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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 Lampiran 1 

 

INTERVIEW GUIDE 
I. Interview guide untuk mereka yang putus sekolah 

 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
4. Pendidikan yang tidak ditamatkan : 

B. Kondisi sekolah (belajar) 
Bagaimana kondisi belajar/kuliah anda saat anda masih belajar/sekolah,  Dalam arti 
apa. menurut pendapat anda sekolah/PT tersebut baik, menyenangkan dan anda 
meras cocok. 
a. Ya saya meras sekolah tersebut baik, menyenangkan dan saya merasa cocok 

belajar di situ. 
b. Tidak, sekolah tersebut tidak baik. Saya tidak cocok belajar di sekolah tersebut. 
5. Kalau ya mengapa anda putus sekolah/kuliah dan tidak tertarik untuk 

melanjutkan studi/kuliah?  
Berikan alasan:  
 

6. Apakah guru/dosen jujur baik, baik dan memperhatikan anda? 
a. Ya, Guru dosen baik dan menyenangkan, 

Kalau ya mengapa anda putus studi dan tidak tertarik untuk melanjutkan 
studi? 

b. Tidak, guru dan dosen tidak baik dan tidak menyenangkan. 
Kalau tidak, apakah dosen dan guru  yang menyebabkan anda putus 
sekolah/kuliah dan tidak tertarik untuk melanjutkan studi? 

- Ya 
- Tidak 

Kalau tidak apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan anda putus 
sekolah dan tidak tertarik untuk melanjutkan studi? 

7. Kalau tidak apakah dosen dan guru yang tidak baik yang menyebabkan anda 
putus sekolah dan tidak tertarik untuk menyelesaikan studi? 

8. Kalau tidak apakah ada hal lain yang menyebabkan anda tidak melanjutkan 
studi? 

- Tidak ada 
- Ada (sebutkan) 

 
C. Kondisi Keluarga 

1. Pendidikan masa kecil anda dimulai dari mana? 
2. Bagaimana kondisi pendidikan masa kecil anda: 



113 

 

 

 

- Sangat menyenangkan  
- Cukup menyenangkan 
- Tidak menyenangkan 

Kalau tidak menyenangkan apakah hal tersebut yang membuat anda 
trauma dan tidak tertarik untuk melanjutkan studi? 
a. Ya 
b. Tidak 

Jika tidak, apakah ada hal lain yang menyebabkan anda putus 
sekolah/kuliah dan tidak tertarik untuk melanjutkan studi? 

3. Bagaimana komunikasi anda dan orang tua anda? 
a. Baik 
b. Kurang baik 
c. Tidak baik 

Kalau baik, mengapa anda putus sekolah/kuliah dan tidak tertarik 
untuk melanjutkan studi? 
Alasannya....... 
Kalau kurang baik, mengapa bisa terjadi komunikasi yang kurang baik?  
apakah komunikasi yang kurang baik itu juga menjadi salah satu 
penyebab anda tidak tertarik untuk melanjutkan studi/kuliah?  

- Ya 
- Tidak 

Jika ya (end) 
Jika tidak, dari sisi orang tua anda apa yang menyebabkan anda tidak 
tertarik untuk melanjutkan studi? Apakah ada kondisi lain yang 
menyebabkan anda tidak tertarik untuk melanjutkan studi 
a. Ya 

Kondisi apa itu, bisa dijelaskan...... 
b. Tidak 

Kalau begitu.., kondisi apa yang membuat anda tidak tertarik untuk 
melanjutkan studi guna mengembangkan sumber daya manusia? 
Ceriterakan...... 
 

D. Bagaimana kondisi ekonomi orang tua anda? 
Ceriterakan...... 

apakah ekonomi keluarga menjadi penyebab anda tidak tertarik untuk kuliah dan 
melanjutkan studi? 
Ya...(end) 
Tidak (lanjut) 

 
E. Kondisi masyarakat 

Apakah anda merasakan bahwa masyarakat/suku membutuhkan orang-orang 
yang berpendidikan tinggi? 
a. Ya : alasannya..... 
b. Tidak : alasannya 
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Kalau ya untuk kapasitas apa masyarakat merasa membutuhkan orang-
orang yang berpendidikan tinggi? 

c. Apakah kondisi masyarakat turut mempengaruhi anda untuk tidak tertarik 
melanjutkan studi? 
 Ya, 

Kalau ya kondisi yang seperti apa menurut anda? 
 Tidak 

Kalau tidak apa yang menyebabkan anda tidak tertarik untuk 

melanjutkan studi/kuliah? 
F. Individu 

Kondisi Individu 
a. Apakah saat anda sekolah/kuliah sebelumnya anda memiliki semangat dan 

tertarik untuk melanjutkan studi/kuliah tanpa paksaan ? 
o ya 

Jika ya mengapa anda putus sekolah dan tidak tertarik untuk melanjutkan 
studi/kuliah? 

o Tidak 
Jika tidak, apa yang menyebabkan anda tidak tertarik untuk melanjutkan 
studi? 
Jelaskan:... 
 
 
 

INTERVIEW GUIDE UNTUK MEREKA YANG AKTIF KULIAH 

INTERVIEW GUIDE 
II. Interview guide untuk mereka yang aktif kuliah 

 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
4. Pendidikan yang tidak ditamatkan : 

 
B. Kondisi sekolah (belajar) 

Bagaimana kondisi belajar/kuliah anda saat anda masih belajar/sekolah.  menurut 
pendapat anda sekolah/PT tersebut baik, menyenangkan dan anda meras cocok. 
c. Ya saya merasa sekolah tersebut baik, menyenangkan dan saya merasa cocok 

belajar di situ. 
d. Tidak, 

Apa yang mendorong anda untuk belajar serta tetap melanjutkan studi di 
sekolah atau kampus tersebut? 
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Berikan alasan: ...................... 
 

9. Apakah guru/dosen jujur baik, baik dan memperhatikan anda? 
c. Ya, Guru dosen baik dan menyenangkan, 

Apakah guru serta dosen yang baik turut mendorong anda untuk tetap 
sekolah dan melanjutkan studi? 

d. Tidak, guru dan dosen tidak baik dan tidak menyenangkan. 
Lalu apa yang menyebabkan anda tertarik untuk sekolah/kuliah dan 
melanjutkan studi? 

 Berikan alasan..... 
Adakah alasan lain yang menyebabkan anda tertarik untuk kuliah dan melanjutkan 
studi 
Ya 
Berikan alasan tersebut (end) 
 

 
C. Kondisi Keluarga 

1. Pendidikan masa kecil anda dimulai dari mana? 
2. Bagaimana kondisi pendidikan masa kecil anda: 

- Sangat menyenangkan 
- Cukup menyenangkan 
- Tidak menyenangkan 

Kalau menyenangkan apakah hal tersebut yang membuat anda tertarik untuk 
melanjutkan studi? 

c. Ya (end) 
d. Tidak 

Kalau tidak, apakah yang membuat anda tertarik dan semangat 
untuk melanjutkan studi? 
 
apakah ada hal lain yang menyebabkan anda sekolah/kuliah dan 
tertarik untuk melanjutkan studi? 
Hal apakah itu:.... (jelaskan).... 

3. Bagaimana komunikasi anda dan orang tua anda? 
a. Baik 

Apakah kondisi yang baik itu terus mendorong anda untuk tertarik untuk dan 
melanjutkan studi ? 

Ya (end) 
Tidak  
apakah ada alasan lain yang menyebabkan tetap semangat untuk 
melanjutkan studi? 

b. Kurang baik 
Kalau kurang baik, apakah yang menyebabkan anda untuk tetap tertarik 
untuk sekolah/kuliah 

c. Tidak baik 
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Mengapa anda tetap sekolah/kuliah? 
Alasannya....... 
 apakah komunikasi yang baik itu juga menjadi salah satu penyebab anda 

tertarik untuk melanjutkan studi/kuliah?  
- Ya 
- Tidak 

Jika ya (end) 
Jika tidak, dari sisi orang tua anda apa yang menyebabkan anda tertarik 
untuk melanjutkan studi? Apakah ada kondisi lain yang menyebabkan 
anda tertarik untuk melanjutkan studi 
c. Ya 

Kondisi apa itu, bisa dijelaskan...... 
d. Tidak 

Kalau begitu.., kondisi apa yang membuat anda tertarik untuk 
melanjutkan studi? 
Ceriterakan...... 
 

G. Bagaimana kondisi ekonomi orang tua anda? 
1. Baik 

Apakah kondisi ekonomi keluarga yang baik terut mempengaruhi anda 
tertarik dan tetap melanjutkan studi ? 

2. Tidak 
Kalau tidak apakah yang menyebabkan anda tetap kuliah serta tertarik 
untuk melanjutkan studi? 

apakah ekonomi keluarga menjadi penyebab anda  tertarik untuk kuliah dan  
melanjutkan studi dengan harapan kedepan harus lebih baik? 
Ya...(end) 
Tidak (lanjut) 

 
H. Kondisi masyarakat 

Apakah anda merasakan bahwa masyarakat/suku membutuhkan orang-orang 
yang berpendidikan tinggi? 
d. Ya  

Mengapa mereka membutuhkan orang-orang yang berpendidikan tinggi? 
e. Tidak : alasannya 

Kalau ya untuk kapasitas apa masyarakat merasa membutuhkan orang-
orang yang berpendidikan tinggi? 

f. Apakah kondisi masyarakat turut mempengaruhi anda untuk  tertarik 
melanjutkan studi? Kondisi apa itu? Apakah anda merasa bahwa kondisi 
masyarakat turut mempengaruhi anda untuk tetapa sekolah dan kuliah? 
 Ya 

Kalau ya kondisi yang seperti apa menurut anda? 
 Tidak 
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Kalau tidak apa yang menyebabkan anda tertarik untuk 

melanjutkan studi/kuliah? 
I. Individu 

Kondisi Individu 
b. Apakah saat anda sekolah/kuliah sebelumnya anda memiliki semangat dan 

tertarik untuk melanjutkan studi/kuliah tanpa paksaan ? 
o ya 

apakah sejak awal anda memang suka dengan sekolah? 
a. Ya 

Apakah yang mendorong anda untuk tetap sekolah dan melanjutkan 
studi? 
Jelaskan.... 

b. Tidak  
o Tidak 

Jika tidak, apa yang menyebabkan anda tertarik untuk melanjutkan studi? 
Jelaskan:... 

 
 

INTERVIEW GUIDE UNTUK ORANG TUA MAHASISWA YANG PUTUS KULIAH 

INTERVIEW GUIDE 

Interview Guide untuk orang tua mahasiswa yang putus sekolah 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
4. Pendidikan terakhir  : 

B. Apakah anda memiliki anak yang kuliah? 
a. Ya 

Apakah anak tersebut masih kuliah/sekolah 
- Ya 
- Tidak 

Mengapa tidak sekolah/kuliah dan melanjutkan studi? 
Jelaskan.... 
 

b. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 
a. Baik 
b. Kurang baik 
c. Tidak baik 

Jika tidak baik apakah itu pulah yang turut mempengaruhi hingga menyebabkan 
anak tidak sekolah/kuliah? 
1. Ya 
2. Tidak 
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Adakah masalah lain dalam keluarga yang mempengaruhi anak sehingga 
tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah/kuliah? 
Apakah masalah itu....??? 

c. Bagaimana cara anda mendukung pendidikan anak anda untuk tetap sekolah/kuliah 
sehingga ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya? 
Bisa dijelaskan hubungan komunikasi dengan anak anda yang sekolah/kuliah? 
Bagaimana lingkungan masa kecil anak anda?  

a. Baik 
Bisa dijelaskan lingkungan yang baik seperti apa? 
b. Kurang baik 

Apakah lingkungan yang kurang baik turut  mempengaruhi anak untuk tidak 
tertarik melanjutkan studi/kuliah 

 Ya. 
 Menurut anda lingkungan seperti apa yang dapat menyebabkan anak 

anda tertarik untuk sekolah/kuliah? 
 Tidak 

                   Jika tidak, apa yang mempengaruhi anak anda untuk tidal tertarik untuk 
sekolah/kuliah?  
 

c. Apakah anda mendukung anak untuk sekolah setinggi-tingginya? 
a. Ya  

Mengapa anak anda tidak tertarik untuk melanjutkan studi/kuliah 
b. Tidak 

Mengapa anda tidak mendukung anak anda untuk sekolah setinggi-
tingginya? 
 
 
 

INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk orang tua yang anaknya telah selesai studi dan lulus kuliah 

 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
4. Pendidikan terakhir  : 

 
C. Apakah anda memiliki anak yang kuliah? 

a. Ya 
Apakah anak tersebut masih kuliah/sekolah 
- Ya 
- Tidak 

Mengapa tidak sekolah/kuliah dan melanjutkan studi? 
Jelaskan.... 
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b. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda? 

a. Baik 
b. Kurang baik 
c. Tidak baik 

Babagimana cara anda mendukung anak anda hingga dapat menyelesaikan 
studinya? 
Jelaskan:.... 

 
c. Bagaimana cara anda mendukung pendidikan anak anda untuk tetap sekolah/kuliah 

sehingga ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya? 
Bisa dijelaskan hubungan komunikasi dengan anak anda yang sekolah/kuliah? 
a. Lancar 
b. Tidak lancar 

Mengapa tidak lancar 
Bagaimana lingkungan masa kecil anak anda?  

a. Baik 
Bisa dijelaskan lingkungan yang baik seperti apa? 

b. Kurang baik 
Apakah lingkungan yang  baik turut  mempengaruhi anak untuk tidak tertarik 
melanjutkan studi/kuliah 

 Ya. 
 Menurut anda lingkungan seperti apa yang dapat menyebabkan anak 

anda tertarik untuk sekolah/kuliah? 
 Tidak 

                   Jika tidak, apa yang mempengaruhi anak anda untuk tidak tertarik untuk 
sekolah/kuliah?  
 

c. Apakah anda mendukung anak untuk sekolah setinggi-tingginya? 
a. Ya  

 
c. Tidak 

Bagaimana anak anda dapat sekolah/kuliah hingga dapat menyelesaikan 
studinya? 
Jelaskan: 

 
 
 
INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk politisi dan partai politik, Anggota DPR 

 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
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3. Alamat    : 
4. Jabatan    : 

 
B. Apakah anda mengenal suku Kamoro dengan baik? 

1. Ya 
Seberapa kenalkah anda terhadap suku Kamoro? 

2. Tidak 
C. Apakah ada keberpihakan pemerintah untuk mendorong masyarakat lokal 

menyekolahkan anak-anaknya? 
1. Ada 

Keberpihakan seperti apa? Bagaima hasilnya? 
 

2. Tidak 
Apakah ketidak berpihakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang turut 
menyebabkan tidak berkembangnya keinginan suku kamoro untuk melanjutkan 
studi? 
1. Ya 
2. Tidak 

Mengapa tidak? 
D. Apakah menurut pendapat anda ada faktor dimana pemerintah tidak mendorong 

masyarakat turut menyebabkan suku Kamoro tidak dapat melanjutkan studi?  
1. Ya 

Jika ya faktor apakah itu? 
Apakah ada upaya pemerintah untuk mengatasi faktor tersebut? 

2. Tidak 
E. Menurut anda kondisi pendidikan dasar di Timika seperti apa? 

- Apakah kondisi pendidikan dasar turut mempengaruhi suku Kamoro tidak 
mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan? 
1. Ya 
2. Tidak 

Berikan alasan 
 

F. Menurut anda  masa depan suku Kamoro seperti apa? 
Jelaskan...... 
 

 
INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk Guru 

 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
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4. Jabatan    : 
B. Berapa lama anda mengajar di sekolah ini? 
C. Apakah anda mengenal suku Kamoro? 

1. Ya 
Apakah anda dekat dengan pelajar suku Kamoro dan mengenai satu persatu dengan 
baik? 

 Ya 
 Tidak  

Bagaimana hubungan komunikasi antara pelajar tersebut dengan anda? 
2. Tidak 

 
D. Bagaimana pandangan anda tentang ketertarikan anak suku kamoro terhadap 

pentingnya pendidikan? Apakah mereka sangat tertarik untuk sekolah? 
1. Ya 
2. Tidak 

Mengapa tidak tertarik untuk sekolah? 
E. Apakah banyak pelajar suku Kamoro yang sekolah di sekolah anda? 

1. Ya 
Berapa banyak kah pelajar tersebut di sekolah anda? 

2. Tidak 
Mengapa mereka tidak sekolah di sekolah anda? 

F. Apakah anak Kamoro rajin ke sekolah? 
1. Ya 
2. Tidak 

Menurut anda apa yang menyebabkan mereka tidak sekolah dan mengaggap 
pendidikan merupakan hal yang penting. 
 
 

INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk Tokoh masyarakat, LSM 
 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 
4. Jabatan     

B. Anda memiliki anak yang sekolah/kuliah? 
1. Ya 

Berapa anak yang sekolah/kuliah, jenjang masing-masing? 
2. Tidak 

Mengapa tidak sekolah/kuliah 
C. Menurut anda suku Kamoro perlu pendidikan? 

1. Ya 
2. Tidak 
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Kalau tidak mengapa suku Kamoro tidak perlu pendidikan? Apakah memang suku 
Kamoro tidak memerlukan pendidikan sejak dahulu? 

D. Bagaimana adat suku Kamoro dikaitkan dengan pendidikan?  
E. Apakah anda pernah punya keinginan untuk mendorong suku Kamoro menyekolahkan 

anak-anaknya? 
a. Ya 

Apakah keinginan tersebut telah direalisasikan? 
Bagaimana hasilnya? Apakah berhasil? 
 

b. Tidak 
Apakah karena tidak didorong oleh tokoh masyarakat menjadi penyebab tidak 
tertariknya suku Kamoro untuk menyekolahkan anak-anaknya? 
 
Jika tidak,  unsur apa yang menyebabkan suku Kamoro tidak tertarik untuk 
mendorong anak-anak Kamoro merantau dan sekolah setinggi-tingginya? 

F. Menurut anda seharusnya pendidikan bagi suku Kamoro itu seperti apa? 
 

 
 
INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk profesional pendidikan (Dosen) 
 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Alamat    : 
3. Pekerjaan   : 
4. Jabatan    : 

B. Bagaimana  pendapat anda mengenai pendidikan di Timika? 
C. Bagaimana Seharusnya pendidikan itu? 
D. Apa yang menyebabkan suatu jenjang pendidikan dapat berjalan baik? 
E. Apakah pola hidup masyarakat turut mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang 

penting tidaknya pentingnya pendidikan? 
a. Ya 

Jika pola hidup mempengaruhi mempengaruhi pola pikir masyarakat, bagaimana 
cara mendorong masyarakat untuk untuk merubah pola hidup sehingga masyarakat 
kamoro dapat tertarik untuk mendorong anak-anaknya pergi sekolah/kuliah? 

b. Tidak (end) 
F. Berikan gambaran singkat cara mengembangkan sumber daya manusia suku Kamoro 
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INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk Tokoh Gereja 
 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Alamat    : 
3. Pekerjaan    : 
4. Jabatan    : 

B. Menurut pastor, spirit pendidikan sekarang dan dahulu bagimana? Apakah ada 
keinginan suku kamoro mendorong kemajuan pendidikan bagi suku ini? 

C. Apakah menurut pastor, kemunduran sedang dialami oleh suku Kamoro? 
a. Ya 

Menurut pastor kemunduran seperti apa yang dialami? 
b. Tidak  

Apakah kemuduran pendidikan suku Kamoro mundur karena suku tersebut telah 
pesimis untuk mendorong dan mengmbangkan sumber daya manusia? 

D. Menurut pastor masa lalu pendidikan suku Kamoro itu seperti apa? 
1. Apakah suku tersebut memang telah malas untuk melanjutkan studi dari dahulu? 
2. Menurut pastor kemunduran yang terjadi disebabkan oleh apa? 
 

 
 
INTERVIEW GUIDE 
Interview Guide untuk untuk mereka yang telah berhasil lulus kuliah 
 
A. Identitas Interviewer: 

1. Nama    : 
2. Umur/Tgl Lahir   : 
3. Alamat    : 

 
B. Apakah anda senang setelah lulus kuliah 

1. Ya 
2. Tidak 

Jika tidak mengapa? 
C. Dimana anda bersekolah waktu kecil? Pendidikan anda dimulai dari mana? 
D. Apakah pendidikan masa kecil turut mempengaruhi anda untuk tetap melanjutkan studi 

sehingga selesai pendidikan diperguruan tinggi? 
E. Bagaimana keadaan pendidikan anda waktu kecil 

Apakah orang tua anda mendorong anda untuk sekolah secara disiplin dan tegas 
sehingga anda dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi? 
Apakah anda didorong oleh lingkungan sehingga anda terpikir untuk sekolah setinggi-
tingginya? 

F. Apa yang mempengaruhi anda sehingga dapat menyelesaikan pendidikan? 
Orang tua mendorong serta memotivasi anda selama kuliah? 
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Bagaimana cara orang tua memotivasi anda serta mendorong anda selama studi? 
Apakah komunikasi yang lencar turut menjadi kekuatan anda untuk menyelesaikan 
studi? 

G. Berapa lama jangka waktu pendidikan anda? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN HASIL INTERVIEW 

 

 

Mantan Pejabat Bupati Mimika (Bpk. Allo Rafra) 

1. Kebiasaan dimana orang tua mengajak anak pergi ke tempat pencarian, kebun 

dan sebagaimanya  menyebabkan anak-anak tidak melanjutkan studi. 

2. Suku Kamoro dulu lebih bersemangat dalam bekerja keras berbeda dengan 

sekarang 

3. Dulu anak Kamoro sekolah dengan baik 

4. Guru tidak mengajar di sekolah malahan meninggalkan sekolah 

Prof. Anita Lee (Pakar Pendidikan) 

1. Kamoro suka Damai dan tidak suka bermusuhan 

2. Memiliki kemampuan memahat 

3. Kedekatan dengan alam sangat luar biasa, karena memahat tidak memahat 

garis alam 

4. Sukses atau tidak. 

a.  Opportunity 

b. Ten thusan hour 

c. Legacy, warisan budaya 

Fredi Matameka (Mahasiswa Kamoro Lulus Kuliah) 

1. Motivasi yang mendorong hingga selesai kuliah ketika melihat keberadaan 

orang tua dan masyarakat. 

2. Dikemudian hari berarti bagi orang lain, merupakan inspirasi meskipun 

kadang pesimis dalam studi 

3. Pesimis muncul karena situasi kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu, 

dimana ikatan emosional menyebabkan kita bisa pulang. 

4. Mendapat beasiswa tetapi bukan berarti semua kebutuhan hidup di jawa 

terpenuhi sehingga menyebabkan sempat pesimis dan pulang.  

Orang tua Mahasiswa aktif kuliah  

1. Saat menyuruh belajar tetapi malahan bermain, tetapi setelah bentak mulai 

takut sehingga mulai rajin pergi ke sekolah 

2. Dulu di Wamena berada pada lingkungan orang semangat untuk sekolah 

3. Sebagian anak yang tidak mau dengar dulu di wamena di SD sampai di timika 

menyebabkan orang tidak mau pergi ke sekolah karena pengaruh lingkungan. 

Mahasiswa putus kuliah (Thomas Too) 

1. Pulang ke Timika dalam rangka penelitian namun, perempuan sudah di rumah 

menyebabkan terbeban untuk kuliah 

2. Masalah dalam kalangan masyarakat yang mengalami krisis kepemimpinan 

karena tidak ada yang dapat membawah masyarakat ke arah yang baik 

3. Hak msyarakat di rampas oleh orang lain. 



126 

 

 

 

Pastor Amandus (Pastor Paroki Katedral Mimika) 

1. Dulu Guru stendby dan setia berada di Kampung, tinggal bersama masyarakat 

2. Orang tetap standby di Kampung 

3. Masyarakat mengeluh, guru-guru tidak berada di tempat 

4. Guru malahan mengatakan orang tua tidak berada di kampung. 

5. Hal ini harus di benahi oleh gereja, Pemerintah, dinas pendidikan dan 

masyarakat di Kampung (harus bersinergi). Dapat mengakomodir kebiasaan 

bubar kampung. 

6. Kebisaan dulu masih mengembara dan kebiasaan berada tetap di tempat 

7. Ketergantungan masyarakat terhadap PT. FI dan ini merupakan bom waktu 

ketika Freeport berhenti beroperasi. 

 

Aleda Wayaru 

1. Merasa cocok belajar pada perguruan tinggi sekarang karena suasana kampus 

menyenangkan 

2. Masalah biaya studi menyebabkan sempat putus asah 

3. Pendidikan awal di Wamena, SD. 

4. Orang tua sempat pesimis dan minta agar segera pulang karena keadaan 

ekonomi orang tua kurang baik. 

5. Motivasi kuliah karena angkatan atas di SMA semuanya kuliah sehingga 

semua termotivasi untuk kuliah 

6. Baru mengetahui pendidikan penting pada tahun 2009 

Fredo Matameka 

1. Motivasi yang mendorong dari diri sendiri untuk tetap kuliah 

2. Kondisi ekonomi orang tua yang kurang baik, sehingga memotivasi untuk 

tetap kuliah agar ke depan ekonomi saya bisa membaik. 

3. Motivasi kuliah mincul karena adanya keinginan untuk membanggakan orang 

tua 

4. Filosofi orang Kamoro” berburu harus bawah pulang hasil”, untuk 

membanggakan kedua orang tua 

Hengki (mahasiswa aktif kuliah) 

1. Kondisi kampus menyenangkan dan mendukung proses belajar 

2. Dosen mendukung denngan sangat baik, karena aktif serta terlibat dalam 

kegiatan kampus 

3. Dulu sekolah di wamena. Pendidikan awal di Wamena Papua 

4. Dulu tidak bisa membaca dengan baik di wamen, sehingga menyababkan 

terus termotivasi untuk sekolah hingga saat ini 

5. Saat ini pesimis, tetapi masih berusaha untuk dapat tetap melanjutkan studi.\ 
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Bapak paulus Sudiyo (Ketua Yayasan Binterbusih) 

1. Alam yang begitu kaya, menyebabkan orang tidak harus berjuang untuk 

mendapatkan sesuatu 

2. Berbeda dengan orang di gunung yang harus bekerja keras untuk memperoleh 

kebutuhan hidup 

3. Kebutuhannya hanya kebutuhan makan, pakaia, rumah, dan kenyamanan yang 

telah dimiliki.  

4. Hampir semua tempat dapat menemukan ikan, terlalu mudah menemukan 

kebutuhan hidup sehingga pergi ke sekolah yang tujuannya cari uang kelak 

akan berat jika dipertimbangkan dengan hari ini dapat menemukan ikan. 

5. Waktu sekolah di belanda hasilnya banyak orang Kamoro yang berhasil studi, 

misalnya F. Poana, Tutus Potareyau (Bupati pertama Mimika) 

6. Orang tua merasa pendidikan tidak penting, karena kebutuhan yang diambil 

telah tersedi. Yang terpenting adalah membuat ikatan dengan mereka. 

7. Orang tidak menyediakan dana untuk sekolah, yang ada kebutuhan makan. 

Sekolah tidak penting. 

 

Pak Paul Weti (Direktur PSW Timika) 

1. Orang tua dulu dapat menulis dengan baik beda dengan 20 tahun terakhir, ada 

kemunduran pendidikan 

2. Banyak pomudah di kampung saat ini tidak dapat membaca dan menulis, 

karena tidak menyelesaikan pendidikan dasar. 

3. Banyak guru meninggalkan kampung, meninggalkan sekolah sehingga 

sekolah berjalan tidak betul 

4. Jaman belanda orang dapat menulis dengan baik, huruf bagus. Anak-anak 

jaman sekarang orang tidak mampu untuk menulis 

5. Dasar SD tidak banyak yang masuk sekolah 

6. SD jumlah 50 sampai kelas 6 satu sekolah hanya 4 anak, 7 anak, sebagian 

hilang 

Ibu Walburga Orang tua mahasiswa Aktif kuliah dan lulus kuliah 

1. Orang tua harus memberikan nasehat dengan baik 

2. Jika anak tidak selesai kuliah, jangan coba-coba pulang sebelum selesai 

3. Harus mendorong anak dengan kata-kata yang baik 

4. Ibu harus mendorong anak agar anak dapat sekolah dan berhasil dengan baik 

5. Ibu berperan penting dalam mendidik anak 

 

Mama Lidia Nawaripi (Orang tua anak yang aktif kuliah dan studi di S2) 

1. Dulu sekolah hingga SMP 

2. Pernah sekolah di Kokonao 

3. Didikan belanda 
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4. Seorang ibu berperan penting dalam kemajuan pendidikan anak 

5. Orang tua harus menyiapkan kebutuhan anak, ketika menolak memenuhi 

kebutuhan anak, itu akan menyebabkan anak tidak mau sekolah 

 

PT. FI Community Development 

1. Nilai, hubungan manusia dengan alam, budaya 

2. Di Omawita pertanian serta program koperasi Maria bintang laut berjalan 

dengan baik 

3. Ada program yang mendekatkan masyarakat akan penangkapan ikan 

4. Masyarakat menangkap ikan, kapal jemput di Fish Point 

5. Masih kesulitan membatasi anak-anak yang ikut menjaring ikan dengan orang 

tua. 

Bp. Tobias Yawame (LPMAK) 

1. Ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh masyarakat Kamoro pada masa 

lalu 

2. Masyarakat Kamoro pernah dikutuk oleh pastor, dan dinyatakan tidak akan 

berkembang 

3. Sulit untuk berkembang 

Pk. Mamo (Kepala Sekolah SMA N1 Mimika) 

1. Pelajar 7 suku berapapun yang masuk ke SMA diterima tanpa seleksi, yang 

penting punya nomor tes 

2.  Jumlah anak Kamoro di SMA hanya ada 2-3 orang 

3. Ada perlakuan khusus untuk suku Amugme dan Kamoro 

4. Jatah orang Papua untuk masuk 

5. Tahun lalu (2009/2010) ada 35 orang, 59 adalah papua lain 

Pak. Patric Harberubun (Guru SMP YPPK Timika) 

1. Guru jangan pasif tetapi aktif 

2. Mengajar speaking, dengan bercerita (Story Telling), bermanin sambil belajar 

3. Cara mengajar anak Pantai, harus sesuai dengan alam mereka, misalnya seni 

rupa. Menggambar pohon, tetapi di dalam kelas akan sulit 

4. Masyarakat Mengharapkan guru yang dapat bermain dengan anak-anak di 

alam 

5. Ada warisan pengetahuan cara mendidik dari orang tua sebelumnya 

6. Rasa minder anak-anak Kamoro yang berlebihan 

Pak Dionisius Mameyau (Kepala dinas tenaga kerja Timika) 

1. Ada keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak, tetapi pendapatan orang 

tua perbulan itu tidak ada, sehingga pasrah menerima konsisi tersebut. 

2. Kapasitas skill masyarakat tidak ada sehingga tidak dapat berbuat banyak 
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3. Masyarakat Kamoro bukan tipe perantau,  sehingga meninggalkan kampung 

itu akan sangat kesulitan, menjadi akibat sehingga tidak dapat melanjutkan 

studi 

4. Kemampuan ekonomi yang minim, sehingga tidak dapat mendorong anak 

untuk sekolah. 

5. Suku Kamoro pasrah dengan kondisi yang ada 

6. Kebijakan pemerintah serta kebijakan pemerintah untuk menyekolahkan anak 

Kamoro. Justru sekarang ada di LPMAK. 

Guru SMK Petra YABT 

1. Di kelas 2 ada 4 orang anak Kamoro 

2. Anak Kamoro masuk 10 yang bertahan hanya  

3. Orang tua jika dipanggil tidak hiraukan panggilan dari sekolah padahal guru 

ingin tahu kondisi anak seperti apa 

4. Hanya ada satu-satu yang bagus 

5. Banyak anak yang tidak sekolah di pulo keraka porsite Timika 

Emilda Purafae (mahasiswa Putus kuliah) 

1. Penyebab putus kuliah karena orang tua meninggal dan tidak ada pengganti 

mama di rumah 

2. Saat kuliah tidak ada kendala 

3. Saat kuliah dukungan orang tua semuanya baik-baik saja. 

Pak. Lesubun (Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Mimika) 

1. Ada peningkatan dalam hal pelayanan dan perhatian pemerintah terhadap 

pembangunan pendidikan (bertambahnya inftrastruktur dan kelengkapan 

pendidikan, pertumbuhan jumlah peserta sekolah dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan) 

2. Secara nasional rasio, Mimika telah melebihi jumlah guru, tetapi rasio setelah 

dihadapkan pada kondisi lapangan, maka guru kurang karena jumlah siswa di 

sekolah-sekolah tidak merata 

3. Guru kurang ketika melihat kondisi masyarakat yang ada 

4. Penyebaran guru merupakan satu permasalahan, karena jikaa suami-istri guru, 

kami bisa tempatkan pada satu tempat, namun jika istri guru dan suami kerja 

di kantor pemda kota timika, tentu akan sulit. 

5. Pemerataan guru merupakan permasalahan yang dihadapi di Sini (Mimika). 

6. Secara nasional penyelnggaraan pendidikan membutuhkan waktu yang lama, 

sambil memeperhatikan irama pendidikan yang ada secara umum di mimika, 

dinas pendidikan mencoba merangkul masyarakat dengan membuka 

pelayanan khusu sentra pendidikan. 
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Bpk. Paskalis Abner (kepala Biro pendidikan LPMAK) 

1. Khusus dua suku masing-masing memperoleh 25%, lima suku kekerabatan 

lain hanya memperoleh kesempatan 10% 

2. Semoga dengan demikian itu akan menjadi solusi bagi peningkatan jumlah 

peserta 

3. Setelah kampanye pendidikan, masyarakat sadar pentingnya pendidikan 

sehingga deangan antusias mengantar anak pergi sekolah 

4. Kita harus terus meningkatkan pendidikan dasar pada pendidikan SD, 

sehingga jumlah anak banyak juga yang lulus seleksi. 

5. 2011, hasil seleksi anak Kamoro jauh lebih banyak yang mau sekolah. 

 

 

Pak Lodi Saklil- LPMAK 

1. Guru punya kewajiban untuk mendorong anak-anak pergi ke sekolah 

2. Guru jaman dulu memiliki kekuatan melebihi kepala sekolah. Apa yang 

dikatakan kepala sekolah harus didengarkan. 

3. Guru sekarang tidak ada pendekatan dengan masyarakat. 

4. Dulu guru perhatikan anak-anak dengan baik, bahkan libur pun guru tidak 

pernah keluar dari kampung. 

5. Saat ini guru lebih banyak meninggalkan sekolah.Guru sekarang mengajar 

satu/dua hari kembali ke kota 
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