
 

 
Lycée international français Louis-Charles Damais 

Jl Cipete dalam n°32 - Jakarta 12410 - Indonésie - Tél : 62-21 750 3062 - Fax : 62-21 750 3624 
Site : www.lifdejakarta.org - Email : proviseur@lifdejakarta.org 

SIARAN PERS - UNDANGAN LIPUTAN 
 

Pameran & Presentasi  
« Suku Kamoro dari Papua » 

Selasa, 20 Maret 2012 pk. 08.00 – 19.30 
 

Sekolah Internasional Prancis Louis-Charles Damais Jakarta / Lycée International 
Français Louis-Charles Damais – LIF de Jakarta mengundang Anda untuk meliput 
acara pameran dan presentasi mengenai Suku Kamoro dari Papua yang akan 
diselenggarakan pada : 
 
 

Hari/tgl : Selasa, 20 Maret 2012 
 

 

Waktu  : pk. 8.00 s.d pk.19.30 
- Pk. 10.20 – 10.50 sesi presentasi untuk tingkat SD 
- Pk. 14.00 – 14.30 idem 
- Pk. 19.30 – selesai, sesi presentasi untuk orang tua murid. 

 
 

Tempat : Sekolah Internasional Prancis Louis-Charles Damais,  
                          Jl. Cipete Dalam No.32, Cipete Selatan, Jakarta Selatan. 
 

Acara  :  - Presentasi oleh Dr Kalman Muller (dalam bahasa Prancis), 
                          - Pertunjukan musik & tari oleh beberapa orang Kamoro, 
                          - Pameran & penjualan karya seni Suku Kamoro. 
 

LIF de Jakarta mendapat sebuah kehormatan mendapat kunjungan Dr Kalman 
Muller berserta timnya dan menyelenggarakan satu hari pameran dan presentasi 
mengenai suku Kamoro dari Papua. 
 

Sekitar 470 siswa LIF de Jakarta dari tingkat TK s.d SMA beserta seluruh pengajar 
dan orang tua murid akan mendapatkan kesempatan untuk melihat seni ukir, musik 
dan tari Suku Kamoro, berinteraksi langsung dengan para seniman Kamoro serta 
mendapat penjelasan yang menyeluruh dari Dr Kalman Muller mengenai kehidupan 
Suku Kamoro. Dalam kesempatan ini juga akan dilakukan penjualan kerajinan dan 
ukiran Suku Kamoro yang semua keuntungannya akan langsung diterima oleh para 
pengrajin guna kelangsungan kehidupan dan kelestarian seni suku Kamoro. 
 

Mengenai Suku Kamoro 
Mereka berjumlah mereka sekitar 18.000 jiwa yang tersebar di sepanjang pesisir 
selatan bagian tengah pulau Papua, 300 km di pinggir laut Arafuru. Bahasa Kamoro 
termasuk dalam keluarga bahasa Suku Kamoro dan Suku Asmat yang terdiri dari 6 
dialek yang dimengerti oleh kedua suku. Mereka memiliki kemahiran memahat kayu 
yang merupakan warisan turun temurun dari leluhur mereka. Ukiran kayu ini mereka 
gunakan dalam upacara-upacara tradisional mereka yang biasanya selalu 
berhubungan dengan leluhur. 
 

Mereka masih menjalani gaya hidup semi-nomaden, mereka pergi berburu, mencari 
bahan makanan di hutan, dan memancing. Saat ini mereka menetap di sekitar 40 
desa namun mereka juga membangun tempat tinggal sementara yang disebut 
« kapiri kame » dengan jarak yang relatif tidak jauh dari desa mereka ketika mereka 
pergi mengumpulkan bahan makanan. 
 



 

 
Lycée international français Louis-Charles Damais 

Jl Cipete dalam n°32 - Jakarta 12410 - Indonésie - Tél : 62-21 750 3062 - Fax : 62-21 750 3624 
Site : www.lifdejakarta.org - Email : proviseur@lifdejakarta.org 

Dr. Kalman Muller telah mengenal Suku Kamoro selama lebih dari 20 tahun, beliau 
selalu menyertai Suku Kamoro dan memperkenalkan seni budaya mereka yang unik 
namun belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dr. Kalman Muller juga 
membantu Suku Kamoro dalam distribusi penjualan hasil kerajinan Suku Kamoro. 
Program ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Freeport Indonesia yang 
berkomitmen dalam menjaga kelestarian suku Kamoro. 
 

Misi LIF de Jakarta 
Melalui acara  ini LIF de Jakarta berusaha untuk menjaga kedekatan Prancis dengan 
Indonesia mengingat LIF de Jakarta menyandang nama seorang peneliti Prancis 
yang melambangkan hubungan erat antara Prancis dengan Indonesia, Louis-
Charles Damais. Merupakan salah satu misi penting LIF de Jakarta dalam berusaha 
memperkenalkan seluruh keanekaragaman Indonesia kepada seluruh siswa dan 
pengajar serta orang tua siswa melalui penyelenggaraan beragam kegiatan. 
 

Beberapa kegiatan lain yang dilakukan selama sekitar dua tahun terakhir ini adalah: 
setiap tahun rutin mengadakan kunjungan ke Museum Nasional, Museum seni 
primitif « Gedung28 », Museum Asia-Afrika ; mengundang pertunjukan wayang golek 
Bapak Tizar Purbaya, mengundang pengrajin ikat sumba untuk bekerja dengan 
sebuah kelas dalam memproduksi kain ikat dengan melalui seluruh prosesnya mulai 
dari bulan November 2011 s.d April 2012, mengundang pertunjukan barongsay 
dalam rangka tahun baru imlek, membuka kelas tari tradisional untuk kegiatan 
ekstrakurikuler ; mengadakan karya wisata ke daerah jawa barat dan jawa tengah, 
secara rutin menyajikan masakan tradisional dan buah asli Indonesia di kantin 
sekolah. 
 

Mengenai Louis-Charles Damais. 
Nama beliau disandang oleh LIF de Jakarta sejak tahun 2010, beliau adalah seorang 
peneliti Prancis pakar Indonesia, Sejarah Indonesia dan Sastra Indonesia. Pertama 
kali datang ke Indonesia tahun 1937 di usia 26 tahun ketika baru lulus berbagai ujian 
yang mengesahkan pengetahuannya yang maha luas. Beliau tertarik pada banyak 
hal, menguasai beberapa alat musik, dan menguasai sekitar 20 bahasa. Beliau 
tinggal lama di Indonesia dan memimpin pusat penelitian Prancis EFEO (Lembaga 
Penelitian Prancis tentang Asia) di Jakarta pada periode 1952 – 1966. Beliau banyak 
menerjemahkan buku ke dalam bahasa Prancis salah satunya adalah buku Surat-
surat Raden Ajeng Kartini. Karya-karyanya adalah hasil dari pengetahuan yang 
maha luas dan suatu rasa ingin tahu yang menggebu tentang negerinya yang kedua. 
 

Besar harapan kami Anda dapat hadir meliput acara ini, mohon kerjasama Anda 
untuk mengirimkan lembar konfirmasi kehadiran terlampir.  
 

Salam hangat, 
Astri Onengan 
Penanggungjawab Komunikasi dan Acara budaya 
Hp. 0815 913 60 90 - tel. 750 30 62  
culture_communication@lifdejakarta.org  

 
 
 


