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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Community Development Head 
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Dari Redaksi

Bubuhan edisi 70 merupakan edisi pertama di 
tahun 2020. Terbit pada masa pandemi COVID-19, 
sehingga diangkat artikel beberapa kegiatan 
yang dijalankan oleh anak perusahaan ITM dalam 
membantu mengurangi penyebaran COVID-19 
dan juga membantu tenaga medis yang menjadi 
pejuang garda terdepan.

Juga terdapat beberapa artikel kabar binaan, 
seperti pelatihan kader Posyandu, pemeriksaan 
kesehatan bagi warga sekitar, khususnya yang 
jauh dari akses kesehatan, pelatihan di bidang 
perikanan serta pengembangan daerah wisata.

Tim redaksi berharap para pembaca selalu 
dalam keadaan selamat dan tetap menjaga 
kesehatan badan sehingga bersama-sama dapat 
melewati masa pandemi COVID-19 ini.

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.

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.
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Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Pejuang 
Garda Terdepan Penanganan COVID-19

Virus Corona sedang  mewabah 
di Indonesia dan sangat cepat  sekali 
penyebarannya, bahkan sudah 
 dinyatakan Pandemi oleh badan 
 kesehatan dunia (WHO). Virus 
 Corona ini disebut COVID-19 telah 
menyebar ke seluruh provinsi di 
Indonesia, termasuk Kalimantan 
Timur.

PT Kitadin Site Tandung Mayang 
(KTD TDM) berupaya dalam pen-
cegahan dan penanganan virus 
COVID-19, yang diedukasi oleh 
 dinas-dinas terkait Pemerintah 

Pusat dan Daerah. KTD TDM men-
dukung kawan-kawan  Paramedis 
yang menjadi pejuang garda 
 terdepan dalam penanganan virus 
ini berupa menyumbangkan seba-
gian kecil Alat Pelindung Diri (APD) 
yang memang saat ini sangat- 
sangat diperlukan oleh  Paramedis 
yaitu berupa sepatu boots. 

Tidak banyak jumlah yang dapat 
diberikan namun satu dus berisi 
sepatu boots yang  diberikan  kepada 
teman-teman  paramedis  Kecamatan 
Teluk Pandan  sangat berarti bagi 

mereka untuk  menjalankan tugas-
nya di kondisi  sekarang ini.  Adapun 
kegiatan ini kami realisasikan 
pada tanggal 9 April 2020 lalu, 
 dengan  memberikan sepatu boots 
yang  memang  masih ready stock 
di  gudang APD kami. Semoga 
 dengan pemberian yang sedikit ini 
dapat memberikan manfaat yang 
 banyak bagi penggunanya dalam 
 menjalankan tugas mulianya.

@Amelia Sopha_CDO KTD TDM

KTD TDM mendukung 
kawan-kawan Paramedis 

yang menjadi pejuang 
garda terdepan dalam 

penanganan virus ini berupa 
menyumbangkan sebagian 

kecil Alat Pelindung Diri (APD) 
yang sangat diperlukan oleh 

Paramedis.

Berita Kita
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Penyadaran Cegah COVID-19
PT Trubaindo Coal Mining (TCM) 

telah melakukan penyadaran cegah 
virus corona (COVID-19) di 20 
desa dan Kota Kutai Barat pada 25 
Pebruari 2020. Berupa pemasangan 
spanduk dan Baliho sehingga mudah 
dibaca dan dapat selalu diulang 
untuk pemahaman masyarakat. 
Sehingga desa-desa di Kecamatan 
Melak, Damai, Muara Lawa, Bentian 
Besar; serta Barong Tongkok 
dan Sendawar telah terpasang 
penyadaran cegah COVID-19 dengan 
jelas.

@Kristinawati_ER TCM

Kabar Binaan
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Berita Kita

Peduli Dampak COVID-19 
IRC Tanah Laut Bagikan Paket Sembako

PT Jorong Barutama Greston (JBG) 
peduli terhadap warga terdampak 
ekonomi karena imbas virus corona 
atau dikenal dengan COVID-19. 
Bantuan JBG disalurkan melalui Tim 
Innovative Research Community 
(IRC) Kabupaten Tanah Laut, berupa 
pembagian sembako di Desa Tanjung 
Bajuin pada tanggal 18 April 2020.

Ketua IRC Tala, Kariyati, M. Pd, 
didampingi H. Adi Rahmani, SP. dan 
Mochamad Tahir, S. Tr, bersama 
anggota menyampaikan bahwa 
kegiatan ini terlaksana atas inisiatif 
dan prakarsa seluruh anggota 
dan bantuan donatur serta pihak 
swasta.

“Kegiatan IRC Peduli COVID-19 
ini merupakan kerjasama dan 
dukungan beberapa pihak swasta 
yang berada di Kabupaten Tanah 
Laut, salah satunya dari PT. JBG,” 
jelas Kariyati. Paket bantuan yang 
diberikan berupa beras, telur, mie 
instan, sarden, gula, teh, cairan 
pembersih tangan dan sabun anti 
septik.

Para penggiat dan aktivis 
komunitas peneliti Tanah Laut pun 
sempat meneteskan air mata haru 
ketika menyambangi rumah Mbah 
Suyatmi, salah satu penerima 
donasi, dan melihat keadaan Mbah 
Suyatmi yang menyambung hidup 
sehari-hari hanya mengandalkan 
bantuan dari para tetangga.

@Erna Puji_CDO JBG



6   |   Edisi 70/XII/Januari-Maret 2020

Studi Banding Pembelajaran 
Sukses ke Balikpapan

Seiring semangat pemberdayaan 
atas dorongan ketentuan 
pemerintah (Permen ESDM 
1824, tahun 2018), PT Trubaindo 
Coal Mining (TCM)  semakin 
meningkatkan pemberdayaan 
 pendidikan yang telah berjalan di  
di 20 Kampung binaannya, salah 
satunya adalah pemberdayaan 
 kemampuan guru SDN 004 Muara 
Lawa melalui fasilitasi studi  banding 
pem belajaran sukses ke Balikpapan. 
SD Patra Darma 1  Balikpapan 
 adalah  lokasi studi banding 
 sebagai  Sekolah unggulan yang 
pernah berprestasi dan mendapat 
 penghargaan internasional.

Banyak pengetahuan dan ke-
terampilan  positif yang diterima 
Tim guru SDN 004 Muara lawa,  
 yaitu proses belajar mengajar, 
 administrasi, perlakuan  terhadap 
orang tua/wali murid,  filosofi 
 sekolah, bentuk fasilitas/alat 
 peraga, fasilitas penunjang sekolah, 

dan lain-lain. Sehingga tim guru 
bersemangat untuk menyesuaikan 
aplikasinya di SDN 004 Muara Lawa.

Pasca selesai studi banding, 
mulai dirasa ada perubahan se-
cara bertahap pada penerapan oleh 
guru di sekolahnya. Manfaat ini 
berguna tidak hanya bagi guru dan 
 sekolah, juga bagi TCM yang men-
dukung pendidikan, dan  pemerintah 
 setempat di bidang pendidikan 
dasar. Perubahan bertahap antara 
lain:

1. Telah mulai dilakukan  komunikasi 
positif dengan orang tua/wakil 
 murid, dimana anjuran guru 
 (sekolah) yang memberlakukan atur-
an agar seluruh murid harus mem-
bawa bekal sendiri. (sebelumnya 
tidak ada aturan membawa bekal). 
Jika membeli makanan di kantin se-
kolah, makannya harus di ruang ke-
las jam istirahat dan dipantau guru. 
Murid-murid di biasakan berdoa 
sebelum  menyantap makanan se-

hingga tercipta rasa  kebersamaan, 
me ngurangi  kebiasaan  berbelanja, 
memudahkan pemantauan 
makanan, dan menanamkan akhlak 
dan budi pekerti yang baik bagi para 
murid, saling berbagi. 

2. Telah mulai ditanamkan 
 kebiasaan memberi salam dan 

Kabar Binaan



 hormat pada guru. (sebelumnya 
 tidak ada aturan wajib salam dan 
hormat pada guru secara harian). 
Sehingga aturan ini dilaksanakan 
para siswa yang  biasanya memberi 
salam dan  hormat kepada orang 
tua disaat berangkat dari rumah, 
dilanjutkan bila setiap waktu  masuk 
sekolah dan pulang sekolah  wajib  
menyalami  guru-guru mereka dan 
mengucapkan salam, selamat pagi, 
selamat siang, selamat sore. Para 
siswa semakin meningkat  ke pekaan 
dan terkontrol keberadaannya. 
Siswa menjadi mengenali lebih baik 

gurunya melalui interaksi positif. 
(Sebelumnya tidak ada kewajiban 
menyalami dan mengucapkan salam 
pada guru). 

Kebiasaan baru yang  me ningkat 
ini secara perlahan  telah 
 men  cipta kan keteraturan dan budi 
pekerti siswa di dalam sekolah. 
Para Guru SDN 004 Muara Lawa 
 mengucapkan terimakasih yang se-
besar-besarnya kepada pihak PT 
TCM yang telah mendukung studi 
banding dan penerapan di sekolah.

@Lusidius_CDO TCM
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Kabar Binaan

Pasca selesai studi 
banding, mulai dirasa ada 

perubahan secara bertahap 
pada penerapan oleh guru 
di sekolahnya. Manfaat ini 
berguna tidak hanya bagi 

guru dan sekolah.
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TCM-BEK Melawan COVID-19 
Bersama Seluruh Kontraktor

Berita Utama

Pada hari Senin, tanggal 27 
April 2020, manajemen TCM-BEK 
yang diwakili oleh Bapak Hirung 
selaku Manager External Relation 
dan  Community Relation TCM – BEK 
menyerahkan beberapa bantuan 
 secara simbolis kepada Tim Gugus 
Tugas COVID-19 Kabupaten Kutai 
Barat dan Polres Kabupaten Kutai 
Barat.

Bantuan yang diberikan berupa :
1. Alat Pelindung Diri (APD) untuk 
tim  medis, yaitu 75 unit baju hazmat, 
50 kaca mata goggle glass, 50 face 
mask, 10 boks masker, 50 pasang 
sepatu boots, dan 50 unit penutup 
 kepala. Di serahkan kepada Dinas 
 Kesehatan Kabupaten Kutai Barat 
untuk  mendistribusikan kepada tim 
medis yang bertugas di lini depan.

2. Tempat Cuci tangan, sebanyak 
58 unit, yang dibagikan untuk 20 
 kampung binaan TCM-BEK yang ada 
di 4 kecamatan yaitu  Kecamatan 
Melak, Kecamatan Damai, 
 Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan 
Bentian besar. Berikut rinciannya :

3. Paket Sembako, Diserahkan 
 kepada dapur umum Polres Kabu-
paten Kutai Barat sebanyak, 1 Ton 
Beras dan 200 liter minyak goreng.

KECAMATAN      KAMPUNG  JUMLAH

DAMAI

MUARA LAWA

DILANG PUTI

MELAK

Kantor Camat Damai

Kantor Camat Bentian Besar

Pasar Melak

Pasar Barong

Kantor Camat Muara Lawa

Kantor Camat Melak

Besiq   3 Unit

Bermai   2 Unit

Damai Seberang  3 Unit

Mendika   3 Unit

Damai Kota  3 Unit

Jengan Danum  3 Unit

Muara Begai  2 Unit

Lotaq   2 Unit

Dingin   2 Unit

Cempedas  2 Unit

Payang   2 Unit

Muara Lawa  3 Unit

Lambing   3 Unit

Banggeris  3 Unit

Suakong   3 Unit

Dilang Puti  3 Unit

Penarong  2 Unit

Muara Bunyut  3 Unit

Empakuq  2 Unit

Empas   3 Unit

Damai   1 Unit

Dingin   1 Unit

Dilang Puti  1 Unit

Melak   1 Unit

Melak   1 Unit

Barong Tongkok  1 Unit

Kegiatan pengantaran dan penyerahan ke kampung-kampung sudah 
 dilaksanakan sejak hari Jumat, 24 April 2020, dilaksanakan oleh Tim CDO 
TCM-BEK bersama CSR Forum Kontraktor TCM-BEK.



Tim Gugus Tugas COVID-19  Kutai 
Barat yang hadir pada saat 
 penyerahan secara simbolis adalah 
Drs. Yacob Tullur, MM  (Sekretaris 
Daerah  Kabupaten Kutai Barat), 
 Misran Effendy, AKBP. Roy Saputra 
S.I.K. M.Hum (Kapolres  Kabupaten 
Kutai Barat), Letkol. Inf. Anang 
Sofyan Effendy (Komandan  Distrik 
Militer 0912/Kutai Barat), dr. Rita 
Sinaga (Kadis Kesehatan  Kabupaten 
Kutai Barat), Jenton, S. Pd (Kadis 
BPBD Kabupaten Kutai Barat),    dan 
dr.   Akbar (Direktur Rumah Sakit 
 Harapan Insan Sendawar).

Selanjutnya dari TCM-BEK dan CSR 
Forum Kontraktor TCM-BEK, hadir 
Hirung (Head External Relation TCM, 
BEK), Bapak Fransiskus (Ketua CSR 
Forum TCM-BEK).

Harapannya adalah bahwa kita 
semua tetap menjaga  kesehatan, 
walaupun di tengah aktivitas 
dan  kegiatan yang tidak dapat 
 ditinggalkan, namun tetap  menjaga 
kesehatan. Semoga keadaan ini 
segera berlalu dan kita kembali bisa 
beraktivitas lebih efektif lagi.

Bapak Yacob Tullur mengucapkan 
terima kasih atas dukungan dan 
bantuan yang diberikan dan  beliau 
berpesan untuk tetap memper hatikan 
daerah-daerah binaan yang ada di 
wilayah kerja TCM-BEK  sehingga 
dapat mendukung pemerintah dalam 
masa-masa seperti ini.

@Kristinawati_ER TCM

Harapannya adalah bahwa 
kita semua tetap menjaga 

kesehatan, walaupun 
di tengah aktivitas dan 

kegiatan yang tidak dapat 
ditinggalkan.

Berita Utama
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Forum CD Kontraktor TCM-BEK 
Peduli Tempat Wisata

Pada tanggal 15 Maret 2020 
Forum CD Kontraktor TCM-BEK 
melakukan peduli wisata  ke Gunung 
S, Kutai Barat. Wisata ini ter kenal 
 pemandangan alamnya pada sore 
hari saat matahari terbenam dan 
pada pagi hari saat matahari  terbit. 
Awannya sangat indah dilihat  seperti 
negeri diatas awan.  Masyarakat 
 semakin minat mendatangi karena 
didalamnya terdapat wisata para-
layang (terbang ringan).

Forum CD Kontraktor  peduli 
 terhadap fenomena ini dengan 
memberikan tempat sampah 6 unit 

agar sampah pengunjung dapat di-
kumpukan teratur dan lingkungan 
terjaga dengan baik. Diwaktu akan 
datang, Forum berencana akan 
menanam pohon di sekitar tempat 
wisata agar lokasi menjadi hijau dan 
asri.

Kepedulian ini merupakan 
 lanjutan setelah tahun sebelum-
nya (23 November 2019) Forum 
telah memperindah Wisata Danau 
Aco melalui kegiatan  pengecatan 
 berwarna warni dan pelatihan 
kelompok sadar wisata  (Pokdarwis), 
 pelatihan pertolongan darurat 

bencana dan hidup utama bila 
terjadi  masalah dan kecelakaan 
di lokasi wisata  (water recue and 
 basic life  support). Dan dilanjut-
kan  pelatihan pengelolaan sampah 
 organik  sehingga Pokdrwis dan 
warga  kampung Linggang  Melapeh 
 mengetahui cara pengelolaan 
sampah organik.  Terbukti setelah-
nya, wisata Danau Aco semakin 
 diminati dan bertambah banyak pe-
ngunjung yang datang dan melaku-
kan foto mandiri (Selfie).

@Jones Silas_CDO TCM

Kabar Binaan
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Kelompok Perikanan Meseseq Lestari
PT Trubaindo Coal Mining 

(TCM) mengembangkan ekonomi 
masyarakat melalui Pembinaan 
Kelompok  Perikanan Meseseq 
Lestari. Bergerak di  budidaya ikan 
lele,  berlokasi di Kampung Mendika. 
Sejak awal telah menumbuhkan 
6.000  bibit aneka jenis ikan (Nila, 
 Patin, Lele).  Khusus ikan Lele telah 
panen  sampai  sekitar 2.000 ikan. 
 Untuk  menjaga stok (persediaan 
ikan)  maka kelompok membagi 
 penebaran bibit kepada anggota, 
sehingga penyediaan ikan untuk 
pasar akan terjaga dengan baik.

Saat ini kelompok  sedang 
menumbuhkan jaringan  pemasaran 

antar kelompok ikan untuk 
 memenuhi kebutuhan  pasar. Ter-
dapat berbeda kemampuan pada 

beberapa kelompok yang ada. Baik 
produksi maupun pemeliharaan 
ikan yang berbeda dalam keberlan-
jutan kemampuan sedia stok ikan.

Harapan kelompok Meseseq 
Lestari di masa depan yakni 
memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan produksi ikan 
dan bermitra dengan kelompok- 
kelompok ikan sekitarnya dalam 
membesarkan dan memasarkan 
hasil ikan. Sehingga kerjasama 
ini menjadi perintisan gabungan 
usaha antar kelompok ikan. 

@Jones Silas_CDO TCM

Kabar Binaan

Saat ini kelompok 
sedang menumbuhkan 

jaringan pemasaran  antar 
kelompok ikan untuk 
 memenuhi kebutuhan 

pasar.
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Pelatihan Kader Posyandu
Pada  25 Februari 2020, PT 

Trubaindo Coal Mining (TCM) telah 
melaksanakan salah satu  program 
bidang pendidikan  kesehatan yaitu 
Pelatihan Kader Posyandu di Kam-
pung Muara Lawa.  

Program ini, diikuti 20 peserta, 
dan disampaikan oleh 6 pelatih 
(narasumber) yang berasal dari 
Puskesmas setempat.  Dalam 
pembukaan acara ini dihadiri 

pihak kecamatan, yang diwakili Ibu 
Suhaiti, KASI Bidang PEMP,  Koramil, 
Ketua FKM, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, segenap pengurus 
PKK kecamatan dan seluruh  kader 
 Posyandu dari Kampung Muara 
Lawa.

@Lusidius_CDO TCM

Kabar Binaan

TCM melaksanakan 
program bidang pendidikan 
 kesehatan yaitu  Pelatihan 

Kader Posyandu di 
 Kampung Muara Lawa yang 
diikuti 20 peserta, dengan 
narasumber yang berasal 
dari Puskesmas setempat. 



Pengobatan Umum 
untuk Kesehatan Masyarakat

PT Jorong Barutama Greston 
(JBG) melaksanakan pengobatan 
umum untuk kesehatan  masyarakat 
massal dalam rangka Bulan  Keseha-
t an dan Keselamatan Kerja (K3) 
di Dusun 05 Piyaungan, Desa 
Swarangan, Kecamatan Jorong, 
pada tanggal 5 Februari 2020.

Dibuka oleh Mine Head/
KTT  Bapak I Gede Widiada yang 
 menyampaikan bahwa  kesehatan 
itu sangat penting bagi para 
 pekerja dan masyarakat   sekitar 
 perusahaan, oleh sebab itu  per-

usahaan sangat peduli dengan 
program kesehatan ini. Maka perlu 
di manfaatkan kesempatan ini 
dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dusun 05, Bapak 
 Yuliansyah mengucapkan rasa syukur 
dan  terima kasih atas  per hatian JBG 
kepada warga, sehubungan jauhnya 
jarak  untuk mendapatkan akses 
kesehatan sehingga dengan adanya 
pengobatan  massal ini masyarakat 
merasa sangat  terbantu sekali.

Masyarakat cukup  antusias 
memeriksa dirinya ke  dokter 

dan mendapat konsultasi  status 
 kesehatan, pemeriksaan fisik, dan 
lainnya. Setiap warga  mendapatkan 
resep dari dokter dan mendapat obat 
untuk pemeliharaan  ke sehatannya.
Sejumlah  keseluruhan 83 warga 
telah berpartisipasi  dan mendapat 
pengobatan atas kondisi kolesterol 
dan penyakit kulitnya.

@Hairuddin_CDO JBG

Masyarakat cukup 
antusias memeriksa dirinya 

ke dokter dan mendapat 
konsultasi status 

 kesehatan, pemeriksaan 
fisik dan lainnya.
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Kesiapan Desa Binaan Dalam Menghadapi Tutup Tambang
“Desa adalah Kita, Harapan, Pemberdayaan dan Masa Depan”

Kita  sebagai pekerja  perusahaan 

dan sebagai  warga masyarakat, 

diciptakan oleh  Tuhan  dikaruniai 

hati nurani,  sehingga  mempunyai 

sifat-sifat baik  sesuai dengan 

 fitrahnya seperti kepedulian, 

 kejujuran, bertindak adil, dan  tidak 

mementingkan diri  sendiri.  Kehadiran 

kita di  masyarakat  seyogyanya tidak 

merusak dan merugikan orang 

lain tetapi memberikan cinta kasih 

sayang dengan tulus agar hidup 

menjadi  bermakna dan memberikan 

manfaat bagi lingkungan. PT Kitadin 

Embalut (KTD EMB)  sebagai tempat 

bekerja dan tempat bermitra bagi 

masyarakat, menjadi salah satu 

sarana dalam mencapai harapan.

Harapan  setelah  penutupan 

 tambang, secara otomatis 

 merupakan harapan  perusahaan 

dan harapan masyarakat. 

Masyara kat sekitar tambang bisa 

 mengembangkan sumber  kehidupan 

berkelanjutan (sustainable 

livelihood). Desa merupakan sumber 
produksi yang harus bisa dinikmati 
warga. Jika desa  sudah menjadi 
sumber penghidupan bagi warganya, 
maka setelah tutup  tambang warga 
bisa melanjutkan kehidupan dengan 
kekuatan  sumber daya alam yang 
d i miliki dan didukung sumber daya 
 manusia yang produktif

Tutup  tambang, tentu jalan 
sangat tidak mudah. Sehingga, 
hal utama yang penting di lakukan 
adalah menyamakan persepsi dan 
komitmen bersama, tanpa hal 
tersebut, kehidupan  berkelanjutan 
sulit  terwujud. KTD EMB, desa 
dan  masyarakat binaannya  perlu 
 bersatu dalam langkah-langkah 
pemberdayaan agar memiliki 
 kesiapan memasuki penutupan 
tambang.

Pemberdayaan menurut Scheyvens 
(2002:60),  tentang  Kerangka 
Pemberdayaan  Masyarakat 
(Empowerment of   Community 

Framework),  menjelaskan ada 

empat hal yang harus diperhatikan 

 dalam  pemberdayaan masyarakat 

yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi 

(economic empowerment), 

 dimana  program pasca  tambang  

 mem  berikan ke untungan 

yang  berkelanjutan  terhadap 

 masyarakat sekitar tambang.  

 selain itu,  keuntungan  penerima 

program bisa dirasakan oleh 

 masingmasing rumah  tangga 

yang telah  diberdayakan, hal 

ini dapat ditunjukkan dengan 

program yang ber kelanjutan.

2. Pemberdayaan  Psikologis 

 (psychological  empowerment), 

 dengan diberdayakan nya 

 masya rakat sekitar tambang 

 dalam pembangunan  tersebut 

maka  secara tidak langsung 

masing- masing  individu 

merasakan  adanya peningkatan 

penghargaan  ter hadap 

dirinya (self-esteem) melalui 

 pengenalan akan adat  istiadat, 

 budaya, dan sumber daya alam 

maupun pengetahuan akan 

dunia luar. Selain itu, adanya 

peningkatan status sosial 

dari individu setelah adanya 

terbukanya akses lapangan 

pekerjaan

3. Pemberdayaan Sosial  (social  

empowerment), adanya 

 peningkatan kehidupan sosial 

masyarakat melalui usaha-

usaha yang di lakukan oleh 

masing-masing keluarga dan 
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individu yang mendukung 
program tersebut.

4. Pemberdayaan Politik (poli tical 
empowerment), setiap  struktur 
dan lapisan politik masyarakat 
ditunjukkan dengan adanya 
keinginan dan kebutuhan dari 
semua  kelompok masyarakat 
yang di libatkan  sehingga 
semua kelompok  masyarakat 
merasakan ke untungannya. 
Adapun  kelompok masyarakat 
tersebut berupa  kelompok 
wanita yang kita kenal dengan 
PKK, Kelompok muda yang 
dikenal dengan Karang Taruna, 
dan lain-lain.

Adapun usaha yang dilakukan 
untuk melakukan suatu  pem-
berdayaan masyarakat di perlukan 
beberapa komponen  sebagai 
 berikut (Pitana; 2011;6):

1. Enabling, yaitu menciptakan 
 suasana agar masyarakat lokal 
 semakin berdaya.

2. Motivating, yaitu memotivasi 
masyarakat agar tergerak untuk 
berpartisipasi.

3.  Educating, yaitu membangkitkan 
kesadaran masyarakat untuk 
 mengetahui apa yang terjadi 

dan menyadari pentingnya 
sebuah  program pembangunan.

4. Encouraging, yaitu mendorong 
supaya masyarakat tergerak 
untuk berpartisipasi dalam se-
tiap proses pembangunan.

5. Protecting, yaitu melindungi 
masyarakat yang lemah dengan 
berbagai kebijakan dan  strategi 
proteksi, tidak membiarkannya 
 bersaing di pasar bebas.

6. Empowering, yaitu meningkatkan 
potensi dan kapabilitas  masya-
rakat untuk bisa berperan dalam 
 pembangunan.

7. Opportuning, yaitu mengembang-
kan peluang/kesempatan agar 
 masyarakat bisa berpartisipasi.

8. Devoluting, menyerahkan  se-
bagian kewenangan kepada 
 masyarakat sehingga mereka 
bisa mengambil keputusan.

Melalui pemberdayaan,  ma sya-
rakat diharapkan tidak hanya mau 
menuntut haknya, namun juga 
mau melibatkan diri dalam  sebuah 
program–program pemberdayaan. 
Masyarakat  harus memiliki 
kemampuan dan keahlian yang 
mendukung keterlibatannya dalam  
pemberdayaan, dengan kata lain  
melalui suatu usaha pemberdayaan 
kita akan lebih berdaya, sehingga 
dapat merancang masa depan dan 
me nyiapkan kemampuannya, dan 
pada nantinya mampu berjalan 
sendiri setelah penambangan tutup.

Masa depan apabila masyarakat 
sudah saling berkarya, saling ber-
sinergi, dan saling berkolaborasi 
 untuk membuat dampak positif, 
maka generasi masa depan  beserta 
karyanya akan menjadi sesuatu yang 
berarti bagi  desa.  Sesuatu yang 
memiliki makna yang begitu besar 
bagi peradaban desa  kedepannya.

@Bambang Kawuryan_CDO 
KTD TDM           

Melalui pemberdayaan, 
 masyarakat diharapkan 

tidak hanya mau  menuntut 
haknya, namun juga mau 

melibatkan diri dalam 
 sebuah program–program 

pemberdayaan.
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GERMAS
Info Terkini

(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

1. Makan dengan 
gizi yang seimbang

5. Tidak merokok

7. Minum air 
mineral 8 gelas/hari

Dapat Menjaga DIRI dan KELUARGA 
dari VIRUS CORONA

2. Rajin olahraga 
dan istirahat cukup

4. Jaga kebersihan 
lingkungan

3. Sering cuci 
tangan dengan 
sabun

6. Gunakan masker 
bila batuk atau tutup 
mulut dengan lengan 
atas bagian dalam

9. Bila demam 
dan sesak 
nafas segera 
ke fasilitas 
kesehatan

10. Jangan lupa berdoa

Sumber: www.kemkes.go.id

8. Makan makanan 
yang dimasak 
sempurna dan 
jangan makan 
dari hewan 
yang berpotensi 
menularkan


