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Optimisme, Modal Utama Menatap 2013
Abraham
Lincoln
berangkat ke medan
perang
sebagai
kapten, kalah dalam
memimpin sebuah
perang ak hirnya
harus menerima
kenyataan pulang
sebagai prajurit.
Kemudian saat
perang telah usai, ia
mencoba menjadi
seorang pebisnis,
namun kemudian dia
gagal sebagai pebisnis,
hartanya habis hampir
tanpa sisa karena
kebangkrutanya.
Ia lantas mencoba peruntungannya menjadi
seorang ahli hukum. Sebagai ahli hukum di
Springfield, dia sangat tidak praktis dan
temperamental untuk sukses, selalu kalah dalam
berbagai perkara hukum, ia pun akhirnya
meninggalkan profesi yang baru dilakoninya.
Lantas, ia beralih ke dunia politik. Abraham
Lincoln gagal pada usaha pertamanya untuk
menjadi anggota legislatif, kemudian kalah lagi
dalam nominasi menjadi anggota kongres,
kemudian gagal menjadi komisioner di General
Land Office, kalah lagi dalam pemilihan senator
tahun 1854, kalah lagi dalam pemilihan Wakil
Presiden tahun 1856, dan kalah lagi dalam
pemilihan senat 1858. Dia menulis kepada
seorang temannya, Saya sekarang adalah
manusia hidup yang paling menderita. Jika apa
yang saya rasakan dibagi rata kepada semua
umat manusia, maka tak ada wajah yang ceria
di muka bumi ini.
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Bercermin dari cerita di
atas, mengajarkan
bagaimana kita bisa
keluar dari masalah,
untuk kemudian
berbalik menjadi satu
keberhasilan. Begitu
pun PT Dahana,
entitas bisnis milik
negara yang sempat
mengalami masa
p e r i o d e ny a m a n
dengan
hak
monopolinya yang
istimewa. Cerminan
kegagalan pun bisa dilihat
saat perusahaan tertatih
untuk bisa bersaing saat keran
globalisasi mulai dibuka, dan hak istimewanya
dipreteli.

Dari Redaksi

Namun, semangat dan optimisme juga yang
akhirnya menyelamatkan perusahaan dari
ambang kesulitan. Bahkan, belajar dari
kegagalan, dan tentunya semangat dan
optimisme tersebutlah PT Dahana bahkan bisa
keluar sebagai perusahaan profitable yang mulai
di perhitungkan di kancah global. Semangat
dan optimisme untuk menatap 2013. (IDR)

Awal yang baik berakhir dengan baik. Itu
yang coba dan sudah dilakukan PT Dahana
(Persero) sepanjang 2012. Perusahaan menutup
tahun terakhir dalam kelender Suku Maya
tersebut dengan berbagai catatan manis, semua
kesuksesan tersebut bermuara pada satu titik,
yakni menjaga optimisme. Itu pula yang coba
majalah bulanan ini lakukan, menjaga
optimisme, sebab tanpa optimisme tentu
majalah ini tidak akan sampai di tangan
pembaca.

Menjaga Optimisme di Awal Tahun

Pembaca yang budiman.
Sembari memelihara optimisme tersebut,
kami terus mencoba menebar informasi bagi
pembaca. Informasi yang mungkin bisa dibilang
paling hangat dan penting untuk diketahui
pembaca di awal tahun ini adalah berbagai
prestasi lingkungan yang diraih perusahaan
sepanjang tahun lalu.

Itulah berbagai kegagalan Abraham
Lincoln hingga akhirnya terpilih sebagai
Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Runtutan
kegagalan yang hampir sama sekali tak
meruntuhkan semangat dan optimismenya.
Dari presiden yang berhasil menghapus
perbudakan di Amerika inilah kita bisa belajar
banyak bagaimana seorang yang kehidupannya
hampir selalu dipenuhi kegagalan dapat
menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat.

02

File utama .......... 8-11

Penghargaan-penghargaan tersebut
menjadi bukti kongkrit komitmen perusahaan
dalam usaha pelestarian lingkungan. Simak pula
informasi terkait pada wawancara khusus
dengan Direktur Keuanga & SDM terkait
penghargaan tersebut yang juga ternyata
seorang aktivis lingkungan.
Dalam rubrik liputan, kami mencoba
menghadirkan informasi terkait penerimaan
karyawan baru sebagai langkah perusahaan
meningkatkan pelayanan. Di rubrik site, ada
kabar dari salah satu konsumen setia Dahana.
Adalah PT Rental Perdana Putratama Contractor
Indonesia yang mencuri perhatian, sempat
beralih ke perusahaan handak lain, perusahaan
ini lantas menjadi pelanggan setia Dahana.
Jangan lewatkan pula kabar dari rubrik liputan
lainnya, serta tentunya cerita unik karyawan di
rubrik narsis yang sayang dilewatkan. Selamat
membaca.
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Bangunan Hijau
Konsep Berpihak Pada Lingkungan
Konsep green building atau bangunan hijau
merupakan salah satu bentuk respon masyarakat dunia
akan perubahan iklim. Hal ini berkaitan dengan
perbaikan perilaku dan teknologi terhadap sebuah
bangunan dapat berkontribusi bagi pengurangan
pemanasan global.

sumber daya lain yang efisien; melindungi
kesehatan penghuni serta memperbaiki
produktifitas karyawan; mengurangi sampah,
polusi, dan kerusakan lingkungan.

Dahana secara bertahap merelokasi fasilitas
produksi dan perkantoran dari Tasikmalaya ke
Subang, Jawa Barat. Hal ini juga disebabkan
karena jarak keselamatan untuk pabrik bahan
PENGGUNAAN energi dalam bangunan
peledak semakin sempit, seiring dengan
secara berlebihan menjadi salah satu faktor
pertumbuhan permukiman di sekitar pabrik.
dominan penyumbang emisi. Sejak terjadinya
Luas lahannya hampir 600 hektare, milik sendiri,
krisis energi pada 1970, sebagai akibat konflik
dan lebih strategis.
politik Israel-Timur Tengah, konsep bangunan
hijau semakin diterima masyarakat. Ini sebuah
Di kawasan EMC ini berdiri perkantoran,
cara untuk mendorong adanya efisiensi energi, pabrik, gudang, workshop, zona kebun bibit,
bahkan memangkas emisi.
laboratorium bahan peledak dan
pengembangannya yang terintegrasi, serta Area
Di Indonesia, penerapan bangunan hijau itu,
Uji Coba (bunker) dimana jarak keberadaannya
antara lain, bisa dilihat pada bangunan milik
d e n g a n p e m u k i m a n m a u p u n k a n to r
PT Dahana (Persero). Konsep ramah lingkungan
manajemen dalam radius aman.
dibuktikan dengan pembangunan kantor
manajemen pusat, biasa disebut Kampus
Kampus Dahana telah memenuhi standar
Dahana. Lokasinya di dalam kawasan Energetic yang ditetapkan oleh GBCI terkait pemenuhan
Material Center (EMC), di Kecamatan Cibogo, standar konsep hijau, seperti standar tahan
Kabupaten Subang, Jawa Barat.
gempa, keamanan untuk kebakaran gedung,
ser ta aksesibilitas penyandang cacat.
Bangunan yang rampung dibangun pada
tahun 2011 tersebut telah disertifikasi oleh
Adapun fasilitas EMC yang mendukung
Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia, konsep hijau adalah efisiensi tanah, efisiensi
biasa juga disebut sebagai Green Building energi, material yang bersahabat dengan
Consulting Indonesia, dengan nilai tertinggi lingkungan dan air setempat, serta udara sehat
atau platinum untuk kategorinya.
di dalam bangunan. Dengan begitu, EMC siap
menjadi pengusung semangat keberpihakan
Bangunan hijau didesain untuk mengurangi
kepada pelestarian alam dan lingkungan
dampak pembangunan gedung tersebut
sekitarnya.
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
alam. Keakraban terhadap lingkungan itu
 Ya n g m e n j a d i p e n t i n g d a l a m
tercipta melalui pemakaian air, energi, dan pembangunan gedung adalah, kita juga harus
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Zero run off, dengan mengalirkan air hujan
mengetahui dulu kondisi masyarakat setempat, ke kolam ikan di sekeliling bangunan, sisanya
ujar F. Harry Sampurno, Direktur Utama
mengalir ke lansekap.
PT Dahana (Persero).
- Sumber tanaman adalah tanaman hasil
Dari lahan yang ada, tidak seluruhnya
budidaya di sekitar proyek.
digunakan untuk kepentingan Dahana. Banyak - 60% dari luas area bangunan adalah area hijau
pula diperuntukkan bagi masyarakat sekitar
(termasuk Green roof).
untuk bercocok tanam. Meski harus dalam - Menggunakan AC dengan refrigeran HFC
pengawasan dan koordinasi oleh pihak Dahana.
yang ramah ozon.
- Penggunaan material ramah lingkungan,
termasuk kayu yang bersertifikat legal,
Sertifikasi Bangunan Hijau
menggunakan prefab material.
Dilarang merokok di seluruh area gedung,
Menurut data Lembaga Konsil Bangunan
termasuk pengawasan lebih dari satpam
Hijau Indonesia saat ini baru terdapat dua
gedung
bangunan di tanah air yang tergolong sebagai
Ventilasi yang cukup, dengan sistem deteksi
bangunan ramah lingkungan, yakni Kantor
kadar CO2.
Manajemen Pusat PT Dahana (Persero), Subang,
Perencanaan manajemen perawatan untuk
dan Menara BCA PT Grand Indonesia, Jakarta.
menjaga kualitas Green Building agar tetap
Keduanya telah memperoleh sertifikasi
berkelanjutan.
bangunan hijau dari Lembaga Konsil Bangunan - Pemisahan sampah organik dan non-organik,
Hijau. Di Singapura, menurut catatan Lembaga
diteruskan dengan pengomposan mandiri,
Konsil, hampir terdapat 11.000 bangunan yang
kerjasama dengan pengepul setempat untuk
bersertifikat. Indonesia jelas ketinggalan.
sampah non-organik yang dapat didaur ulang,
dan kerjasama dengan perusahaan
Giatnya pembangunan dan sektor konstruksi
pengolahan limbah B3.
di Indonesia pun turut meningkatkan kontribusi
Kenyamanan adalah yang utama, dengan
CO2 secara signifikan. Hal ini akan memperburuk
dilakukannya survei berkala kepada penghuni
kondisi lingkungan Indonesia, termasuk kualitas
terkait kenyamanan gedung, serta sistem
udara dalam ruang yang sangat memengaruhi
tindak lanjutnya.
kesehatan manusia.
- Adanya fasilitas parkir sepeda yang digunakan
Apalagi kebanyakan hidup manusia
untuk transportasi pekerja dari rumah (mess)
dihabiskan di dalam ruangan.
ke gedung, atau ke laboratorium lain.
- Gedung dibangun tahan gempa, sistem
penanganan kebakaran yang ketat, dan
Konsep-konsep Green Building yang
memfasilitasi akses untuk penyandang cacat.
Diterapkan oleh Dahana:
- 80% material bangunan berasal dari dalam
negeri, ditambah dengan adanya sertifikat
- Konsumsi energi yang sangat rendah, yaitu
ISO 14001 pada pabrik material bangunan
131 kWh/m2 per tahun.
tersebut dari 32% seluruh material bangunan.
- Sumber air menggunakan air sungai dengan
(Sumber: Majalah Tambang Januari 2013)
pengolahan mandiri, air hujan, dan air
kondensasi AC.
- Pada siang hari tidak menggunakan lampu,
dengan fitur lux sensor dan ditambah sensor
gerak untuk mendeteksi keberadaan manusia.
- Penggunaan dual flush yang menggunakan
air daur ulang.
- Penggunaan keran air sistem tekan yang dapat
menutup sendiri.
- Penyiraman tanaman dengan air daur ulang,
dengan penyiraman sprinkler yang memiliki
sensor kelembaban tanah agar pada saat
hujan tidak perlu disiram.
- Fasiltas pedestrian yang teduh dari tanaman
rambat hingga ke jalan utama.
- 61 / Januari 2013
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mengingink an materi carak a malam
kedepannya lebih menyeramkan lagi.

Latihan Dasar Kepemimpinan (Latsarpim) Angkatan IV

Caraka malamnya kalau bisa nanti lebih
menakutkan lagi, kata Tohaerudin sambil
tersenyum.

Harapannya nanti karyawan mampu
bersikap baik, tidak mementingkan diri sendiri
dan memiliki loyalitas yang tinggi dan juga sehat
jasmani, paparnya.
Latsarpim kali ini sangat berbeda dengan
latsarpim yang pernah dilaksanak an
sebelumnya. Pasalnya latihan kali ini, peserta
diwajibkan menginap di tenda yang telah
disediakan. Angkatan sebelumnya, latihan
hanya sampai sore hari, sesuai jam kerja.
Disetiap malamnya, peserta mendapat
materi khusus tentang perusahaan. Khusus
malam terakhir latihan, yaitu tepatnya malam
jumat, peserta mendapat materi caraka malam
Tunjukkan kepada pimpinan PT Dahana,
(jurit malam). Peserta harus mengaplikasikan
bahwa kalian sekarang berbeda!
hasil latihan dalam sebuah tantangan yakni
setiap peserta harus menyusuri hutan karet yang
berada di desa Sadawarna dalam kondisi alam
Hal itu dikatakan oleh Senior Manager PSDM
yang gelap gulita tanpa ada penerangan. Peserta
& Organisasi PT Dahana (Persero), Doddy
hanya dibekali kata sandi. Satu persatu secara
Bambang Priambodo dalam sambutannya pada
bergantian peserta memasuki hutan karet dan
acara penutupan Latihan Dasar Kepemimpinan
harus mampu keluar dari hutan.
(Latsarpim) Angkatan IV di lapangan sepak bola
PT Dahana Jl. Subang  Cikamurang, Jumat
Materi Caraka malam ini menjadi materi yang
(11/1)
paling berkesan bagi peserta, selain dari materi
outbond yang harus melakukan flying fox dan
Sebelumnya, latsarpim ini telah dilaksanakan
melewati tantangan titian dua tali. Peserta
selama 5 hari, mulai hari senin , 7 Januari sampai
sepertinya menikmati semua tantangan itu dan
Jumat 11 Januari 2013. Latihan kepemimpinan
mampu melewatinya. Meski tak sedikit peserta
ini pada awalnya diikuti oleh 35 orang namun
yang mendapat sanksi karena tidak konsentrasi
menginjak hari kedua peserta menjadi 34 orang.
dan fokus dalam melakukan perintah.
Latihan ini biasa dilakukan oleh PT Dahana
(Persero) yang bertujuan untuk membangun
Semua latihan ini bertujuan agar peserta
karakter karyawan yang disiplin dan memiliki menjadi disiplin, rapih, kompak, tanggung jawab
integritas. Tidak tanggung-tanggung, dalam dan memahami serta melaksanakan perintah.
pelatihan ini, instrukturnya langsung dari TNI, itu semua diharapkan bisa menjadi karakter
yakni Kompi B BS Paskhas AU Kalijati yang karyawan PT Dahana. Misalnya disiplin, yang
merupakan pasukan elit tentara Angkatan merupakan kemampuan untuk melakukan apa
Udara.
yang seharusnya dilakukannya, entah itu disukai
atau tidak, hal itu tetap dilaksanakan.
Peserta yang berasal dari berbagai unit kerja
di PT Dahana ini, selama latihan mendapat
Akhir dari latsarpim ini tentunya ada harapan
berbagai materi, diantaranya kedisplinan, baris yang tersirat. Doddy Bambang memiliki harapan
berbaris, dasar-dasar pengamanan dan setelah kegiatan ini, peser ta mampu
keberanian, serta kerjasama. Seperti yang di membuktikan bahwa saat ini dirinya berbeda
paparkan oleh kordinator latihan Tanto karena telah mempunyai sikap intregritas,
Widiatmono, Komandan Pleton Senapan Kompi berpengetahuan luas, memiliki keberanian,
B BS Paskhas, memaparkan bahwa latihan dasar berinisiatif, memiliki kemampuan memutuskan
kepemimpinan ini memiliki konsep latihan yang masalah, bijaksana dan adil serta dapat
berorentasi pada pembangunan karakter yang d i p e rc ay a , b e r s i k a p b a i k d a n t i d a k
nantinya mampu memecahkan masalah secara mementingkan diri sendiri, dan juga memiliki
bijaksana, adil dan dapat dipercaya. loyalitas tinggi.
Tidak sekedar latihan, ada Harapan yang
tersirat
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Tentunya semua materi yang ada dalam
latihan hanya bagian kecil dari sebuah
kenyataan. Tugas sebenarnya adalah setelah
latihan ini. Berakhirnya Latsarpim ini bukan
berarti tugas karyawan Dahana selesai, ini
menjadi awal untuk melaksanakan tugas-tugas
ke depan. Tidak ada salahnya jika saat ini,
mampu membuktikan bahwa kita berbeda.

Banyak kesan yang didapat dalam pelatihan
ini, seperti diungkapkan oleh Edy Darmawan
yang bertugas di Site Projet Tenggarong dan
Marthin Bintang yang bertugas sebagai
Foreman di Project Sinar Mas di Muara Bungur
Seperti halnya yel-yel yang sering di
Jambi, dengan mengikuti latihan ini jadi saling
kenal mengenal dan merasakan atmosfir kobarkan pada saat latihan Aku bangga menjadi
kebersamaan dalam keluarga PT Dahana. seorang karyawan, apa lagi karyawan PT Dahana,
ku dibina dan ditempa selalu tuk jadi karyawan
Begitupun dengan Tohaerudin yang
sejati, disiplin. Displin adalah nafasku, kesetiaan
bertugas menjadi security di Dahana subang,
kebanggaanku, kehormatan segala-galanya yang
merasakan hal itu, dan dia berpesan,
akan ku junjung selalu. (SYA)

Mitra Binaan PKBL Dahana
Ikuti Jabar Fashion and Craft 2012
unsur baik Pengusaha/UKM Produk Fashion dan
atau Kerajinan, Industri Kreatif, Para pedagang
kecil/mikro dan juga BUMN serta Mitra
Binaannya.
PKBL PT Dahana mengirimkan mitra
binaannya yang memiliki produk unggulan
seperti Batik dari Mitra PKBL asal Subang, serta
produk Tikar, Bordir, Kue Aci, dan Es Yoghurt dari
Tasikmalaya.

PT Dahana (Persero), melalui Unit Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) turut
berpartisipasi mengirimkan mitra binaannya
menjadi peserta pameran Jabar Fashion and
craft 2012. Acara yang digelar pada 26 - 30
Desember 2012 ini berlangsung di Gedung
Graha Manggala Siliwangi, Jl. Aceh 66 Bandung.
Pameran Jabar Fashion and craft 2012
merupakan pameran dagang berskala Nasional.
Kegiatan ini diikuti oleh banyak peserta dari
dalam maupun luar Jawa Barat dan dari berbagai
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Nurul Atiah Suganda, Supervisor Program
Kemitraan PKBL Dahana mengungkapkan
bahwa dengan mengikutsertakan mitra binaan,
diharapkan mampu meningkatkan hasil
penjualan mitra binaan pada saat pameran
berlangsung, juga memotivasi mitra agar bisa
mengembangkan hasil usahanya, baik kerajinan
maupun industri yang mereka geluti agar bisa
lebih berinovasi.
Kami selalu mengikutsertakan mitra kami
untuk mengikuti pameran dan ini sudah menjadi
agenda tahunan. Kami ingin mitra lebih
berkembang agar kelak menjadi Mitra Binaan
yang sukses, ungkap Nurul (SYA)
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Lewat tengah hari, teriknya bisa membuat
ubun-ubun kepala mendidih bagi siapa saja
yang berlama-lama di tempat ini. Tak banyak
pohon tegak berdiri. Lahan bekas perkebunan
tebu ini lebih banyak gersang. Sisa tanaman
tebu berganti semak belukar kering setinggi
rata-rata 1 meter. Bila kemarau tiba, kebakaran
lahan kerap kali terjadi. Di beberapa tempat,
lahan bekas milik PTPN XII ini, bahkan telah
kritis karena lama dibiarkan.
Namun, itu gambaran 5 tahun yang lalu.
Sebelum pembangunan kawasan tersebut
mulai gencar dilakukan, kini lahan yang dikenal
dengan kawasan Energetic Material Center
(EMC) ini perlahan berganti rindangnya
pepohonan. Bibit-bibit pohon yang ditanam
lima tahun belakangan mulai tumbuh
berdampingan dengan pohon karet tua eks
PTPN. Suasana asri dan teduh terasa di
beberapa tempat.
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Selain melakukan penghijauan, di lahan
seluas hampir 600 hektar inilah PT Dahana
(Persero) juga membangun kawasan terpadu
industri bahan peledak terbesar di Asia
Tenggara. Pabrik, perumahan karyawan, gudang
berik at, workshop, laboratorium dan
perkantoran dibangun dengan model efisiensi
energi. Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS)
Dahana misalnya.
Kantor manajemen yang rencananya
disiapkan menjadi kantor pusat ini pun
dibangun dengan arsitektur hemat energi.
Desain bangunan yang beratap tanah, mirip
rumah teletubbies ini membuat pemakaian
energi, seperti air conditioner dan lampu ini
menjadi sangat efisien. Pemanfaatan air pun
tidak menggunakan air tanah, melainkan
memproses air dari aliran Sungai Cipunegara.
Bahkan air yang bekas pakai tersebut diolah
kembali melalui teknologi pengolahan limbah
air yang ada.
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Kawasan terpadu yang didominasi oleh
tutupan vegetasi ini juga menerapkan prinsip
green concept secara penuh. Berbagai
penghargaan bidang lingkungan datang silih
berganti, tercatat sejak rampung dibangun pada
Agustus 2012, KAMPUS Dahana diganjar 3
penghargaan sekaligus, yakni penghargaan
Kementerian Pekerjaan Umum sebagai gedung
dengan arsitekstur terbaik, penghargaan Proper
Kementerian Lingkungan Hidup, dan paling
anyar penghargaan sebagai gedung BUMN
terbaik dari Kementerian ESDM. Penghargaan
mengedepankan etika lingkungan dalam tiap
tersebut belum termasuk penghargaan
aktivitas bisnis, ujar Susilo Hertanto, Direktur
lingkungan yang diraih Dahana di site-site yang
Keuangan dan SDM PT Dahana. Menurut Susilo,
dimilikinya.
meski secara ekonomis, perusahaan yang
EMC menjadi wujud nyata direksi menerapkan green concept cenderung lebih high
menjadikan PT Dahana sebagai industri bahan cost, namun dalam jangka panjang perusahaan
berenergi tinggi yang berwawasan lingkungan. akan menikmati hasil kerja keras dan kerumitan
Kita berusaha menjadi perusahaan yang investasi hijau yang dibuat saat ini.
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Dahana meraih tingkat tertinggi dengan
kategori sebagai bangunan dengan arsitektur
terbaik. Dalam penghargaan tahunan ini
diikutkan rancang bangun dari beberapa
perusahaan pra-konstruksi sepanjang tahun
2012.

Nilai biru untuk Dahana
Atas pencapaiannya tersebut, pada Senin
(03/12), PT Dahana mendapat penghargaan dari
Kementerian Lingkungan Hidup. Prestasi
tersebut diraih setelah perusahaan handak plat
merah ini mendapat predikat biru dari
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dalam
Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) yang
dihelat di Ballroom Shangri La Hotel, inilah
pertama kalinya Dahana ikut serta dalam
penilaian yang tahun ini diikuti oleh 1.371
perusahaan dari seluruh Indonesia.

Hal terpenting dalam penilaian Proper saat
ini yakni fokus pada pengelolaan limbah.
Terlepas dari predikat biru yang disandang
Dahana, beberapa poin penilaian sangat
menentukan, karena PT Dahana sudah
menerapkan prinsip 3R untuk pengelolaan
limbah yaitu Reduce, Re-use dan Recycle.

Menurut Erwin, menyabet predikat emas
pun bukan hal mustahil untuk tahun
mendatang. Jauh sebelum dilakuk an
pemeringkatan, PT Dahana telah melakukan
pengelolaan lingkungan di atas standar yang
telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari
penanganan limbah serta konsep green building
Proper sendiri membagi pemeringkatan
yang dipakai di Energetic Material Center (EMC).
dalam 5 Kategori. Dari mulai peringkat terbaik
yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam sebagai
peringkat terburuk. Dengan nilai biru tersebut,
KAMPUS Dahana sebagai arsitektur terbaik
artinya Dahana telah melakukan
Penghargaan lain datang dari PT Penta
tanggungjawab, dan upaya yang telah
dipersyaratkan semua ketentuan dan undang- Rekayasa, Perusaahaan perancangan praundang terkait pengelolaan lingkungan hidup. konstruksi yang membuat rancang bangun
konstruksi awal Kantor Manajemen Pusat
Erwin Cipta Mulyana, Manajer Aplikasi
(KAMPUS) PT Dahana (Persero) Subang. Sebagai
PT Dahana mengungkapkan, Proper sangat
gedung yang dirancang dengan konsep green
bernilai strategis dan berdampak pada
building, KAMPUS yang menempati sebagian
competitive advantages perusahaan. Sanksinya
dari lahan Energetic Material Center (EMC) seluas
bisa sampai perusahaan dibekukan dan
600 hektar PT Dahana ini diganjar berbagai
diumumkan di media massa.
penghargaan, baik penghargaan bidang
Dahana diaudit langsung oleh auditor lingkungan, maupun bidang arsitekstur.
Proper dari KLH, terutama pada legalitas izin
Salah satunya penghargaan Karya Konstruksi
lingkungan, Amdal, aspek pemenuhan
Indonesia 2012 yang datang dari Kementerian
peraturan perundangan lingkungan, sistem
Pekerjaan Umum (PU). Diberikan langsung oleh
manajemen lingkungan, limbah, dan usaha
Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum,
perusahaan dalam bidang lingkungan, ujar
penghargaan ini diraih setelah desain KAMPUS
Erwin.
Lanjut Erwin, meski mendapat rapor biru
yang berarti menempati peringkat ke-3, capaian
tersebut merupakan sebuah prestasi yang
membanggakan. Ini lantaran Proper tahun ini
merupakan Proper yang pertama kalinya diikuti
perusahaan yang kini berbasis di Subang ini.
Rapor biru merupakan rapor terbaik untuk
perusahaan yang diaudit Proper untuk pertama
kali, imbuhnya.
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Tak hanya sampai disitu, PT Penta
Rekayasa juga mengikutsertakan desain
KAMPUS Dahana yang terdiri dari Kantor
Manajemen dan Aula Serbaguna ini dalam
penghargaan FutureARc. FutureArc sendiri
merupakan penghargaan bangunan
berwawasan lingkungan yang pertama kalinya
digelar tahun 2009, dan diikuti oleh banyak
perusahaan dari berbagai negara di Benua Asia
dan Australia.
Di selenggarakan oleh BCI Asia,
penghargaan ini terbagi dalam 4 kategori.
Kategori tersebut meliputi tempat tinggal
arsitektur bangunan pribadi, kondominium,
institusi, komersial, dan arsitektur interior.
Penilaian penghargaan ini didasarkan pada
efisiensi pemanfaatan sumber daya,
pengelolaan limbah buang, kenyamanan huni,
tanggung jawab pada masyarakat sekitar,
pemanfaatan sumber daya lokal, dan inovasi.

kegiatan usahanya. Penghargaan ini juga
sebagai komiten Indonesia dalam forum ASEAN
Green, dengan target penurunan hingga 15%
penggunaan energi di Indonesia, ujar Rubi
dalam sambutanya.
Penghargaan ini terbagi dalam 7 kategori
umum yang meliputi manajemen pengelolaan
energi, bangunan terefisien untuk BUMN,
bangunan terefisien untuk pemerintah,
bangunan terefisien untuk swasta, dan
bangunan terefisien untuk industri kecil,
bangunan terefisien industri besar, dan
bangunan komersial terefisien. Pemenang
penghargaan ini akan langsung diikutkan pada
penghargaan serupa di tingkat ASEAN dalam
ASEAN Energy Award 2013.
Raihan ini tak lepas dari kesuksesan
PT Dahana membangun KAMPUS Dahana yang
dirancang full green building. Di Indonesia,
konsep full green building hingga saat ini
hanya dimiliki oleh dua institusi, yakni
PT Dahana dan Bank Central Asia. Konsep
tersebut lahir sebagai jawaban atas makin
seringnya kelangkaan energi dewasa ini.

Sejak selesai dibangun pada Agustus lalu,
KAMPUS Dahana telah menerapkan
penggunaan energi seefisien mungkin. Setiap
sudut ruangan dilengkapi dengan human cencor
BUMN dengan gedung terbaik
yang mengatur penggunaan lampu dan air
Paling anyar, adalah penghargaan sebagai conditioner secara efisien, tidak menggunakan
gedung terbaik untuk kategori BUMN yang air tanah, penerangan alami, dan pemanfaatan
diberikan Kementerian ESDM. Penghargaan ini kembali limbah buang secara maksimal. (IDR)
menempatkan KAMPUS Dahana sebagai
bangunan perusahaan plat merah paling efisien
dalam pemakaian energi. Diberikan saat malam
Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2012
(PEEN 2012) di Hotel Sari Pan Pasific, raihan ini
sekaligus melengkapi catatan emas perseroan
dalam bidang lingkungan sebelum menutup
akhir tahun 2012.
Dilangsungk an dalam Gala Dinner
Penganugerahan Efisiensi Energi Nasional pada
Kamis (20/12), di Grand Ballroom Hotel Sari
Pan Pacific Jakarta, PT Dahana meraih predikat
juara pertama ketegori BUMN dengan
bangunan baru paling efisien dalam
penggunaan energi. Penghargaan ini diserahkan
langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Rubi
Rubiandini kepada Direktur Keuangan dan SDM
PT Dahana, Susilo Hertanto.
Dikatakan Rubi, penghargaan lingkungan
tahunan ini merupakan bentuk apresiasi
pemerintah terhadap pelaku usaha yang telah
konsisten menerapkan efisiensi energi dalam
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Bagaimana menyiasati biaya tinggi dari
penerapan green concept?
Menetapkan diri menjadi perusahaan yang
ramah lingkungan tentu punya konsekuensi
tersendiri bagi perusahaan. Perusahaan dengan
konsep hijau akan lebih mahal daripada
perusahaan konvensional, namun semua telah
dipertimbangkan, suatu saat nanti dalam jangka
panjang, kita akan menikmati hasil dari
kerumitan dan kerja keras perusahaan saat ini.
Perusahaan juga mulai banyak menyesuaikan
teknologi baru yang sesuai yang bisa mengatasi
masalah tingginya biaya tersebut.
Nilai tambah untuk perusahaan?

Sudah Hijau Sebelum Dipaksa Hijau
Konsep perusahaan hijau kini seolah menjadi
barang laris. Banyak perusahaan berlombalomba menjadi perusahaan untuk bisa disebut
perusahaan yang berwawasan lingkungan.
Fenomena ini tentu tak bisa dilepaskan dari isu
lingkungan yang berskala global dan sifatnya
sangat sensitif. Artinya, jika tak ingin dikatakan
sebagai perusahaan Perusak Bumi, tak ada
pilihan bagi perusahaan manapun di dunia
untuk bertoleransi dengan lingkungan.

tiap perusahaan. Logika bisnis saat ini, isu
lingkungan sangat berpengaruh pada citra
perusahaan. Perusahaan yang tidak punya
kepedulian terhadap lingkungan dalam proses
produksinya cenderung dimarginalkan, yang
berbuntut pada sentimen buruk produknya di
tangan konsumen, begitupun sebaliknya, pada
perusahaan yang konsisten berorientasi pada
lingkungan.

PT Dahana (Persero) adalah salah satu dari
Isu lingkungan dari sebelumnya lebih sering sekian banyak perusahaan yang secara penuh
dinomorduakan para pelaku entitas bisnis, kini menerapkan green concept pada tiap aktivitas
seiring dengan waktu menjelma menjadi nyawa bisnisnya. Bahkan, bila tak berlebihan, BUMN

spesialis handak ini menjadi sedikit dari
banyak perusahaan di Indonesia yang menjadi
pelopor dalam penerapan prinsip perusahaan
berwawasan lingkungan. Buntutnya, PT Dahana
diganjar berbagai penghargaan lingkungan atas
pencapaianya dalam keberhasilan mengadopsi
penerapan perusahaan hijau di tanah air. Berikut
petikan wawancara khusus dengan Susilo
Hertanto, Direktur Keuangan dan Sumber Daya
Manusia PT Dahana.
A p a b l u e p r i n t ya n g m e n d o ro n g
PT Dahana konsisten pada green concept?
Perusahaan berpegang pada satu prinsip,
dalam jangka panjang perusahaan yang bisa
bertahan dan terus berkembang maju adalah
perusahaan yang konsisten dengan prinsip
pengeloaan lingkungannya. Ini tak hanya
menyangkut bagaimana perusahaan dalam
berproduksi, namun bagaimana perusahaan
bisa secara maksimal dan bijak memanfaatkan
sumber daya di sekitar perusahaan, baik dalam
bentuk sumber daya energi, maupun
pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.

Konsumen saat ini telah cerdas. Sadar atau
tidak, konsumen akan lebih memilih produk
atau jasa perusahaan yang lebih memperhatikan
lingkungan ketimbang perusahaan
konvensional dalam hal lingkungan, simpati
konsumen inilah yang secara tidak langsung,
menjadi nilai tambah perusahaan.
Bagaimana dengan pemanfaatan
lingkungan sekitar perusahaan?
Perusahaan juga berusaha maksimal
menerapkan sumber daya sekitar perusahaan.
Masyarakat sekitar Dahana kita berdayakan
untuk mengelola lahan yang sangat luas di
Subang. Ini selain menjadikan lahan perusahaan
menjadi area hijau, juga menjadi nilai lebih
untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar
perusahaan. Intinya, Dahana ingin hadir
membantu potensi di tengah masyarakat, bukan
sebagai perusahaan yang acuh pada lingkungan
sekitar. (IDR)

Kendala yang dihadapi perusahaan?
PT Dahana bisa dikatakan termasuk baru
dalam penerapan konsep hijau secara penuh.
Kita belum familiar mensinergikan proses bisnis
dengan lingkungan, ini berakibat hight cost pada
beberapa aspek. Karyawan juga mulai belajar
untuk bekerja selaras dengan lingkungan.
Sejauh ini, green concept sudah menjadi budaya
perusahaan, meski belum sepenuhnya bisa
diterapkan karyawan, baik di dalam maupun di
luar lingkungan kerja.
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Sebagai Obvitnas, Dahana Rancang
Security Management System
PT Dahana (Persero) kembali resmi
menyandang sebagai bagian dari Objek Vital
Nasional untuk sektor industri. Hal ini menyusul
k e l u a r ny a s u r a t k e p u t u s a n M e n t e r i
Perindustrian, MS Hidayat melalui Kepmen
bernomor: 620/M-Ind/Kep/12/2012 yang
mengatur perusahaan-perusahaan nasional
mana saja yang masuk kategori objek vital.

Dengan lebel Obvitnas, PT Dahana tentunya
harus mampu berbenah dan membuktikan
pada publik akan sebuah kondisi yang aman
dan selamat. Seperti halnya yang dipaparkan
oleh Wildan Widarman Senior Manager K3LH.
Saat ini timnya tengah mempersiapkan program
Security Management System. Dimana program
ini harus mampu menciptakan lingkungan
Peraturan Menteri tersebut mengatur Dahana yang aman . Yang lebih penting saat
tanggungjawab masing-masing perusahaan ini Dahana harus mampu menonjolkan sisi
atas penyelenggaraan keamanan berdasarkan security dan safety, katanya.
prinsip pengamanan internalnya. Selain itu,
Wildan menambahkan, Security dan safety
peraturan menteri ini mewajibkan setiap di PT Dahana harus baik, tidak hanya
perusahaan yang masuk kategori sebagai objek membangun image. Namun ini semua harus
vital untuk selalu berkoordinasi dengan Polri. terbangun dari budaya dan karakter. Sebagai
Ditetapkan pada 26 Desember 2012, Permen langkah awal, program Security management
revisi terbaru tentang objek vital ini System, saat ini tengah dilakukan identifikasi,
menggantikan peraturan sebelumnya, yakni mana saja yang tidak sesuai dari sisi security.

Permen nomor 03/M-Ind/Per/4/2005 yang
dianggap sudah tak sesuai dengan
perkembangan zaman ini. Dalam Permen
tersebut, beberapa perusahaan yang tergolong
objek vital meliputi industri semen, baja, pupuk,
bahan peledak, telekomunikasi, perkapalan,
minyak sawit, tepung, senjata, dan kawasan
industri berikat.
PT Dahana sendiri sebagai salah
satu industri yang masuk kategori
objek vital, jauh hari telah
menerapkan standar keamanan
dengan standar yang ketat.
Energetic Material Center (EMC)
yang berlokasi di Subang adalah
salah satunya, sesuai
pengendalian internal
perusahaan, kawasan EMC
seluas hampir 600 hektar ini
terbagi dalam 3 ring, dengan
tingkat pengamanan yang
berbeda setiap ringnya.

Dari sisi security, secara infra struktur sudah
ada, dan begitupun dengan protapnya pun
sudah ada, hanya perlu dilakukan secara
berkesinambungan. Proses Set up program
Security Management System ini rencananya
harus selesai dan harus mulai diaplikasikan pada
3 atau 4 bulan sebelum akhir 2013.
Program Security Management System ini
setidaknya dalam pembuatan
aplikasinya akan melibatkan
pihak security dan IT serta
pihak konsultan. Seperti
halnya pihak IT,
karena nantinya
akan
ada
pemasangan
CCTV. (SYA)

Dengan mimik muka serius, Suwito
menyimak paparan presentasi didepannya
dengan antusias. Sesekali ia mengernyitkan
dahinya beberapa kali, penjelasan tahapan
tentang tahapan dan keamanan peledakan
memang tak terlalu dipahaminya. Ia coba
membenarkan posisi duduknya, begitu layar di
depanya menayangkan pemutaran video
peledakan sebuah bukit.

Abdul Harris Atbaro, Senior Manager Operasi
Divisi Kuari & Konstruksi. Pembangunan PLTU
sendiri merupakan proyek yang sedang
dikerjakan PT Lestari Banten Indah. Dalam
pekerjaannya, BUMN handak ini melakukan
kontrak pekerjaan yang meliputi pembersihan
lahan, land filling, loading dan blasting untuk
meratakan sebagian bukit di pinggir pantai tak
jauh dari PLTU Suralaya.

Kamis (17/01), Suwito yang merupakan
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (KFKM)
Salira ini sedang mendengarkan sosialisasi
pembongkaran gunung oleh PT Dahana
(Persero). Hadir dalam sosialisasi tersebut
seluruh tokoh masyarakat Desa Salira yang
meliputi perangkat desa, kasepuhan, ulama,
PKK, hingga ketua RT.

Dalam sosialisasi tersebut, Harris
memaparkan berbagai efek dari proses
peledakan yang akan dilakukan Dahana nanti.
Dalam proses blasting, nantinya akan timbul
efek land vibration, flying stone, dan sound
vibration, papar Harris.

Proyek peledakan tersebut bertujuan
meratakan sebagian bukit di bekas Lokawisata
Pantai Salira Indah guna melapangkan proyek
pembangunan PLTU yang berkapasitas 660 MW.
Seperti tayangan di video tadi, tak terlalu
khawatir lagi dengan peledakan, semoga semua
berjalan lancar, ujar Suwito.
Hal yang sama diungkapkan Sanudin, Kepala
Desa Salira. Menurut kepala desa yang baru
menjabat setahun ini tak ada kekhawatiran
warga Desa Salira. Sanudin percaya sepenuhnya
pada pengalaman PT Dahana dalam operasi
peledakannya selama ini. Kami warga Desa
Salira mendukung pembangunan (PLTU) di desa
kami, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi
warga, ungkap Sanudin dalam sambutanya.

Sebagai bagian dari Objek
vital nasional, Dahana tentunya
menjadi perhatian bagi seluruh Tim
Keamanan Negara TNI maupun
POLRI. Sering sekali mereka melakukan
peninjauan dan latihan di wilayah
daerah PT Dahana.
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Kecemasan Itu Hilang Setelah Menonton Video

Harris melanjutkan, dengan standar
keamanan yang dimiliki PT Dahana, ketiga efek
tersebut tak berpengaruh negatif terhadap
kesehatan dan keamanan masyarakat Desa
Salira. Handak yang akan dipakai pun dalam
ukuran kecil, sehingga mengurangi ketiga efek
tersebut, meski frekuensi peledakanya
bertambah banyak, imbuhnya.
Sebelum sosialiasi dilakukan, warga desa
yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda
ini sempat khawatir dengan bergulirnya proyek
yang sudah direncanakan sejak tahun 2006 ini.
Beberapa kekhawatiran muncul seperti
kerusakan jalan, keretakan rumah, pertanian,
dan kerusakan sumber air. (IDR)

Dalam sosialisasi yang diadakan di Balai Desa
Salira ini, Dahana diwakili oleh Asep Maskandar,
General Manager Divisi Kuari & Konstruksi, dan
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Dahana Siap Produksi Dayagel Seefour dan Propelant
Peran terbesar Perusahaan handak milik
negara ini adalah pengembangan sampai
dengan pengisian bahan peledak. baik untuk
berbagai bom latih maupun bom tajam (live)
maupun roket dengan berbagai jenis dan
ukuran.
Di luar itu, PT Dahana juga memproduksi
peralatan pendukung alat gempur seperti
Dayagel Militer, Fuse bom, Shape Charge, Squib
D e to n a to r, d a n G re n a d e D e to n a to r.
Diungkapkan Bambang Agung, Direktur
Pengembangan dan Teknologi PT Dahana,
p e r u s a h a a ny a s a a t i n i j u g a s e d a n g
mengembangkan Dayagel Seefour, semacam
bom plastik dengan daya ledak tinggi yang biasa
dipakai dalam operasi khusus pasukan elit.
"Dengan sumber daya manusia yang dimiliki
PT Dahana, serta selesainya pembangunan
Energetic Material Center (EMC), perusaan sudah
cukup mampu membuat Dayagel Seefour, dan
pembuatan campuran handak untuk isian bahan
peledak yang lebih efektif", ujar Bambang.

Rampungnya pembangunan EMC dan pabrik
Booster membuat PT Dahana lebih leluasa
ekspansi dalam indutri handak militer

Selain itu, pihaknya juga berencana
memproduksi propelant secara massal. Bahan
baku pendorong roket dan munisi ini akan
mulai bisa diproduksi sendiri setelah tahap
ketiga dari rencana pabrik Booster terealisasi.
(IDR)

PT Dahana (Persero) berencana
meningkatkan proporsinya dalam pengadaan
Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista)
negara. Rencana ini menjadi bagian untuk
mendukung program kemandirian
pertanahanan yang dicanangkan pemerintah.
Ini merespon pemerintah yang saat ini masih
sangat bergantung pada persenjataan impor,
yang tentunya akan semakin banyak devisa
negara yang keluar yang nominalnya cukup
signifikan.
Jika dibandingkan dengan industri lainnya
seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan
indutri strategis bidang pertahanan lainya,
Kontribusi PT Dahana dalam indutri pertahanan
nasional saat ini bisa dibilang masih sangat
terbatas.
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PT Dahana Gelar Pasar Murah BUMN Peduli 2012
Baru saja kemarin kita mendapat bantuan
pengobatan gratis dan perbaikan gizi untuk
anak dari Dahana. Dan kali ini kita di beri
kemudahan untuk membeli sembako dengan
harga murah Semoga kedepan kegiatankegiatan bersifat sosial ini terus ada, dan mari
kita dukung dan doakan semoga Dahana tetap
Program Pasar Murah BUMN Peduli 2012
maju dan jaya. kata Sri Novia dalam
yang diselenggarakan di halaman kantor PKBL
sambutannya.
Dahana, menyediakan paket murah sembako
Lelly Sosidhalia Kepala PKBL Dahana
yang isinya berupa Gula Pasir 1kg, Beras 10 Kg
dan Minyak Goreng 1 Liter. Harga perpaket mengungkapkan bahwa pendistribusian paket
bernilai Rp. 100.000,- pada pasar murah kali ini sembako murah ini tidak hanya pada 9 desa di
bisa di distribusikan dengan kupon seharga Rp. Kecamatan Cibogo, ada juga masyarakat di luar
30.000/paket. PKBL PT Dahana hanya kecamatan Cibogo yang antusias ikuti program
menyediakan paket sembako sebanyak 3.794 ini. Pendistribusian paket sembako murah ini
malah sampai ke Kelurahan Soklat, Wanareja
paket.
dan Karang Anyar, ungkapnya.
Susilo Hertanto Direktur Keuangan dan SDM
Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia,
PT Dahana, dalam sambutannya
mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN DAHANA yang sahamnya 100% dimiliki oleh
menunjuk PT Dahana sebagai pelaksana Pemerintah selalu berupaya untuk menjadi
Program Pasar murah BUMN Peduli 2012. perusahaan terpercaya dan bertanggung jawab,
Program ini sebetulnya tidak seberapa jika dan memenuhi panggilan misi untuk
dibanding dengan kebutuhan masyarakat saat berkontribusi kepada masyarakat Indonesia
ini. Namun setidaknya ini adalah bentuk dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Hal
kepedulian perusahaan untuk berbagi dengan ini bukan hanya kewajiban, namun juga misi
masyarakat sekitar kata Susilo Hertanto. DAHANA untuk tumbuh bersama mitra dan
memberikan manfaat berimbang antara
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari
keuntungan bisnis dengan perkembangan
pemerintahan setempat yakni Camat Cibogo,
masyarakat sekitar. Kegiatan CSR DAHANA
Sri Novia mengungkapkan kebahagiaannya dan
berfokus di bidang pengembangan kemitraan
rasa terimakasih atas penyelenggaraan
UKM, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
kegiatan Pasar murah yang diselenggarakan
dan bidang keagamaan, serta pemberian
PT Dahana.
bantuan di daerah yang terlanda bencana. (sya)
Selasa, (18/12) PT Dahana (persero) melalui
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
menggelar pasar murah Sembako. Kegiatan
yang didukung penuh oleh BUMN Peduli ini
mendapat apresiasi dan antusias warga sekitar
daerah Kecamatan Cibogo  Subang.
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Tak Cukup Hanya Menjual
Inovasi tanpa henti, baik dalam hal produk,
maupun pelayanan maksimal terhadap
konsumen bisa jadi merupakan kunci utama
PT Dahana (Persero) mencapai sukses seperti
saat ini. Dahana tak cukup berpuas diri hanya
sampai pada total service yang sering
diusungnya dalam tiap layanannya, namun juga
bagaimana menjaga hubungan baik dengan
konsumennya, memelihara kepuasan layanan,
dan ingin terus berpartner dengan PT Dahana.

Dahana punya nilai lebih dibanding
perusahaan handak lain, SDM putra-putri bangsa
dengan produk dan layanan berkualitas dan
terintegrasi dengan slogan total services solution
salah satu modal utama perusahaan untuk terus
berkembang.

Komitmen itulah yang coba ditunjukkan
BUMN yang kini ditukangi F. Harry Sampurno
ini pada PT Rental Perdana Putratama Contraktor
Indonesia (RCI). Salah satu konsumen Divisi
Tambang Umum I Dahana ini adalah mitra setia
Dahana. Bila ada RCI, di situ pasti ada Dahana,
papar Presiden Director PT RCI ditirukan oleh
Vidyana Madrawaty, Customer Relation DTU I
PT Dahana.
Meski sempat lari ke perusahaan handak
lain, PT RCI akhirnya kembali menggunakan
produk Dahana. Dulu sempat pindah ke
perusahaan lain, itu karena dulu Dahana belum
memiliki pabrik handak yang memiliki fasilitas
lengkap, beberapa handak harus impor
sehingga mengganggu persediaan, sementara

mereka (PT RCI) menginginkan handak selalu
Di samping itu, respon yang cepat di lokasi,
tersedia saat order, hal ini mengganggu s e r t a p e n a n g a n a n l i m b a h m e n j a d i
kelangsungan operasi mereka saat itu, ujar pertimbangan lain RCI serta konsumen lain
Vidyana.
memilih Dahana sebagai partner dalam industri
Namun, kini Dahana telah memiliki pabrik pertambangan. Berbagai penghargaan
handak yang lebih lengkap. Vidyana optimis, lingkungan, termasuk prestasi site-site Dahana
dengan kehadiran pabrik-pabrik baru, apalagi di wilayahnya adalah wujud konkrit perusahaan
dengan selesainya Energetic Material Center pada kelestarian lingkungan.
(EMC) di Subang, masalah persediaan handak
Satu keunggulan lainnya yang tidak dimiliki
dan ketepatan waktu bisa teratasi. Lebih dari perusahaan handak lain. Yakni Sumber Daya
itu, PT RCI sendiri menyempatkan berkunjung manusia yang merupakan putra-putri terbaik
ke EMC Subang pada medio Oktober tahun lalu. Indonesia, serta handak yang merupakan
Saat ini, perusahaan tambang batubara ini produk dibuat sendiri di dalam negeri ini
beroprasi di empat wilayah pertambangan di menjadikan pembeda Dahana dengan
Kutai Kartanegara, yakni site Tanitoharum, JBM perusahaan handak lain. Satu wujud Serving
Sotari, WSJ , dan Loajonan. Operasi blasting di your company better dan sekaligus Serving The
keempat site pertambangan tersebut dikerjakan Nation Better. (IDR)
oleh Dahana. Sementara masih blasting, RCI
berencana membuka site kelimanya yang masih
berada di Kalimantan Timur, lanjut Vidyana. Ia
menambahkan, untuk site kelimanya ini, RCI
akan menggunkan blasting dan drilling Dahana
sekaligus.

Masih menurut Vidyana, dalam semua
operasi tambangnya, RCI saat ini tetap loyal
sebagai pemakai produk emulsion Dahana.
Kami akan tawarkan produk booster dalam
waktu dekat ini, imbuh Vidyana.
Dahana mengandalkan 4 Mobile Mixing Unit
(MMU) untuk mendukung operasi blasting di
RCI. Dari segi layanan, Dahana pun terus
berbenah. Seperti jaminan ketepatan waktu
sesuai order, harga handak yang bersaing,
pelayanan purnajual, standar keselamatan, dan
penambahan SDM yang berkualitas.
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File Santai

Humor
Toko Baju

Ikatan Yang Menghambat
Pada suatu malam menjelang tahun baru,
dua pemuda yang tinggal di tepian danau
dengan antusias mendayung perahu ke
seberang untuk mengunjungi teman-teman
mereka. Setelah menambatkan perahu di
dermaga, mereka bertandang dari satu rumah
ke rumah lainnya. Saking asyiknya, mereka
sampai lupa waktu.
Menjelang pagi, mereka tersentak ketika
teringat bahwa pagi itu mereka harus berada di
rumah untuk menghadiri acara tahun baru
bersama orang tua dan keluarga. Mereka
mengambil lentera, bergegas menuju dermaga,
dan langsung melompat ke atas perahu. Saat
itu cuaca gelap dan berkabut tebal, bahkan
dengan bantuan lentera mereka tetap tidak
dapat melihat apa pun di luar perahu.
Namun mereka tetap memutuskan untuk
berangkat, dan mulai mendayung dengan
mengandalkan petunjuk arah angin. Setelah
mendayung cukup lama, mereka heran karena
belum juga sampai di tujuan, sehingga mereka
mendayung lebih cepat lagi.

lupa melepaskan tali yang mengikat perahu
mereka ke dermaga.
Akhirnya, setelah melepaskan tali yang
mengikat perahu, dengan lesu mereka kembali
mendayung menuju ke rumah. Saat tiba di
rumah, badan mereka letih luar biasa, dan
celakanya lagi, acara tahun baru bersama
keluarga mereka sudah selesai.
Membaca cerita ini, mungkin kita akan
mentertawakan kebodohan ke dua pemuda
tersebut. Alangkah bodoh dan konyolnya
tindakan mereka itu. Tetapi, jika kita akui dengan
jujur, ada kalanya kita pun melakukan
kebodohan yang serupa. Banyak kegagalan
yang kita alami karena kita lupa melepaskan
ikatan yang dapat menjadi penghambat
sebelum melakuk an suatu tindak an.

Berintrospeksi dan menyadari betapa banyak
waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan yang
terbuang sia-sia karena kita bertindak tanpa
terlebih dahulu melepaskan hal-hal 'kecil' yang
mungkin menjadi penghambat, antara lain:
kebiasaan buruk, kemiskinan mental, cara kerja
Saat fajar menyingsing dan cuaca mulai yang tidak efektif, pergaulan yang negatif,
terang, ke dua pemuda itu melihat ke sekeliling. kepercayaan pada mitos yang salah, dan
Dan, alangkah terkejutnya mereka ketika berbagai ikatan lainnya.
mengetahui bahwa ternyata perahunya masih
Jika Anda ingin mencapai SUKSES, lepaskan
berada di tempat yang sama. Mereka saling
terlebih dahulu segala ikatan yang mungkin
berpandangan satu sama lain. Yang lebih muda,
menjadi penghambat, barulah mendayung
sambil mengangkat pundak, menunjuk ke arah
dengan sepenuh hati sehingga kita dapat
sebuah tali yang terjuntai di ujung buritan
mencapai tujuan yang kita inginkan. (Junus)
perahu. Ternyata, saking terburu-buru, mereka

20

File Santai

- 61 / Januari 2013

Istri : "Pih, Mamih barusan lihat
harga pakaian murah sekali,
benar-benar sangat murah!
Coba deh pih... Jas dan Blazer
hanya Rp 9.000,- Kebaya
Rp 8.000,- Kimono Rp 7.000,Daster Rp 5.000,- Kemeja
Rp 7.500,- Dan Safari Setelan
Lengkap hanya Rp14.000,coba bayangkan deh Pih,
murahkan,.?? Dan masih
banyak yang lainnya juga Pih,
murah banget !!!"
Suami : "Dimana itu, Mih,.???"
Istri : "Toko baru di depan gang
kita tuh Pih..!"
Suami : Itu kan Laundry, Mih
Istri : Oh... gak jadi deh..
Prajurit Kampungan
Seorang anggota prajurit
angkatan laut yang baru saja
bertugas beberapa hari di
sebuah kapal selam angkatan
laut, dipecat dari kesatuannya
atas tuduhan
menenggelamkan kapal selam
bersama awaknya.
Ketika diwawancarai
wartawan, ia mengaku tidak
bersalah. "Waktu kejadian
kapal selam itu tenggelam,
saya malah sedang bebas
tugas, dan sedang bersiap
untuk tidur.", (kata si pria).
"Lantas apa yang kemudian
anda lakukan sebelum tidur?"
tanya wartawan. "Ya seperti
kebiasaan di kampung... saya
selalu buka jendela sebelum
tidur.... Abis gerah sih!! ",
jawabnya dengan santai.

Poltax: Singa, Harimau, Elang..
Bu Guru: Habis waktu! Sekarang
coba kamu Min!
Admin: Ikan Hiu, Piranha,
Dinosaurus, Kucing Garong,
Keong Racun
Bu Guru: Lelet kamu Min!
Sekarang coba Afika, sebutkan
10 binatang buas dlm
waktu 5 detik?!
Afika: 5 ekor harimau dan 5 ekor
singa!
Bu Guru: Yaps, pinter..!!
Perbincangan Ayah & Anak
Seorang Anak bertanya pada
Ayahnya. "Apakah menjadi
seorang ayah akan selalu
mengetahui lebih banyak
daripada anaknya ?"
"Sudah tentu !" jawab sang Ayah
"Siapa yang menemukan listrik
yah ?" tanya Anak
"Tentu saja Edison"
"Lalu kenapa bukan ayah Edison
yang menemukan listrik ?"
Tidak Mengganggu Teman
di Kelas
Suatu siang. seorang ayah
bertanya pada anaknya yang
terkenal nakal di sekolahnya.
"bagaimana hari ini, Nak ?
Apakah kamu masih
mengganggu teman-temanmu
di kelas ?"
"Sama Sekali tidak, Ayah. Mana
mungkin mengganggu teman
kalau disuruh pak Guru
sepanjang hari berdiri
menghadap tembok di pojok
kelas !"

Guru Kocak

KAKATUA

Bu Guru: Poltax, coba kamu
sebutkan 10 binatang buas
dalam waktu 5 detik!

Di sebuah toko penjual burung,
mempunyai 2 burung kakak
tua. Kedua burung itu berbeda,
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yang satu suka bernyayi dan
yang satunya lagi hanya diam
saja, datang seseorang ingin
membeli burung kakak tua. Ia
berkata kepada si penjual
burung.
Pembeli: Berapa harga burung
kaka tua ini mas...??
Penjual: Kalau yang suka nyayi
itu Rp 500.000 ,- sedangkan
yang diam itu Rp 1.000.000,- .
Pembeli: Lho kok yang suka
nyayi harganya lebih murah
dari yang hanya diam saja.
Penjual: yah.... jelas beda wong
yang harganya 1.000.000 itu
pencipta lagunya kok.
OBAT ANEH
Pasien : Dok, tolonglah
sembuhkan penyakit saya.
Saya sering berjalan di waktu
tidur.
Dokter : Ini kotak yang bisa
menyelesaikan persoalanmu.
Setiap malam, ketika Anda
sudah bersiap untuk tidur
keluarkan isi kotak itu dan
taburkan di lantai sekeliling
tempat tidurmu.
Pasien : Kotak apa ini, Dok?
apakah sejenis serbuk
penenang?
Dokter : Bukan. Ini kotak paku
payung.
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Latihan Dasar Kepemimpinan Angkatan IV 2013
Subang, 7 - 11 Januari 2013

Kunjungan PT Petrosea

Kunjungan mitra dari Petrosea ke Energetic Material Center pada 22 Januari 2013

Kunjungan PT PPA

SM PSDM Doddy Bambang P
melakukan inspeksi pasukan

Suasana Makan Siang Peserta

Penugasan dari Mentor

PT PPA berkunjung ke Energetic Material Center PT Dahana di Subang pada 17 Januari 2013.

Kunjungan PT LEN

Baris Berbaris, menu latihan sehari-hari

Outbond

Kunjungan PT LEN Industri ke EMC pada 28 Desember 2012.

Pengajian Dahana Subang

Pengajian bulanan Kantor Dahana Subang di Musholla Auditorium Kampus Dahana

22

- 61 / Januari 2013

Jurit Malam dengan sandi
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Peserta Latsarpim terbaik
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File Narsis
Bambang Agung

Berguru Musik ke Maestro
Mengisi waktu luang dengan bersantaisantai adalah hal yang paling diminati oleh
sebagian besar orang. Mereka beralasan hal itu
dilakukan sekedar mencari hiburan karena
kepenatan pikiran yang diakibatkan dari
kesibukan kerja. Banyak cara dalam mengisi
waktu luang selepas bekerja, semisal menulis,
membaca buku, berekreasi serta berkumpul
dengan keluarga atau mungkin melakukan
aktivitas yang menjadi hobi tersendiri.

Kali ini rubrik narsis bakal membahas seputar
hobi seorang Bambang Agung. Adakah yang
tahu apa hobi yang paling digemarinya? Ya betul,
bermain gitar. Pria yang menjabat Direktur
Teknologi dan pengembangan ini memiliki hobi
bermain gitar klasik dan mendengarkan musik
bergenre klasik.
Kepiawaiannya bermain gitar dia dapatkan
sejak masih duduk di kelas 5 SD. Orangtuanya
dengan sengaja memasukannya ke lembaga
kursus untuk belajar gitar klasik pada salah
seorang komposer musik ternama di Indonesia
yaitu Kusbini sang pencipta lagu Bagimu
Negeri.

Seperti halnya yang biasa dilakukan oleh
salah seorang direktur PT Dahana (Persero), yakni
Bambang Agung. Siapa yang tidak mengenal
dengan sosok Bambang Agung. Bagi karyawan
PT Dahana, tentunya orang ini sangat familier
Semasa remajanya, Bambang Agung sudah
dan sangat bersahabat. Sosoknya yang
banyak menciptakan banyak lagu, namun
komunikatif dan energik menjadi khas tersendiri
sampai saat ini belum berani untuk masuk dapur
bagi dirinya.
rekaman dan membuat album. Sejak masih
SMP dan SMA saya sudah membuat lagu. Seperti biasa lagunya tentang
cinta gitu, ungkapnya
Dengan hobinya itu, semasa masih tinggal di mess perusahaan, untuk
menghilangkan penat selepas kerja sering kali dirinya menghibur rekanrekannya. Tak jarang ketika masih menjabat General Manager, saat
mendapat dinas luar lebih dari tiga hari, entah itu meeting atau Site Visit,
bak Satria Bergitar Bambang Agung selalu membawa gitar klasiknya.
Bermain gitar baginya tidak hanya menghilangkan penat namun
mampu me-refresh dan memiliki keindahan tersendiri.
Kecintaannya terhadap musik klasik sepertinya telah
mendarah daging. Ketika mendapat tugas dari PT Dahana
ke Austria, disela waktu luangnya menyempatkan diri untuk
berkunjung ke museumnya Beethoven dan Johann Sebastian
Bach. Dan setiap malamnya selalu menonton konser musik klasik.
Uang saku saya habis di pakai nonton konser, jadi ketika
pulang, saya tidak banyak bawa oleh-oleh, saya cuma beli satu
oleh- oleh sederhana untuk istri saya, ungk apnya.
Bambang merasa semakin dia berumur semakin aktif bermain
music. Kini dia aktif di Klub Pencita Gitar KIasik Indonesia. Sering
kali dirinya terlibat aktif jika ada konser gitar klasik. Mungkin hal
ini sangat berbeda dengan dunia kerjanya di bidang
pertambangan dan juga bisnis bahan peledak. Kecintaannya
terhadap musik, tidak pernah menyurutkannya untuk mencintai
keluarganya dan pekerjaannya.
Ingin rasanya kita mendengarkan merdunya musik atas
petikan jarinya bermain pada gitar klasik. Tapi kapan ya ? (SYA)
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