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Dengan semakin pendeknya usia tambang kita, Program
Pemberdayaan Masyarakat (PPM) saat ini harus fokus pada
program paska operasi, paska tambang dan tematik yang
selaras dengan Rencana Penutupan Tambang (RPT). Hal ini
juga sesuai tuntutan Permen ESDM No 41/2016, Kepmen
ESDM 1824/2018 serta Blue Print pemerintah daerah. PPM
harus bisa membina dan mengembangkan masyarakat agar
lebih berdaya, mandiri dan berkelanjutan. Sehingga mampu
mendukung tumbuh kembangnya perekonomian serta seni
budaya yang sesuai dengan kearifan lokal.
Pembinaan dan pengembangan kerja sama intra dan
inter sektoral akan mampu meningkatkan kemitraan
dengan para pemangku kepentingan. Dengan kemitraan
akan tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling
menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Banpu Hard yang
diimplementasikan pada CD perusahaan, yang terdiri dari
innovative, talented dan committed.
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Innovative: selalu mengembangkan kualitas lingkungan
dan menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat,
berpendidikan dan sesuai kearifan budaya setempat.
Talented: selalu berempati dan memberikan perhatian
kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan serta
menciptakan kemitraan dengan masyarakat, pemerintah,
lembaga dan karyawan. Committed: patuh terhadap
perundangan, peraturan dan bekomitmen terhadap
kewajiban dan tanggungjawab terhadap para pemangku
kepentingan.
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Semua itu harus tercipta dengan peningkatan partisipasi
masyarakat yang secara
aktif dalam mendukung
upaya
pembangunan
kesejahteraan
masyarakat. Partisipasi
didorong
oleh
pengertian, kesadaran,
tanggung
jawab,
komitmen dan rasa
menjadi bagian dari
upaya
dimaksud.

BUBUHAN berasal dari Bahasa Kutai, Dayak, dan Banjar yang
berarti pertemanan, perkawanan, dan atau persahabatan.
Nama BUBUHAN mencerminkan semangat CD ITM untuk
menghargai dan belajar pada kearifan lokal yang ada di
masyarakat.

Partisipasi sifatnya berantai, untuk mempengaruhi pihak lain
agar ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu IMM dengan
menumbuhkan lokal-lokal hero (kader pemberdayaan lokal)
yang mampu menggerakkan roda program agar mandiri.
CD IMM harus keberlanjutan dan selaras dengan
amanah PPM yang telah dituangkan di bawah 7 Pilar yaitu:
Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Riil, Kemandirian
Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Kelembagaan dan
Infarstruktur.
Masing-masing pilar harus fokus pada target
pembangunan yang berkelanjutan. Program unggulan
pada pilar pendidikan berupa: Sekolah Adiwiyata,
Indominco Mengajar, Pengembangan Skill Pemuda dan
Taman Literacy. Pada program kesehatan berfokus pada
peningkatan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah
operasional perusahaan yaitu: kesehatan balita dan ibu
hamil, Posyandu, Puskesmas Pratama, penyediaan air
bersih dan sanitasi. Pembentukan Kelembagaan Komunitas
Masyarakat akan mewujudkan komitmen perseroan
untuk membantu memberdayakan UKM KSU, BUMDES,
HITIM Mart dan APIM. Pada pendapatan Riil, perusahaan
menyokong budidaya rumput laut, perikanan air tawar/laut,
peternakan ayam/sapi dan perkebunan sawit. Pertanian
fokus pada peningkatan produksi sawah untuk mewujudkan
Desa Lumbung Padi pada desa binaan. Pembangunan
infrastuktur diutamakan pada gedung sarana, jalan,
jembatan dan drainase yang mendukung terhadap kegiatan
usaha masyarakat. Sedangkan pada program lingkungan
berbagai inisiatif ramah lingkungan untuk melestarikan dan
melindungi alam seperti pengelolaan sampah, pembibitan
pohon, penanaman mangrove dan trumbu karang di sekitar
perusahaan.
Kepedulian IMM dalam beberapa program CD telah
memberikan hasil yang membanggakan dan menjadi good
practice yang berdampak langsung bagi pemetik manfaat.
Tujuan akhir pemberdayaan adalah agar masyarakat dapat
meningkat taraf hidupnya, martabat kemanusiaannya dan
menumbuhkan kemandirian yang berkelanjutan dan tidak
tergantung sepenuhnya pada perusahaan. Bravo para
penggiat CD.

Pelindung Ignatius Wurwanto. Pembina Puji
Rahadin. Penanggung Jawab Giwa Giwangkara.
Pemimpin Redaksi Jauhari Umar. Redaktur
Pelaksana Muhammad Yuda Pranata. Kontributor
CDO Indominco, CDO Kitadin, CDO Trubaindo,
CDO Jorong, CDO Bharinto, CDO TRUST, CDO
Jakarta. Pelaksana Desain CoratCoretDesign.
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Perpu stakaan CERIA

Mendukung Smart City Kota Bontang

Peresmian dihadiri Kepala Teknik Tambang (KTT)
IMM (Era Tjahya Saputra), CD Head IMM (Imam
Taufik), Wali Kota Bontang (Ibu Neni Moerniaeni
yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan (M.
Bahri), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dobi
Rizami), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Pemberdayaan Masyarakat (Safa Muha), Camat
Bontang Selatan (Sarifuddin), Lurah baru Berbas Tengah

(Muhammad Mahfuz), Lurah Berbas Pantai (Rendy
Maulia), Lurah Bontang Lestari (H. Usman), dan Kepala
Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga
Kerja DPMTK-PTSP (Usman) yang merupakan mantan
Lurah Berbas Tengah.
Sambutan KTT IMM, Era mengucapkan selamat
kepada Lurah baru Berbas Tengah, dan mendoakan
agar beliau diberi kesehatan, kekuatan, dan amanah;
serta menyatakan bahwa bantuan gedung perpustakaan
CERMAT sebagai bukti nyata dukungan IMM kepada
masyarakat dan Pemkot Bontang untuk menjadikan
Bontang sebagai Smart City. Berharap semoga warga
dapat membudayakan membaca sebagai membuka
jendela dunia dan menambah wawasan. Sedangkan
pengelolaan diharapkan dapat mandiri. Perpustakaan
yang menarik akan dapat dikunjungi masyarakat untuk
membaca buku.
@Andi Asri_CDO IMM
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PT Indominco Mandiri (IMM) membangun gedung
perpustakan Cerdas, Mandiri dan Tangguh (CERMAT)
sebagai Upaya Literasi pengetahuan kepada masyarakat
Kelurahan Berbas Tengah dan dukungan terhadap
program pemerintah Smart City Kota bontang. Peresmian
perpustakaan sekaligus acara serah terima jabatan
Lurah Berbas Tengah yang lama kepada Lurah Berbas
Tengah yang baru. Ini menunjang peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan visi daerah kepada
Bontang Juara, Aktif, Global, dan Optimis (Bontang
JAGO).
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IMM Promosika n Produk UMKM
di FESTIVAL ERAU
Indominco Mandiri (IMM) ikut meramaikan ‘Erau
Adat Kutai dan International Folk Art Festival’ di Stadion
Rondong Demang, yang diselenggarakan pada tanggal
22-29 Juli 2018. Kegiatan yang dikenal “Festival Erau”
ini dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan
diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara (Kukar). Disini stand IMM bergabung di
blok stand naungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar. Festival
diikuti pula oleh mancanegara diantaranya Slovakia,
India, Jepang, Thailand, India, Uni Afrika. Budaya tarian
dan busana tradisional setiap negara peserta ditampilkan
untuk menambah semarak acara festival
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Pertama kalinya IMM terlibat dalam Festival Erau
dengan menghadirkan produk-produk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dari desa-desa binaannya.
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Para pelaku usaha UMKM giat memperkenalkan dan
memandu tamu mencoba produk mereka seperti beras
organik, kerupuk amplang, keripik pisang, rumput laut.
Bahkan produk jahe unggulan mendapat ulasan bagus
dari Tim pemasar Indomaret wilayah Kalimantan Timur
dalam Talkshow yang menyatakan produk jahe tersebut
sangat layak masuk pasar modern. Hal ini menunjukkan
keberhasilan program IMM dalam mendukung
kelompok UMKM masyarakat binaannya dan membantu
memasarkan produknya hingga ke wilayah Kukar.
“Ke depan IMM dapat terus bersinergi dengan
program-program pemerintah,” ujar Pelaksana Tugas
(PLT) Bupati Kukar Edi Damansyah. Program-program
pendampingan pemberdayaan masyarakat tersebut akan
dikawal sampai menjelang masa tutup tambang.
@Lidya Elisabeth_CDO IMM
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Makna keberadaan
Erau Adat Kutai dan EIFAF 2018

Kehadiran delegasi kesenian mancanegara termasuk
Negara-negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika
didorong oleh Duta Besar Republik Seychelles untuk
ASEAN dan kelompok-kelompok Kesenian Daerah
seperti dari Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman, Bantul,
Kulon Progo, Kabupaten Malang dan Kabupaten
Sijunjung. Sehingga sekitar 93 grup kesenian daerah

dan paguyuban Kutai menampilkan keelokan dan
keunikannya masing-masing. Menunjukkan bahwa
Budaya dapat mempersatukan dunia, juga dapat
mendorong hidup berdampingan.
KTD Embalut turut serta dalam kegiatan penampilan
pendidikan dan Ekonomi, khususnya Usaha Kemandirian
Masyarakat (UKM) di area stand pameran. Bahkan PLT.
Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edy Damansyah M.SI
memimpin dan mengadakan Talkshow yang dihadiri SKPD
terkait dan Pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dari group ITM, diwakili anak perusahaannya yaitu PT
Kitadin dan PT Indominco Mandiri. Masing-masing
mengisi stand bazar melalui produk-produk binaan di
masyarakat dan menjadi pembicara “Profil program dan
produk binaan” dalam acara Talkshow.
@Bambang Kawuryan_CDO KTD EMB
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Erau Adat Kutai merupakan festival lokal tahunan
yang melestarikan budaya turun temurun dan khas
mencerminkan falsafah hidup, keputusan sosial, tarian,
musik, dan busana adat Kutai. Festival tahun ini diperluas
dengan adanya International Folk Arts Festival (EIAF)
yang memperkenalkan kekhasan adat negara lain. Tahun
ini, tema festival mengenai Alam, Budaya, Petualangan,
Pendidikan, dan Ekonomi khususnya Usaha Kemandirian
Masyarakat (UKM).
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Aksi Nyata KTD EMB
“Program Aksi Relawan” Peduli Lingku ngan
PT Kitadin Embalut (KTD EMB) mewarnai perayaan
kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun ini atau
biasanya disebut “perayaan Agustusan” di Kecamatan
Tenggarong Seberang dengan mengadakan “Pawai
Kemerdekaan” pada tanggal 18 Agustus 2018.
Perbedaannya kali ini Tim KTD EMB mengajak relawan
(volunteer) mahasiswa dan mengkhususkan Tema
sendiri memelihara lingkungan hidup berupa “Beat
the plastic pollution”. Tim KTD EMB sengaja berada
di urutan terakhir pada acara pawai untuk membantu
membersihkan sisa sampah plastik yang dihasilkan dari
konsumsi air mineral kegiatan ini. Yaitu memberikan
contoh kepedulian lingkungan, secara tidak membuang
sampah disembarang tempat, serta membiasakan buang
pada tempatnya untuk menggelorakan tanggung jawab
terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri.

Dipelopori juga oleh kelompok Binaan KTD
EMB yaitu Bank Sampah Separi Berseri. Hasil dari
pengumpulan sisa sampah plastik minuman kemasan
dikumpulkan dan diserahkan ke Bank Sampah Separi
Berseri untuk dikelola lebih lanjut serta memberikan
tambahan nilai bagi pengelola khususnya.
Banyak sekali respon positif, selain apresiasi dari
berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan
Tenggarong Seberang hingga masyarakat. AKsi nyata
ini juga mulai diduplikasi oleh komunitas lokal, yakni
Komunitas Mitra Tama FC. Dengan melakukan kegiatan
yang sama, pada kegiatan Peringatan Hut RI ke-73
di tempat yang berbeda. Kehadiran AKsi nyata telah
menginspirasi tumbuhnya kegiatan lain agar lebih
bermanfaat dan dikembankang untuk lingkungan di desa
sekitar yang berminat sama.
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@Dwi Setyawati_KTD EMB
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Tim Terpadu (TCM-BEK-Masyarakat)
Tim terpadu (Pemuda Trubaindo Coal Mining dan
Bharinto Ekatama dan Masyarakat) berpartisipasi dan
menang dalam turnamen futsal Putra dan Putri yang
diselenggarakan oleh Assosiasi Futsal Kabupaten
Kutai Barat (Kubar). Yaitu Turnamen Macan Dahan
Futsal Cup pada tanggal 2-24 Juli 2018 dan Turnamen
Dayang Futsal Cup 2018 tanggal 3-4 Agustus 2018 di
GOR DESNAN Kutai Barat. Tim terdiri dari karyawan
dan putra-putra desa yang bersatu dalam olah raga
futsal. Khususnya untuk memelihara rasa sportivitas
dan membina jasmani.

Cup 2018 diikuti 14 Kelompok. Keiikutsertaan
Tim Terpadu TCM-BEK-Masyarakat sebagai bentuk
partisipasi dan meramaikan kegiatan, ternyata juga
mencapai kemenangan sebagi juara 1 pada Tim Putri.
Ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri karena
memiliki putri-putri terbaik kampung di area binaan
TCM-BEK. Pencetak score tertinggi berasal dari
Kampong Lotaq dan kipper terbaik pun berasal dari
Kampong Lotaq. Prestasi dapat dipelihara agar anakanak muda terispirasi berprestasi dan berkompetisi
secara sehat ke masa depan.

Macan Dahan Futsal Cup 2018 diikuti oleh
23 kelompok peserta, sedangkan Dayang Futsal

@Kristinawati_TCM
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Menang Olah Raga Persahab atan
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LATIHAN FKM
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Pahami Atu ran PPM dan Peran
Memandirikan Masyarakat
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Tokoh masyarakat dan Pendamping perusahaan
(CDO) meningkatkan pengetahuan Peran Forum
Konsultasi masyarakat (FKM) untuk program
Pengembangan Masyarakat. Sejumlah FKM dari tujuh
(6) kampung/desa berkumpul di Gedung Grand Family
Kutai Barat pada tanggal 24-25 Agustus 2018. Latihan
berupa workshop diselenggarakan oleh PT TCM dan
PT BEK didukung ITM Jakarta dengan menghadirkan
pelatih ahli pengembangan masyarakat, Iskandar
Sembiring. Semangat para FKM menjadikan turut hadir
Camat Bentian Besar yang baru (Pak Timentius). FKM
yang hadir adalah dari Kampung/desa sekitar TCM
dan BEK meliputi : Besiq, Bermai, Dilang Puti, Damai
Seberang, Mendika, dan Muara Begai. Sedangkan
dari perusahaan hadir Manajer ERCD Kluster Melak
(Pak Hirung); Dephead CD TCM (pak Herlando), CD
BEK (ibu Dewi), dan CD ITM Jakarta (Pak Jauhari).
Juga diikuti oleh Tim CDO TCM dan BEK.
Peserta diberikan pemahaman aturan baru
pemerintah pusat (Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral/ESDM) tentang Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM. yang sebelumnya dikenal sebutan
Community development/CD). Dijelaskan isi Permen
ESDM nomor 41/2016 dan Kepmen ESDM nomor
1824/2018 tentang PPM. didalamnya mengandung
delapan (8) bidang kegiatan yang terdiri : Pendidikan,

Berita Utama

Peserta juga mendapat pengetahuan tentang
Peran pokok sebagai pengurus FKM (yang otomatis
perlu memiliki keterampilan 4 peran) yaitu Peran
menyediakan kegiatan (Fasilitatif), Peran membimbing

(Kependidikan), Peran menguatkan (Perwakilan),
Peran pelaksanaan (Teknis). Disamping itu titik utama
adalah penyesuaian rencana program untuk lima
(5) tahun kedepan. Program harus sangat selektif
yang dapat dikelola kelompok kegiatan masyarakat
melalui pemetaan sosial. Kemudian disusun menjadi
Rencana Induk PPM perusahaan untuk dikordinasikan
dengan pemerintah sesuai aturan Kementerian ESDM.
Pemilihan program tidak harus pada seluruh (8)
bidang. Tetapi dapat berkonsentrasi pada bidangbidang prioritas.
Pelatihan ditutup oleh Manager ERCD, pak Hirung
dan ditandai pemberian Sertifikat hasil pelatihan
diwakili ketua angkatan peserta (Camat, pak
Timentius).
@Jauhari_CDO JKT
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Kesehatan, Tingkat pendapatan riil dan lapangan kerja,
Kemandirian ekonomi, Sosial budaya, Partisipasi
mengelola lingkungan, Kelembagaan masyarakat, dan
Infrastruktur. Juga harus terukur dengan indikator yang
perlu dicapai (indikator program mendukung indikator
daerah). Disini FKM (CCC) perlu menyesuaikan Peran
karena sebagai Lembaga masyarakat sudah didorong
aturan tersebut untuk menguatkan kemampuan dan
menggerakkan program-program bidang tersebut
menuju kemandirian masyarakat. Terlebih bila
penambangan akan berakhir, FKM dan kelompok
masyarakat perlu lebih siap mandiri.
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JBG Su m b a n g Hewa n Qu rb a n
U ntu k Ma sya raka t
“Kami segenap pengurus masjid Nurul Huda dan
warga Dusun Banjar mengucapkan terima kasih atas
bantuan sapi Qurban dari PT Jorong Barutama Greston
(JBG)”, demikian ungkapan salah satu pengurus masjid
dan warga Desa Karang Rejo pada saat JBG menyumbang
9 ekor sapi untuk 6 Desa Ring 1, yaitu Desa Jorong,
Karang Rejo, Batalang, Swarangan, Asam-Asam,
Simpang Empat Sungai Baru, serta Muspika Jorong yang
diterima oleh Kecamatan, Koramil dan Polsek Jorong.
Pemotongan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha
22 Agustus 2018. Dukungan sapi qurban diserahkan
untuk masyarakat melalui Forum Konsultatif Masyarakat
(FKM). Teknis pelaksanaan pemotongan hewan qurban
sepenuhnya dikelola oleh masyarakat.
JBG telah membangun kepedulian terhadap fakir
miskin dengan menyediakan sapi qurban. Semangat
Berkurban, Selamat Kebersamaan.
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@Hairuddin_CDO JBG
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Apresiasi Semangat Kemerdekaan
Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia
yang ke-73 di PT Jorong Barutama Greston (JBG)
berlangsung semarak. DIlakukan selama dua hari,
16-17 Agustus 2018 meliputi lomba dan upacara
bendera yang diikuti oleh seluruh karyawan serta
kontaktor. Banyak permainan tradisional khas sejak
balap karung, makan kerupuk, estafet tepung, estafet
karet, bola terong, memasukan jarum ke dalam botol,
dan lomba mengumpulkan koin. Puncaknya dipimpin
instruktur upacara Bapak I Gde Widiada, dihadiri
oleh seluruh karyawan berpakaian adat atau bertema
perjuangan. Sebagai penyemangat, JBG memberikan
apresiasi (reward) untuk karyawan dengan kostum
terbaik.

& CRM Head menyerahkan dana program Community
Development yaitu beasiswa secara simbolis kepada
250 siswa-siswi perwakilan dari SD, SMP, dan SMA
yang ada di wilayah binaan PT JBG.
@Erna Puji Purwanti_CDO JBG
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JBG juga turut berpartisipasi pula dalam upacara
peringatan kemerdekaan di Kecamatan Jorong. Pada
momen tersebut, Bapak I Gde Widiada selaku CD, ER,
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Memfasilitasi Kelompok
Ru mpu t Lau t
Perhatian IMM dalam ekonomi nelayan
didaerah pesisir adalah salah satunya melalui
memfasilitasi Kelompok budidaya Rumput Laut.
IMM memberikan bibit dan peralatan dalam
mengembangkan budidaya rumput laut di
Kelurahan Bontang Lestari dan Desa Santan Ilir.
Yaitu meliputi bantuan 2 unit perahu, tali, serta
bibit rumput laut untuk masyarakat Pesisir Bontang
Lestari.

| Edisi 63/X/Juli-September 2018

@Andi Asri_CDO IMM
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Kelompok Usaha Bersama Karya Bersama

Siap Menjadi Produ sen Keru puk Berku alitas
Berbagai upaya yang telah JBG lakukan
agar usaha kelompok karya bersama semakin
berkembang adalah dengan peningkatan kualitas
mutu produk melalui berbagai pelatihan serta
dukungan perlengkapan produksi mulai dari freezer
sebagai tempat penyimpanan bahan baku hingga
perlengkapan untuk packaging seperti continuous
sealer serta perlengkapan lainnya.
Tahun 2017, kelompok Usaha Bersama
berhasil dan mendapat penghargaan dari Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut sebagai kelompok usaha
kecil-menengah terbaik se-Kabupaten Tanah laut.
Selain keindahan pantainya, pengunjung PT
Jorong Barutama Greston (JBG) juga banyak yang
terkesan dengan kerupuknya. Karyawan maupun
pengunjung JBG kerap menjumpai kerupuk
tersebut sebagai pelengkap hidangan di kantin.
Jika beruntung karyawan maupun pengunjung juga
dapat membeli kerupuk tersebut untuk oleh-oleh
di rumah.

Target selanjutnya adalah memperluas market
place serta diversifikasi produk agar kelompok
memiliki produk yang lebih variatif sehingga lebih
mendongkrak hasil / keuntungan yang diperoleh
anggota kelompok.
@Erna Puji Purwanti_CDO JBG

Gurih, berbeda dengan kerupuk di pasar, enak,
adalah testimoni yang biasa mereka lontarkan
ketika mencicipi renyahnya kerupuk. Kerupuk
tersebut diproduksi oleh kelompok Usaha Bersama
Karya Bersama Desa Swarangan. Kelompok yang
beranggotakan 7 (tujuh) orang ibu rumah tangga
itu dengan tangan-tangan ahlinya sudah menyulap
ikan laut menjadi kerupuk yang sangat enak.
Swarangan sebagai desa pesisir memang terkenal
Kelompok Karya Bersama Desa Swarangan
terbentuk sejak tahun 2016. Setelah menjadi
kelompok binaan JBG melalui program Community
Development, kelompok tersebut memproduksi
kerupuk secara rutin. Kapasitas produksi saat ini
mencapai 100 kg per bulan. Kerupuk dijual di toko
oleh-oleh maupun toko hasil olahan laut yang berada
di wilayah Kecamatan Jorong hingga Pelaihari, bahkan
pasarnya mulai merambah ke wilayah Banjarbaru.
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dengan hasil tangkapan ikan lautnya.
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Teknologi Tepat Guna

8 Cara Menanam Coklat (Panduan Lengkap)
Coklat merupakan jenis makanan olahan yang sangat
digemari banyak orang karena rasanya yang sangat
lezat. Berbagai macam makanan olahan pun banyak
menggunakan coklat sebagai bahan campurannya.
Banyaknya kandungan gizi pada coklat membuat
semakin banyak orang yang mengkonsumsinya. Selain
bermanfaat sebagai penambah nutrisi ataupun kesehatan
tubuh seperti menjaga kandungan gula darah, membantu
proses diet, meningkatkan daya kerja otak, coklat juga
banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan campuran
perawatan tubuh.
Berikut adalah cara menanam coklat:
1. Pemilihan Bibit/ biji Coklat
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Bibit coklat yang dipilih adalah bibit unggul yang
berkualitas baik serta layak tanam, agar menghasilkan
buah yang berkualitas nantinya.
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Untuk mendapatkan bibit coklat atau biji coklat
tanam, anda dapat mengambilnya langsung dari
buah coklat yang sudah tua atau lebih baik lagi jika
anda membelinya pada petani coklat yang memiliki
pengalaman baik dalam bidang menanam coklat karena
agak susah untuk mendapatkan biji coklat di pasaran.
Adapun ciri- ciri biji coklat berkualitas baik dan layak
tanam :
• Biji terlihat segar dengan warna putih agak 		
kekuningan
• Bila direndam di dalam air tidak mengapung
• Bila diambil dari buah, buah serta bijinya utuh tidak
dimakan serangga ataupun hama lainnya
• Tidak ada warna atau bintik hitam pada biji

• Permukaan biji halus dan bentuknya bulat sedikit
kotak
2. Penyemaian Biji Coklat
Berikut adalah langkah penyemaian biji coklat :
• Siapkan campuran tanah, sekam, dan pupuk organik
dan campuran ini harus rata dengan perbandingan
2:1:2.
• Masukkanlah ke dalam polybag kecil sebanyak tiga
per empat bagian saja.
• Buatlah lubang kecil di setiap polibag menggunakan
telunjuk jari anda seukuran biji coklat yang ditanam.
• Masukkanlah biji coklat tersebut ke dalam lubang
tersebut dan tekanlah dengan lembut, lalu tutuplah
dengan campuran tanah hingga agak penuh dan biji
coklat tertutupi dengan baik.
• Usahakan untuk satu polybag berisi satu biji 		
coklat agar pertumbuhan tunas tidak terganggu dan
dapat tumbuh dengan baik.
• Siramlah menggunakan semprotan dengan sedikit
air hingga kondisi air lembab dan siramlah secara
rutin sebanyak dua kali sehari setiap pagi dan sore.
Biarkan hingga tunas tumbuh dan bibit berusia 4 		
hingga 6 bulan.
3. Lahan Tanam Coklat
Tanaman coklat dapat tumbuh hingga setinggi 5
hingga 10 meter, untuk itu diperlukan lahan yang agak
luas atau jika anda ingin menanamnya dalam pot anda
harus menyediakan pot berukuran besar. Adapun kriteria
lahan tanam yang tepat untuk menanam coklat :
• Tanah lahan haruslah gembur dan memiliki unsur
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dengan curah hujan tinggi, maka anda tidak usah
menyiram tanaman coklat namun bila saat itu curah
hujan rendah ataupun sedang, anda bisa menyiram
tanaman sehari sekali ketika kondisi tanah mengering.

• Dan perhatikanlah kesuburan tanah, apabila tanah
terlihat kering dan kurang subur, harus dicampur 		
tanah dengan pupuk dan air hingga tanah memiliki
tekstur yang gembur dan subur.

• Dan apabila saat anda menanam merupakan 		
musim kemarau ataupun kering, maka anda dapat
menyiram tanaman coklat sebanyak 2 kali dalam
sehari.

• Dengan menggunakan pupuk organik maka 		
tanah tidak akan mengalami kerusakan ataupun 		
perubahan tekstur.

• Dalam menyiram tanaman coklat, anda hanya perlu
memastikan bahwa tanaman coklat mendapatkan
air yang cukup setiap harinya.

• Juga dipastikan lahan tanam bersih dari rumput liar
agar tanaman coklat dapat tumbuh subur nantinya.

• Dengan metode cara penyiraman yang baik maka
panen buah coklat anda akan melimpah nantinya.

4. Penanaman Bibit Coklat

7. Penyiangan dan Pemupukan Tanaman Coklat

Setelah lahan tanam siap dan bibit sudah mencapai
umur 4 hingga 6 bulan, waktunya untuk menanam.
Media tanamnya sendiri sama yaitu tanah yang subur
dan sudah dicampur pupuk ataupun sekam. Berikut cara
menanam coklat :

• Penyiangan pada tanaman coklat dapat dilakukan
setiap 2 minggu sekali.

• Bibit siap tanam yang memiliki kualitas baik serta
layak tanam dengan daun tanaman berwarna hijau
dan hijau muda serta kondisi batang yang kokoh .
• Untuk menanam di lahan tanam seperti 			
pekarangan ataupun halaman, anda hanya perlu 		
membuat lubang pada tanah lahan tanam.
• Sama seperti menanam dalam pot, setelah lubang
dibuat, anda hanya perlu memasukkan bibit dengan
cara yang sama.
• Perobekan polybag di dalam lubang tanam serta 		
menanamnya bersama media semai bertujuan 		
agar tanaman coklat mampu beradaptasi dengan 		
baik dan tidak stress. Ini dikarenakan berbeda 		
dengan tanaman lain, tanaman coklat mudah stress.
• Apabila cara penanamannya salah walaupun 		
pembibitan dilakukan dengan benar dan berhasil.
Ini tidak dapat menjamin kesuburan serta ketahanan
tanaman coklat, jadi pastikan anda melakukan 		
langkah ini dengan baik dan benar.
5. Perawatan Tanaman Coklat
Perawatan pada tanaman coklat cukup mudah, sama
halnya ketika anda menanam pohon lainnya seperti
pohon mangga, rambutan, kelengkeng dan masih
banyak lagi.
6. Penyiraman Tanaman Coklat
Tips dalam menyiram tanaman coklat :
• Jika saat anda menanam merupakan musim hujan

• Untuk tanaman di pekarangan maka anda juga perlu
memperhatikan tanah di sekitar lahan.
• Cabutlah semua gulma yang tumbuh di sekitar 		
pohon hingga sejauh 1 meter dari tumbuhnya 		
pohon.
• Sembari anda melakukan penyiangan anda bisa 		
menambahkan sedikit pupuk ke dalam tanah lahan
tanam dan sedikit menggemburkan tanah bagian 		
atas tanaman.
8. Panen Coklat
Cara memanen buah coklat terbilang mudah yaitu :
• Anda bisa memetiknya menggunakan pisau ataupun
gunting tanaman.
• Pastikan bahwa buah coklat benar- benar siap panen
dengan ciri buah berwarna orange dan tangkai 		
berwarna coklat.
• Untuk varietas coklat merah, buah yang matang 		
akan berwarna merah kecoklatan dengan 		
tangkai berwarna kecoklatan.
• Buah coklat bisa dimakan dengan rasa manis dan
agak asam, sedangkan bijinya diolah menjadi coklat.
(www.ilmubudidaya.com)
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hara banyak serta mengandung sedikit tanah liat 		
lempung. Jika tanah agak keras maka anda dapat
menggemburkannya menggunakan cangkul ataupun
sekop.
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