai-Nilai Edukasi

Claus Wamafma

Mgr. John Philips Saklil, PrMISKAN

MISKAN
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iklan



SEMANGAT PERUBAHAN
untuk Masyarakat Sejahtera 

dan Berkelanjutan
LPMAK adalah representasi lembaga publik lokal di Papua, 
didirikan oleh para pemangku kepentingan di Mimika, yaitu PT. 
Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika, LEMASA 
(Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme) dan LEMASKO 
(Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro) serta lembaga agama 
(gereja) untuk mengelola Dana Kemitraan PT. Freeport Indonesia.

Visi :

• Menjadi lembaga 
independen, profesional, 
dan mandiri dalam 
pengelolaan lembaga, 
dana, dan program.

• Terwujudnya masyarakat 
asli di Kabupa ten Mimika 
yang berperan sebagai 
penggerak pembangunan 
yang berkelanjutan untuk 
mencapai kualitas hi dup 
yang layak, sejahtera 
lahir batin secara 
berkesinambungan.

Misi:

• Bermitra dengan Para 
Pemangku Kepen
tingan/PPK (pemerintah, 
lembaga adat, PTFI, 
dan lembaga gereja) 
serta lembaga mitra lain 
dalam penyelenggaraan 
program dan lembaga.

• Pengelolaan lembaga 
dan program yang 
berkelanjutan serta 
berpijak pada kearifan 
lokal.

• Menyelenggarakan 
program pendidikan, 
kese hatan, ekonomi 
kerakyatan dan sektor 
lain.

• Memberdayakan masyara
kat asli di Kabupaten Mi
mika secara partisipatoris 
dan berkesinambungan.

GEDUNG KANTOR 1 & 2 : 
Jln. Ahmad Yani No. 68A. Tlp 
: 0901 - 321817, 322888. Fax 
: 0901 - 323318. GEDUNG 
KANTOR 3 & 4 :  Jln. Yos 
Soedarso (Eks Incubator 
PTFI) Timika. Tlp : 0901 - 
321521, 322450, 321763. 
Fax : 0901 - 321933, 323505. 
Timika 99910. Mimika - 
Papua. www.lpmak.org, 
f:lpmak, t : @lpmak_

PROGRAM PENDIDIKAN
1. Anak dan Pemuda 
2. Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan 
3. Fokus Pendukung
4. Fokus Asrama

PROGRAM KESEHATAN
I. Kesehatan Masyarakat

• Kesehatan Ibu dan Anak
• Air Bersih dan Sanitasi
• Pengendalian Malaria dan TB
• Penanggulangan dan 

pencegahan HIV/AIDS
II.  Pelayanan Medis

• Rumah Sakit Mitra Masyarakat 
(RSMM)

• Rumah Sakit Waa Banti (RSWB)
III. Kemitraan dengan Dinas  

 Kesehatan Mimika dan PHMC 

Departement PTFI.

PROGRAM EKONOMI
• Bantuan Modal Kelompok Usaha
• Program Ekonomi Mandiri
• Kredit Usaha Mandiri
• Pengembangan ekonomi Kampung

KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA 
ADAT  DAN AGAMA
• Lembaga Musyawarah Adat Suku 

Amungme
• Lembaga Musyawarah Adat Suku 

Kamoro
• Gereja Katolik keuskupan Timika, 

Dekenat MimikaAkimuga
• GKII Klasis Mimika
• GKI di Tanah Papua, Klasis Mimika
• Gereja Lain

PROGRAM - PROGRAM YANG DIKELOLA


