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Dua orang peserta beasiswa mengikuti 
pendidikan penerbangan di Pro Air
craft Flight Training, Texas, Amerika 
Serikat. Mereka adalah Herman 
Zonggo nau dan Amianus Wan
mang. 5

Lagi, Dua Peserta 
Beasiswa Sekolah Pilot 
di Amerika

 LPMAK pengelola Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia | www.lpmak.org

Mengawali kegiatan program kerja 
LPMAK pada tahun 2014, keluarga 
besar LPMAK menyelenggarakan 
Ibadah Pengucapan Syukur. Ibadah 
dipimpin Uskup Timika, Mgr John 

Philips Saklil, Pr. Apa saja pesan 
pimpinan Gereja Katolik itu kepada 
Keluarga Besar LPMAK saat ibadah 
tersebut, simak laporan utamanya 
Halaman  3 - 4.

Ibarat Utus Domba
di Tengah Serigala
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anggota badan Musyawarah lpMak, alfred douw memperlihatkan salhsatu piagam penghargaan yang diraih lpMak selama tahun 2013, 
usai diserahkan oleh Wakil Sekretaris eksekutif kemitraan, abraham timang.

Sob Komen

Dari reDaKSI
Tahun Kuda Kayu,
 Tahun Kekerasan
Berdasarkan pada zodiak Cina, 2014 merupa
kan tahun Kuda Kayu. Lantas bagaimana sifatnya dan 
bisnis apa yang diperkirakan cemerlang pada tahun 
depan?

Sebuah riset menjelaskan berdasarkan mitos Cina, 
kuda dipandang sebagai binatang yang memiliki 
daya tahan yang sangat kuat, mampu bekerja keras, 
dan memikul beban yang amat berat. Shio kuda juga 
mewarisi kekuatan yang tak kenal lelah, rasa percaya 
diri yang tinggi, dan cinta kebebasan.

Adapun shio kuda kayu dinilai sebagai sosok pribadi 
yang bersahabat, penyabar, mampu bekerja sama, 
berpikiran jernih dan sistematis.

Shio kuda kayu juga memiliki watak riang dan 
cenderung hiperaktif dalam segala hal, terutama 
kegiatan sosial. Kadang tidak terlalu egois dan sedikit 
low profile serta tak akan mau berkompetisi hanya 
karena ingin terkenal.

Dengan melihat sifat dari shio Kuda Kayu maka 
diharapkan para pemangku kepentingan dapat 
bekerja sama, berpikiran jernih, dan sistematis untuk 
mengatasi perlambatan dan tantangan pembangunan 
saat ini.

Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong 
dalam penyampaiannya kepada seluruh karyawan 
dan karyawati LPMAK usai ibadah Senin pagi me
ngatakan, berdasarkan ramalan bahwa tahun kuda 
kayu itu penuh kekerasan, penuh bencana dan 
tan tangan lainnya. Kekerasan bisa saja terjadi secara 
in ternal tapi juga kekerasan secara eksternal. Ada juga 
kekerasan dalam keluarga dan pengertian kekerasan 
itu bukan berarti saling pukul tapi kekerasan dalam 
bentuk bencana alam. Sebab itu masingmasing orang 
mawas diri untuk menghindari kekerasan sebagaima
na ramalan tentang shio tahun kuda kayu itu.

Sebagai karyawan dan karyawati tentu saban 
hari mendapat tekanan dari masyarakat kita yang 
membutuhkan pelayanan prima dan maksimal. Tapi 
terkadang apa yang disampaikan kurang dimengerti 
dengan baik mengakibatkan muncul tindakan ke
kerasan dalam bentuk fisik. Ini yang menurut se
kretaris eksekutif perlu dihindari. Caranya sangat 
se derhana yaitu dengan menjaga komunikasi yang 
baik, sopan dan saling menghormati kepada siapa kita 
bertutur kata.***

Tolong Perhatikan Masalah Sampah
Bersih itu indah, bersih itu nyaman dan bersih itu 

pangkal sehat. Kalimat ini seringkali terlihat di sepan
jang Kota Timika tepatnya di Jalan Yos Sudarso, Ach
mad Yani dan Hasanuddin. Setiap orang yang mem
baca spanduk yang tertulis kalimat tersebut merasa 
sepertinya hanya sebagai slogan saja. Faktanya sam
pah dan perumahan kumuh di dalam kota ini sudah 
tak bisa diurus lagi. Saban hari kita melihat sampah 
menggunung di manamana di pinggiran kota bahkan 
di dalam kota penuh dengan gundukkan sampah. 
Menyedihkan lagi bau sampah menyeruak sampai ke 
manamana apalagi ada sejumlah warung atau rumah 
makan yang berdekatan dengan tempat sampah. Seb
agai warga kota yang baik kami sangat prihatin dengan 
kondisi ini sehingga kami berharap pemerintah daerah 
melalui dinas tata kota bisa memperhatikan masalah 
sampah. Jangan menunggu sampai sampah itu masuk 
ke jalan raya karena terbawa arus air saat hujan meng
guyur kota. Terimakasih

Agata
Jln BaruTimika

Kemacetan di Depan Mata Polisi 
DI daerah lain, setiap pagi polisi sudah biasa terli

hat di antara keramaian jalan raya untuk mengatur 
lalu lintas agar terhindar dari kemacetan, juga pelang
garan. Berbeda dengan di Timika, saya merasa aneh 
sebab di saat lalulintas lagi macet, polisi malah duduk 
santai di depan Kantor Sat Lantas Timika. Saya baru 
beberapa bulan berada di Timika tapi situasi ini mem
buat saya bertanyatanya, mengapa Polisi Lalulintas 
hanya duduk santai sambil ngopi, ada yang utak atik 
handpone, sementara di jalan raya pengendara lagi 
sibuk bunyikan klakson untuk saling meminta jalan 
bagi sesama pengguna kendaraan. Beberapa kali saya 
merasa dirugikan oleh kemacetan seperti itu. Tidak 
ada pengatur lalu lintas di sana. Sebagai pengendara, 
kami berharap Pak Kapolres atau Kasatlantas bisa 
mengingatkan para bapakbapak polisi supaya selalu 
mengatur lalulintas terutama di jalur depan kantor 
Lantas Timika. Terimakasih 

Saripto 
Gang Mawar 
Koperapoka

Kuda Kayu, Kuda Liar atau Kuda Terbang
MeMasUkI Tahun Baru 2014, 
orang menyebutnya dengan isti
lah Tahun Kuda, lucunya lagi ada 
yang bilang Tahun Kuda Kayu. 
Berbagai ramalan di Tahun 2014 
ini bikin banyak orang antara per
caya atau tidak, misalnya saja ada 
yang bilang Tahun Kuda Kayu 
itu penuh dengan kekerasan. Sob 
Komen yang baru pulang libur 
natal dan tahun baru di kampung 
sempat rondaronda ke pasar. Pace 
mau liatliat suasana pasar di tahun 
yang baru, begitu turun dari taksi 
di terminal pasar, Sob Komen baku 
dapat dengan de punya temante
man. Dorang lagi asik ramalramal 
kejadian di tahun 2014 sambil 
pegang buku shio tentang rama

lan. Sob Komen hanya dengar de 
pung temanteman bicara sambil 
tunjuktunjuk buku shio. “Kamo
rang ini bikin diri inti saja, semua 
kejadian di dunia ini atas kehendak 
tete manis tooo, kenapa kamorang 
yang pusing,” Sob Komen tra tahan 
liat de pung temanteman jadi pace 
mulai angkat bicara.

Dapat protes begitu, pace punya 
temanteman malas tahu saja. 
Dorang malah keasyikan bicara 
panjang lebar soal kekerasan, ben
cana alam dan macammacam. Sob 
Komen tambah gemas lagi dan 
pace mulai khotbah. “ Eh, supaya 
kamorang tau eee, manusia itu cip
taan Tuhan dan tra punya kuasa 
lebih dari paitua besar di atas sana. 

Orang mau ramal sampe dunia 
kiamat juga selama paitua besar 
tenangtenang saja, kamorang mau 
bikin apa?” Sob Komen mulai bi
cara banyak.

Jadi di Tahun 2014 ini kamorang 
stop dengan bicara soal tahun kuda 
kayu kaaa, kuda liar kaa, kuda ter
bang kaaa, sekarang itu kamorang 
kerja cari uang supaya bisa piara 
maitua dan anakanak, Sob Komen 
tambah kase nasehat de pung te
manteman. Sebagai orang yang be
ragama, Sob Komen, bicara lagi, ka
morang harus rajin berdoa supaya 
apa yang orang ramal itu tra terjadi 
to. Habis bicara, Sob Komen lang
sung jalan kase tinggal de punya 
temanteman.***
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uskup timika, Mgr john philips Saklil memimpin ibadah perayaan syukur lpMak tahun 2014.

Murid Sekolah dasar taruna papua membawakan sebuah lagu dan tarian. 

tamu dan undangan menyaksikan murid Sd taruna papua menyanyikan sebuah lagu. uskup timika, Mgr john philips Saklil bersama keluarga besar lpMak yosim bersama 
saat kaokatoa band menghibur undangan.

MenJadI garam dan 
terang dunia itu bukan 
sekadar slogan belaka 

tapi harus mengimplementasikan 
kalimat itu dalam misi pelayanan 
kepada sesama manusia.

Itulah pesan pembuka uskup 
Timika, Mgr John Philips Saklil, 
Pr saat memimpin Ibadah Pen
gucapan Syukur Tahun 2014 di 
lingkungan Karyawan dan Kary
awati Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan Kam
oro (LPMAK) pada Kamis (30/1) 
di Kompleks Asrama Taruna 
Papua, Timika.

Merujuk pada tema ibadah 
“Jadilah Garam dan Terang 
Dunia” menurut uskup John 
Philips itulah spritualitas kita se
bagai orang beriman yang punya 
tugas pengabdian, untuk melay
ani orang banyak. 

Memang katakata ini sering 
dipakai dari injil Yesus supaya 
setiap orang menjadi garam dan 
terang dunia, namun kata uskup 
John hal itu perlu permenungan 
karena kalimat menjadi garam 
dan terang dunia itu sangat berat.

“LPMAK mau menjadi garam 
dan terang dunia, itu sangat 
berat,” kata uskup dalam ibadah 
yang dihadiri karyawan dan kary
awati LPMAK itu.

LPMAK telah melewati tahun 
2013 dengan berbagai kegiatan 
program dan sebagai orang beri
man tentu percaya bahwa Tuhan 
akan menyertai seluruh perjala
nan program di tahun yang baru 
sehingga perlu juga mulai dan 
menyelesaikan semua itu dalam 
nama Tuhan.

“Terpenting bagi kita adalah 
kita keluarga besar LPMAK den
gan segala kepeduliannya mensyu
kuri kehadiran di dalam lembaga 
ini, karena kita diutus dalam lem
baga ini bukan hanya untuk bisa 
mendapat hidup dan pekerjaan 
tetapi supaya kita membuat orang 
lain mendapat kelimpahan, kita 
bisa menjadi saluran rahmat dari 
Tuhan kepada banyak orang khu
susnya untuk masyarakat Kamoro 

Ibarat Utus Domba 
di Tengah Serigala

Bekerja di LPMAK

dan Amungme,” kata dia dalam 
khotbahnya.

Sebagai pimpinan Gereja Kato
lik di Keuskupan Timika, dia ber
syukur bahwa kehadiran LPMAK 
telah memberikan banyak hal 
yang luar biasa sebab itu dia 
mengingatkan bahwa tidak ada 
satu kebaikan selalu ditanggapi 
dengan kebaikan dan itu berlaku 
dimanamana. Berbuat baik tidak 
selalu mendapat sambutan yang 
baik.

“Jangankan kita manusia, 
Tuhan Yesus juga berusaha me
wartakan kebaikan tapi juga be
rakhir di kayu salib,” kata uskup 
John.

Tugas itu berat, karena men
jalankan tugas melayani banyak 
orang makanya kerap juga di
tuntut kadang didemo, dikritik 
bahkan sampai merasa tidak ber
daya menerima semua kritikan 

dan semua tantangan di sekitar 
kita.

namun sebagai orang beri
man, uskup mengatakan, kita 
harus bersyukur bahwa bekerja 
di LPMAK itu seperti Tuhan 
mengutus dombadomba di ten
gah serigala dimana kita harus 
kerja bersama orangorang yang 
tidak sepikiran dengan kita, kita 
bekerja dengan orang yang belum 
mengerti kita atau sebaliknya kita 
belum mengerti mereka.

untuk menjadi garam dan 
terang dunia, lagilagi Mgr John 
Saklil mengajak keluarga besar 
LPMAK agar mengikuti rekam 
jejak Yesus melalui firman Tuhan.

Ini sebuah wahyu yang meng
gunakan suatu analogi mengenai 
apa yang harus dilakukan sebagai 
orang kristen, bukan dalam arti 
harafiah agar kita benarbenar 
menjadi garam atau terang tetapi 

Yesus menggunakan suatu analo
gi untuk menjelaskan apa yang 
seharusnya orang kristen laku
kan. Kita sebagai orang kristen 
memang dipanggil sebagai pen
jala manusia, kita harus menjadi 
garam dan terang. Dalam hal ini 
Yesus menggunakan contoh ini 
benarbenar unik dan pantas. 
Yesus mengatakan bahwa orang 
kristen harus menjadi garam dan 
garam tidak boleh kehilangan 
rasa.

Jadi sebagai orang kristen di 
dunia, bila kita melepaskan kasih 
kita maka kita sama seperti garam 
yang sudah tidak memiliki rasa 
lagi, sehingga hanya bisa dibuang 
saja di jalan dan diinjakinjak 
orang.

Tapi Yesus mengatakan bahwa 
“kamu adalah garam dunia”. Kita, 
menurut John Saklil, juga sangat 
familiar dengan buah Roh Kudus 

yang dicatat dalam Alkitab yaitu 
kasih, sukacita, damai sejaterah, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan dan 
penguasaandiri. 

Rasul Petrus misalnya, dalam 
hidupnya benarbenar mengor
bankan seluruh hidupnya men
jadi garam dan terang di dunia, 
karena dia tahu bahwa Tuhan 
Yesus menjadi garam dan terang 
di dunia dan Dia mengorbankan 
dirinya disalibkan. Petrus menger
ti bahwa Yesus merupakan suatu 
garam yang paling berasa dan 
terang yang tidak dapat hilang.

“Sebab itu saya mengajak ke
luarga besar LPMAK untuk bisa 
menjadi penyelamat bagi masyara
kat yang dilayani tentunya dengan 
semangat spiritualitas kita men
jadi garam dan terang dunia,” 
kata Mrg John Saklil. (thobias 
maturbongs)
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sekretarIs Eksekutif 
Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme dan 

Kamoro (LPMAK), Emanuel 
Kemong menegaskan jika ada 
karyawan dan karyawati LPMAK 
ingin memperkaya diri sendiri 
atau kelompok, silakan hengkang 
atau mencari pekerjaan di tempat 
lain sebab LPMAK bukanlah tem
patnya untuk memperkaya diri. 
Sebaliknya LPMAK adalah lemba
ga pelayanan bagi masyarakat Ka
moro dan Amungme khususnya 
dan lima kekerabatan suku yang 
ada di Timika.

Secara tegas dia mengungkap
kan hal itu ketika memberikan 
sambutan pada Ibadah Penguca
pan Syukur Karyawan LPMAK 
Tahun 2014 yang berlangsung di 
Kompleks Asrama Taruna Papua, 
Kamis (30/1).

Sebagai pegawai di LPMAK 
harus mempunyai komitmen ses
uai apa yang disepakati saat perta
ma masuk bekerja di lembaga ini. 
Ada ‘janji’ yang disampaikan se
bagai pegawai itu harus dipegang 
teguh, jangan sampai mengabai
kan itu demi kepentingan prib
adi atau kepentingan kelompok 
untuk memperkaya diri.

“Saya selalu berpikir bagaimana 
kita membuat masyarakat yang 
dilayani ini menjadi bagian dari 
hidup kita dengan memberikan 
porsi yang baik kepada mereka 
sebab memang kita dipanggil 
oleh Tuhan untuk bekerja,” kata 
Emanuel.

Dari ribuan orang pencari 
kerja yang ada di Timika, kary
awan yang bekerja di LPMAK 
adalah orang yang dipilih untuk 
menjalankan pekerjaan mulia wa
laupun tantangannya luar biasa. 
Sebab itu menurut Emanuel Ke
mong, karyawan dan karyawati 
LPMAK patut mensyukuri hal ini 
dengan memberikan pelayanan 
maksimal kepada masyarakat.

Menjelang usianya yang ke18 
tahun ini, LPMAK ibarat sebuah 
pohon yang semakin tinggi dan 
semakin mendapat tiupan angin 
kencang hingga nyaris tumbang. 
Tapi juga ibarat sebuah kapal 
yang sedang berlayar.

“Bagi karyawan LPMAK jadilah garam dan 
terang bagi masyarakat jangan jadi garam 
dan terang bagi diri sendiri. Kalau untuk diri 
sendiri, maaf saya mau katakan LPMAK bukan 
tempatnya”

Ingin Memperkaya Diri

LPmaK bukan 
Tempatnya

“Dan kapal itu baru mencapai 
18 mil dari tepi pantai menuju 
titik tujuan sementara badai terus 
menghantam. Dalam kepanikan 
itu biasanya orang saling me
lempar kesalahan dan saling me
lempar tanggungjawab. Ini tidak 
boleh terjadi tapi semua pegawai 
LPMAK harus membangun satu 
kekuatan,” ujarnya memotivasi 
semangat kerja karyawan LPMAK 
di awal 2014 ini.

Tanpa pimpinan, sambungnya, 
lembaga tidak bisa jalan begitu
pun sebaliknya tanpa pegawai 
lembaga tidak bisa jalan. Dua 
komponen ini sangat penting 
dalam sebuah organisasi termasuk 
LPMAK sehingga semua harus sa
ling mendukung. Seperti sebuah 
kapal yang hendak berlayar harus 
ada kapten, nakhoda, mualim 
satu, dua dan tiga serta anak buah 
kapal dan koki, katanya berilus
trasi.

Semua diharapkan memainkan 
peran berdasarkan SOP yang ber
laku supaya ‘kapal’ itu berlayar 
menuju tujuan sesuai visi dan 
misi yaitu mensejahterakan ma
syarakat Kamoro dan Amungme 
lewat program yang ada. Hal itu 
bisa terwujud apabila semua yang 
bekerja di LPMAK bisa menjadi 
garam dan terang bagi dunia dan 
harus bisa terwujud, sebab itu 
bersyukur bahwa dari sekian ban
yak orang yang ada di atas muka 
bumi ini, kalian yang bekerja di 
LPMAK adalah manusia terpilih 
dan harus menyukuri itu.

“Tugas kita bersama adalah 
bagaimana menjadi garam dan 
terang bagi orang lain dan sesama 
kita terutama kepada masyarakat 
yang kita layani melalui program 
kerja di lembaga,” ujarnya.

Mengawali tahun 2014 ini seb
agai orang beriman, dia mengajak 
seluruh karyawan wajib mensyu
kuri  dan berterimakasih kepada 
Tuhan karena sepanjang tahun 
2013 LPMAK telah menjalankan 
berbagai kegiatan walaupun ada 
kendala dan keterbatasan tapi 
semuanya mampu terlewati.

“Mari kita semua mengambil 
peran masingmasing membantu 
masyarakat,” ujarnya.

Pada 2013 LPMAK mendapat 
beberapa penghargaan dengan 
kategori berbeda, semua orang 
menyampaikan selamat dan apr
esiasi kepada LPMAK tapi seb
agai sekretaris eksekutif, Kemong 
mengatakan semua penghargaan 
itu menjadi tantangan luar biasa 
bagi LPMAK dalam perjalanan ke 
depan. Pasalnya orang akan meli
hat sejauhmana realita yang ada 
di lapangan dengan penghargaan 
yang telah diterima. Sebab itu 
perjuangan LPMAK belum bera
khir dan teruslah berkarya sebab 
mempertahankan sesuatu gelar 
itu lebih sulit dari pada berusaha 
merebutnya.

“Bagi karyawan LPMAK jadilah 
garam dan terang bagi masyara
kat jangan jadi garam dan terang 
bagi diri sendiri. Kalau untuk diri 
sendiri, maaf saya mau katakan 

LPMAK bukan tempatnya,” te
gasnya.

Dia mengingatkan bahwa 
tahun 2014 adalah tahun paling 
berat dalam menjalani kehidupan 
baik kehidupan pribadi maupun 
kehidupan organisasi entah or
ganisasi swasta maupun pemer
intah. Bisa dikatakan juga tahun 
bencana sebab mengawali tahun 
2014 ini tampak terjadi bencana 
di manamana. Apakah ini sebuah 
tandatanda alam? Entahlah, tapi 
bagi seluruh karyawan dan kary
awati  LPMAK, tak ada kata me
nyerah selain tetap berkomitmen 
untuk terus bekerja melayani 
masyarakat sesuai program kerja 
yang ada.

“Apa yang disampaikan pimpi
nan gereja melalui beberapa ilus
trasi berkaitan dengan bagaimana 
menjadi garam dan terang dunia 
itu persis yang dialami LPMAK se

lama ini. Bicara hendak menjadi 
garam dan terang dunia itu gam
pang diucap, enak didengar tapi 
sulit dilakukan dalam kehidupan 
seharihari,” katanya.

Kendati demikian dia berharap 
harus mampu sebagai pelayan 
masyarakat terus memberikan 
pelayanan sesuai bidang tugas dan 
tanggungjawab masingmasing 
orang di dalam lembaga. Menjadi 
garam dan terang tentu banyak 
mendapat tantangan.

Syukuran Karyawan LPMAK 
Tahun 2014 dihadiri perwakilan 
Managemen PT Freeport Indone
sia (PTFI), napoleon Saway, Ang
gota Badan Musyawarah LPMAK, 
Alfred Douw serta para mitra 
kerja LPMAK dan dimeriahkan 
oleh tarian dari anakanak seko
lah Taruna Papua serta Kaokatua 
Group Band. (thobias matur-
bongs)

Sekretaris eksekutif lpMak, emanuel kemong memberikan sambutan. 

Murid Sekolah dasar taruna papua, keluarga besar lpMak dan undangan mengikuti ibadah perayaan syukur lpMak 2014.

paduan Suara iyakoko patea menyanyikan sebuah lagu.
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bertanya pada instruktur atau 
pilot dan selalu dengarkan apa 
yang disampaikan pilot, tapi juga 
jangan sungkan memberitahu 
pilot apabila ada hal yang dirasa 
kurang pas. 

***
Di akhir pekan, Matt meman

faatkan waktu luangnya untuk 
berdiskusi dengan pilotpilot 
lain di mess tempat tinggalnya, 
berolahraga dan mengedit foto 
serta membuat tulisan untuk 
blognya, yang kemudian mengin
spirasi banyak orang di seluruh 
dunia. 

Maklum saja. Selama ini tidak 
banyak pilot pesawat di Papua 
yang rajin menulis dan membagi
kan pengalamannya. 

Ketika aku beritahu bahwa 
kisahkisahnya mengingatkanku 
akan pengalaman Antoine de 
SaintExupery, pilot pesawat cum 
penulis dari Prancis, Matt mem
balas ringan: “saya kurang tahu 
apakah (saya) bisa dibandingkan 
(dengan de SaintExupery), yang 
jelas saya suka membagi pengala
man. Suatu hari nanti mungkin 
saya akan nulis buku, tapi seka
rang ini rasanya ngeblog sudah 
cukup.”  

Tidak heran jika tagline blog 
Matt adalah “Why would you 
want to fly a big jet?” (Buat Apa 
Menerbangkan Pesawat Jet?”). Ya, 
buat apa menerbangkan pesawat 
jet, jika ternyata hanya terjebak 
dalam rutinitas kerja belaka. 
(onny wiranda, staf monev biro 
pendidikan)

bekerja sebagai seorang program
mer komputer ini, sudah lama 
sekali dia mendengar tentang 
asyiknya terbang di Papua. Ada 
sensasi tersendiri dengan mener
bangkan pesawat dari kota besar 
menembus cuaca dan bentang 
alam yang menantang menuju 
desadesa yang terpencil.

Beberapa tempat yang sangat 
berkesan baginya adalah lembah 
menuju Hitadipa, serta desa
desa yang terletak di lokasi yang 
sangat dramatis seperti Deneode, 
Kegata, Apowo, dan Idedua. 
Desadesa, yang bagi Matt, akan 
dengan cepat mengalami pe
rubahan seiring dengan semakin 
lancarnya transportasi udara. Di 
banyak tempat yang dikunjungi 
Matt, tandatanda kemajuan 
zaman mulai nampak, sekalipun 
sama artifisialnya dengan di 
Timika, seperti listrik dan tele
pon genggam. 

Setiap hari aktivitas Matt dimu
lai jam 5:30 untuk melakukan 
pemeriksaan pesawat. Lalu jam 
6:00 Matt memulai penerbangan 
pertama dari lima penerbangan 
dalam satu hari. 

Tugas Matt selesai sekitar jam 
14:30. Rutinitas itu dijalani 
selama 6 hari dalam seminggu.
Kehidupan seorang pilot, apalagi 
pilot pesawat perintis, adalah 
hidup yang spartan menuntut di
siplin dan ketangguhan pribadi.  

Karena itu, bagi anakanak 
muda Amungme yang sekarang 
sedang mengikuti pelatihan dan 
sudah mulai terbang, Matt berpe
san agar mereka menjadi pribadi 
yang aktif, jangan segan untuk 

pada tahun 2006. Setelah itu dia 
melanjutkan pelatihannya hingga 
mendapatkan lisensi sebagai com
mercial pilot dari Bristol Flying 
Centre. 

Setelah mengantongi lisensi 
terbang, Matt mendapatkan 
pekerjaan di Indonesia pada 
tahun 2009 bekerja di Susi Air 
sebagai copilot pesawat Cessna 
C208 Carvan. Pada tahun 2012, 
Matt pindah ke Papua masih di 
maskapai yang sama. Bedanya, 
pesawat yang digunakan di 
Papua adalah Pilatus PC6 Turbo 
Porter. 

Pilatus bisa memuat 9 pen
umpang beserta barangbarang 
bawaan mereka. Jika semua kursi 
disingkirkan, Pilatus mampu 
memuat 850 kg kargo ke daerah 
manapun di Papua. Tidak heran 
jika Pilatus kemudian menjadi 
sangat populer di Papua, karena 
kemampuannya untuk mendarat 
di landas pacu yang pendek. 

Menurut pria yang pernah 

penerbangan besar seperti 
Garuda Indonesia, Airfast, 
Merpati, dan Sriwijaya Air. Tapi 
pesawat mainan itulah yang 
menembusi kabut dan lereng
lereng pegunung an tengah dan 
mendarat di landas pacu kecil 
yang kadang lebih mirip lapang
an volley kelas kampung. 

Kecuali satu obrolan singkat 
dengan pilot helikopter Airfast 
dalam perjalanan ke Potowaybu
ru, saya tidak pernah mendapat
kan gambaran kehidupan para 
pilot helikopter atau pesawat 
pe rintis. Hingga akhirnya, 
berkat perkembangan teknologi, 
sa ya berkenalan dengan Matt 
Dearden, seorang pilot Susi Air 
dari Inggris. Orangnya masih 
muda dan rajin mendokumen
tasikan pengalamannya melalui 
tulisan, foto, dan rekaman video. 

***
Matt Dearden mendapatkan li

sensi sebagai private pilot di Aero 
flying school di Bristol, Inggris 

dI kota yang tidak banyak 
hiburan seperti Timika, me
nonton pesawat mendarat dan 
tinggal landas di bandara Mozes 
Kilangin Timika adalah sebuah 
rekreasi yang menyenangkan. 
Setiap pagi atau sore hari, apalagi 
di akhir pekan, jalan dekat ban
dara dipenuhi orangorang yang 
menonton kesibukan bandara 
Mozes Kilangin. 

Bukan hal yang luar biasa 
sebenarnya. Tapi di Timika, ada 
semacam ketakjuban ketika kita 
melihat helikopter dan pesawat
pesawat perintis yang berukuran 
kecil terbang landas dan berbelok 
ke pegunungan tengah, yang 
membentang abadi menghiasi 
cakrawala bandara Mozes Kila
ngin dan kota Timika. 

Di bandara Mozes Kilangin 
Ti mika atau Sentani Jayapura, 
pe sawatpesawat milik AMA dan 
MAV serta Trigana dan Susi Air, 
nampak seperti mainan diban
dingkan pesawat jet maskapai 

Terbang di Atas Bumi Mimika 

LeMBaGa Pengembangan Ma
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) melalui Biro Pendidi
kan akan mengirim lagi dua orang 
peserta beasiswa untuk mengikuti 
pendidikan penerbangan di Pro 
Aircraft Flight Training, Texas, 
Amerika Serikat. Mereka adalah 
Herman Zonggonau dan Amianus 
Wanmang. Sebelumnya LPMAK 
telah mengirim Alion Belau ke 
lembaga pendidikan tersebut.

Herman dan Amianus ada
lah dua dari lima orang peser
ta beasiswa yang selama ini 
men jalani tes untuk program 
pen didikan penerbangan di 
Curuq, Jakarta. 

Setelah melewati serangkaian 
tes, akhirnya Herman dan Amia
nus dinyatakan memenuhi syarat 
dan siap diberangkatkan ke 
Texas, AS. Sedangkan tiga rekan 
lainnya , satunya mengundurkan 
diri dan dua lainnya akan mengi
kuti pendidikan engineer di Lion 
Air Flight School Surabaya. Saat 

ini Herman dan Amianus sedang 
memperdalam kemampuan ber
bahasa Inggris selanjutnya men
jalani interview di Kedutaan AS 
di Jakarta serta membuat paspor. 

Jika semua persyaratan adminis
trasi selesai maka mereka berdua 
akan berangkat pada Maret 2014 
ini.

Kepala Biro Pendidikan LPM
AK, Titus Kemong menga takan 
jika anakanak Kamoro dan 
Amungme yang berpotensi dan 
punya kemampuan menempuh 
pendidikan di dunia penerbang
an maka LPMAK melalui biro 
pendidikan siap membiayai, apa
lagi saat ini prioritas LPMAK 
kepada anakanak dari dua suku 
yaitu Amungme dan Kamoro. 

Berbicara mengenai dunia pe
ner  bangan tidak saja masalah 
pilot tapi juga pramugari atau 
pra mugara, mekanik, petugas Air 
Trafic Control serta bidang lain 
yang mengurusi pesawat. 

Sebab itu menurut Titus, biro 

pendidikan akan mensosialisasi 
pendidikan penerbangan ini ke 
berbagai sekolah di Timika agar 
anakanak Kamoro dan Amung
me yang berminat bisa memper
siapkan diri sejak dini.

Mitra kerja LPMAK untuk pro
gram penerbangan, George Re
subun mengaku anakanak Papua 

l Herman Zonggonau dan Amianus Wanmang Menyusul Belau ke Pro Aircraft Flight Training

Lagi, Dua Peserta beasiswa Sekolah Pilot di amerika

mempunyai kemampuan yang 
luar biasa untuk semua bidang, 
tidak saja di bidang penerbang
an. Mereka perlu didorong terus 
dan dipersiapkan secara lebih 
baik lagi. Soal kemampuan tidak 
diragukan sebab sudah terbukti 
ketika dibina secara baik, mereka 
mampu bersaing dengan anak

anak lain di luar Papua. George 
mengaku siap menjadikan anak
anak Papua sebagai penerbang 
handal yang nantinya berkarya 
untuk misi pelayanan di negeri 
ini. 

“Kalau kita mau menjadikan 
anakanak Papua khususnya dari 
Kamoro dan Amungme sebagai 
penerbang maka mereka harus 
dipersiapkan sejak dini, sehingga 
saat dites untuk ke penerbangan 
mereka sudah siap. Misalnya, 
sejak masih di SMP, anakanak 
sudah dikasitau tentang dunia 
penerbangan itu seperti apa, begi
tu mereka tamat SMP diarahkan 
ke SMK penerbangan yang bagus 
sehingga pengetahuan dasar mere
ka tentang penerbangan sudah 
mantap, tinggal didorong ke lem
baga pendidikan mana yang dini
lai bagus untuk menjadikan anak
anak itu sebagai penerbang,” jelas 
George dalam perbincangannya 
dengan LAndAS belum lama ini. 
(thobias maturbongs)

lima peserta beasiswa lpMak, dari kiri ke kanan: aminus Wanmang , Mainus pagawak, 
almenda kreutha, Maxi dolame, Herman Zonggonau.

kampung jila tampak dari udara (kiri) masyarakat jila mengerubuti pesawat pilatus pC-6 turbo porter.
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stUdy banding adalah proses 
menggali ilmu khusus tentang 
kelebihan tempat lain. Hasil 
study banding berupa informasi
informasi penting yang bisa di
gali di lingkungan yang dikun
jungi dan harus membawa hasil 
konkret yang menggembirakan 
sekaligus menghasilkan progress 
report yang bisa dijadikan data 
pembanding. Terpenting adalah 
hasil study banding diselaraskan 
dengan kondisi riil di tempat kita 
saat ini dan kemudian dibum
buhi dengan perencanaanperen
canaan matang tentang apa dan 
bagaimana program ke depan 
akan dijalankan. Jadi, kegiatan ini 
harus menjadi proses penggalian 
yang utuh.

Setidaknya ada empat hal yang 
kerap menjadi tujuan melakukan 
study banding. Pertama, untuk 
menambah wawasan tentang tem
pat lain. Kedua, untuk menimba 
pengalaman baru di tempat lain. 
Ketiga, untuk membandingkan 

Menengok Studi Banding Tim Ikopin ke Semarang

PenGeMBanGan diri 
(Personality Development) 
sebagai sarana oleh setiap 

individu untuk membangun jati 
dirinya sendiri, bakatminat mau
pun tujuan hidupnya di masa 
akan datang. 

Bagi setiap orang pastilah 
meng inginkan dirinya menjadi 
sese orang yang berbeda atau lebih 
baik dari sebelumnya, untuk itu 
setiap manusia mempunyai caran
ya sendiri untuk bisa mewujud
kan keinginan maupun citacitan
ya tersebut. Sehubungan hal itu 
sangat diperlukan sekali pengem
bangan diri ini untuk lebih dapat 
mengontrol agar menuju ke pe
rubahan yang lebih baik (positif). 
Sehingga orang tersebut tidak me
nyesal akhirnya. Tidaklah mudah 
untuk mengembangkan diri sese
orang, karena diperlukan sekali 
orang tersebut mengetahui apa
apa yang didalam dirinya sendiri. 
Misalnya apa citacitanya?, apa 
bakat dan minatnya? dan apa tu
juan hidup atau masa depannya  
kelak (mau kemana).

Melihat betapa pentingnya 
pengembangan diri ini, PIBI Iko
pin  bekerjasama dengan Kom
ando Pendidikan dan Kejuruan 
(Dodikjur) Rindam III Siliwangi 
 Lembang Kabupaten Bandung 
Barat menyelenggarakan kegiatan 
Personality Development (PD) 
yang diikuti oleh 35 orang ma
hasiswa Ikopin peserta beasiswa 
Lembaga Pengembangan Ma
syarakat Amungme dan Kamoro 

(LPMAK). Kegiatan tersebut ber
langsung sejak 31 Januari hingga 
2 Februari.

 Penanggungjawab kegiatan 
yang juga pendamping maha
siswa, Agus nugraha melalui re
leasenya yang diterima Redaksi 
LAndAS menyampaikan materi
materi yang diberikan pada keg
iatan tersebut adalah Peraturan 
Baris Berbaris (PBB), Peraturan 
Penghormatan (PP), Tata upaca
ra Studi (TuS), Ekspedisi Malam, 
Outbound, Senam Kesehatan Jas
mani, Apel Pagi dan Belanegara.

Semua materi dikemas dalam 
kedisiplinan yang ketat dan taat 
aturan, hal ini untuk melatih para 
mahasiswa untuk membiasakan 
diri disiplin dalam berkehidu
pan di asrama dan lingkungan 
akademik juga mentaati atauran
aturan yang telah dikeluarkan 
untuk menunjang proses belajar 
di Kampus Ikopin.

 Semua materi itu diberikan 

oleh instruktur terdiri dari para 
staf dan pelatih Dodik Delanag
ara serta Direktur PIBI Ikopin, 
Dandan Irawan, SE, MSc) dan 
para pendamping mahasiswa. 
Acara ini dibuka dan ditutup oleh 
Wakil Komandan (Wadan) Do
dikjur Belanegara, Mayor Surya 
yang disertai dengan serah terima 
peserta dari Wadan kepada Direk
tur PIBI Ikopin. “Hal ini tentunya 
akan menambah semangat dan 
motivasi anakanak kita dalam 
menempuh program beasiswa,” 
kata Agus nugraha.

Pentingnya pengembangan 
Dengan memahami kebutu

han pada diri maka dengan send
irinya dapat memahami apa dan 
bagaimana serta siapa diri kita 
sebenarnya terhadap orang lain. 
Hal tersebut sangat membantu 
untuk lebih mudah menyele
saikan diri (masalah) dan sangat 
membantu dengan mudah me
mahami orang lain dari berbagai 

lingkungan masyarakat setempat 
sehingga mereka juga dapat me
mahami apa yang ada didalam 
kepribadian kita. 

Identitas diri kita sangat dibu
tuhkan khususnya dalam mem
bantu mempertebal keyakinan 
serta rasa percaya diri  terhadap 
pengembangan diri (kepriba
dian). Dengan berbekal ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan 
kepribadian yang dimilikinya dan 
berprestasi tinggi namun itu ten
tunya tidak cukup. 

Perjalanan zaman membuat 
pula ‘social environment ‘ berkem
bang oleh sebab itu prestasi pun 
harus berkembang dari waktu ke 
waktu sehingga seseorang senan
tiasa dalam posisi ini lebih baik 
ibarat perjalanan prestasi berawal 
dengan pertanyaan untuk diri 
sendiri. Oleh karena itu pengem
bangan diri sangat dibutuhkan 
oleh setiap manusia di bumi agar 
bisa intropeksi diri.

Program personality develop
ment yang dilakukan Ikopin 
mendapat sambutan positif dari 

LPMAK. Pasalnya di dalam Ren
cana Strate gis Biro Pendidikan 
LPMAK, peserta beasiswa melalui 
lembaga mitra diharapkan bisa 
ikut membantu pengembangan 
diri dari anakanak Kamoro dan 
Amungme serta lima kekera
batan suku yang dikirim berseko
lah pada kotakota study di luar 
Papua.

Pengembangan personal atau 
yang biasa juga disebut pengem
bangan diri mempunyai arti 
pen ting bagi kehidupan masing  
masing individu. Misalnya pe
ngem bangan diri adalah suatu 
bentuk sikap dari setiap individu 
untuk merubah dirinya menjadi 
seseorang yang lebih baik atau 
bah kan individu tersebut akan 
me nemukan jati dirinya yang se
benarnya. 

Pengembangan personal (diri) 
juga merupakan suatu bentuk 
usa ha seseorang untuk beradapta
si pada lingkungannya, pada 
masyarakat sekitar dan juga adat 
istiadat suatu daerah dimana dia 
tinggal. (thobias maturbongs)

Peserta beasiswa Ikopin bandung 
belajar Pengembangan Diri

tempat kita dengan tempat lain 
dan keempat, untuk menambah 
cakrawala berfikir.

Melihat betapa bermanfaatnya 
study banding, pada awal 2014 
ini, tepatnya tanggal 1–3 Januari 
2014 Tim Pengelola Beasiswa 
LPMAK – Ikopin Bandung (Pibi 
Ikopin) mengadakan kunjungan 
Studi Banding ke unIKA Soegi
japaranata Semarang dan Yayasan 

Binterbusih Semarang.
Lawatan selama tiga hari di 

Semarang ini adalah bagian dari 
upaya peningkatan kompetensi 
SDM Tim Ikopin dalam mem
bina dan mendampingi para Ma
hasiswa Ikopin Beasiswa LPMAK.

Tim Ikopin yang terdiri dari 
empat orang yaitu Dandan 
Irawan, SE, MSc (Direktur PIBI 
Ikopin), Agus nugraha, ST 

(Kadiv Program PIBI Ikopin), 
Indra Supriyadi, SP (Pengasuh 
Asrama/Pendamping Mahasiswa) 
dan Bayu Sairoen Dwijaya, SE 
(Pengasuh Asrama/Pendamping 
Mahasiswa) diterima oleh Tim 
Pengelola Beasiswa unika Soegi
japranata yang terdiri dari  Thom
as Budi Santoso, Albertus Istiarto, 
A. Rachmad Djati W, Jerry Dol
ame dan Al Sunardi di Kampus 
unika. Sedangkan di Binterbusih 
Tim Ikopin diterima oleh Paul 
Sudiyo, Robert Manuku, Egon 
Rio, Dolfinus Kamesar dan Yosef 
Marsudi.

 Dalam lawatannya pada 
kedua lembaga tersebut, tim 
Ikopin melakukan sharing pen
galaman dalam membina dan 
mendampingi peserta beasiswa 
LPMAK khususnya dalam pener
apan kedisiplinan, tata tertib, 
aturan serta sangsi dalam kesehar
ian di Asrama maupun penye
lenggaraan akademis di kampus 
masingmasing.

 Ikopin menjadi lembaga mitra 
LPMAK sejak 2005 dengan jum
lah total peserta sampai tahun 
2013 adalah 74 orang yang terdiri 
dari  empat angkatan. Walaupun 
sudah delapan tahun menjadi 
mitra LPMAK,  Ikopin selalu 
belajar dan terus mengembang
kan metoda yang terbaik dalam 
membina para peserta beasiswa 
LPMAK karena hal ini sesuai 
dengan visi Ikopin yaitu menjadi 
Perguruan Tinggi yang Terbaik 
(The Right Business School for 
Indonesia).

 Kedua lembaga tersebut dipilih 
oleh Tim Ikopin, selain karena ke
dekatan lokasi juga karena memi
liki visi dan misi yang sama den
gan Ikopin dalam pengembangan 
masyarakat  Papua khususnya 
Timika, serta dipandang berpen
galaman sebagai mitra LPMAK, 
sehingga masingmasing mempu
nyai nilai tambah dan memperka
ya pengalaman Tim Ikopin. (agus 
nugraha)

pesertabeasiswa lpMak di ikOpin bandung mengikuti permainan untuk menguji 
kekompakan.

peserta beasiswa lpMak di ikOpin bandung mengikuti outbound.

tim ikOpin bandung bertukar cinderamata saat studi banding ke unika Soegijaparanata 

Semarang.

iStiMeWa

iStiMeWa
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MUtU pendidikan di 
suatu daerah memi
liki kaitan erat dengan 

kualitas para guru. Sebab itu pen
ingkatan kualitas guru perlu di
lakukan melalui berbagai cara, sa
lahsatunya melalui pelatihan yang 
dilakukan secara berkala atau se
cara rutin agar kemampuan para 
guru terus terasah.

Lembaga Pengembangan Ma
syarakat Amungme dan Kamoro 
(LPMAK) sebagai sebuah lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) punya 
keprihatinan terhadap hal terse
but. Di Kabupaten Mimika, lem
baga ini memiliki keprihatinan 
yang mendalam terhadap mutu 
pendidikan selama kurun waktu 
10 tahun belakangan. Sebab itu 
perlu peran serta masyarakat, 
pemerintah daerah  maupun 
swasta untuk mengatasi persoa
lan pendidikan yang ada. Salah
satu upaya yang ditempuh adalah 
memberikan pelatihan kepada 
para kepala sekolah dan guru SD 
di Kabupaten Mimika melalui 
implementasi Pandai Matema
tika Gampang, Asyik dan Meny
enanGkan (GASYnG).

Mengawali tahun 2014 ini, 
LPMAK melalui Biro Pendidikan 
menyelenggarakan Workshop Im
plementasi Matematika GSYnG 
kepada para guru SD wilayah 
pegunungan dan pantai di Kabu
paten Mimika yang belum pernah 
mengikuti kegiatan tersebut. Pela
tihan itu digelar selama tiga hari 
sejak Kamis (6/2) hingga Sabtu 
(8/2) dan dikuti oleh 40 orang 
dibagi dalam dua kelompok yaitu 
kelompok guru dari wilayah pe
gunungan. untuk wilayah pantai 
akan diselenggarakan lagi selama 
tiga hari tanggal 11 hingga 13 Feb
ruari yang diikuti pula para guru 
sebanyak 40 orang.

Melalui Workshop Matematika 
GASYnG ini diharapkan para 
guru peserta dapat mengaplikasi 
strategi dan tips pembelajaran 
Matematika SD GASYnG ke
pada siswa juga memaksimalkan 
kapasitas siswa dalam waktu sing
kat serta membuat siswa mengerti 

konsep yang diajarkan melalui 
sebuah konsep, bukan pada hafa
lan semata. Selain itu dapat me
ningkatkan minat siswa di bidang 
sains.

Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK bidang pendukung, 
Kristianus ukago mewakili Sek
retaris Eksekutif LPMAK saat 
membuka Workshop Imple
mentasi Matematika GASYnG 
mengatakan, LPMAK punya 
kepedulian yang besar terhadap 
pendidikan di daerah Mimika. 
Sebab itu LPMAK selalu mendu
kung program pemerintah dan 
gereja khususnya di bidang pen
didikan. Dia mengakui bahwa 
peran guru dalam dunia pendidi
kan sangat penting sebab itu pen
guatan kepada para guru melalui 
pelatihan atau workshop akan 
membantu para guru khususnya 
guru matematika dalam mengim
plementasikan pelajaran matema
tika kepada anak didik.

“Bicara pendidikan tentunya 
tak lepas dari peran seorang guru, 
entah guru mata pelajaran apa 
saja namun yang pasti guru adalah 
‘kunci’ dari maju mundurnya 
proses belajar mengajar selain me
mang membutuhkan dukungan 
dari berbagai elemen lainnya,” 
kata ukago saat memberikan 
sambutan pada pembukaan work
shop yang berlangsung di Hotel 
Timika Raya, belum lama ini.

Kepala Bagian Guru dan 
Kependidikan Biro Pendidikan 
LPMAK, Lodivikus Saklil pada 

Guru berperan Penting 
dalam Pendidikan

kesempatan workhop menga
takan, implementasi matematika 
GASYnG merupakan kelanjutan 
dari program sebelumnya. untuk 
2014 ini, tutor yang memberikan 
pelatihan bukan dari Jakarta atau 
dari kota lain di luar Timika. Para 
tutor yang memberikan materi 
adalah mereka yang masuk 10 
besar sesuai penilaian dari Surya 
Institut Jakarta.

“Tutor sebaya yang akan mem
berikan materi pada workshop 
berjumlah enam orang dan mere
ka adalah bagian dari 10 besar 
berdasarkan penilaian surya 
institut,” kata Lodivikus Saklil 
saat memberikan arahan kepada 
peserta workshop.

SD wilayah pegunungan yang 
mengikuti Workshop Implemen
tasi Matematika adalah SD Inpres 
Jagamin, SD Inpres Arwanop, SD 
Inpres Jila, Banti, Hoya, Tsinga, 
Sumapro, Belakmakama, Puts
inara, Bulujalauki dan Wapu. 
(thobias maturbongs) kepala biro pendidikan, titus kemong menyerahkan sertifikat kepada salah seorang guru 

peserta workshop matematika gasyng.

kepala bagian Guru dan kependidikan biro pendidikan lpMak, lodivikus Saklil memberikan arahan sebelum kegitan workshop.

Fasilitator workshop matematika gasyng memberikan penjelasan materi pelatihan dan guru-guru peserta workshop berlatih mengerjakan soal matematika dengan asyik dan menyenangkan.
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Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Amungme 
dan Kamoro (LPMAK) 

melalui Biro Kesehatan mendu
kung kegiatan ‘Evaluasi Rencana 
Kemajuan Program dan Review 
Rencana Kegiatan Puskesmas di 
Mimika’ terutama di wilayah pro
gram Mimika Sehat Tahap Dua 
meliputi Pusat Kesehatan Ma
syarakat (PKM) Akimuga, PKM 
Ayuka, PKM Kaokanao dan PKM 
Kwamki Lama.

Sekitar 60 orang ikut menghadi
ri kegiatan tersebut yang berasal 
dari utusan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mimika, Dinas Kes
ehatan, Public Health and Ma
laria Control (PHMC), Rumah 
Sakit Mitra Masyarakat (RSMM),  
Biro Kesehatan LPMAK, uSAID, 
KPAD Mimika, Bappeda, Tokoh 
Agama serta Kepala Distrik, Per
wakilan Kantor Pemberdayaan 
Perempuan dan PKK Kabupaten 
Mimika, serta para petugas Pus
kesmas mewakili pelaksana pro
gram di wilayah Program Mimika 
Sehat.

Kegiatan selama dua hari, Sela
sa (28/1) hingga Rabu (29/1) itu 
diantaranya evaluasi pemaparan 
capaian kerja serta merencanakan 
kegiatan ke depan. Pada awal ke
giatan, setiap PKM memberikan 
catatan berupa harapan PKM ke 
depan. Salah satunya berharap 
menjalankan enam upaya wajib 
Puskesmas. Tapi  harapan tidak 
terlepas dari kondisi kehidupan 
masyarakat, serta jangkauan alam. 
Beberapa petugas mengeluhkan 
kondisi yang dialami selama ini. 
Staf PKM Amar, Hendrik Ayer 
mengakui mengalami kesuli
tan transportasi untuk merujuk 
pasien kurang gizi ke tingkat 
Puskesmas Kaokanao atau rumah 
sakit. Banyak masalah pokok yang 
harus dibenahi, diantaranya ket
erbatasan tenaga, minimnya kual
itas, kekurangan obatobatan sep
erti zinz untuk diare, tidak adanya 
alat kesehatan seperti resusitasi 
bayi, tabung oksigen, doppler dan 
lainlain. Lambannya bantuan, 
disamping kendala transportasi.

Melihat kondisi tersebut, Ke
pala Distrik Amar, Philipus 
Monaweyau misalnya, sejak awal 
bertegas agar lokakarya tidak 
menciptakan program baru, akan 
tapi lebih memperhatikan kondisi 
kebutuhan di tingkat kampung. 
Misalnya kebutuhan air bersih 
dan sanitasi di wilayah pesisir, 
serta sarana transportasi para 
petugas medis dan pasien ketika 
terdesak untuk dirujuk ke Pusk
esmas Kaokanao atau rumah sakit 
di kota Timika.

Selain kendala diatas, juga pe
ngalaman dan pengetahuan kerja 
di lapangan terungkap dalam ma

bersatu meningkatkan Kualitas masyarakat

teri presentasi hasil pencapaian 
SPM tahun 2012 yang dimod
eratori nurdewi, Sekretaris Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika. 
Misalnya dalam pemaparan hasil 
supervisi fasilitatif PKM Ayuka, 
Pustu Manasari dan Otakwa, 
yang disampaikan Bidan PKM 
Ayuka, Yustin. “Kenapa dalam 
pemaparan tidak memasukkan 
angka diare dan ISPA di Puske
mas Ayuka?” tanya Dokter Armin 
Wahyudi. Jawabannya, menurut 
Ibu Otri dari YPCII, angka yang 
dipresentasikan adalah angka 
total dari Puskesmas dan pustu
pustu. Administrasi dan manaje
men juga berperan penting ketika 
mensupervisi fasilitatif di tingkat 
PKM. 

Dalam kasus peningkatan 
kapasitas kemampuan, menurut 
Alice Wanma, Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan Kabupaten 
Mimika, pelatihan bagi bidan 
dilakukan tiap tahun di tingkat 
provinsi, namun mengingat jum
lah yang banyak sehingga lainnya 
bisa mengikuti pelatihan POMED 
di RSuD Kabupaten Mimika. Se
mentara keluhan anggaran, sep
erti diungkap Marius Bame dan 
Mantri Hendrik, menangani pro
gram menuju Mimika Sehat tak 
terlepas dari anggaran operasional 
PKM, Pustu hingga biaya program 
atau kegiatan tertentu. Katanya, 
dengan biaya seperti selama ini, 
tak cukup mengharapkan sebuah 
kampung menjadi desa siaga, atau 
melayani kesehatan masyarakat di 
tingkat kampung.

“Biaya operasional cukup tinggi 
untuk mengarungi sungai dan 
hutan mangrove. Cukup mahal 
juga menjangkau kampungkam
pung yang jauh di balik gunung,” 
kata Hendrik.

Sebenarnya selain PT Freeport 
melalui LPMAK, juga anggaran 
operasional SPM berasal dari 
pemerintah daerah melalui Dinas 
Kesehatan Kab Mimika. untuk 
soal anggaran dari pemerintah, 
“Harus melihat ke dinas, terkait 
program kegiatan puskesmas serta 
pendanaan SPM tanpa mencam

pur baur dengan  kepentingan 
politik daerah, pemilihan umum 
tertentu,” ungkap Guntoro, Ka
bid Program dan Perencanaan 
Din kes Kabupaten Mimika.

Jika tiap kendala dan hambatan 
diperjelas serta dipetakan sesuai 
topik permasalahan, maka lang
kah pertama adalah meminimali
sir satu persatu untuk  mencapai 
target dan sasaran program kerja 
Mimika Sehat. Serta memastikan 
semua petugas, mantri, bidan 
atau petugas kesehatan di lapan
gan meminimalisir kendala trans
portasi, juga dimodali dengan 
kemampuan dan keterampilan 
melalui pelatihan yang dimaksud 
ibu Wanma dari Dinas Kesehat
an.

Menurut Dokter Evelyn Pas

aribu, MM, Kes, ‘Mimika Sehat’ 
tak terlepas dari peranserta petu
gas lapangan, mantri dan bidan. 
“Semua bidan wajib bertugas me
mantau ibuibu bersalin dengan 
parograf dan manajemen aktif 
kala III,” ujar Kepala Bidang Jami
nan Kesehatan Masyarakat Dinas 
Kesehatan Kabupaten Mimika itu 
ketika memaparkan  materi ren
cana aksi nasional untuk percepa
tan penurunan angka kematian 
ibu tahun 20132015.

Dalam sesi penentuan indi
kator keberhasilan program 
promosi kesehatan, Kesehatan 
ibu dan anak, serta program ke
luarga berencana (KB) di tingkat 
puskesmas Kab Mimika, jumlah 
penyuluhan harus meningkat, 
disertai penurunan kasus penya

kit infeksi seperti malaria, ISPA, 
campak, gizi dan lain sebagainya. 
Jumlah ibu hamil yang berkun
jung, melahirkan atau bersalin 
meningkat sesuai jenjang fasilitas 
K1 dan K4, serta persalinan yang 
ditolong petugas kesehatan serta 
presentasi akseptor KB. Selain 
itu, lokakarya ini menghasilkan 
sejumlah indikator dalam pro
gram gizi, pencegahan penyakit, 
kesehatan lingkungan dan pen
gobatan. Setiap indikator ditu
angkan dalam program kerja tiap 
puskesmas tahun 2014.  Terdapat 
tiga kegiatan, yakni pertama 
adalah kegiatan di tingkat kabu
paten untuk menindaklanjuti ren
cana kerja puskesmas berupa ang
garan operasional tiap puskesmas 
dan kerjasama dinas kesehatan 
bersama RSMM untuk kepentin
gan magang petugas kesehatan, 
tenaga bidan. Kedua, kegiatan 
bersama mitra kesehatan, diren
canakan pertemuan lintas sektor 
tiap tiga bulan sekali. Ketiga, ke
giatan tingkat distrik atau keca
matan, revitalisasi minilok serta 
penyelesaian rencana kerja enam 
upaya kesehatan wajib Puskesmas.

Solusi lain terhadap kendala, 
sejumlah peserta memberi masuk
kan secara tegas kepada pemerin
tah daerah dan juga kepada PT 
Freeport Indonesia (PTFI) me
lalui lembaga pengelolah dana so
sial masyarakat, LPMAK. “Kami 
berharap agar LPMAK selaku 
pelaksana program sosial Free
port Indonesia, bersama dengan 
Pemerintah harus sejalan, bekerja 
sama menuju masyarakat Mimika 
yang sehat,” ungkap Pendeta 
Ferdinandus Heatubun S.Si me
wakili tokoh agama lainnya dalam 
topik gerakan 1000 HPK oleh Ibu 
Lenni Silas, SKM, pejabat Gizi 
di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mimika.

Kepala Biro Kesehatan 
LPMAK, Yusuf nugroho dalam 
sambutan awalnya, mengatakan, 
lokakarya tersebut merupakan 
kegiatan pemersatu. “Kita semua 
bersatu untuk melakukan pelay
anan kesehatan di masyarakat, 
sehingga akan berdampak pada 
meningkatnya kualitas pelayanan 
di masyarakat,” katanya mengajak 
bersatu mengejar target dan indi
kator di lapangan.

Dukungan spirit lainnya, di
ungkapkan oleh Plt Bupati Mimi
ka, Ausilus Youw melalui asisten 
bidang kesehatan rakyat, Erens 
Meokbun, M.Kes. “Di tahun 
yang baru, tahun 2014, harus 
ada semangat yang baru untuk 
mendukung upaya peningkatan 
pelayanan kesehatan di masyara
kat,” pesan Mantan Kepala Dinas 
Kesehatan Mimika periode silam 
itu. (willem bobi)

Foto bersama usai lokarya.

peserta lokakarya  ‘evaluasi rencana kemajuan program dan review rencana kegiatan 
puskesmas di Mimika’ diskusi kelompok.

FOtO-FOtO : WilleM bObi
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kOMItMen  Lembaga 
Pengembangan Masyara
kat Amungme dan Kam

oro (LPMAK) untuk mendirikan 
Industri Sagu Rakyat di Kabupat
en Mimika selain untuk mening
katkan dan mendongkrak pereko
mian masyarakat Suku Kamoro, 
juga sebagai salahsatu bentuk pe
mikiran tentang otonomi pangan 
lokal. Jadi berbicara otonomi jan
gan hanya secara politik tapi juga 
secara pangan karena ketika ber
bicara tentang beras, perlu juga 
berpikir tentang sagu yang ada di 
wilayah Mimika pada khususnya 
dan Papua umumnya.

untuk menyelamatkan salah
satu kekayaan sumber daya alam 
yang terkait dengan hutan di 
wilayah pesisir Mimika, menu
rut Wakil Sekretaris Eksekutif 
LPMAK bidang Program, Yo
hanes Arwakon, salahsatu upaya 
yang dilakukan LPMAK adalah 
pengembangan sagu.

Kadang orang berprasangka 
ketika mendengar pabrik sagu, 
orang lalu berpikir pohon sagu 
akan ditebang habis karena bay
angan mereka mengarah pada 
industrial tapi sesungguhnya apa 
yang hendak dilakukan LPMAK 
adalah program pengembangan 
industri sagu rakyat. LPMAK 
menggunakan industri sagu 
rakyat  supaya peran masyarakat  
benarbenar diperkuat pada in
dustri tersebut.

“Ada dua isu besar yaitu isu 
global dan isu lokal. Bicara isu 
global berarti bicara tentang pen
duduk dunia yang berdasarkan 
data pada akhir 2012 berjumlah 
tujuh miliar lebih. Manusia den
gan jumlah tersebut membutuh
kan tempat tinggal  semakin luas, 

membutuhkan banyak area untuk 
ditempati dan berusaha. Sehingga 
kalau bicara jumlah penduduk 
secara dunia tentu bumi tidak 
bertambah sehingga ada semacam 
persaingan apakah mau mening
katkan produktifitas pangan kita, 
kebutuhan pangan kita atau kita 
mau bicara tentang kebutuhan 
energi. Dan ini berakibat pada 
konversi lahan ketika jumlah pen
duduk semakin tinggi, kebutuhan 
lahan semakin tinggi kebutuhan 
pangan semakin tinggi maka ada 
faktor sela sehingga yang dulu
nya kawasan hutan dan kawasan 
perkebunan bisa berubah men
jadi tempat tinggal dan sebagain
ya,” jelas Yohanes.

Dalam konteks isu lokal, 
bagaimana sagu berkaitan den
gan peran sosial di masyarakat 
serta peran ekonomi dalam ma
syarakat. Terkait otonomi pangan 
lokal itu, Yohanes berujar, kalau 
bertemu masyarakat asli Suku 
Kamoro berusia 20 tahun sudah 
pasti tidak ditemui mereka makan 
sagu setiap hari. Ada pergeseran 
pola konsumsi dari yang dulunysa 
masyarakat mengonsumsi sagu 
beralih ke beras.

“LPMAK peduli dan berkomit
men supaya 10 sampai 20 tahun 
kedepan anak cucu masyarakat 
Suku Kamoro masih bisa melihat 
hutan atau dusun sagu di atas 
tanah ulayat mereka,” ujarnya.

Ada lima tujuan LPMAK 
mendirikan industri sagu rakyat 
antara lain,  sebagai upaya pening
katan potensi sumber daya alam 
Mimika secara optimal agar dapat 
dinikmati oleh masyarakat me
lalui industri sagu rakyat. Kalau 
selama ini kaum perempuan Ka
moro menjual sagu di pasar ber

bentuk potongan namun tidak 
menghasilkan secara maksimal 
maka perlu disentuh dengan 
industri berskala kecil sehingga 
akan memberikan manfaat lebih 
baik. Begitu juga pola konsumsi 
yang berubah, sehingga LPMAK 
berpikir untuk mengembalikan 
ketahanan pangan lokal itu hidup 
kembali di kampungkampung.

LPMAK berharap dengan ad
anya industri sagu, orang mudah 
untuk membeli sagu dan tidak 
harus mencari ke pasar lagi. Se
lain itu melalui industri sagu 
rakyat juga bisa memberikan pen
ingkatan ekonomi keluarga, ma
syarakat suku Kamoro tidak saja 
mendapatkan uang dari menjual 

hasil laut saja tapi juga dengan 
menjual sagu bisa memberikan 
pendapatan bagi keluarga.

Termasuk melestarikan sum
ber daya alam hayati ketika mer
eka tanam sagu dan panen secara 
tradisional, ada program untuk 
penanaman kembali. untuk jang
ka panjangnya ada upaya pening
katan nilai tambah, tidak hanya 
diolah untuk makan tapi juga 
dalam bentuk olahan yang lain.

Terkait hal tersebut, tahapan 
yang sudah dilakukan antara lain 
sosialisasi ke beberapa kampung 
sasaran mulai dari Kaokanao 
sampai Kampung Timika Pantai 
kemudian membantu penataan 
taparu berdasarkan dusun sagu 
yang mereka miliki. Dari sisi 
teknis ada beberapa studi yang 
dilakukan dan semua studi yang 
dilakukan memberikan rekomen
dasi bahwa sangat mungkin me
miliki stok yang cukup bahkan 
lebih dari cukup untuk dieksploi
tasi secara industri tradisional.

Ada manfaat strategis untuk ma
syarakat  tapi juga secara ekologi 
dan secara ekosistem hutan alami 
tidak akan ditebang tapi yang 
ditebang hanya pohon sagu selain 
itu diupayakan mempertahankan 
hutan yang ada tidak berubah 
strukturnya, berbeda dengan in
dustri lain yang akan membabat 
habis semua pohon yang ada. 
“Kalau sagu kita hanya ambil yang 
betulbetul siap panen,” kata Yo
hanes.

Program ini sudah dilakukan 
sejak 2011 dan akhir 2013 dimu
lai dengan proses pembangunan 

Industri Sagu Rakyat
Tidak Semua Pohon Sagu Ditebang

fisik. Pabriknya juga tidak ber
fungsi seperti pabrik komersil 
tetapi lebih memberikan ruang 
kepada petani untuk mendapat 
manfaat yang baik terhadap hutan 
sagu yang mereka miliki berdasar
kan taparu.

Sebelumnya Menteri negara 
Badan usaha Milik negara 
(BuMn), Dahlan Iskan, meminta 
Perhutani membangun pabrik 
tepung sagu di Papua untuk men
dukung penyediaan bahan pan
gan itu di Papua.

“Saya meminta Perhutani bikin 
pabrik tepung sagu pertama di 
Papua. Sekarang ini di Papua sa
gunya dari Jawa,” kata Dahlan di
kutip antaranews.com

Ia mengatakan, hambatan un
tuk membangun pabrik di Papua 
selama ini adalah kurangnya pa
sokan listrik untuk operasi mesin 
pengolah sagu.

Kementerian BuMn, lanjut dia 
akan membangun pembangkit lis
trik tenaga uap untuk menga tasi 
ma salah itu.

“Kita sudah memutuskan lis
trik nya akan berupa biomass 
da ri kayu bakar yang menghasil
kan uap yang akan menggerakan 
turbin,” ujar dia.

Dia mengatakan bahan bakar 
untuk pembangkit listrik bisa 
menggunakan kulit batang sagu. 
“Bagian tengahnya bisa dimakan, 
kulit batangnya dijadikan kayu 
bakar dan tanaman sagu itu unik, 
ketika dipotong akan tumbuh lagi 
dengan banyak, tanpa perlu dita
nam kembali,” kata dia. (thobias 
maturbongs)

perwakilan tokoh Masyaraka Suku kamoro ketika mengunjungi pabrik pengolahan sagu di Selat panjang, riau.
YereMiaS iMbiri
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UntUk mengembang
kan bakat anak muda 
di luar bidang akademis 

perlu wadah yang dapat menam
pung minat anakanak tersebut 
sesuai dengan bakat dan minat 
tanpa terkecuali karena pada 
dasarnya setiap anak sekecil apa
pun pasti memiliki talenta dalam 
bidangbidang tertentu.

Di Timika, ada sebuah group 
band yang tumbuh hanya ber
dasarkan semangat dan hoby. 
Group band itu memiliki perso
nel yang semuanya anak anak 
Suku Kamoro. 

Mereka memiliki kemam
puan olah vocal dan bermain 
alat musik yang belum sampai 
pada tingkat profesional. namun 
demikian mereka kerap kali diun
dang tampil pada beberapa acara 
penting di Kota Timika. Group 
band tersebut mereka namai Kao
katoa Band.

Dalam beberapa kali kegiatan 
yang menjadi hajatan LPMAK, 
group band ini selalu diundang 
untuk mengisi acara hiburan. 
Mereka tampil apa adanya dengan 
peralatan yang terbatas namun 
tak mengurangi semangat sebagai 
anak muda yang memiliki ke
mampuan bermain musik.

Saat group band ini tampil me
meriahkan Ibadah Pengucapan 
Syukur Karyawan LPMAK Tahun 
2014 pada Kamis (30/1) di Kom
pleks Asrama Taruna Papua, 
Sekretaris Eksekutif LPMAK, 
Eman uel Kemong lantas me
nyampaikan bahwa LPMAK akan 
membantu group band ini seper
angkat alat band dan uang pembi
naan sebesar Rp 50 juta.

Bantuan tersebut sebagai ben
tuk perhatian LPMAK kepada pe
muda yang memiliki bakat namun 
kurang mendapat sentuh an. Pada
hal para pemuda ini punya talenta 

Seperangkat alat band
buat Kaokatoa band

untuk dikembangkan sesuai bakat 
dan minatnya .

Band merupakan salah satu al
ternative pilihan bagi kelompok 
pemuda Kamoro asal Kaokanao 
dalam program pengembangan 
di rinya. Melalui band ini diha
rapkan mereka mampu mewa
dahi pemuda lain yang ingin 
mengembangkan talentanya di
bidang musik, sehingga tidak 
hanya sekadar bisa memainkan 
alat musik tetapi juga diberi kes
empatan untuk bisa berkreasi dan 
berprestasi melalui even lomba di 
dalam maupun diluar kota.

Kepala Bagian Program Khusus 
LPMAK, Petrus Mitakda menga
takan, peralatan band yang akan 
diberikan tentukan berkualitas 
bagus sehingga diharapkan kelom
pok band tersebut ketika nanti 
menerimanya harus merawat se
cara baik. 

Begitupun uang pembi
naan sebesar Rp 50 juta bu
kan milik orang per orang 
tapi milik group band se
hingga managemennya dia
tur baik.

Para awak band ini diha
rapkan dapat berkembang 
tidak hanya dari segi inte
lektual saja tapi kecerdasan 
emosional juga harus ber
kembang secara seimbang.

Mereka tidak hanya pin
tar bermain musik dan nya
nyi tapi juga memiliki ke
pekaan dan perasaan yang 
tinggi terhadap lingkungan 

Uang pembinaan sebesar
Rp 50 juta bukan 
milik orang per orang 
tapi milik group band 
sehingga managemennya 
diatur baik.

baik alam maupun sosial. Ba nyak 
ahli yang mengatakan bahwa ada 
korelasi atau keterkaitan antara 
musik dengan perkembangan 
kognitif dan kecerdasan emosi 
anak, penelitian menunjukkan 
bahwa musik dapat memberikan 
rangsanganrangsangan yang kaya 
untuk segala aspek perkembangan 
secara kognitif dan kecerdasan 
emosional. (thobias maturbongs)

Peralatan Band yang akan disumbangkan 
ke Kaokatua Band 

No Uraian Jumlah
1.  Subwo Fer  TL-18 2 buah
2.  Speaker pasif 2 buah
3.  Mixer Behringer  16 CH 1 buah
4.  Power Auxlaudion 4000 W   A12 1 buah
5.  Power Auxlaudion A3 1 buah
6.  Aqualizer Behringer FBQ 1 buah
7.  Keyboard Yamaha PSR-S 950 1 buah
8.  Composer Behringer Pro XL MDX 1 buah
9.  Virtualizer Behrringer FX-2000 1 buah
10.  Gitar Bas 1 buah
11.  Gutar melodi 1 buah
12.  Drum 1 set
13.  Rak Musik 1 buah
14.  Kabel dan Jack 1 set
15.  Monitor Keybiard 1 buah
16.  Speaker gitar bas 1 buah
17.  Speker gitar melodi 1 buah

kakoatoa band menghibur kelurga besar lpMak beserta tamu dan undangan usai ibadah 
perayaan syukur tahun 2014 dan keluarga besar lpMak Yosim bersama.
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Pengucapan Syukur Keluarga besar LPmaK Tahun 2014

kelurga besar lpMak beserta tamu dan undangan  mengikuti ibadah perayaan syukur tahun 2014. pembawa acara, lucas Samderubun dan aleda Wayaru.

uskup timika, Mgr john philips Saklil memimpin ibadah.

anak-anak asrama taruna papua mengikuti ibadah.

Murid Sekolah dasar taruna papua mengikuti ibadah.

WaSe kemitraan, abraham timang mengikuti ibadah. Makan siang bersama usai ibadah.

dari kiri : WaSe pndukung, kristianus ukago, Sekretaris eksekutif, 
emanuel kemong dan WaSe program, Yohanes arwakon menyaksikan 
atraksi anak-anak asrama taruna papua.

paduan Suara iyakoko patea menyanyikan beberapa buah lagu dalam ibadah perayaan syukur.

penghuni asrama taruna papua yang juga murid Sd taruna papua 
menyanyikan sebuah lagu dan tarian menghibur tamu dan undangan.
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rpM?Ferdinand iri

dOk birO dani

Melalui Bagian Program Khusus, LPMAK mendistribusikan bantuan 
paket Natal kepada masyarakat di Pesisir Mimika sebanyak 59 
kampung dan di Pegunungan Mimika sebanyak 31 kampung serta 
masyarakat di perkotaan 10 kampung. Tampak dalam gambar 
ketika tim LPMAK menyalurkan paket Natal di Pesisir Mimika.

Biro Ekonomi Suku Dani melaksanakan 
Program pengembangan ekonomi mandiri 
ternak babi. Tampak salahsatu kelompok usaha 
menurunkan bibit babi unggul serta pakan 
untuk ternak babi.

Distribusi Paket natal 2013

Pengembangan Ekonomi Mandiri Ternak Babi Biro Dani
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FOtO-FOtO : WilleM bObi

Lokarya evaluasi Kemajuan Program dan review rencana Kerja Puskesmas

Lokakarya ‘Evaluasi Rencana Kemajuan Program dan 
Review Rencana Kegiatan Puskesmas di Mimika’ teru
tama di wilayah program Mimika Sehat Tahap Dua meli
puti Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Akimuga, PKM 
Ayuka, PKM Kaokanao dan PKM Kwamki Lama.

Sekitar 60 orang ikut menghadi ri kegiatan tersebut yang 
berasal dari utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimi
ka, Dinas Kesehatan, Public Health and Malaria Control 
(PHMC), Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM),  Biro 
Kesehatan LPMAK, uSAID, KPAD Mimika, Bappeda, 
Tokoh Agama serta Kepala Distrik, Perwakilan Kantor 
Pemberdayaan Perempuan dan PKK Kabupaten Mimika, 
serta para petugas Pus kesmas mewakili pelaksana pro
gram di wilayah Program Mimika Sehat.

petugas kesehatan memperagakan kampanyecuci tangan pakai sabun melalui tarian. kepala dinas kesehatan Mimika, ibrahim iba memberikan sambutan dan 
arahan.

peserta lokakarya bersama-sama mengerjakan latihan soal dalam diskusi kelompok.

Fasilitator lokakarya memberikan materi dan tamapak salah seorang 
peserta menyampaiakan pertanyaan.
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BANYAK cara yang bisa 
digunakan agar anak 
menyukai dan mudah 

mengerjakan soal Matematika. 
Anggapan Matematika sulit 
bisa jadi karena metode 
pembelajarannya yang membuat 
anak susah memahami pelajaran 
ini. Ada sebuah metode yang bisa 
membuat Matematika menjadi 
menyenangkan, namanya Metode 
GASYNG, yang merupakan 
singkatan dari gampang, asyik, dan 
menyenangkan. Sesuai dengan 
namanya, metode ini menggunakan 
cara unik untuk memudahkan anak 
mengerjakan soal-soal Matematika.

Matematika dengan 
GASYNGsebenarnya sangat 
sederhana dan mudah, semua orang 
bisa, semua orang tahu. 

Matematika GASYNG dapat 
membuat seorang anak mampu 
memahami soal-soal Matematika 
dengan cara mencongak 
(menghitung di luar kepala). Selain 
itu, metode ini mengajak anak-
anak untuk terbiasa dengan cara 
menghitung yang terbalik. Misalnya, 
untuk penjumlahan dua digit, dimulai 
dari satuan terbesarnya.

Anak akan terbiasa mengerjakan 
soal Matematika dengan cara 
mencongak. Jadi, semua soal 
Matematika bisa dikerjakan di luar 
kepala, artinya tidak menulis dan 
menghitung jari.

Salahsatu peserta pelatihan 
matematika GASYNG, Rosina 
Lindasari Holbala mengungkapkan 
perasaannya ketika usai 
mengikuti pelatihan matematikan 
GASYNG yang digelar Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
melalui Biro Pendidikan.

Wanita kelahiran Kalimantan, 
31 Oktober 1986 itu mengatakan, 
Matematika merupakan pelajaran 
yang paling ditakuti oleh 
kebanyakan orang. Hal ini membuat 
pelajaran yang satu ini ‘dibenci’ oleh 
banyak orang. Padahal pelajaran ini 
benar benar berguna bagi kehidupan 
kita sehari hari, bahkan bagi orang 
biasa sekalipun.

 Matematika adalah kunci dari 
semua pelajaran sains, baik itu 
Fisika, Ekonomi, Akuntansi dan 
Kimia karena pelajaran tersebut 
tidak akan dapat kita pahami 
tanpa mempelajari terlebih dahulu 
dasarnya yaitu matematika. Namun 
yang jadi permasalahan sekarang 

mengajar Gunakan 
bahasa Sederhana

adalah, bagaimana cara belajar yang 
baik agar kita dapat menguasai ilmu 
matematika ini, kata Rosina. Wanita 
lajang berstatus tenaga guru kontrak 
Provinsi Papua itu mengingatkan bahwa 
dibutuhkan kesabaran dan kegigihan 
yang kuat untuk bisa menguasai 
matematika.

 Ibu guru peranakan Kupang-Dayak 
itu mengisahkan, selama kurun 
waktu enam tahun tahun mengajar 
di kampung, anak-anak sangat susah 
memahami pelajaran matematikan 
yang diberikan karena semua yang 
diberikan bersifat abstrak, tidak ada 
konkretnya. Dia sendiri mengakui 
sebelum mengetahui cara matematika 
GASYNG, baru melihat soalnya saja 
sudah pusing. Tapi setelah menjalani 
pelatihan ternyata caranya lebih 
gampang kemudian dikasitau tau cara 
konkretnya bagaimana sehingga dengan 
cara tersebut bisa menyampaikan 
kepada anak-anak juga dengan cara 
gampang, pintas sehingga anak sekolah 
dasar dengan mudah memahami.

“Ada yang mengerti tapi sebagian 
besar anak di kampung susah pahami 
jadi keuntungan dari matematika 
GASYNG yaitu ada bahasa sederhana 
yang bisa disampaikan kepada anak di 
kampung. Sebelum mendapat pelatihan 
matematika GASYNG memang terasa 
berat kita menyampaikan kepada anak-
anak sebab selama ini matematika 
model lama itu sangat panjang dan 
membingungkan apalagi kalau mengajar 
anak kelas besar yang belum paham 
dasar perkalian,”jelasnya.

Kalau dari kelas satu anak-anak sudah 
diperkenalkan dengan matematika 
GASYNG tentu mereka akan sangat 
mudah menerimanya. Selama hampir 
enam tahun menjadi guru, Rosina 
mengaku baru pertamakali mengikuti 
pelatihan matematika GASYNG 
yang dilakukan oleh Lembaga 
Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) 
melalui Biro Pendidikan.

Rosina menjadi tenaga guru 
kontrak Provinsi Papua sejak 
2008, begitu penempatan 
langsung ke Kabupaten 
Mimika dan bertugas 
di Kampung 
Mapar, Distrik 
Mimika Barat 
Tengah 
kemudian 
dipindahkan 
ke SD 
Putsinara, 
Akimuga dan 

selanjutnya pindah lagi ke Jita, 
Distrik Mimika Timur Jauh.

Lulusan Sekolah Tinggi Teologi 
Injili Aras Tamar Jakarta Timur, 
begitu tamat langsung dikirim 
ke Papua atas kerjasama pihak 
sekolah dengan Pemerintah 
Provinsi Papua. Para guru 
itu direkrut khusus untuk 
penugasan di daerah pedalaman 
Papua dengan tugas utama 
melaksanakan program Tiga M 
(membaca, menulis, menghitung).

Dia tak membayangkan Papua 
kayak apa sich, dibenaknya 
Papua itu masih tertinggal jauh 
dari daerah lain di Indonesia, 
nyatanya ketika menginjakan kaki 
pertamakali di Jayapura, ternyata 
semua bayangan itu sirna sebab 
de facto bahwa Papua sudah 
sangat berkembang.  Pertamakali 

bertugas di Kampung Mapar 
tanggal 7 Maret 2008 

setelah sebelumnya 
mendapat pembekalan 
selama dua minggu di 
Jayapura begitu tiba 
dari Jakarta. (thobias 
maturbongs)

Ada yang 
mengerti tapi 
sebagian besar 
anak di kampung 
susah pahami 
jadi keuntungan 
dari matematika 
GASYNG yaitu 
ada bahasa 
sederhana
Rosina Lindasari Holbala
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Cara Perawatan bagi 
Pemilik Rambut Keriting
Rambut merupakan perhiasan berharga yang harus 

dilindungi keberadaannya. Dalam hal keindahan ram
but, sebagian besar wanita menyukai rambut lurus 
dibandingkan dengan rambut berombak atau rambut 
keriting, akan tetapi ada juga yang ingin rambutnya ker
iting. Maka tidak heran pada jaman sekarang ini banyak 
wanita dan pria keluar masuk salon.

namun demikian memiliki rambut keriting bukanlah 
sebuah kesalahan, bagaimanapun juga rambut keriting 
memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
rambut lurus. Masalah perawatan, merawat rambut 
keriting juga tidak sesulit merawat rambut lurus, hanya 
tinggal bagaimana ketekunan dan usaha Anda untuk 
merawatnya.

Bagi Anda pemiliki rambut keriting, pasti saja bisa 
tetap terlihat keren, cantik dan anggun. Agar memiliki 
rambut keriting dengan kriteria tersebut ada beberapa 
perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan, antara 
lain:

1. Jangan keramas Berlebihan
Jika kebanyakan orang melakukan keramas setiap dua 

hari sekali, maka bagi pemiliki rambut keriting sebai
knya lebih mengurangi rutinitas ini. Dengan intensitas 
keramas yang terlalu sering dapat menyebabkan kondisi 
rambut menjadi lebih kering. Sebaiknya melakukan 
keramas setiap dua kali dalam seminggu. Selain itu, pili
hlah shampoo dengan jenis yang ringan untuk rambut.

2. Hati-Hati saat Mengeringkan rambut
Pengeringan rambut menggunakan hair dryer atau 

jenis alat pengering lainnya adalah cara yang mudah 
dan cepat untuk dilakukan. namun untuk jenis rambut 
keriting jangan melakukan pengeringan menggunakn 
alat tersebut, hal ini akan membuat rambut menjadi 
bercabang. Biarkan rambut kering dengan handuk agar 
menyerap uap air dengan baik.

3. Memotong rambut secara teratur
Jenis rambut keriting memiliki kemampuan yang ren

dah dalam menyerap air dan cenderung cepat kering. 
Karena itu lakukan pemotongan rambut secara teratur 
untuk mengurangi rambut yang bercabang. Lakukan 
pemotongan setiap delapan minggu atau dua bulan 
sekali, sehingga rambut terlihat sehat.

4. Memakai Jenis kondisioner yang tepat
Rambut keriting memiliki tekstur yang cenderung 

lebih kering. Maka dari itu diperlukan kelembaban agar 
tetap terlihat sehat. untuk merawatnya gunakan kondi
sioner sebagai pelembab. Pakailah secara teratur setelah 
mandi untuk merawat rambut keriting Anda.

5. Jeli dan teliti Melihat Produk Perawatan rambut
Bagi kaum pria biasanya menggunakan gel atau styling 

cream untuk membentuk gaya rambut. Khusus untuk 
rambut keriting jangan menggunakan produk yang 
mengandung SLS atau Laurel natrium Sulfat, karena 
akan merusak rambut secara permanen.

6. Cermat dalam Memilih Produk Untuk rambut
Dalam menggunakan produk untuk rambut lakukan 

pilihan dengan seksama, cermati saat memilih styling 
krim dan gel untuk rambut keriting. Memintalah saran 
pada ahli rambut dalam memilih krim yang cocok untuk 
rambut ikal adalah hal terbaik yang bisa anda lakukan. 
Jangan menggunakan produk rambut yang mengand
ung natrium sulfat sebab akan bisa merusak rambut 
anda secara permanent.

 Pastikan Anda meneliti merek dan kulitas produk 
perawatan rambut jika Anda ingin membeli. Semoga 
artikel di atas bisa membantu dan bermanfaat untuk 
Anda. (*)

kOrUPsI seolah membuda
ya dalam kehidupan politik 
dan pemerintahan. Kasus 

korupsi bermunculan dari berbagai 
level pemerintahan dan terjadi di 
berbagai institusi manapun. Dalam 
proses penyelenggaraan pelayanan 
publik, misalnya, kerap kali para 
pemilik kekuasaan memanfaatkan 
jabatannya untuk memperkaya diri. 
Kasus korupsi terkait dengan peny
elenggaraan pelayanan publik ini 
terjadi di tingkat pemerintah pusat 
dan daerah serta dilakukan pejabat 
level bawah hingga tertinggi. Dalam 
proses politik juga menjadi ruang 
subur tumbuhnya korupsi. Para 
pemangku kepentingan menjadikan 
kepentingan pribadi dan kelompok 
sebagai landasan pembentukan 
kebijakan sehingga mengarah kepada 
keuntungan pribadi dan kelempok 
tertentu, bukan kepentingan publik.

Kesempatan ini, saya sengaja 
menulis tentang korupsi sebab se
jatinya menurut saya, korupsi sesung
guhnya lebih kejam dan sadis karena 
melalui korupsi para koruptor telah 
membunuh banyak orang. Hakhak 
orang kebanyakan disunat oleh para 
koruptor untuk kepentingan pribadi, 
keluarga maupun kelompok.  

Proses penentuan kebijakan 
(proses politik) dan penyeleng
garaan pelayanan publik menjadi 
satu kesatuan ruang yang saling 
mendukung pembudayaan korupsi. 
Kedua ruang tersebut saling terkait 
dalam memperkuat gerakan tinda
kan korupsi. Kedua ruang ini sarat 
dengan tindakan transaksional yang 
menguntungkan para pemangku ke
pentingan khususnya yang memiliki 
akses kekuasaan dan kewenangan.

Proses politik dalam penentuan 
kebijakan merupakan ruang dimana 
pemangku kepentingan seperti 
eksekutif, legislatif, pengusaha, dan 
masyarakat sipil secara bersamasama 
menentukan kebijakan publik. Para 
pemangku kepentingan berinter
aksi untuk membicarakan bentuk 
dan muatan kebijakan yang akan 
disepakati bersama. Sebagai negara 
demokrasi, interaksi pemangku ke
pentingan dalam proses penentuan 
kebijakan dipandang sebagai hal 
yang wajar, dan tentunya interaksi 
tersebut harus berlandaskan nilai
nilai demokrasi. Interaksi pemangku 
kepentingan diarahkan menentukan 
kebijakan untuk mengatasi perso
alanpersoalan publik yang dinilai 
bermasalah. Pada praktiknya, justru 
pemangku kepentingan membuat 
kebijakan untuk memperbanyak 
adanya persoalanpersoalan publik 
seperti kemiskinan, pengangguran, 
dan persoalanpersoalan sosial lain
nya.

Menurut saya banyaknya kebijakan 

bermasalah disebabkan kuatnya 
pengaruh kekuasaan eksekutif dan 
legislatif dalam penentuan kebi
jakan. Budaya korup eksekutif dan 
legislatif semakin diperkuat adanya 
peran kelompokkelompok berdasi 
(pengusaha) yang berusaha mempen
garuhi dan mengarahkan eksekutif 
dan legislatif untuk membuat 
kebijakankebijakan yang dapat men
guntungkan mereka secara ekonomi. 
Fenomena ini tampak nyata dari 
beberapa kasus korupsi yang terjadi 
akhirakhir ini.  Proses politik dalam 
penentuan kebijakan masih menjadi 
lahan subur bagi oknumoknum ter
tentu untuk memperkaya diri. Proses 
politik tak ubah ruang sandiwara 
pemilik kekuasaan untuk bercanda 
tawa di atas penderitaan rakyat. 
Karena itu, keberadaan institusiin
stitusi publik kita hanyalah alat bagi 
oknumoknum untuk bersandiwara 
mencari kekayaan.

Wajah Pelayanan Publik
Proses korup penentuan kebi

jakan seperti yang dijelaskan di atas 
melahirkan kekecewaankekecewaan 
masyarakat terhadap institusiinsti
tusi publik yang awalnya diharapkan 
dapat melahirkan kebijakankebi
jakan pro rakyat untuk kemajuan 
bangsa dan negara. Kekecewaan 
tersebut semakin diperkuat lagi den
gan wajah buruk pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh intitusi
institusi publik kita. Sejatinya 
keberadaan institusiinstitusi publik 
adalah untuk melayani masyarakat 
dengan baik, murah, dan tanpa 
diskriminasi.

Secara normatif pemerintah 
telah membentuk sejumlah payung 
hukum untuk menjamin terseleng
garannya pelayanan publik yang 
murah, cepat, dan tanpa diskrimina
si. undangundang tentang pelay
anan publik mengatur dengan baik 
mekanisme dan tata cara penyeleng
garaan pelayanan publik, bahkan 
dalam undangundang tersebut 
mengatur prilaku dan karakter peny
elenggara pelayanan publik seperti 
bagaimana wajah ditampilkan ketika 
melayani masyarakat dan bagaimana 
cara berbicara dan cara senyum 
kepada masyarakat. 

Pada kenyataannya, justru 
institusi publik memanfaatkan 
fungsi penyelenggaraan pelayan
an publiknya untuk mendapat
kan keuntungan sehingga 
pelayanan publik masih sangat 
mahal dan cenderung diskrimi
natif. Pelayanan pendidikan dan 
kesehatan, misalnya, kendati 
pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan anggaran 20 persen 
untuk pendidikan dan kes
ehatan namun faktanya masih 
banyak masyarakat belum 
mendapatkan pelayanan mema

dai dalam bidang pendidikan dan 
kesehatan. Masih banyak fenomena 
masyarakat putus sekolah diakibat
kan mahalnya biaya pendidikan, dan 
masih banyak masyarakat yang tidak 
berobat ke tempattempat pelayanan 
kesehatan karena mahalnya biaya 
kesehatan. Pelayanan administratif 
seperti pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk, sertifikat tanah, surat ijin 
mengemudi, ijin usaha, dan ijin ban
gunan dinilai masih syarat dengan 
prosedural dan mahal.    

Titik persoalan sulitnya masyara
kat mengakses pelayanan publik sep
erti yang digambarkan di atas adalah 
dikarenakan paradigma birokrasi 
pemerintah yang berorientasi prose
dur dan biaya. Birokrasi pemerintah 
ketika melayani masyarakat selalu 
menyodorkan prosedurprosedur 
yang membuat masyarakat kebin
gungan untuk melewatinya sehingga 
pelayanan publik memakan waktu 
yang cukup lama dan sulit didapat
kan bahkan. Pada sisi lain, birokrasi 
pemerintah selalu mempermudah 
pelanggan untuk mendapatkan 
layanan prima manakala pelanggan 
memiliki uang untuk membayarnya 
dan atau memiliki ‘orang dalam’. 
Karena itu, pelayanan publik masih 
syarat unsur diskriminatif. Mayoritas 
birokrasi pemerintah masih menjadi
kan fungsi pelayanan publik sebagai 
alat untuk memperkaya diri.

uraian di atas menggambarkan 
bahwa ruang politik dan pelayanan 
publik merupakan dua variabel yang 
saling bersinggungan dijadikan oleh 
oknumoknum tertentu sebagai 
tempat untuk memperkaya diri 
sehingga tindakan korupsi berjalan 
sistimatis dan membudaya. Wajah 
korup ruang politik dan pelayanan 
publik membawa dampak serius bagi 
rusaknya sendisendi kebangsaan dan 
kenegaraan. Karena itu, dibutuhkan 
langkahlangkah serius seluruh stake
holder bangsa untuk mewujudkan 
wajah ruang politik dan pelayanan 
publik yang berkeadaban sehingga 
menjadi tempat strategis untuk 
melahirkan kebijakankebijakan 
populis serta pelayanan publik yang 
berkemanusiaan.***

Korupsi dan ruang Publik Kita

thobias Antonius Maturbongs
pemimpin redaksi buletin landaS
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sekretarIs Eksekutif Lem
baga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPM
AK), Emanuel Kemong mene
gaskan LPMAK tidak meng
alo kasikan anggaran untuk 
men danai aksi atau tindakan 
ke kerasan. Semua anggaran yang 
dikelola LPMAK bertujuan men
danai programprogram pengem
bangan masyarakat yaitu pendidi
kan, kesehatan dan ekonomi serta 
beberapa program lainnya.

Penegasan itu disampaikan Ke
mong di hadapan seluruh karya
wan dan karyawati LPMAK usai 
ibadah rutin di lingkungan kerja 
LPMAK. ungkapan sekretaris 
eksekutif itu menangkal berbagai 
isu yang beredar di kalangan ma
syarakat bahwa LPMAK menga
lokasikan sejumlah dana untuk 
kepentingan tertentu.

“Hal ini perlu saya tegaskan ke
pada seluruh karyawan agar bisa 
melanjutkan kepada masyarakat 
apabila ada pertanyaan menge
nai dana yang dikelola LPMAK,” 
tegas Kemong.

Semua dana yang dikelola 
LPMAK melalui proses yang pan
jang, mulai dari pengusulan oleh 
masingmasing biro program mau
pun biro pendukung kemudian 
disampaikan dalam rapat Tim 
Sekretariat selanjutnya dibawah 
lagi ke dalam rapat Badan Pengu
rus dan Badan Musyawarah untuk 
persetujuan. Jadi, mata anggaran
nya jelas untuk kebutuhan dan 
kepentingan program sehingga 
tidak benar kalau LPMAK menye
diakan dana untuk kegiatan lain 
di luar program kerja.

Karyawan dan karyawati juga 
diingatkan ketika menjawab per
tanyaan dari masyarakat mestinya 
menjawab dengan benar sebab 

masyarakat awam terkadang salah 
menafsirkan apa yang disampai
kan. “Kasitau yang benar jangan 
tambahtambah lagi informasi 
yang membuat masyarakat bin
gung kemudian mereka melaku
kan halhal yang tidak diinginkan. 
Kalaupun Anda tidak punya kapa
sitas untuk memberikan informa

anggaran LPmaK untuk mendanai Program

yayasan Pendidikan Pun
cak Jaya akan membuka Seko
lah Menengah Agama Katolik 
(SMAK) St Ignatius pada Tahun 
Ajaran 2014/2015 ini. Lembaga 
pendidikan ini berpola semi semi
nari dengan empat jurusan yaitu 
Keagamaan, IPS, IPA dan Bahasa 
dimana semuanya mendapat 
lima mata pelajaran khusus ke
agamaan. Perbedaannya adalah 
pelajaran jurusan IPS, IPA dan 
Bahasa.

 Ketua Yayasan Pendidikan 
Puncak Jaya, Drs Ignatius Rob
ert Adii BA,M.MPd mengatakan 
untuk penerimaan siswa baru, 
akan diprioritaskan  bagi anak
anak  Kamoro dan Amungme 
sebanyak 60 orang. Sisanya akan 
diberikan kesempatan kepada 

anakanak nonKamoro dan 
Amungme.

“Kuota yang diberikan yayasan 
seperti itu sedangkan dari sisi ju
rusan sama dengan SMA umum,” 
kata Ignas.

SMAK St Ignatius  Timika  sejak 
awal pendirian hingga beroper
asinya  akan  melibatkan para 
orang tua baik dari dukungan fi
nancial  maupun moril.   Tahap 
awal beroperasinya proses belajar 
mengajar, para siswa sementara 
tinggal di luar asrama bersama 
orang tua atau keluarganya.

Kedepan Yayasan dan pihak 
sekolah akan memiliki kampus  
baru dengan fasilitas asrama se
hingga nantinya para siswa akan 
menempati asrama tersebut.

“untuk 1,2 tahun kedepan   

tempat belajar mengajar  dilak
sanakan   pada Kampus  SMK St 
Philipus Timika . Kegiatan belajar 
mengajar dilaksanakan pada sore 
hari yaitu pukul 13.00 WIT sam
pai 17.00  WIT  sampai  SMAK St 
Ignatius  Timika  memiliki kam
pus sendiri,”jelasnya.

Sesuai namanya, proses belajar 
mengajar di sekolah ini  dilak
sanakan selama lima hari yaitu  
Senin hingga Jumat, sedangkan 
hari Sabtu  anakanak memper
siapkan  bahan praktik untuk  
kegiatan pada hari Minggu di 
kombas, stase maupun paroki di 
Timika dan sekitarnya. 

“Mereka akan mendapat 
pen  dampingan untuk itu pen
damping an guru dan orang tua 
serta petugas gereja setempat sa

Sekolah Menengah Agama Katolik Prioritas Anak AMOR

si, silakan diarahkan kepada biro 
yang berkompeten menyampai
kan informasi sehingga masyara
kat lebih jelas tentang informasi 
tersebut,” jelas Kemong.

Mengawali program kerja 2014 
ini, sekretaris eksekutif juga 
minta seluruh biro program dan 
biro pendukung mempersiapkan 

programnya berikut kalender 
kerja agar semuanya mulai berja
lan se suai waktu. Tidak ada ala
san untuk bersantaisantai sebab 
awal tahun ini semua program 
harus berjalan sesuai perenca
naan. Laporan pencapaian tiga 
bulanan sampai tengah tahunan 
akan diminta dari masingmasing 

biro untuk menyampaikan dalam 
rapat sekretariat sesuai jadwal 
yang ditetapkan.

“Tugas kita adalah melayani 
masyarakat sehingga jalankan 
tugas masingmasing dan beri
kan pertanggungjawaban sesuai 
tingkat pencapaiannya,” pesan 
Emanuel. (thobias maturbongs)

ngat diharapkan. Selain itu seko
lah ini juga diharapkan keterli
batan orang tua   baik bimbingan 

mau pun didikan serta  keuangan 
maupun mental spiritual  dalam 
rangka pembentukan  kepriba
dian yang utuh,” ujar Ignas.

Ignatius menambahkan, tujuan 
Pendirian SMAK  St Ignatius  
Timika  adalah untuk menyiap
kan petugas gerejawi katolik serta 
juga menjadi umat yang memiliki 
pengetahuan agama  yang baik 
dan terdidik agar patuh pada ajar
an agama yang dianutnya.

Sedangkan visi dan misinya  
adalah Suku Kamoro dan Amung
me juga ikut terlibat dalam kegiat
an gerejawi  melalui kelompok 
ma syarakat  Amungme dan Ka
mo ro yang terdidik melalui aja
ran agamanya baik di keuskupan, 
paroki, kombas bahan dekenat.  
(thobias maturbongs)

ignatius Robert Adii

Sekretaris eksekutif lpMak, emanuel kemong ketika memberi arahan dalam ibadah rutin mengawali minggu kerja yang baru.

MiSkan



buletin landas

Selamat atas Penetapan dan Pengesahan 
bapak Pdt. matheus adadikam, S.Th

sebagai Anggota Badan Musyawarah LPMAK 
Mewakili tokoh Papua

menggantikan Drs. Simon Patrick Morin
dan

Terima Kasih atas Pengabdiannya sebagai Ketua Badan Pengurus LPMAK Periode 2005 – 2012

Keluarga Besar
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
amungme dan Kamoro
Mengucapkan

Andreas Anggaibak
Ketua Badan Musyawarah

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif

Selamat atas Penetapan dan Pengesahan 
bapak agapitus mairimau

sebagai Ketua Badan Pengurus LPMAK 
Periode 2014 

menggantikan Bapak Adolf Halley

Keluarga Besar
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
amungme dan Kamoro
Mengucapkan

Andreas Anggaibak
Ketua Badan Musyawarah

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif
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buletin landas

Selamat atas Penetapan dan Pengesahan 

Keluarga Besar
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
amungme dan Kamoro

Mengucapkan

Andreas Anggaibak
Ketua Badan Musyawarah

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif

bapak alfred 
Douw, Perwakilan 

Pemerintah Kabupaten 
Mimika

bapak Dominicus 
mitoro, perwakilan 
Lembaga Musyawarah 
Adat Suku Kamoro 
(menggantikan Alm. 
Yakobus Owemena)

bapak Yohanes Kasamol, 
Se, Perwakilan Lembaga 

Musyawarah Adat Suku 
Amungme (menggantikan Alm. 

Niko Magal)

bapak napoleoan 
Sawai, Perwakilan 
PT Freeport Indonesia 
(menggantikan Bapak 
Arief Latif)

Sebagai anggota badan musyawarah LPmaK
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buletin landas

Selamat atas Penetapan dan Pengesahan 

Keluarga Besar
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
amungme dan Kamoro

Mengucapkan

Andreas Anggaibak
Ketua Badan Musyawarah

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif

bapak anthonius alomang, 
Perwakilan Lembaga Musyawarah Adat 

Suku Amungme
(menggantikan Alm. Mathias Katagame)

bapak robertus Waropea, 
Perwakilan Lembaga Musyawarah 

Adat Suku Kamoro
(menggantikan Alm. Leo D. Piry)

Sebagai anggota badan Pengurus LPmaK

Agapitus Mairimau
Ketua Badan Pengurus
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buletin landas

bapak Yohanes a Deikme 
sebagai Wakil Ketua Badan 

Pengurus LPMAK menggantikan 
Alm. Leo D Piry.

Keluarga Besar
Lembaga Pengembangan Masyarakat 
amungme dan Kamoro

Mengucapkan

Andreas Anggaibak
Ketua Badan Musyawarah

Agapitus Mairimau
Ketua Badan Pengurus

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif

Selamat atas Penetapan 
dan Pengesahan 

Terima Kasih
Kepada

bapak adolf Halley, Se, m.Si
Atas Pengabdiannya sebagai Ketua 

Badan Pengurus LPMAK
Periode 2012 - 2013
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