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Menggunakan amsal sebuah pohon bagi perusahaan,
maka kita dapat memahami bahwa akar merupakan nilai-nilai
yang diimani oleh seluruh entitas bagi perusahaan tersebut.
Dalam hal perusahaan kita itu adalah Banpu Heart.
Pohon yang kuat dan berumur panjang tentu memiliki
akar yang kokoh untuk menopang batang dan tajuk, sehingga
tetap berdiri tegak walau badai menerjang. Selain kokoh,
akarnya pun akan tertancap ke dalam tanah, terus tumbuh
memanjang, membesar mencari saripati kehidupan yang
akan menjadi bahan bagi pohon untuk terus tumbuh dan
berkembang.
Perkara nilai perusahaan (sebagai sebuah akar),
mengingatkan kita pada pernyataan dari organisasi Business
Roundtable yang berjudul “Statement on The Purpose of a
Corporation” yang ditandatangani oleh hampir 200 pimpinan
perusahaan ternama di Amerika Serikat pada bulan lalu
dimana penutup pernyataan tersebut menyatakan komitmen
dalam memberikan nilai kepada seluruh pemangku
kepentingan untuk kesuksesan perusahaan, komunitas
dan negara. Dalam konteks ITM Social Responsibility,
kiranya hal tersebut sejalan dengan apa yang selalu kita
upayakan, termasuk didalamnya Community Development
(CD) yang pada dunia pertambangan dikenal resmi sebagai
Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat (PPM).

CD atau PPM memberikan nilai - perusahaan - kepada
pemangku kepentingan tentu saja selalu diawali dengan
penerapan nilai perusahaan tersebut dalam setiap laku
aktivitas kita dalam bekerja. 10 kunci perilaku (key behavior)
Banpu Heart menjadi pedoman bagi kita dalam bertindak.
Dewasa ini, penerapan nilai menjadi tambah penting dalam
titimangsa dimana mayoritas merupakan generasi milenial:
generasi yang bertindak dan mengambil keputusan lebih
berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kesuksesan
sebuah aktivitas, kegiatan dan perusahaan – bagi mereka bukan hanya dilihat dari seberapa banyak keuntungan materil
yang dihasilkan, tetapi juga mengenai nilai apa yang dapat
diberikan atau ditambahkan kepada pihak lain dalam hal ini
adalah pemangku kepentingan.
Jika memang nilai perusahaan kita ibaratkan sebuah
akar pohon, maka pas pula rasanya jika pertumbuhan bisnis
perusahaan kita (beserta aktivitas CD/PPMnya) adalah batang
dan kepuasan bagi para pemangku kepentingan adalah buah
yang akan kita petik. Menguatkan akar – Banpu Heart secara tidak langsung adalah sebuah upaya bagi kita untuk
menghasilkan buah yang ranum dan manis bagi pemangku
kepentingan yang diantaranya adalah pemegang saham,
karyawan, lingkungan dan juga komunitas/masyarakat
tempat dimana kita bergiat.

Dari Redaksi
Selamat berjumpa kembali dengan Bubuhan, media komunikasi kegiatan pengembangan masyarakat PT Indo Tambangraya
Megah, Tbk (ITM) yang telah dan akan dilaksanakan. Pada edisi 68 ini, ditampilkan beberapa program pemberdayaan bidang
sosial budaya yang bertujuan mempererat jalinan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, diantaranya adalah Semangat
Berkurban sebagai Perjuangan sosial serta Menuju SDM Unggul dalam rangka perayaan
kemerdekaan RI ke-75. Serta terdapat artikel tentang prestasi penghargaan ISDA Award
yang diperoleh anak perusahaan ITM, PT Kitadin. Semoga artikel-artikel ini dapat
memberikan inspirasi dan tambahan wawasan bagi para pembaca.

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.
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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Berkurban untuk Kebersamaan
Perayaan Hari Raya Idul Adha atau sering disebut dengan
hari raya qurban, tahun ini berlangsung khidmat dan meriah.
PT Jorong Barutama Greston (JBG) selaku perusahaan yang
berada di Kecamatan Jorong Tanah Laut berpartisipasi
pada tanggal 11 Agustus 2019, kembali menyumbangkan 9
ekor sapi yang dibagikan ke desa-desa cakupan ring 1 yaitu
di Desa Asam- Asam, Desa Batalang, Desa Jorong, Desa
Karang Rejo, Desa Simpang Empat Sungai Baru, dan Desa
Swarangan.
Pemotongan hewan qurban dilakukan di masing-masing
desa. Masyarakat merespon dan antusias membantu teknis
pelaksanaan pemotongan sapi dan mendapat pembagian
daging untuk meningkatkan rasa sosial dan membantu
kaum sesama. Pembagian hewan qurban juga diberikan
ke Kantor Kecamatan Jorong, Kantor Polsek dan Koramil
masing-masing 1 ekor. Bertempat di Kantor Kecamatan
Jorong, Bapak Camat Jorong Muhammad Alfan Rosidi
Anwar menyampaikan ucapan terimakasih serta sangat
bersyukur atas kepedulian JBG telah berpartisipasi dalam
perayaan keagamaan.
@Hairudin_CDO JBG
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Menguatkan Mental dan Silaturahim Sesama
Komitmen sosial yang dilakukan PT Indominco Mandiri
(IMM) salah satunya adalah merayakan Hari Raya Idul
Adha 1440 H, sebagai momen qurban untuk masyarakat
luas di sekitar tambang.
Dalam perayaan ini, IMM berkolaborasi dengan semua
kontraktor (PT. PAMA, PT TRUST, PT Kitadin, Kontraktor,
dan subkontraktor IMM) menyediakan hewan qurban
sebanyak 101 ekor terdiri dari 31 ekor sapi, dan 70 ekor
kambing.
Penyerahan hewan qurban dilaksanakan pada Hari
Kamis, 8 Agustus 2019/8 Dzulhijjah 1440 H. Masyarakat
penerima manfaat adalah Pondok Pesantren Hifzil Qur’an
Desa Suka Rahmat, Pesantren Hidayatullah, Pesantren
Subulana, Pesantren Assalaf, Pesantren Nurul Iman,
Pesantren Nurul Fajri, Pesantren Tahfiz Quran, Panti
Asuhan Muwadatullah, Panti Asuhan Aisyiah, Panti
Asuhan Al-Haq, Ponpes Suka Rahmat, Panti Jompo Al
Mawadah, dan 10 Desa Binaan IMM, termasuk sekolah dan
masjid di area tersebut.
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Dengan upaya berqurban maka IMM dan 25 kontraktorsubkontraktornya telah semakin menjalin kebersamaan
dengan masyarakat dengan tujuan:
a. Memperkokoh tali silaturrahim agar Ukhuwah Islamiyah
dapat terjalin dengan erat;
b. Menumbuhkan kesadaran ummat agar terpupuknya
kecintaan terhadap sesama dengan melaksanakan
kegiatan berkurban;
c. Menumbuhkan jiwa / mental dalam berqurban, dan
d. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan
akhlak agama dalam lingkungan.
@Sulaiman_CDO IMM
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Semangat Menuju
“SDM Unggul Indonesia Maju”
Suasana Kemerdekaan RI ke-74 di PT Indominco Mandiri
(IMM) tahun 2019 menarik perhatian dan berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya karena baru pertama kalinya
dihadiri Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
dan penampilan Generasi Penerus dari SMP Negeri 2 Teluk
Pandan di hari Sabtu 17 Agustus 2019. Di tengah kondisi
harga batu bara semakin menurun, namun semangat
tetap tinggi, Inspektur Upacara adalah kementerian
ESDM (Katisna Ari Perbawa, Kasubdit Pengawasan Usaha
Eksplorasi batu bara), dan staffnya (Dewa Brata). Manager
ER ITM (bapak Astrik), KTT & Mine Head IMM (Era Tjahya
Saputra), PJO PT.Pama (Poniman), karyawan IMM,
kontraktor dan seluruh sub-kontraktor IMM, Pramuka
SMPN 2 dan masyarakat sekitar.
Menurut staff Menteri ESDM (Katisna Ari Perbawa),
membangun Indonesia memerlukan kebersamaan, bukan
hanya mementingkan kelompok tertentu. “Mari bersatu
padu membangun Indonesia yang lebih maju, kuat, unggul
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untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera,
adil dan makmur, dalam bingkai kemerdekaan. Pada akhir
acara dilakukan pemotogan tumpeng dan penyerahan
serifikat penghargan kepada sekolah SMPN 2, dan juga
kepada siswa yang bertugas dalam acara tersebut, serta
donasi sebesar Rp.5.000.000 untuk kegiatan sekolah
SMPN 2.
@Sulaiman_CDO IMM
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Kitadin Embalut Raih Prestasi Gold
di Ajang Indonesian Sustainable
Goals Award (ISDA) 2019
Upaya PT Kitadin site Embalut (EMB) mendorong
tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
melalui program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat
kembali
berbuah
prestasi
dalam
penganugerahan Indonesian Sustainable Development Goals
Awards (ISDA) 2019 yang diselenggarakan oleh Corporate
Forum For Community Development (CFCD) bekerja sama
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
ITM melalui anak usahanya EMB meraih penghargaan
pada kategori tujuan SDGs ke-12 yaitu Partisipasi produk
ramah lingkungan dan daur ulang melalui program
pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Bank Sampah
Bunda serta tujuan SDGs ke-5 yaitu Kesetaraan Gender
(Peranan Wanita). Penghargaan diterima oleh HSEC Head
ITM Puji Rahadin yang diserahkan oleh Ayi Ruhiat Sukartin,
Kasubdit Hubungan Komersial Batubara Ditjen Pembinaan
Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM didampingi
oleh anggota dewan juri Prof. Asnath Maria Fuah yang juga
guru besar di Institut Pertanian Bogor.
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Penganugerahan ISDA 2019 diselenggarakan pada 6
September 2019 di Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta.
Hadir membuka acara pada malam itu diantaranya
Prof. Dr Bambang Prasetya selaku Kepala BSN, Amalia
Adininggar, Phd selaku Kepala Sekretariat SDGs Nasional,
Sonny B Harmadi selaku Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan pada
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan serta pejabat dari kementerian terkait
seperti Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian ESDM
dan juga Kementerian BUMN.
Turut hadir pada penganugerahan ISDA 2019 Prof.
Emil Salim tokoh bangsa yang pernah menjadi menteri
lingkungan hidup pertama di Indonesia serta jabatan
menteri lainnya era Presiden Soeharto dan juga Ketua
Dewan Pertimbangan Presiden era 2010-2014. Dalam
sambutannya Emil Salim mengatakan “Dengan semakin
banyaknya jumlah perusahaan yang turut berpartisipasi
dalam memberdayakan masyarakat atau community
development di sekitar lokasi perusahaan beroperasional

Berita Utama

melalui dana CSR yang dimilikinya maka ketertinggalan
Indonesia untuk memberantas kemisikinan dan kelaparan
akan semakin mudah teratasi,”
Pada ISDA 2019, jumlah perusahaan yang turut
berpartisipasi dalam kegiatan ini mencapai 66 perusahaan
dengan 153 program dan 13 kategori perseorangan yang
diajukan. Penentuan pemenang/peringkat dilakukan
melalui proses seleksi ISDA yang sangat ketat. Selain itu,
peserta juga diwajibkan untuk melampirkan foto dan
video testimoni sebagai tanda bukti kesaksian dari para
penerima manfaat program. ISDA 2019 diselenggarakan
Corporate Forum for Community Development (CFCD)
bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Anugerah ISDA 2019 dipersembahkan kepada perusahaan
dan perorangan yang telah berkontribusi dalam penerapan
ISO 2600 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan SDGs yang berjumlah 17, disusun untuk
memberantas kemiskinan, menjaga kelestarian planet
bumi, serta menciptakan perdamaian dan kemakmuran
bagi umat manusia, diluncurkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai
seperangkat tujuan, target dan indikator baru universal,
yang diharapkan digunakan semua negara anggota dalam
menyusun agenda dan kebijakan politik mereka dalam 15
tahun ke depan.
Sekilas Bank Sampah Bunda dari Dampingan KTD EMB
Digerakkan oleh seorang local hero yang juga Ibu
Kepala Sekolah PAUD di Bangun Rejo Bank Sampah bunda
menjawab keprihatinan masyarakat, khususnya kaum ibu
akan lingkungan hidup sekitar Desa Bangun Rejo Kutai
Kartanegara yang semakin lama semakin dipenuhi dengan
sampah organik maupun anorganik dari masyarakat
sendiri. Dimulai dari 2015, Bank
Sampah Bunda saat ini melibatkan
415 nasabah yang mayoritas adalah
kaum ibu dan siswa sekolah dengan
dampak pengurangan sampah
hingga 25,70 Ton dan 11.630 jenis
sampah padat lainnya. Bank
sampah bunda juga menginkubasi
pembentukan bank sampah di dua
desa lainnya (Separi dan Embalut)
serta
mendapatkan
berbagai
penghargaan di level Kabupaten dan
Provinsi.
@M. Yuda Pranata_CDO ITM JKT
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Perencanaan Program

dalam Forum Konsultasi Masyarakat
Kegiatan pertemuan Forum Konsultatif Masyarakat/
FKM sebagai CCC Meeting telah dilaksanakan dalam dua
kumpulan (tanggal 23-25 Juli 2019 di Desa Sungai Baru,
Desa Asam-asam, dan Desa Karang Rejo), dan tanggal
29-31 Juli 2019 di Desa Swarangan, Desa Jorong dan Desa
Batalang). Hadir para tokoh masyarakat serta aparat pada
setiap desa tersebut dalam wadah interaksi perusahaan,
aparat desa serta masyarakat dan memberi informasi
dan berdiskusi terkait pengembangan masyarakat
wilayah sekitar tambang. Peran aktif masyarakat sangat
menentukan bagi jalannya kegiatan.
Semua kepala desa menyampaikan apresiasi kepada PT
Jorong Barutama Greston (JBG) yang telah memberikan
dukungan melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi,

sosial dan budaya dan membantu memberdayakan
masyarakat. Ketua FKM Kecamatan, Bapak H.Lalu Takdir
menyampaikan ungkapan terimakasih atas kepedulian JBG
yang menyalurkan banyak ide-ide kreatif untuk masyarakat
sehingga bisa mengembangkan gagasan ekonomi kreatif.
Dirasakan kondisi desa dulu dan sekarang telah berubah.
Masyarakat dan yang wilayah desa dulu tertinggal, saat
ini semakin berkembang, baik ekonomi, pertanian serta
informasi. Maka menjadi penting masyarakat untuk
bersama mengerjakan dan bertanggungjawab terhadap
kegiatan yang telah didukung JBG.
Bapak Rasmat Riadi dari JBG menyatakan perusahaan
dapat menerima masukan, kritik, serta saran. Diharapkan
program yang ada tetap berlanjut, semakin kuat dan
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meningkat manfaatnya bagi masyarakat. Untuk itu
dihimbau kegiatan FKM lebih aktif lagi dalam perencanaan
dan program kerja serta dapat bekerjasama dengan pihak
manapun di luar JBG. Forum rapat telah membahas
permasalahan desa, saran, kritikan serta usulan dari pihak
masyarakat ditampung langsung dan didiskusikan kembali
untuk mendapat solusi permasalahannya oleh tim CD JBG
dan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan masyarakat
dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk menjadikan
wilayahnya mandiri dan berwawasan lingkungan. Dalam
membantu meningkatkan program pengembangan
ekonomi di desa-desa binaan JBG, maka dikembangkan
berbagai sub-program diantaranya meliputi peternakan,
perikanan, perkebunan serta UKM di masyarakat desa.
Setiap desa yang dibina oleh community development
JBG memiliki ciri khas masing-masing. Seperti di Desa Sungai

Kabar Binaan

Baru dikembangkan kolam tanah untuk program perikanan
dengan membentuk kelompok petani ikan. Lain hal di Desa
Asam-asam yang mayoritas penduduknya adalah petani,
di desa ini mengembangkan perkebunan pisang dan buah
lengkeng sebagai tanaman utamanya. Selanjutnya di Desa
Karang Rejo telah dikembangkan pembuatan sasirangan
dan bokashi. Pengembangan usaha sasirangan merupakan
program unggulan yang terdapat di Desa ini. Kelompok
pembuat sasirangan terus diberikan support dan pelatihan
agar tetap konsisten untuk mengembangkan program
tersebut. Selain itu program bokashi yang menjadi program
regular setiap tahunnya tetap dikembangkan sebagai bentu
kepedulian lingkungan.
Program pengembangan ekonomi prioritas yang
terdapat di Desa Swarangan adalah pengembangan
produksi pengolahan ikan laut. Mayoritas penduduk yang
mata pencahariannya sebagai nelayan karena wilayah

desa ini terletak di pesisir pantai. Kelompok pengolah
ini telah berhasil mengolah ikan dalam bentuk kerupuk.
Pada tahun 2018 produksi olahan kerupuk ikan mencapai
910 kg. sedangkan pada semester pertama 2019 (JanuariJuni), kelompok sudah berhasil memproduksi sebanyak
372 Kg. Produk ini telah dipasarkan secara lokal di wilayah
Kecamatan Jorong.
Desa Jorong yang terletak di pusat Kecamatan Jorong
memiliki program unggulan yaitu pengembangan produksi
itik petelur. Selain itu penjualan ikan asin juga menjadi
salah satu khas dari Desa Jorong. Untuk Desa Batalang
mengandalkan program peternakan ayam sebagai
unggulan di wilayahnya. Hasil dari peternakan ayam ini
masih fluktuatif dengan angka yang tidak menentu setiap
periodenya.
@Hairudin_CDO JBG
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Renovasi Rumah Ibadah
PT Tambang Raya Usaha Tama (TRUST) di bulan Juni
2019 memberikan bantuan untuk perbaikan rumah-rumah
bahan ibadah, sehingga masyarakat dapat meningkatkan
kegiatan ibadahnya, khususnya menjelang hari raya Idul
Adha. Sebanyak 50 sak semen didistribusikan kepada para
pengelola mushola dan masjid sebagai penerima manfaat
di Kelurahan Bontang Lestari dan Desa Sukadamai. Dalam
dua wilayah tersebut sering dikunjungi 250 masyarakat
yang beribadah secara berjamaah.
@Ahmad Shobirin_CDO TRUST

Partisipasi Perayaan Bhayangkara
PT TRUST meningkatkan jalinan kerja sama dan
hubungan baik dengan pemangku kepentingan keamanan
(Kepolisian dan Ibu-ibu Bhayangkara). Pada kesempatan
ini berpartisipasi memberikan dukungan untuk kenangkenangan/dooorprize dalam rangka ulang tahun
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Bhayangkara di Kepolisian Resort (POLRES) Bontang.
Sebanyak 50 anggota keluarga Bhayangkara menjadi
pemanfaat kegiatan ini.
@Ahmad Shobirin_CDO TRUST

Kabar Binaan

Pendampingan Peternakan Ayam
PT Trubaindo Coal Mining (TCM) mendampingi
peternak ayam masyarakat di Desa Muara Begai, salah
satu desa persiapan penutupan tambang. Kandang ayam
dibangun oleh kelompok petani peternak secara swadaya
dan TCM memfasilitasi bibit ayamnya. Bulan Agustus 2019
terdapat 800 ayam yang dipelihara oleh kelompok petani
peternak yang beranggotakan 20 KK. Ayam yang dipelihara
kini sedang berumur 2 minggu dan dalam tahap menuju
pembesaran.
@Daniel Dandil_CDO TCM

Program Peternakan Sapi
PT Trubaindo Coal Mining (TCM) juga menjalankan
program persiapan penutupan tambang yaitu Peternakan
Sapi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah.
Peternakan dikelola oleh 120 petani peternak sapi. Populasi
sapi dari pemerintah kabupaten Kutai Barat (sejak tahun
2014-2019) adalah 97 ekor, sedangkan dari TCM (sejak
tahun 2014-2019) adalah 70 ekor, keseluruhan 167 ekor
sapi. Masing-masing telah tumbuh menjadi 200 ekor dan
100 ekor. Sehingga dari semua 167 ekor telah berkembang
menjadi 300 ekor (bertambah oleh anakan sapi sejumlah
143 ekor). Saat ini untuk mempermudah pakan ternak sapi,

sedang disiapkan lanjutan penanaman tanaman hijau untuk
ditanam disekitarnya. Sedangkan area penggembalaan sapi
agar dapat menjaga keselamatan sapi, sedang disiapkan
lanjutan pemasangan pagar keliling.
Pada saat ini, antara bulan Agustus 2019, area peternakan
sapi masyarakat di sekitar TCM sedang dikunjungi Dinas
Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
dan petugas dari Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten
Kutai Barat yang mendukung penyiapan program
peternakan sapi secara kawasan mini.
@Lusidius_CDO TCM
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Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman Pisang
Pisang merupakan salah satu buah yang digemari
secara global. Namun tidak semua negara bisa menanam
pisang. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah tropis.
Indonesia merupakan salah satu penghasil pisang dunia.
Potensi pengembangannya cukup besar, negeri ini memiliki
aneka ragam jenis pisang. Lebih dari 10 jenis diantaraya
dikategorikan sebagai varietas pisang unggul.

terjangkit penyakit ini antara lain cabe, bawang dan tomat.
Serangan penyakit ini cukup mematikan karena bisa
menyebar dalam tempo yang singkat dengan skala luas.

Salah satu kendala dalam budidaya pisang adalah
serangan penyakit. Hama dan penyakit tanaman pisang
relatif tidak terlalu banyak, namun beberapa penyakit
bisa menimbulkan kerugian serius. Serangan yang paling
umum diantaranya layu fusarium, layu bakteri dan kerdil.

Gejala awal serangan layu fusarium pada tanaman
pisang berupa menguningnya daun yang diikuti kelayuan
pada pelepah. Daun dan pelepah mengalami perubahan
warna atau diskolorisasi. Selain daun terjadi juga
perubahan warna pada bonggol.

Layu Fusarium
Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Fusarium
oxysporum. Penyakit layu fusarium banyak menyerang
tanaman hortikultura. Beberapa tanaman yang sering

Begitu juga pada tanaman pisang, layu fusariun bisa
menyerang daun, batang hingga akar. Penularan penyakit
ini bisa dengan berbagai media seperti bibit, tanah, air,
pupuk kandang atau alat-alat pertanian.

Tanaman pisang yang terserang penyakit ini biasanya
akan mengalami kematian. Upaya yang bisa dilakukan
untuk mencegah penularan lebih lanjut antara lain
dengan membongkar dan membakar tanaman yang sakit.
Kemudian tanah bekas tanaman tersebut disiram dengan
fungisida.
Adapun kiat-kiat pencegahan penyakit tanaman pisang
ini antara lain:
• Menanam varietas tanaman pisang yang tahan
penyakit layu fusarium, atau menggunakan bibit
hasil kultur jaringan yang bebas penyakit.
• Tidak membawa bibit dari daerah yang pernah atau
telah terserang penyakit.
• Penggunaan alat pertanian secara selektif, kalau
alat tersebut telah digunakan untuk membongkar
tanaman yang sakit sebaiknya dicuci dengan
fungisida.
• Perbaikan drainase kebun dan rotasi tanaman bisa
membantu mencegah penularan penyakit ini.
• Memanfaatkan musuh alami seperti Trichoderma
atau Glicocladium.
Layu Bakteri
Penyakit tanaman pisang yang menyebabkan kelayuan
bukan hanya diakibatkan oleh cendawan. Bakteri
Pseudomonas solaracearum juga bisa menyebabkan layu
pada tanaman pisang. Penyakit ini biasanya menampakkan
diri setelah tandan pisang keluar.
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Kolom
Pada awalnya daun muda mengalami perubahan
warna. Terlihat garis coklat kekuningan ke arah tepi daun,
kemudian daun kemudian menguning, coklat hingga
akhirnya layu. Ciri yang lebih khusus adanya lendir berbau
yang keluar dari buah, tangkai tandan, bonggol dan
batang. Lendir tersebut berwarna putih, abu-abu, hingga
coklat kemerahan.

Pengendalian penyakit tanaman pisang ini dilakukan
dengan cara memapas daun-daun yang terserang dan
membakarnya. Untuk mencegah serangan penyakit ini
dianjurkan melakukan pemupukan berimbang.

Bila tanaman terserang penyakit ini sebaiknya
musnahkan dengan larutan herbisida mengandung
glyphospate 5% sebanyak 5-20 ml. Kemudian fumigasi
tanah bekas tanaman yang sakit dengan Methyl Bromide.
Kiat untuk mencegah serangan penyakit tanaman
pisang ini antara lain:
• Gunakan bibit yang sehat dan bebas penyakit.
• Gunakan alat-alat pertanian yang bersih.
• Jangan memindahkan bibit tanaman dengan
tanahnya, terutama bila bibit tersebut berasal dari
daerah endemik penyakit.
• Kelola drainase kebun dengan baik.
• Bungkus buah beberapa saat setelah jantung keluar.
• Lakukan rotasi tanaman dengan tanaman padi,
jagung, atau rumput-rumputan untuk memutus
siklus hidup bakteri di dalam tanah.

Penyakit Kerdil Pisang
Kerdil pisang merupakan salah satu penyakit tanaman
pisang yang cukup sulit diberantas. Penyakit ini disebabkan
oleh virus Banana bunchy top virus (BBTV) dan Abaca
bunchy top virus (ABTV). Kedua virus tersebut ditularkan
oleh kutu daun Pentalonia nigronervosa.
Tanaman yang terserang penyakit ini akan mengalami
pertumbuhan yang lambat. Daun tumbuh agak tegak,
pendek dan sempit. Kemudian daun menguning dimulai
dari tepiannya. Selain itu daun menjadi rapuh dan mudah
patah. Virus ini menular dari pohon ke pohon dengan
bantuan kutu daun. Jadi, bila populasi kutu daun dikebun
pisang meningkat maka penularan penyakit ini akan
semakin meluas. Cara pengendalian penyakit tanaman
pisang ini antara lain:
• Menanam bibit yang terbebas dari virus.
• Tanaman yang sakit dibongkar hingga ke bonggolnya
dan dibakar, agar tidak ada tunas yang tumbuh
kembali.

Bercak Daun
Bercak daun merupakan penyakit tanaman pisang
yang disebabkan oleh cendawan Mycosphaerella musicola
Mulder. Serangan cendawan ini tidak seganas layu fusarium
namun tetap bisa menyebabkan kerugian besar karena buah
pisang akan mengalami kematangan sebelum waktunya.
Gejala awalnya terlihat bintik-bintik hitam pada daun.
Kemudian bintik-bintik tersebut semakin membesar dan
melebar membentuk noda kuning kecoklatan hingga hitam.
Pada akhirnya semua daun menjadi kuning dan kering.

• Gunakan insektisida untuk mengendalikan hama
yang menjadi vektor atau pembawa virus.
Referensi:
• Buku Saku Buah Pisang. 2016. Direktorat Buah dan
Florikultura, Kementerian Pertanian RI.
• Rahma Ayu Priani, dkk. 2010. Deteksi dan Diferensiasi Virus
Kerdil Pisang dengan Teknik PCR-RFLP. Jurnal Perlindungan
Tanaman Indonesia, Vol. 16, No. 1, 2010: 1–5.
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Kabar Binaan

Pembekalan Entrepreneur
Sebelum Tutup Tambang
Serangkaian acara Pembekalan untuk Penutupan
Tambang di PT Kitadin Embalut (KTD EMB) telah
dilaksanakan. Dimulai sejak tahun 2017 dan 2018 telah
diadakan pembekalan bersifat pelatihan mental dan
berlanjut pelatihan metode keuangan, sedangkan tahun
2019 ini pembekalan kewirausahaan (Entrepreneur life skill).
Sejumlah 137 karyawan, mulai dari level Helper hingga
Dept. Head dengan tema “Tutup Tambang?” (bertanda
tanya sebagai pendorong untuk sudah berpikir atau belum
berpikir hal ini). Pembekalan berlangsung dari tanggal
4 - 5 September 2019. Dibuka oleh CRM Manager – Wakil
KTT PT. KTD EMB, Sumargiyanto dan memberi wejangan
bahwa dalam menghadapi tutup tambang jangan terkesan
terburu-buru, grasah-grusuh, perlu disiapkan sedini
mungkin, sesuai dengan pasionnya. Jika masih ada yang
ingin bekerja, perlu dibekali diri dengan ilmu pengetahuan
dan pengalaman serta skill lain yang menunjang untuk
karir berikutnya. Tapi ada lebih menarik yaitu kita bisa
menjadi Bos di usaha kita sendiri (berwirausaha). Pelatihan
ini agar karyawan terbuka wawasannya untuk menggali
potensi diri selain sebagai karyawan.
Pelatihan dibimbing pelatih profesional, Mohammad
Iqbal, beliau sudah lama berkecimpung di bidang Income
Generating Activity (Bidang pemberdayaan Ekonomi), dan
telah memfasilitasi usaha kecil menengah hampir 30 tahun.

Pada kesempatan ini juga, beliau membuka wawasan bahwa
tidak ada istilah “Pensiun” buat manusia, melainkan berusaha
sepanjang hayat. Istilah pensiun ini hanya berlaku ketika posisi
menyandang karyawan/ti. Mengenali keunggulan bukan
kelemahan, dan jangan fokus pada memperbaiki kelemahan,
serta menyadari bahwa masa pekerja atau karyawan
adalah masa memupuk keunggulan. Beliau mengenalkan 5
bidang usaha mikro yang dilirik Prioritas Bank, diantaranya:
Warung sembako, Pemondokan, Kuliner, Laundry, dan Pasar
Basah (daging, ikan, sayur dan buah); serta 3 bidang usaha
yang tidak ada matinya yaitu berhubungan dengan perut,
keuangan, dan jasa.
Peserta antusias melakukan pemetaan mengenai
potensi diri sendiri, dan memikirkan model usaha sesuai
dengan passion (keunggulan diri). Selanjutnya peserta
diberi motivasi menjadi wirausaha, diperlukan kemauan
kuat, jangan malu, terus belajar, jangan serakah,
senantiasa menjaga kualitas, dan senantiasa bersedekah.
Pada akhir sesi dilakukan diskusi potensi diri dan rencana
model usaha, walau secara garis besar sebagian karyawan
(peserta) masih mengerutkan dahi, tetapi tetap antusias
diakhir pelatihan dan menyerap wawasan baru. Semoga
setelah pelatihan ini, terbuka pemikiran untuk melanjutkan
kehidupan setelah tutup tambang.
@Dwi Setyawati_CDO KTD EMB
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