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“Mimika Sehat”  
Kemitraan antara Freeport Indonesia dan LPMAK 

Selasa, 16 Juni 2015, 09.00 – 12.00 WIB 

 

Program Kemitraan 

Freeport dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) bekerja sama 
melaksanakan program Mimika Sehat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama 
anak bayi di bawah umur lima tahun (balita) dan perempuan usia subur di di Kabupaten Mimika. Program ini 
didasari pada hasil pengamatan yang menunjukkan masih tingginya angka kesakitan dan kematian pada ibu 
dan balita. Hasil survei praprogram, dilakukan oleh LPMAK bersama Freeport dan Dinas Kesehatan, 
mengungkapkan bahwa penyebab utama kematian pada balita adalah diare dan pneumonia yang tidak 
ditangani, sementara penyebab utama kematian pada ibu adalah perdarahan saat melahirkan, malaria, 
eklamsia, infeksi dalam kehamilan, dan persalinan lama. Hal ini juga diperparah dengan tingginya kasus 
anemia pada ibu hamil (19% anemia ringan, 54% anemia sedang, dan 26% anemia berat), yang dapat 
disebabkan oleh infeksi malaria dan rendahnya status gizi.  Kurangnya kesadaran akan higiene sanitasi dan 
rendahnya angka persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih turut berkontribusi terhadap tingginya 
angka kesakitan dan kematian pada ibu dan balita. 

Program Mimika Sehat dimulai sejak 
tahun 2008 dan masih berjalan hingga 
saat ini, dengan kegiatan: (1) mening-
katkan ketersediaan dan cakupan mini-
mal enam upaya kesehatan wajib 
berkualitas dan berkelanjutan oleh 
Puskesmas; (2) meningkatkan pengeta-
huan dan keterampilan petugas kese-
hatan Puskesmas; (3) meningkatkan 
akses masyarakat terhadap upaya kese-
hatan oleh Puskesmas dan upaya kese-
hatan berbasis masyarakat yang ber-
kualitas, mudah dijangkau, dan berke-
lanjutan – seperti Posyandu, dan Pos 
Obat Kampung/Desa; (4) mendorong 
adanya kebijakan di tingkat kecamatan 
dan desa yang mendukung terseleng-
garanya upaya pembangunan kesehat-
an setempat; dan (5) memfasilitasi ter-

sedianya kader masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan memadai yang berkomitmen untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan berbasis masyarakat – seperti kader Posyandu dengan didampingi 
petugas Puskesmas melakukan edukasi kepada para ibu mengenai penilaian dan pertolongan pertama pada 
anak sakit, atau Pahlawan Higienitas mengajarkan tentang perilaku higiene dan sanitasi yang baik. 

Mitra lainnya yang terlibat dalam program Mimika Sehat adalah Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia 
(YPCII), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan dan Puskesmas-
Puskesmas, Kantor Pemberdayaan Perempuan, aparat desa, dan kader-kader masyarakat. YPCII adalah mitra 
pelaksana yang ditunjuk oleh LPMAK, dan tinggal di desa program sebagai fasilitator, bersama dengan 
petugas kesehatan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu).  BAPPEDA berperan sebagai penggerak 

 
Wajah ceria anak setelah menghadiri kegiatan Posyandu di Mimika,
sebagai bagian dari dukungan Freeport untuk Mimika Sehat.  ©Freeport
Indonesia 2014. 
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dan koordinator kerja sama lintas sektor yang memberikan 
prioritas kebutuhan pembiayaan program Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA) secara umum dalam Anggaran Belanja dan 
Pendapatan Daerah; sekaligus sebagai koordinator Kelompok 
Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang 
diinisiasi dan dilatih melalui program Mimika Sehat.  Dinas 
Kesehatan memfasilitasi pelatihan untuk kader, menyediakan 
obat dan alat medis, memberikan bimbingan teknis untuk 
pengelolaan kegiatan KIA, serta memberikan pelayanan medis 
melalui Puskesmas dan Pustu. Kantor Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
bertanggung jawab dalam penyediaan alat kontrasepsi. LPMAK 
berperan sebagai penanggung jawab program yang mendanai, 
memfasilitasi/mendukung operasional kegiatan, menyediakan 
konsultasi teknis terkait strategi program, pengawasan 

(monitoring), dan evaluasi pelaksanaan Mimika Sehat.  Freeport memberikan pendampingan teknis 
pengelolaan program, fasilitas transportasi udara, dan pendanaan LPMAK.  

Freeport dan LPMAK mendokumentasikan program Mimika Sehat telah memberikan manfaat kepada 8.255 
orang, termasuk di antaranya 556 bayi usia 0-23 bulan, dan 995 bayi usia 24-59 bulan.  Sejumlah 29 desa di 5 
kecamatan di Kabupaten Mimika mempunyai Posyandu yang dikelola oleh kader terlatih di bawah 
pembinaan Puskesmas setempat. Sebanyak 80% dari total desa program sudah memiliki lima kader atau lebih 
di setiap Posyandu.  Di antara dampak yang telah dicapai hingga 2014 di antaranya adalah peningkatan ante 
natal care sewaktu-waktu dari 43% (tahun 2008) menjadi 89% (2014), kontrasepsi ibu dari 8% menjadi 45%, 
penurunan tingkat anemia sedang dan berat pada ibu dari 72% menjadi 32% dan pada anak dari 86% menjadi 
64%. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 62% kasus diare dan 100% kasus pneumonia telah mendapat 
penanganan dari tenaga kesehatan. 

Kedua organisasi sepakat bahwa peran pemerintah daerah sangatlah penting bagi keberlanjutan program. 
Kerja sama erat antara organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, Puskesmas, dan kader 
Posyandu sangat mempengaruhi keberhasilan program ini.  Namun demikian diakui bahwa masalah budaya 
dan letak geografis mempersulit akses dan distribusi layanan kesehatan. Keterbatasan akses ini juga turut 
menyumbang pada tingginya kasus malaria (terutama di dataran rendah) akibat keterbatasan diagnosis dan 
pengobatan yang sesuai.  Malaria berpotensi menimbulkan anemia, yang juga mempengaruhi kehamilan ibu 
dan tumbuh kembang anak. 

Untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang, Freeport dan LPMAK memandang perlu adanya 
pembuatan rencana rinci pembangunan desa yang bersinergi dengan program non-kesehatan (peningkatan 
pendapatan ekonomi dan pendidikan). Hal ini perlu didukung dengan adanya pengembangan kualitas 
sumber daya manusia, baik staf pelaksana LPMAK maupun organisasi mitra kerja, terutama terkait pem-
bangunan masyarakat terpadu dan pengelolaan program.  Selain itu, juga perlu ada perencanaan program 
perubahan perilaku yang menggunakan prinsip pemasaran sosial (social marketing).  

 
Tentang Diskusi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR)  

Diskusi KB/KR ini diselenggarakan sejak Februari 2014 dan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sebagai wadah 
tukar informasi dan pengalaman bagi organisasi yang peduli pada masalah KB/KR di Indonesia. Pertemuan ini 
merupakan kerja sama antara CCPHI dan YCCP.  CCPHI adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan dan 
memfasilitasi kemitraan antara perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah lokal untuk 
masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.  YCCP adalah lembaga nirlaba yang berfokus pada kegiatan 
advokasi kebijakan, community development, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang bertujuan untuk 
mengajak masyarakat membiasakan diri hidup bersih dan sehat.  

Pertemuan yang kelima kalinya dilaksanakan ini dihadiri oleh 36 peserta dari 6 perusahaan dan 8 LSM.  Riza 
Pratama, Vice President Corporate Social Resposibility Freeport memberikan kata sambutan sebagai tuan 
rumah.  Inne Silviane, Direktur Eksekutif YCCP, bertindak sebagai moderator diskusi.  Presentasi kemitraan 
disampaikan oleh Hengky Womsiwor, Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat LPMAK, bersama Ima 
Septimayani, Ketua PKK Kecamatan Tembagapura.   

  

 

Bersama Untuk Indonesia Sehat adalah
inisiasi sosial Freeport untuk membangun
Indonesia yang lebih mandiri, berprestasi,
sehat dan beragam.  Mimika Sehat merupa-
kan program Bersama Untuk Indonesia
Sehat. ©Freeport Indonesia 2014. 
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Freeport (http://www.ptfi.co.id) adalah perusahaan multinasional dalam bidang pertambangan tembaga, 
perak dan emas; sedangkan LPMAK (http://www.lpmak.org) adalah organisasi nirlaba yang dirintis sejak April 
1996 untuk mengelola dana kemitraan Freeport yang berfokus pada pengembangan masyarakat Kabupaten 
Mimika.  

Catatan pertemuan dan bahan presentasi bisa dilihat di www.ccphi.org.  Pertemuan KB/KR berikutnya akan 
diadakan pada bulan September 2015. Jika Anda membutuhkan daftar peserta silakan menghubungi 
admin@ccphi.org. 

 

 

 


