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Lembaga Pengembangan
Masyarakat Amungme dan Kamoro
Organisasi nirlaba yang dirintis sejak April 1996 untuk mengelola dana kemitraan
PTFI berfokus pada pengembangan masyarakat Kab. Mimika.
VISI
1. Menjadi lembaga independen jangka panjang, professional, dan mandiri dalam
pengelolaan lembaga, dana, dan program.
2. Terwujudnya masyarakat asli di Kab. Mimika yang berperan sebagai penggerak
pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai kualitas hidup yang layak, sejahtera lahir
batin secara berkesinambungan.

MISI
1. Bermitra dengan para pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga adat, PTFI, dan
lembaga gereja) serta lembaga mitra lain dalam penyelenggaraan program dan lembaga.
2. Pengelolaan lembaga dan program yang berkelanjutan serta berpijak pada kearifan lokal.
3. Menyelenggarakan program pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sektor lain.
4. Memberdayakan masyarakat asli di Kabupaten Mimika secara partisipatoris dan
berkesinambungan.

3

Program Kesehatan
 Rumah Sakit Mitra Masyarakat (tipe C) di dataran rendah dan Rumah Sakit
Waa Banti (tipe D) di dataran tinggi
 Pengendalian penyakit malaria, HIV/AIDS, dan TB
 Program Kesehatan Ibu dan Anak
 Pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga medis pemerintah
 Bantuan transportasi dan insentif tenaga medis daerah terpencil
 Penguatan puskemas dan posyandu, dan pembinaan kader masyarakat asli
 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
Visi program kesehatan LPMAK
Menjadi mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan
status kesehatan masyarakat Amungme dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan
melalui kerja sama dengan organisasi kesehatan, lembaga adat dan agama, untuk
menjalankan upaya kesehatan komprehensif dengan memprioritaskan upaya
promotif dan preventif.
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MIMIKA Sehat
(Membangun Inisiatif Masyarakat untuk
Ibu, Keluarga dan Anak Sehat)

www.ptfi.co.id

Peta Wilayah Kerja Program Kesehatan

DATARAN TINGGI
(1300-3000 mdpl)

Kimbeli

Banti-2

Opitawak

Banti-1

DATARAN TINGGI
(1300-3000 mdpl)

DATARAN RENDAH
(50 – 700 mdpl)

Latar Belakang Program
Buruknya Perilaku
Masyarakat terkait
KIA

• Perilaku perawatan kehamilan, persalinan , nifas
dan bayi baru lahir.
• Praktek asuh asah dan asih, termasuk
pemberian ASI dan makan pada bayi dan anak
Baduta.
• Perilaku pencarian pertolongan

Buruknya Perilaku
Masyarakat terkait
HS

• BAB di sembarang tempat
• Perilaku higiene buruk (kebersihan pribadi, ctps,
pengelolaan air minum/makanan)
• Kondisi lingkungan buruk (sampah, limbah)

Rendahnya Akses
Terhadap pelayanan
KIA dan rendahnya
kualitas pelayanan

• Nakes tidak berada di tempat tugas/kunjungan
kekampung sangat jarang.
• Pelayanan nakes tidak sesuai standar.
• UKBM (a.l.Posyandu) tidak berfungsi / tidak
ada.

Rendahnya akses
terhadap air bersih
dan sanitasi dasar
yang layak

• SAB tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
• SAB tidak aman dan tidak terpelihara dengan
baik.
• Sarana sanitasi tidak memadai, termasuk di
sekolah.

• Kematian ibu
tinggi
• Kematian
bayi dan
balita tinggi.
• Angka
kurang gizi
pada ibu dan
anak Balita
tinggi
• Angka
kejadian
penyakit
infeksi (diare,
ISPA/pnemo
nia, malaria
tinggi

Program Kesehatan Ibu dan Anak

MS 1

MS II

TePe

• Intervensi hanya di 12 kampung di wilayah distrik MB, MTJ, Agimuga dan
Tembaga Pura Januari 2009-Desember 2011
• Fokus kepada perubahan perilaku terkait KIA dan revitalisasi/pembentukan
UKBM (Posyandu, POK, JMK)intervensi langsung ke masyarakat.
• Peningkatan keterampilan Nakes dalam memberikan pelayanan

• Intervensi di semua kampung (30 kampung) di wilayah 5 distrik (MB/Amar,
MTJ, TP dan Agimuga) Maret 2012-Desember 2014
• Fokus kepada Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan terkait 6 upaya kes.
wajib Puskesmas dan Penguatan UKBM (posyandu, POK, P4K, MTBS-M, STBM).
• Intervensi ke masyarakat di lakukan oleh Puskesmas didampingi staf program
• Intervensi khusus di wilayah Distrik Mimika Barat dan Amar September 2012Desember 2014
• Fokus untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan perubahan perilaku
masyarakat untuk mencapai sanitasi total (tidak BABS)
• Intervensi langsung ke masyarakat (fisik dan penguatan kelompok) dan
bersama Puskesmas (perubahan perilaku)

Awal Program Mimika Sehat
 Badan Musyawarah dan Pengurus LPMAK memberikan arahan dan
menyetujui Rencana Strategis Kesehatan LPMAK
 Oktober 2008
- LPMAK menunjuk Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII)
sebagai mitra pelaksana
- Bertemu dengan Bupati, Kepala BAPPEDA, dan Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Mimika

 Akhir 2008
- Survei dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan praprogram
- Semi-lokakarya hasil survei kepada para pemangku kepentingan dan mitra

 Semester I tahun 2009
- Mulai diadakan pelatihan untuk petugas kesehatan pemerintah dan kader
- Sosialisasi dan pembuatan rencana tingkat kampung bersama masyarakat

 Agustus 2009
- Capaian kegiatan dipresentasikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Puskesmas, dan perwakilan masyarakat kampung

Pembekalan Pelatihan
Bagi kader:
 Pemantauan pertumbuhan anak lewat Posyandu
 Manajemen Terpadu Balita Sakit
 Praktik pemberian ASI dan konseling pemberian makan
 Higiene dan Sanitasi dasar
Bagi tenaga kesehatan pemerintah:
 Kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir
 Imunisasi
Bagi kader dan tenaga kesehatan pemerintah:
 Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak
 Perbaikan gizi berbasis masyarakat

Apa yang sudah dikerjakan??

Upaya Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan Terkait 6
Upaya Kesehatan Wajib Puskesmas

Memfasilitasi tersedianya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Upaya Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan Terkait 6
Upaya Kesehatan Wajib Puskesmas

Mendorong Nakes untuk aktif dalam pembinaan UKBM

Upaya Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan Terkait 6 Upaya
Kesehatan Wajib Puskesmas

Meningkatkan kapasitas Nakes untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan

Upaya Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan Terkait 6 Upaya
Kesehatan Wajib Puskesmas

Advokasi kepada berbagai pihak agar KIA menjadi program prioritas

Upaya Untuk Mengubah Perilaku KIA
Meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
orangtua Balita
tentang
pengasuhan
bayi dan balita
termasuk
pemberian
makan anak.

Upaya Untuk Mengubah Perilaku KIA

Mendorong
masyarakat untuk
membangun
sistem kesiagaan
Kesehatan Ibu
dan Anak.

Upaya Untuk Mengubah Perilaku KIA
Mengedukasi
orangtua/
pengasuh
Balita untuk
melakukan
stimulasi, dan
deteksi dini
tumbuh
kembang
anak.

Upaya untuk memperkuat UKBM
Meningkatkan keterampilan kader dalam
mengelola dan memberikan pelayanan
posyandu serta melakukan penilaian dan
pertolongan pertama pada anak sakit.

Upaya Mengubah 5 Perilaku
Higiene dan Sanitasi

Fokus Kegiatan Posyandu
Coaching kader Posyandu
Rehabilitasi anak malnutrisi dan pemberian makanan tambahan
Kampanye makanan lokal bergizi
Pemberian suplemen tambah darah untuk ibu hamil dan balita
Pemberian vitamin A dan obat cacing rutin 6 bulan sekali
Konseling pemberian makan untuk bayi dan anak
Pelayanan SDIDTKA
Kegiatan lainnya yang bersifat tidak rutin:
 Pendataan kader Posyandu dan pembuatan profil kader
 Distribusi alat berupa timbangan dacin, timbangan bayi,
microtoist, buku register, pita pengukur lingkar lengan atas, dst.
 Vaksinasi campak oleh Dinas Kesehatan
 Lomba cerdas cermat kader Posyandu
 Lomba bayi & balita sehat

Kegiatan Mimika Sehat Lainnya
Pelatihan-pelatihan di luar kegiatan Posyandu:
 Pelatihan Program Persiapan Persalinan dan Penanggulangan
Komplikasi (P4K) bagi tenaga kesehatan pemerintah dan Kampung
Siaga bagi kader
 Pelatihan higiene dan sanitasi berbasis sekolah bagi guru
 Pelatihan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi kader
Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Higiene dan Sanitasi Sekolah
Pemicuan STBM, termasuk penyediaan sarana santasi dan air bersih
Pemberian “delivery kit” dan susu untuk ibu hamil
Pembinaan untuk dukun beranak lokal
Pemberian “midwives kit” untuk bidan pemerintah
Audit kematian ibu dan bayi di tingkat masyarakat

Peran Serta Mitra Kerja
 LPMAK: penanggungjawab program mendanai,
memfasilitasi/mendukung operasional kegiatan, menyediakan
konsultasi teknis terkait strategi program, memonitor, dan
mengevaluasi pelaksanaan Mimika Sehat
 YPCII: mitra pelaksana yang ditunjuk LPMAK, tinggal di kampung
program sebagai fasilitator bersama staf Puskesmas/Pustu
 PT Freeport Indonesia: memberikan pendampingan teknis
pengelolaan program, memfasilitasi transportasi udara, sebagai
lembaga donor LPMAK
 BAPPEDA: penggerak dan koordinator kerjasama lintas sektor serta
mengarusutamakan kebutuhan pembiayaan program KIA secara
umum dalam APBD, juga sebagai koordinator Kelompok Kerja Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang diinisiasi dan dilatih
melalui program Mimika Sehat

Peran Serta Mitra Kerja
 Dinas Kesehatan: memfasilitasi pelatihan untuk kader, menyediakan
obat dan alat medis, memberikan bimbingan teknis dan membina
kegiatan KIA (Posyandu, imunisasi, pelayanan kebidanan, kontrasepsi),
menyediakan pelayanan medis melalui Puskesmas/Pustu dan
melakukan supervisi
 Kantor Pemberdayaan Perempuan: menyediakan alat kontrasepsi
 Aparatur kecamatan dan kampung: memfasilitasi pelaksanaan
program di lapangan, merencanakan dan mengarahkan kegiatan di
tingkat kampung, menyediaan sarana fisik untuk kegiatan program
 Kader masyarakat: pelaksana kegiatan dan penyedia layanan
kesehatan berbasis masyarakat melalui kegiatan Posyandu, Pos Obat
Kampung, dan Juru Malaria Kampung; dengan didampingi LPMAK
(melalui YPCII) dan Puskesmas, perwakilan masyarakat kampung juga
berperan sebagai perencana dan pengarah kegiatan-kegiatan teknis

Hasil Kegiatan
Mimika Sehat I (2009-2011) : 12 kampung
Mimika Sehat II (2012-2014) : 29 kampung di 5 kecamatan, yaitu






Mimika Barat: Apuri, Kokonao, Mimika, Migiwia, Kiyura, Atapo
Amar: Ipiri, Paripi, Yaraya, Amar, Kawar, Manuware
Mimika Timur Jauh: Fanamo, Omawita, Otakwa
Tembagapura: Beanekogom, Dolinigokin dan Aguarama, Bebilawak,
Jongkogoma, Miniponogoma, Arwanop (Ombani 1, Ombani 2, Anggigi 1, Anggigi
2, Ainggoin), Waa (Banti 1, Banti 2, Tagabra), Opitawak, Jagamin, Baluni
Agimuga: Kliarma, Amungun, Aramsolki, Fakafuku

Jumlah penerima manfaat berjumlah 8.255 penduduk kampung (1.887
keluarga), termasuk 556 bayi usia 0-23 bulan & 995 bayi usia 24-59 bulan.
Penerima manfaat dari pelatihan dan lokakarya yang dilakukan untuk Dinas
Kesehatan, Puskesmas/Pustu, BAPPEDA, guru sekolah, dll:



2008-2011: +888 orang-sesi
2012-2014: +413 orang-sesi

Hasil dan Dampak
INDIKATOR

2012

Ketersediaan Posyandu

74,2%

100%

Sudah ada Posyandu di setiap kampung, dikelola oleh
kader terlatih

Posyandu beroperasi
>10 kali/tahun

N/A

32,3%

Dari 31 Posyandu yang ada, baru 10 Posyandu yang
beroperasi >10 kali/tahun

Tingkat partisipasi bawa
anak ke Posyandu

N/A

59,3%

Tingkat partisipasi tertinggi dengan frekuensi Posyandu
>10 kali/tahun adalah di kampung Otakwa (76,9%)

Pelayanan tambahan
SDIDTKA (tidak wajib)

0%

54.8%

Ada 17 Posyandu di 4 kecamatan yang mulai
memberikan pelayanan SDIDTKA

Pembinaan kader
Posyandu

0%

86,2%

Telah dilakukan >2 kali pembinaan kader di 25
Posyandu oleh petugas kesehatan pemerintah

Posyandu dikunjungi
petugas kesehatan

0%

35,5%

Ada 11 Posyandu yang rutin dikunjungi petugas
kesehatan pemerintah >6x/tahun

Kampung memiliki >5
kader terlatih

N/A

80%

Dari 29 kampung yang ada, 24 di antaranya memiliki
>5 kader terlatih/kampung untuk kelola Posyandu

Kader Posyandu mampu
edukasi orang tua balita

N/A

100%

Setiap kampung sudah memiliki >2 kader/kampung
untuk fasilitasi edukasi dengan orang tua balita

100%

Kader di setiap Posyandu sudah mampu mengenali
kasus perlu dirujuk, dan kemudian merujuknya ke
pelayanan kesehatan setempat atau juru malaria

Kader Posyandu mampu
merujuk dgn form standar

0%

2014 KETERANGAN

Hasil dan Dampak
INDIKATOR

2008

2011

2012

2014

(109 ibu/baduta)
12 kampung

(173 ibu/baduta)
12 kampung

(243 ibu/baduta)
29 kampung

(235 ibu/balita)
29 kampung

43,1%

N/A

86,8%

89,6%

Ibu menggunakan kontrasepsi

8%

12%

21,4%

45%

Persalinan ditolong nakes

28%

20%

25,7%

36,2%

64,7%

86%

86%

87%

N/A

3

0

1

3

10

10
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Ibu anemia sedang/berat

72%

34%

30%

35%

Baduta anemia sedang/berat

86%

63%

67%

64%

18,3% (65%)

19,7% (70%)

21,2% (48%)

18.2% (62%)

Baduta pneumonia
(ditangani)

22% (33%)

9.8% (58%)

4,9% (52%)

7,5% (100%)

Baduta demam (ditangani)

33% (25%)

28,3% (51%)

27,2% (56%)

22.6% (62%)

Ante Natal Care kapan saja

ASI eksklusif
Angka kematian maternal
Angka kematian balita

Baduta diare (ditangani)

Hasil dan Dampak
Status Gizi Balita Wilayah Program Mimika Sehat
Dibandingkan Nasional dan Papua

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Mimika Sehat
2014
14.96%

Nasional

Papua

19.60%

22.00%

Pendek (Stunting)

29.00%

37.20%

40.00%

Kurus (Wasting)

8.00%

12.10%

15.00%

Berat Kurang (Underweight)

Tantangan dan Pelajaran
Tantangan yang mempengaruhi pencapaian program:
 Komitmen, sikap, dan perilaku mitra kerja
 Letak geografis kampung program dan keterbatasan sarana
transportasi mempersulit akses dan distribusi layanan kesehatan
 Budaya atau adat tertentu di masyarakat lokal
 Keterbatasan diagnosis dan pengobatan malaria menyebabkan
tingginya kasus malaria (menimbulkan anemia, mempengaruhi
kehamilan dan tumbuh kembang anak)

Tantangan dan Pelajaran
Hal yang dianggap sudah baik:
 Aktivitas program yang tangible (contohnya pelatihan, lokakarya,
Posyandu, dst) sudah efisien dalam pelaksanaannya dan efektif dalam
memberikan dampak langsung terutama jangka pendek
 Kegiatan pemberdayaan masyarakat (contohnya Posyandu, Pos Obat
Kampung, Juru Malaria, dst) merupakan hal penting yang harus
dipertahankan dengan menggunakan strategi yang teruji efektifitasnya
Untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang, diperlukan adanya:
 Pembuatan rencana detail pembangunan kampung yang disinergikan
dengan program non-kesehatan lain (peningkatan pendapatan ekonomi,
pendidikan, dst) untuk menggalang komitmen dan keterlibatan masyarakat
 Pengembangan SDM internal LPMAK dan mitra pelaksana program terkait
pembangunan masyarakat terpadu dan pengelolaan program
 Penguatan social marketing

Harapan dan Rencana Mendatang
 Fokus program tahap III:
- Ketersediaan pelayanan kesehatan yang konsisten di kampung,
komplementer terhadap pelayanan kesehatan oleh pemerintah
- Pencegahan dan tatalaksana kasus malaria pada ibu dan anak
- Manajemen terpadu balita sakit
- Peningkatan perilaku higiene dan sanitasi
- Perluasan cakupan imunisasi
- Peningkatan usaha kesehatan berbasis masyarakat (contohnya Posyandu)
- Area cakupan program: seperti tahap II + 1 kecamatan tambahan

 Agar program KIA mandiri di masa mendatang, perlu menargetkan
penguatan sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
pemerintah
 Dinas Kesehatan berharap program tahap III memberikan kontribusi
positif untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum Puskesmas/Pustu
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Nimaome…
Aiye…
Terima kasih…
www.ptfi.co.id

Testimonial

www.ptfi.co.id

Profil Kader: Ibu Katarima Omabak





Tempat/tanggal lahir
: Tsinga, 1978
Status pernikahan
: Menikah, 2 anak
Pemuka agama, ketua Persatuan Kaum Wanita GKII
Kader kesehatan, aktif sejak 2006 hingga saat ini
- Ketua POKJA IV PKK Distrik
- Ketua kader Posyandu Opitawak
- Kader TB-HIV
- Pendamping Minum Obat (PMO) TB
- Anggota Kelompok Dukungan Sebaya HIV Banti
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Profil Kader: Ibu Camat Ima





Tempat/tanggal lahir
: Ciamis, 1978
Status pernikahan
: Menikah, 3 anak
Istri Kepala Distrik Tembagapura
Ketua Tim Penggerak PKK Distrik: keagamaan,
pendidikan, ekonomi keluarga, dan kesehatan
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