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Dari Redaksi

Kami Hadir Dwi Bulanan
Menjadi ada dari suatu ketiadaan
adalah hal biasa. Yang luar biasa,
bagaimana menjadi ada dan
kemudian bermakna, itu yang coba
dilakukan majalah Dfile di edisi yang
ke-63 ini. Kami tak hanya berusaha
cukup meniru slogan salah satu
televisi berita yang dianggap cukup
pada Dfile mengabarkan, namun
pada mengabarkan berbagai pasang
surut perusahaan, penghubung
antara perusahaan dengan
karyawan, karyawan antar karyawan,
dan menjadikannya pembelajaran
dan bermakna lebih di hati karyawan
dan stakeholder lainnya.
Hal itu pula yang melatari kami menambah
halaman edisi kali ini, juga edisi yang akan terbit
selanjutnya. Dfile kini meninggalkan pola terbit
bulanan, dan kini beralih pada terbit dwi
bulanan dengan kemasan yang tak berubah.
Perkembangan perusahaan yang kian pesat,
banyak site baru dibuka, dan kondisi internal
perusahaan yang semakin dinamis, dan banyak
masukan berharga dari pembaca membuat
kami merasa perlu untuk mengubah pola
penerbitan dengan rubrik yang menarik.
Pembaca yang Budiman
Awal maret nampaknya merupakan pekan
yang menentukan tidak hanya untuk
perusahaaan, namun mungkin bisa jadi menjadi
tonggak sejarah Indonesia dalam usaha
swasembada peralatan militer dan
pendukungnya. PT Dahana (Persero) mendapat
kunjungan tamu istimewa, yaitu kunjungan dari
Kementerian Perindustrian. Dari kunjungan
tersebut, disepakati pembangunan pabrik
propelan, bahan utama pendorong roket di
areal Energetic Material Center (EMC) Subang.
Hal itu pula yang melatari Dahana untuk
hadir dalam pameran APSDEX. Pameran industri
pertahanan yang digelar bersamaan dengan
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per temuan stakeholder militer sk ala
internasional, perusahaan handak milik negara
ini kini sudah menjejakan satu kakinya
mendukung industri pertahanan negara.
Klimaksnya, tahun ini Dahana sudah
mencanangkan pembangunan pabrik propelan
yang bernilai sangat strategis. Topik ini yang
menjadi rubrik utama untuk edisi Dfile 36
halaman perdana ini.
D i l u a r te m a u t a m a , k a m i te t a p
menghadirkan berita-berita seputar Dahana
yang menyasar tak hanya di kantor manajemen
di Jakarta dan Subang, namun hingga ke sitesite operasi perusahaan secara berimbang. Salah
satunya kabar tentang dua pameran yang diikuti
Dahana, yaitu pameran pertahanan di Jakarta,
dan pameran K3 di Tenggarong.
Serta kabar dari ujung barat Pulau Jawa,
dimana Dahana menjadi subkontraktor
pembangunan PLTU di Pantai Salira Banten. Dan
yang tak pernah tertinggal, apalagi kalau bukan
rubrik narsis yang selalu menginspirasi
karyawan, di rubrik yang berada di halaman
paling akhir majalah ini, redaksi mengangkat
sosok pria binaragawan yang dekat dengan
bahan peledak. Selamat membaca. (IDR)
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Atasan Sebagai Panutan, Berilah Contoh
membebask an pemimpin perusahaan
kharismatik ini, ialah satu-satunya pengusaha
Jepang yang dibebaskan Amerika pada saat itu.
Cerita pendiri Panasonic di atas memberi
gambaran bagaimana seorang atasan yang
inspiratif. Sebagai pemimpin, Matsuhita benarbenar menjalankan kewajibannya sebagai
panutan untuk memberdayakan karyawannya
saat terjepit. Apa yang dilakukan Matsuhita tak
hanya telah menginspirasi karyawannya, namun
juga orang-orang di seluruh dunia.
Pemimpin inspiratif yang menjadi panutan,
yakni pemimpin yang mampu mendorong
karyawannya berusaha keras mewujudkan misi
perusahaan. Menyebarkan semangat, serta rasa
memiliki perusahaan pada karyawannya. Pada
cerita Matsuhita, tentu kita bisa mengambil satu
kesimpulan prinsip yang harus dilakukan
seorang atasan. Bukan pada aspek meniru gaya
Matsuhita yang mempertahankan seluruh
karyawannya, namun nilai bagaimana
pemimpin mengambil keputusan, yakni
pemimpin yang berprinsip pada Apa yang
seharusnya dilakukan pada bawahannya, bukan
A p a y a n g m e m b u a t a n d a s e n a n g.

Tahun 1930, ketika depresi ekonomi besar
melanda Jepang, hampir semua perusahaan
gulung tikar. Beberapa perusahaan yang masih
bisa bernafas saat itu, melakukan efisiensi besarbesaran dengan melakukan PHK pada sebagian
besar para karyawannya. Sementara perusahaan
lain ramai-ramai memberhentikan karyawannya,
Matsuhita, pendiri Panasonic, justru tetap
mempertahankan karyawannya. Ia tak
Sebagai entitas bisnis dengan jumlah
memberhentikan seorang pun karyawannya. Ia karyawan lebih dari 500 orang dengan jenjang
menganggap karyawan adalah bagian dari level manajemen berbeda, kondisi PT Dahana
anggota keluarganya.
(Persero) tentu mengalami kondisi yang hampir
Matsuhita justru lebih memilih untuk sama seperi kisah di atas. Menjadikan
memotong jadwal produksi. Ia mengalihkan bagaimana seorang pemimpin atau atasan
sebagian buruh yang bekerja di pabrik menjadi mampu mengisnpirasi karyawannya, menjadi
tenaga penjualan. Hasilnya luar biasa, keputusan panutan dalam ritme kerja, serta mengarahkan
Matsuhita justru membuat perusahaanya yang potensi bawahannya mewujudkan misi
saat itu bernama Matsuhita Elektrik tetap bisa perusahaan.
bertahan dari krisis, di saat yang sama
perusahaan lain bangkrut.
Hingga ketika Jepang kalah dalam Perang
Dunia II, Amerika Serikat mengendalikan seluruh
Jepang dan menangkap para pengusaha,
termasuk Matsuhita, karena dianggap
mendukung pemerintah dalam perang. Tentu
saja seluruh karyawan Matsuhita tidak tinggal
diam, karyawan Panasonic yang saat itu
berjumlah 15.000 orang membubuhkan tanda
tangan untuk petisi pembebasan Matsuhita.
Tekanan ini membuat Amerika Serikat akhirnya
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Sewindu Hut Dfile dimeriahkan Temu Blogger
Sewindu sudah perjalanan panjang dalam
menjaga eksistensi untuk terus berbagi
informasi. Mengawali dari sekedar majalah
dinding, terus berubah menjadi lembaran kertas
buletin dan kini berubah menjadi majalah. Rupa
tampilannya pun terus berubah bak kepompong
yang tengah melakukan metamorfosis untuk
terus menjadi indah.
Dfile, kini tengah memasuki usia 8 tahun.
Perjalanan panjang ini tidaklah mudah, meski
terseok-seok, meski harus terus berganti-ganti
awak, Dfile terus hadir untuk berbagi kisah, dan
informasi.
Tepat pada 25 Februari 2013 dilaksanakan
perayaan sewindu Majalah Dfile. Pada sore hari,
selepas jam kerja, sekitar 50 orang karyawan
dahana yang berkantor di Energetic Material
Center Subang berkumpul Di Musholla
Auditorium Kampus Dahana. Dalam acara yang
dikemas santai dengan duduk lesehan tampak
hadir Direktur Utama, F. Harry Sampurno dan
Direktur Teknologi & Pengembangan Bambang
Agung membaur dengan karyawan lainnya.
Perayaan ulang tahun Dfile ini ditandai
dengan pemotongan nasi tumpeng oleh
Direktur Utama. Dalam sambutannya, F. Harry
Sampurno mengajak para karyawan berperan
aktif untuk berbagi informasi dan menulis, salah
satunya melalui blog atau kontributor Dfile.

Sekitar tujuh orang blogger ini berasal dari
komunitas blogger Tanggerang, Depok dan Juga
Subang. Dan mereka baru pertama kalinya
menginjakkan kaki di kawasan Energetic
Material Center (EMC) PT DAHANA (Persero).
Para penulis di dunia maya ini pun,
mendapat sambutan hangat dari Direktur
Utama, F. Harry Sampurno. Dan pertemuan ini
pun dipenuhi dengan diskusi santai penuh
keakraban dan gelak tawa. Mereka pun mau
berbagi tentang strategi mengangkat image
Dahana di dunia maya.
Te r u t a m a
mengkomunikasikan misi kemandirian bangsa
dalam pembuatan bahan peledak dalam negeri.
Dahana itu punya konsumen tersendiri, tapi
bagaimana caranya melalui dunia maya,
masyarakat tahu bahwa negara kita sudah bisa
membuat bahan peledak sendiri. Ya, ini PT
Dahana, perusahaan BUMN, kata F. Harry
Sampurno untuk mengawali diskusi.
Pada kesempatan HUT Dfile ini pula, mereka
mau berbagi pengalaman dan tips nge-blog
bersama dengan para karyawan Dahana. Salah
satu tipsnya adalah bagaimana agar berani
untuk menulis. Tulislah langsung apa yang
dipikirkan saat itu juga, jangan takut salah
menulis, jangan menunda sebelum ide itu
hilang papar Rosid, blogger kawakan asal
Tangerang . (SYA)

Dimeriahkan Blogger
HUT Dfile ini dimeriahkan oleh kunjungan
para blogger dari Jabotabek dan Subang.
Mereka ini merupakan para praktisi blog yang
telah merasakan efek dari berbagi informasi
lewat tulisan. Kedatangan mereka ke PT
DAHANA (Persero) untuk berbagi pengalaman
tentang menulis di dunia maya.
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tahun menjadi Humas di perusahaannya,
sementara itu, terdapat juga beberapa personil
yang malahan baru diangkat menjadi humas
pada hari tersebut.

halaman dengan judul Keruntuhan Industri
Strategis Indonesia. Menurutnya, BUMNIS sudah
seharusnya bisa berjaya dengan semangat
nasionalisme terutama semangat kemandirian
bangsa. Namun kondisi saat ini? Mari kita
intropeksi ajaknya.

Pertemuan malam tersebut juga sekaligus
pembubaran panitia Pameran IDAM (Indo
Defence Aerospace and Marine) yang telah
dilaksanakan pada Nopember 2012 lalu di JI
Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. BUMNIS
tergabung dalam satu paviliun dan dipersiapkan
secara maraton sejak awal 2012 lalu.

Untuk kepengurusan Forum Komunikasi
Humas BUMNIS itu sendiri dipilih PT Pindad
sebagai koordinator dan dibantu oleh PT
Dahana sebagai sekretarisnya. Forum juga
mengagendakan untuk mengadakan
pertemuan lanjutan yang dapat memberikan
Acara yang dimulai sejak pukul sepuluh pagi
manfaat keilmuan di bidang humas, terutama
ini berakhir petang. Selain berdiskusi, peserta
untuk personil-personil yang baru menempati
juga berkeliling area Ring I untuk melihat fasilitas
pos humas di perusahaannya masing-masing.
produksi bahan peledak PT DAHANA.

Gathering Forum Komunikasi Humas BUMN Industri Strategis

Forum ini Mengalir Saja dan Harus Memberi Manfaat
hadir. Humas dalam BUMNIS ini tergabung
dalam Forum Komunikasi Humas BUMN Industri
Strategis (FK HUMAS BUMNIS) mengadakan
gathering di Subang Jawa Barat.
Acara Gathering FK BUMNIS ini digelar di
Kampus PT DAHANA (Persero) yang terletak di
Jl. Raya Subang  Cikamurang Km. 12 Kecamatan
Cibogo, Kabupaten Subang pada Jumat, 1 Maret
2013. Salah satu agenda pertemuan ini adalah
untuk membahas nasib kedepan forum tersebut.
Salah satu topiknya adalah legalisasi forum
Menjalin silataruhim tentunya akan semakin
menjadi lebih formal.
menumbuhkan rasa persahabatan dan
Direktur Utama PT DAHANA (Persero), F.
kekeluargaan. Salah satu cara penguatnya yaitu
dengan lancarnya komunikasi dan informasi. Harry Sampurno, yang ikut hadir dalam
Sama halnya jika silaturahim ini terjalin antara pertemuan itu banyak memberikan masukan
salah satu unit kerja perusahaan dengan dan berbagi kisah tentang sejarah BUMN
perusahaan lain. Seperti Humas, yang Industri Strategis, terutama dari sisi
merupakan garis terdepan dari sebuah kehumasannya. Khusus untuk FK BUMNIS ini,
Harry memberikan saran untuk dibuat cair saja.
perusahaan.
Forum ini tidak usah formal-formal, yang lebih
Hal itu dibuktikan oleh Humas BUMN Industri
penting berjalan, mengalir saja dan mampu
Strategis yang terdiri dari PT Pindad, PT Dahana,
memberi manfaat, kata Harry kepada peserta
PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT
forum.
LEN, PT INTI, PT Krakatau Steel, PT Dok Kodja
Selain itu, Harry juga berbagi kisah ihwal
Bahari, PT IKI Makassar dan PT Boma Bisma Indra.
Sementara tiga BUMNIS lainnya PT Barata, PT sejarah BUMNIS. Seperti apa yang pernah
Dok Perkapalan Surabaya, PT INKA berhalangan ditulisnya dalam buku yang tebalnya 100
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Malam Keakraban
Suasana hangat khas forum humas berlanjut
ke kawasan wisata Sari Ater Subang. Hangat ini
bukan karena airnya yang memang panas,
namun karena suasana di pertemuan ini yang
mampu mencairkan emosi dan menghangatkan
rasa kekeluargaan.

Iwan Kusdiana, Sekretaris Perusahaan PT
Pindad sekaligus Kordinator FK Humas BUMNIS
mengatakan ucapan terimakasihnya, Saya
ucapkan terima kasih kepada PT Dahana yang
telah memfasilitasi pertemuan ini, semoga
pertemuan ini menjadikan kita semakin erat
dalam menyongsong kemandirian bangsa
katanya.

Pada sesi terakhir pertemuan ini suasana
Acara yang dikemas santai ini
mempertemukan praktisi humas senior dan menjadi haru, semua peserta maju kedepan dan
junior. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak saling bergandeng tangan, mengikrar persatuan
beberapa personil Humas yang telah belasan dan melantukan lagu Kemesraan. (SYA)
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File Utama
Bersanding dengan sebuah bom berukuran
besar berlabel Blast Effect Bomb, sebuah booth
pameran dengan luas 4x3 meter cukup menyita
perhatian. Beberapa bahan peledak lainnya di
pasang di etalase kaca setinggi 2 meter. Dari
bentuknya, handak-handak tersebut cukup
asing bagi kebanyakan pemandangan
pengunjung.

File Utama
buatan Dahana tersebut. Tak terkecuali Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga
sempat menepi di area milik Dahana ini.
Presiden ke-6 ini langsung disambut Direktur
Utama PT Dahana (Persero), F. Harry Sampurno.

Setelah cukup lama mendengarkan paparan
Harry, SBY memberikan apresiasi pada
pencapaian PT DAHANA (Persero) yang luar
Cartridge Emulsion yang mirip dengan biasa. Menurutnya, Dahana menjadi salah satu
gulungan sosis, Dayagel Seismic yang penopang penting usaha kemandirian alutsista
menyerupai baling-baling pesawat mainan, atau dalam negeri. Salah satu pencapaiannya adalah
Shaped Charges yang lebih identik mangkuk k e b e r h a s i l a n p e m b a n g u n a n p u s a t
mini. Itulah beberapa dari sekian produk handak pengembangan energi, Energetic Material
yang dipamerkan PT DAHANA (Persero) dalam Center (EMC) Subang.
keikutsertaanya di Pameran Asia Pasific Security
Menurut Yusep Nugraha, Special Project
and Defense Expo (APSDEX) 2013, Kamis (20/03)
Coordinator PT DAHANA (Persero), keikutsertaan
di Jakarta. Dibuka langsung oleh Presiden,
perseroan dalam pameran pertahanan ini
kegiatan forum dialog yangmengusung tema
menjadi ajang penting mempromosikan
Dialog Tanpa Perang ini mempertemukan para
Dahana ke luar negeri, khususnya stakeholder
pemimpin, perwira militer, akademisi, dan
militer. Dihelat oleh Kementerian Pertahanan
pembuat kebijakan.
yang bekerja sama dengan Universitas
Menempati booth nomor 09D yang berada Pertahanan, pameran yang diselenggarakan
di sudut Barat Jakarta Covention Center (JCC), bersamaan dengan Jakarta International
tak lantas menjadikan booth BUMN handak ini Defense Dialogue (JIDD) 2013, dihadiri 45 negara
sepi pengunjung. Pemilihan desian booth yang dari seluruh benua.
minimalis dengan hanya dua paduan warna
Yusep menambahkan, meski dalam industri
putih dan merah nampaknya cukup berhasil,
handak komersial dengan pasar luar negeri
beberapa delegasi per tahanan asing
Dahana sudah mampu untuk unjuk gigi, handak
menyempatkan mampir mengintip Bom
segmen militer luar negeri belum mulai dilirik
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Dahana. Dengan keikutsertaan pameran inilah
Dahana mulai bertahap mengenalkan produk
militer Dahana ke pihak luar, ujar Yusep. Apalagi
dengan selesainya pembangunan EMC, Yusep
tak menampik Dahana sudah mulai mampu dari
sisi teknologi untuk bersaing dengan pasar
handak militer luar negeri.
mengungkapkan, Pabrik Booster yang kini sudah
mulai beroperasi ini merupakan tahap pertama
Setelah resmi berganti baju menjadi Serving dari tiga fase yang akan dikerjakan selanjutnya.
the nation better dari sebelumnya Serving your Pabrik booster terintegrasi inilah yang
company better, PT DAHANA (Persero) langsung diproyeksikan menjadi pusat industri berbagai
injak pedal gas mengembangkan lebih jauh bahan peledak militer.
industri handak pertahanan. Beberapa lokasi di
Tak puas dengan hanya pabrik booster. Awal
EMC bahkan khusus disiapkan sebagai pabrik
tahun ini, Dahana bahkan mulai melapangkan
berbagai macam alutsista di masa mendatang.
jalan membangun industri propelan, bahan
Bila sebelumnya Dahana hanya berkiprah dalam
peledak low explosive untuk bahan baku
isian handak beberapa jenis bom buatan dalam
pendorong roket terbesar di Asia Tenggara. Ini
negeri, seperti bom P-100, Blast Effect Bomb,
setelah Dahana ditunjuk langsung Kementerian
dan roket R-Han, kini BUMN yang lahir di
Perindustrian menjadi pengelola proyek yang
Tasikmalaya ini mulai menggagas beberapa
bersumber dari APBN tersebut. Dengan
proyek vital untuk mendukung kemandirian
dukungan SDM berkualitas, dan pengalaman
alutsista nasioanal.
selama 46 tahun dalam industri bahan peledak,
Tahap awal pekerjaan rumah tersebut, bukan hal mustahil PT Dahana (Persero) tak
perusahaan telah menyelesaikan pabrik booster hanya menjadi perusahaan handak komersial
yang bekerjasama dengan DAK Energetic yang yang bersaing dalam kompetisi handak
Limited dari Amerika Serikat. F. Harry Sampurno, pasar luar negeri, namun mampu menjadi
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) embrio industri global pertahanan strategis.
Fokus Garap Handak Militer
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Pembangunan pabrik propelan
berperan sangat strategis, selain
mendukung kemandirian alutsista
negara, pabrik propelan menjadi
peluang bisnis yang potensial untuk
pasar Afrika dan Asia

Ambisi PT Dahana (Persero) mewujudkan
ketahanan kemandirian nasional dalam bidang
bahan peledak, khususnya isian roket,
nampaknya mulai menemukan titik terang.
Dengan dukungan penuh pemerintah, melalui
Kementerian Perindustrian, PT Dahana (Persero)
mulai merintis pembangunan pusat industri
propelan pertama di Indonesia dalam waktu
dekat.

Menurut Tony, sebelum memilih PT Dahana
(Persero) dalam proyek yang telah dicanangkan
sejak 3 tahun lalu ini, pihaknya telah mengkaji
beberapa kemungkinan beberapa BUMN
strategis dan lembaga negara yang akan
ditunjuk menjadi pengelola pabrik propelan ini,
seperti PT Pindad (Persero), PT Dirgantara
Indonesia (Persero) dan Lapan. Dahana memiliki
bidang usaha yang paling sesuai dengan
propelan, serta lahan EMC yang memenuhi
Setelah melalui studi kelayakan dan dampak
safety zone yang sangat langka ditemukan di
lingkungan oleh pemerintah, lahan Energetic
Pulau Jawa, lanjut Tony.
Material Center (EMC) PT Dahana (Persero) yang
berlokasi di batas Timur Kabupaten Subang
Di samping itu, menurut Tony, dengan
dipilih sebagai lokasi pabrik pembuatan pengalaman PT Dahana (Persero) di ranah bahan
propelan. Pembangunan proyek pemenuhan peledak (handak) yang sudah teruji, pemilihan
alat utama sistem persenjataan (Alutsista) lokasi di EMC menjadikan penggunaan sumber
dengan total investasi Rp 1,7 trilliun ini daya, utilitas, dan SDM dilakukan secara efisien.
seluruhnya dibiayai pemerintah pusat melalui Dengan lahan seluas hampir 600 hektar, Tony
APBN 2013.
optimis, ke depan pusat produksi propelan ini
nantinya bisa diintegrasikan dengan unit
Nantinya setelah pembangunannya
produksi alutsista lainnya.
rampung dan mulai beroperasi, aset pabrik dan
operasinya masih dikendalik an oleh
Pendirian pabrik propelan sendiri dianggap
Kementerian Perindustrian selama jangka 1 kian mendesak dan strategis. Selain mendukung
tahun operasi. Lewat setahun, menurut Tony kemandirian dalam industri pertahanan,
Tanduk, Dirjen Industri Kimia Dasar Kementerian khususnya pengembangan roket jelajah dan
Perindustrian mengungkapkan, pembangunan balistik, proyek ini menghindarkan Indonesia
pabrik yang tergolong aset sangat vital negara dari kondisi global yang tak kondusif, seperti
tersebut dialihkan menjadi sepenuhnya milik embargo militer yang pernah dialami Indonesia
PT DAHANA (Persero).
dari tahun 1999. Bahkan bisa menjadi peluang
untuk diekspor ke pasar Asia dan Afrika yang
 K e m e n t e r i a n Pe r i n d u s t r i a n y a n g
permintaan akan propelan tergolong tinggi,
merencanakan, sekaligus pemilik dari proyek
ungkap Muhammad Kayam, Staf Ahli Dirjen
ini (propelan) dalam jangka setahun setelah
Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian.
beroperasi, kemudian dilakukan pengalihan
kepemilikan kepada PT Dahana (Persero) melalui
Tahap konstruksi sendiri akan dimulai pada
mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) Juni mendatang. Bila mengacu pada road map
pada BUMN, ujar Tony ditemui Dfile di yang sudah difinalkan, pusat produksi propelan
Auditorium Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS) ini akan membangun 4 pabrik sekaligus.
Dahana Subang.
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Keempat konstruksi pembangunannya
d i l a k u k a n s e c a r a b e r t a h a p, d i m a n a
pembangunan akan diutamakan pabrik lebih
dimanfaatkan langsung, sehingga mampu
beroperasi tanpa ketergantungan antar pabrik.
Menyusul dibangun pabrik berikutnya
m e ny e s u a i k a n d e n g a n k e t e r s e d i a a n
pembiayaan APBN yang bersifat multiyear pilot
project.
Kayam merinci, di lahan kosong sisi Timur
Pabrik Booster milik PT Dahana (Persero) saat
Bersama PT Dahana (Persero), Kementerian
ini, pembangunan 4 pabrik tersebut meliputi
Perindustrian
mempertimbangkan 2 alternatif
pabrik pabrik ball powder, pabrik nitroselulosa,
p
e
r
u
s
a
h
a
a
n
teknologi kimia dasar
pabrik propelant double base, dan pabrik
berpengalaman
dunia,
yaitu dari Korea dengan
propelant composit.
teknologi komposit propelan, dan dari Belgia
Direktur Utama PT DAHANA (Persero), F. melalui teknologi double base. Keduanya dipilih
Harry Sampurno menyambut baik pemilihan PT karena bersedia melakukan Transfer of
DAHANA (Persero) sebagai pengelola Technology, teknologi yang sudah teruji,
manajemen sekaligus pemilik pabrik propelan fleksibilitas terhadap berbagai jenis roket,
nantinya. Dengan lompatan jauh tersebut, keselamatan tenaga kerja dan lingkungan, serta
industri propelan yang hanya dimiliki segelintir produk propelan yang sudah teruji oleh
negara ini akan menjadikan PT Dahana (Persero) pengguna.
semakin mampu mendiversifikasikan produk
Dikerjak an dalam terget 36 bulan
handaknya.
pengerjaan, proyek yang dilaksanakan dengan
penanggung jawab Menteri Perindustrian ini
Transfer Teknologi
dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Industri
Di samping mendongkrak daya saing Pertahanan (KKIP). Pembangunan industri
perusahaan dengan diversifikasi produk handak, propelan tersebut melibatkan berbagai
pembangunan kompleks pabrik propelan di stakeholder tergabung dalam Project
areal EMC memastikan PT Dahana (Persero) Managemen Unit (PMU), yang antara lain terdiri
menjadi penerima lisensi produksi dan dari LAPAN, PT Pindad (Persero), PT Dirgantara
pengayaan propelan. Ini lantaran Kementerian Indonesia (Persero), Kementerian BUMN,
Perindustrian, sebagai pemilik proyek, Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan
menggandeng produsen propelan dunia yang Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l ( B a p p e n a s ) ,
lebih dulu berpengalaman dalam industri massal Kementerian Riset dan Tekhnologi, Badan
propelan, melakukan transfer of technology (ToT) Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
pada BUMN dengan ciri khas bintangnya ini. serta perguruan tinggi. (IDR)
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F. Harry Sampurno
Direktur Utama PT Dahana

Ingin Jadi Tuan di Rumah Sendiri
Bagi F. Harry Sampurno, tanggal 18
September 2012 menjadi hari spesial, karena
hari itu bertempat di Kantor Kementerian BUMN,
Jl. Merdeka Selatan No.13-Jakarta, Ia dilantik
sebagai Direktur Utama PT Dahana (Persero). Ia
seperti anak hilang yang kembali setelah sempat
menjadi nahkoda PT Industri Kapal Indonesia,
Makassar. Harry sebelumnya menjabat sebagai
Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha
di salah satu BUMN Strategis ini.
Dengan mengusung semangat memberikan
yang terbaik bagi bangsa, Harry ingin membawa
PT Dahana (Persero) menjadi tuan di rumah
sendiri. Harapan besarnya adalah supaya semua
pemain lokal dapat bersinergi dan secara
bertahap akan mampu menjadi tuan di rumah
kita sendiri, kata Harry. Untuk mencapai tujuan
ini, kualitas pelayanan dan ketersediaan produk
menjadi perhatiannya.
Di samping menjadikan PT Dahana (Persero)
sebagai perusahaan yang bonafit dari segi
ekonomi, berbagai gebrakan lain langsung
diambil pengganti Tanto Dirgantoro ini dalam
tahun pertama kepemimpinannya. Satu
pekerjaan rumah yang menjadi fokus Harry saat
ini yakni peningkatan peran lebih signifikan
dalam kemandirian industri pertahanan
nasional. Harry tak menutup mata, sebagai
perusahaan bahan peledak yang sepenuhnya
dimiliki negara, perusahaan tak hanya semata
mengejar profit, namun bagaimana menjadikan
PT Dahana (Persero) bisa menjadi salah satu
gerbong kemandirian industri militer dalam
negeri, khususnya bidang bahan peledak.
Sebagai perusahaan penyedia bahan
peledak, bagaimana Anda melihat potensi
pasar di 2013, mengingat harga bahan
tambang belum pulih?
Saya optimistis pasar bahan peledak tahun
ini masih sangat potensial. Memang
pertumbuhan sektor pertambangan dan galian
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agak melambat atau tumbuh sekitar 2%. Tetapi
sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh
lebih cepat seiring gencarnya pembangunan
infrastruktur. Dua sektor inilah yang menjadi
penopang pertumbuhan. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih positif. Saya yakin
permintaan bahan peledak masih tinggi.
Jika dilihat kinerja perseroan dalam
beberapa tahun terakhir terus tumbuh.
Bagaimana dengan 2013, berapa target
pertumbuhan?
Sesuai arahan Menteri BUMN dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Januari lalu, perseroan
diharapkan dapat tumbuh sekitar 20% di 2013.
Kami optimistis target ini tercapai mengingat
pertumbuhan pasar dan lingkungan usaha terus
b e r k e m b a n g. Pe m b a n g u n a n fo n d a s i
perusahaan, SDM yang handal, dan budaya
perusahaan yang kokoh menjadi pendukung
kinerja perusahaan yang terus tumbuh dengan
sehat.
Masih dari sisi kinerja, selama ini PT
Dahana juga menjual produk impor. Apakah
ada target tertentu untuk mengurangi
penjualan produk impor?
Kami menyebutnya sebagai revenue mix
dan ini memang salah satu ukuran pencapaian
visi dan misi Dahana. Kami mengukur
keberhasilan Dahana dari keberhasilan menekan
penjualan produk impor, meski tidak mungkin
menghilangkannya. Tetapi minimal untuk
menjadi tuan di rumah sendiri kita tidak boleh
bergantung pada produk impor.
Kami tidak ingin jam kerja manusia Indonesia
berkurang atau hilang, dan memberikannya
kepada industri di luar negeri. Kami ingin agar
pekerjaan dengan nilai tambah tinggi yaitu
pabrik dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya
target penerimaan campuran tahun ini adalah
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67% produksi sendiri, berupa pekerjaan jasa
47% dan 20% manufaktur. Sehingga masih
menyisakan perdagangan dan jasa yang
berhubungan dengan impor sekitar 33%.
Untuk mencapai target ini tentu tidak
mudah, modal apa yang dimiliki perseroan?
Memang tidak mudah mengingat kondisi
pasar di sektor pertambangan yang sedang
melambat. Selain itu tingkat persaingan juga
cukup tinggi dengan hadirnya beberapa
perusahaan dalam maupun luar negeri di
industri ini. Tetapi kami yakin dengan
kompetensi SDM yang terus ditingkatkan
ditopang fondasi infrastuktur yang sudah
dibangun selama ini, Insya Allah apa yang
ditargetkan akan tercapai.
- 63 / Maret - April 2013

Perlu diingat, PT Dahana menjadi satusatunya perusahaan yang memiliki pabrik
detonator, shaped charges, booster, maupun
cartridge emulsion di Tasikmalaya dan Subang.
Kami juga bisa bersinergi secara saling
menguntungkan dengan dua perusahaan lain
yang mempunyai pabrik bahan baku amonium
nitrat.
Anda mengatakan bahwa selain kualitas
SDM dan produk yang dihasilkan, aspek
pelayanan juga penting. Apakah
pembangunan pabrik di lima lokasi menjadi
bagian dari pelayanan yang optimal?
Kami telah membangun pabrik di lokasi
konsumen di lima tempat penting dan akan
mengoperasikan satu lagi, di lokasi tambang
milik PT Adaro Indonesia, dengan teknologi
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continues mixing plant. Dengan teknologi
mandiri yang telah dipatenkan, Dahana mampu
mendesain dan membuat lebih dari 15 mobile
manufacturing unit yang cukup rumit.
Perseroan juga telah membangun
Energetic Material Center (EMC). Apa arti
kehadiran bangunan ini bagi kinerja
Dahana?
Tidak ada yang tetap kecuali perubahan dan
itulah yang mendasari pembangunan EMC
sebagai suatu kompleks pusat penelitian dan
pengembangan bahan berenergi tinggi di
Indonesia. Riset yang kuat menjadi salah satu
kunci mengimbangi dan mengejar
ketertinggalan dalam bidang teknologi.
Apakah ini menjadi alasan kantor Subang
dinamakan Kampus?
Kami membangun EMC bersama
kelengkapannya untuk mendukung kegiatan
riset yang maju, memberikan tempat bagi putraputri terbaik bangsa untuk dapat
mengembangkan kemampuannya di bidang
bahan peledak. Kita namakan kantor Dahana di
Subang dengan kampus karena semua insan di
Dahana terutama di Subang harus selalu belajar,
bertumbuh agar tidak ketinggalan. Dengan
adanya EMC, Dahana juga mulai memberi
kontribusi kegiatannya untuk kepentingan
pertahanan keamanan negara khususnya
aplikasi seperti pengisian roket, bom dan ke
depannya propellant. Hal ini juga menunjukkan
diversifikasi usaha Dahana ke sektor di luar
pertambangan dan konstruksi.
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Sebelum ditunjuk sebagai Direktur
Utama, Anda adalah Direktur Keuangan dan
Pengembangan usaha di Dahana, apa yang
Anda lihat dari BUMN ini?
Perjalanan perusahaan ini sudah melewati
berbagai turbulensi ataupun krisis seperti
musibah meledaknya pabrik pada 1976, masa
monopoli sampai 1995, krisis moneter, dan krisis
kepercayaan dari para mitra pasca terbukanya
bisnis bahan peledak pada tahun 1999,
restrukturisasi di tahun 2002, dan kemudian
tumbuh dengan berbagai proyek
pengembangan sejak 2006.
Ini semua menjadi modal penting bagi
perseroan dalam memenangkan persaingan.
Kami hadir dengan mengusung misi memenuhi
kebutuhan bahan peledak komersial serta jasajasa pemanfaatannya untuk dunia
pertambangan dan konstruksi, di samping
mendorong penguasaan teknologi dan
kemandirian di bidang industri bahan peledak.
Selama ini, Dahana mendefinisikan
usahanya seperti apa?
Dalam 10 tahun terak hir Dahana
meredefinisi usahanya menjadi penyedia jasa
dengan fokus pada pelayanan yang bersifat
solution oriented. Titik berat kegiatan ada pada
explosives manufacturing, drilling dan blasting
dan jasa yang berhubungan, yang sekarang
telah berkembang dengan empat divisi sektoral.
Dari sisi penguasaan teknologi, Dahana juga
sudah berkembang dari fase 1 produksi lisensi
untuk water-based POWERGEL menuju fase 2
integrasi teknologi untuk DANFO, DAYAGEL

series, DABEX series, dan DAYADET series. Saat
ini sudah masuk ke fase 3 yang ditandai dengan
berbagai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
baik berupa merek, paten dari fasilitas produksi
dan sistem seperti pabrik di lokasi, anfotruck,
komposisi bahan peledak dan unit manufaktur
bergerak.
Apakah semua ini menjadi jalan Dahana
menuju impian menjadi perusahaan kelas
dunia?
Memang tidak mudah untuk menjadi
perusahaan kelas dunia, tetapi kami akan terus
berjuang ke arah sana. K ami sudah
mendapatkan sertifikat sistem manajemen baku
yang diakui secara internasional seperti ISO
9001, sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja OHSAS, dan sertifikat sistem
lingkungan ISO 14001. Saat ini semua produk
Dahana telah mengantongi tiga sertifikasi
internasional itu, sehingga semakin dikenal dan
diterima secara regional. Ini ditandai dengan
ekspor ke negara tetangga seperti Myanmar,
Malaysia, Thailand, Australia, maupun Kanada,
dan beberapa negara di Timur Tengah.
Apakah perlu keberpihakan pemerintah
pada perusahaan nasional di sektor ini?
Kami tidak minta perlakuan khusus
dibanding perusahaan asing. Paling kurang
perusahaan nasional harus juga didukung untuk
menjadi tuan di rumah sendiri. Salah satunya
dengan memasukkan bahan peledak dalam
komponen dalam negeri (TKDN), sehingga
perusahaan tambang dapat memanfaatkan
bahan peledak dari hasil produk dalam negeri.
Dari sisi internal, sebenarnya tantangan
yang Anda hadapi untuk menuju ke
perusahaan kelas dunia?
Kalau dari sisi internal lebih terkait dengan
kompetensi SDM. Beberapa hal masih menjadi
penghambat, seperti persepsi terhadap
perubahan lingkungan, persaingan, serta
pentingnya upaya perubahan yang masih belum
sama. Budaya monopoli belum sepenuhnya
hilang sehingga kelincahan dalam
memanfaatkan iklim persaingan masih perlu
dikembangkan. Senioritas juga masih sangat
kuat ketimbang kompetensi.

14

- 63 / Maret - April 2013

- 63 / Maret - April 2013

Kompetensi karyawan juga masih harus
dikembangkan menjadi pekerjaan yang bersifat
multi-tasking dan selalu disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan yang saat ini berada
dalam lingkungan persaingan yang tinggi. Selain
itu, status BUMN dari Dahana sering membuat
kita tidak mudah untuk mengganti karyawan
yang kinerjanya kurang baik sebagaimana
perusahaan swasta.
Apa yang akan dilakukan manajemen
untuk mengatasi masalah tersebut?
Pendekatannya adalah melalui perubahan
struktural dan sistem. Hal ini dilakukan lewat
restrukturisasi organisasi menjadi lebih ramping
dan flat yakni hanya 3 tingkat dari 7 tingkat
sebelumnya. Dengan demikian ada jabatanjabatan fungsional yang dihilangkan serta
menata divisi berdasarkan kebutuhan
konsumen yakni migas, tambang umum, dan
kuari/konstruksi.
Lalu menempatkan kantor pusat sebagai
penunjang operasi, sementara kegiatan
pemasaran atau penjualan seluruhnya
dipindahkan ke Jakarta. Selain itu, sistem
komunikasi seperti web-based data yang bisa
diakses dari internet dan sistem informasi sudah
beroperasi penuh secara seketika di Tasikmalaya,
Subang, dan Jakarta.
Kalau dari sisi SDM, apakah akan ada
semacam proses seleksi yang lebih ketat lagi
ke depan?
Adapun peningk atan kompentensi
dilakukan dengan program rekomposisi SDM
sejak akhir tahun 2002 dengan melakukan
standarisasi penerimaan pegawai dengan
kompetensi yang lebih tinggi (D3-S1) dan
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menerapkan program management trainee
selama 6-9 bulan. Dengan program rekomposisi
ini Dahana sudah merekrut lebih dari 160 sarjana
baru untuk menggantikan karyawan yang
pensiun.

Indonesia yang masih sangat jauh dari
kemandirian. Banyak kegiatan saya yang
berhubungan dengan upaya mendorong dan
membantu penyusunan regulasi di bidang
industri pertahanan. Saya juga terkadang
mengajar di program magister seperti di ITB.

Lebih ke pribadi, sejak ditunjuk sebagai
Direktur Utama, apa yang ingin Anda
lakukan di perusahaan ini?

Saya juga berusaha mendalami hal-hal
berhubungan dengan penyebaran agama
samawi Yahudi, Kristen, dan khususnya Islam.
Untuk Islam saya mempelajari penyebarannya
sejak dari Arab-Iraq-Iran ke Afganistan, Pakistan
dan India sampai Bangladesh.

Sekali lagi saya harus bersyukur atas semua
anugerah yang telah diturunkan dan diberikan
kepada Dahana yang terus berkembang dengan
sehat. Cara terbaik bersyukur adalah bekerja
dengan lebih baik dan cerdas demi kemajuan
Dahana tentunya. Kami pun sangat sadar bahwa
Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu
kelompok sampai mereka mengubahnya sendiri.
Terus terang saya sangat menginginkan agar
Dahana bisa menjadi pemain utama di
negaranya sendiri. Tuan di rumah sendiri dengan
memberikan pelayanan yang terbaik bagi
bangsa ini.
Sejauh ini, apa rencana atau harapan
Anda yang sejauh ini belum tercapai?
Tentu saja ada beberapa hal yang belum
berhasil dilaksanakan terutama kiprah Dahana
untuk berkontribusi dalam bidang pertahanan
keamanan yang masih harus terus
dikembangkan. Sering kita berpikir Tuhan tidak
memberikan apa yang kita inginkan, walaupun
sebenarnya Tuhan sudah melengkapi kita
dengan semua yang kita butuhkan. Sementara
untuk non-hankam, pada 2005 kami telah
mendirikan Asprodispa (Asosiasi Produsen dan
Distributor Bahan Peledak Indonesia).
Harapan besarnya adalah supaya semua
pemain lokal dapat bersinergi dan secara
bertahap akan mampu menjadi tuan di rumah
kita sendiri. Dengan harapan itulah kita terus
menjalin dan mengembangkan kerjasama dan
sinergi bersama-sama perusahaan dalam negeri
yang punya nasionalisme.
Di luar kesibukan sebagai direktur utama,
apa yang Anda lakukan?
Karena latar belakang pendidikan saya di
bidang industri pertahanan dan militer, saya
banyak mengamati kondisi industri pertahanan
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Untuk Indonesia, saya menjelajahi seluruh
tempat dan makam dari wali songo sehingga
saya mendapatkan gambaran utuh melengkapi
pengetahuan dari buku atau hasil penelitian
lain.
Adakah tokoh atau buku yang sangat
berpengaruh dalam hidup Anda?
Ya tentu saja. Di tahun 1980-an saya
membaca buku The 100 tulisan astrofisikawan
Michael Hart dan sampai saat ini 3 orang teratas
dalam buku tersebut sangat mempengaruhi
cara saya melihat dunia yaitu Nabi Muhammad
(1), Issac Newton (2) dan Yesus/Nabi Isa (3). Selain
itu banyak tokoh modern yang saya kagumi,
tetapi saya ingin melihat negara seperti cara
pandang John F Kennedy saat
mengumandangkan we choose to go the moon
daripada berperang di Kuba dengan Uni Soviet.
Dan yang paling dekat saya rasakan adalah
Giri Suseno Hadihardjono, mantan atasan saya
sebagai Menteri Perhubungan Kabinet
Pembangunan VII dan kabinet di masa
kepemimpinan BJ Habibie. Selain saya anggap
sebagai ayah kedua, beliau adalah mentor saya
yang sesungguhnya. Saya merasa berhasil
karena didikan beliau.

Dahana Segera Produksi Bom Fuse Sukhoi
Te k n o l o g i i n d u s t r i
pertahanan militer kini tak
lagi didominasi dan
bergantung pada luar negeri,
khususnya Amerika Serikat
dan Eropa. Kini Indonesia
pun sudah cukup memiliki
kemampuan tek nologi
untuk memproduksi sendiri
berbagai kebutuhan militer
yang sebelumnya harus
diimpor. Lewat pemerintah,
beberapa BUMN yang
potensial untuk mendukung
kemandirian alat utama
sistem persenjataan
(Alutsista) disinergikan dalam BUMN industri
strategis.
Salah satunya yakni PT Dahana (Persero),
industri handak plat merah satu-satunya ini
fokus menggarap berbagai bahan peledak
untuk kebutuhan militer. Salah satunya, Dahana
kini sedang menjajaki pengembangan produksi
massal Bom Fuse untuk kebutuhan militer dalam
negeri, proyek ini sendiri merupakan kelanjutan
dari sukses Dahana memproduksi isian Bom P100.
Fuse sendiri merupakan pemantik otomatis
untuk mengarahkan bom pada sasaran yang
tepat tanpa dikendalikan. Tanpa teknologi fuse

Posisi Dahana yang sejak restrukturisasi tahun
2002 menggunakan motto serving your company
better adalah menjadi tuan di rumah sendiri
dengan memberikan layanan produksi serta jasa
dibidang handak yang lebih baik kepada seluruh
pengguna atau konsumennya. Ke depan Dahana
akan terus memantapkan diri serving the nantion
better bersinergi dengan mitranya dan bahkan
para pesaingnya dalam semangat cooperation
yang competitive.
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yang ditanamkan pada bom P-100, bom
tersebut hanya bisa meledak dengan akurasi
sasaran yang rendah pasca ditembakan dari
pesawat tempur. Nantinya Bom Fuse produksi
Dahana akan dipasang pada pesawat tempur
Sukhoi yang dimiliki TNI AU saat ini. Selain itu,
tak menutup kemungkinan Bom Fuse yang
rencananya akan diproduksi di Subang ini
diekspor ke pasar negara Asia yang cukup
potensial, mengingat teknologi Fuse masih
terbilang langka.
Proyek vital Dahana ini sendiri direncanakan
akan selesai dan mulai memproduksi Bom Fuse
tahun 2015 mendatang. Ini sejalan dengan niat
pemerintah menambah armada pesawat
tempur Sukhoi menjadi satu skuadron, saat ini
TNI AU sendiri baru memiliki 10 pesawat tempur
buatan Rusia ini. Untuk teknologi pembuatan
Bom Fuse, melalui Kementerian Pertahanan,
perusahaan akan menggandeng Armaco dari
Bulgaria melalui skema transfer teknologi
berkelanjutan.
Dikatakan Bambang Agung, Direktur
Teknologi dan Pengembangan PT Dahana
(Persero), proyek Bom Fuse akan disinergikan
dengan industri isian handak yang telah lebih
dulu dikerjakan, seperti Bom P-100, roket R-Han,
dan Blast Effect Bomb. Bila terealisasi, proyek
ini akan menghemat devisa negara untuk
membeli alutsista dari luar negeri, ujar Bambang
pada Dfile. (IDR)
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Dahana Serahkan Bantuan Komputer
ke Desa Sadawarna

Lebih Dekat ke Konsumen
di Pameran K3 Tenggarong
Sekretaris Perusahaan Mamat Ruhimat (kiri)
menyerahkan komputer kepada Kepala Desa Sadawarna Samsudin
PT DAHANA (Persero) semakin peduli
terhadap masyarakat sekitar perusahaan,
khususnya masyarakat Desa Sadawarna. Melalui
Unit PKBL, perusahaan handak yang berpusat
di Subang ini menyerahkan bantuan peralatan
komputer pada Kantor Kepala Desa Sadawarna
pada Senin (22/04).
Tak seperti biasanya, penyerahan bantuan
kali ini tak dilakukan di tempat penerima
bantuan, melainkan dilakukan di Gedung
Sekretariat KAMPUS Dahana. Diserahkan
langsung oleh Sekretaris Perusahaan PT Dahana
Mamat Ruhimat, paket bantuan ini terdiri dari
seperangkat komputer, printer, serta jam
dinding.
Mamat Ruhimat mengungkapkan,
pemberian bantuan seperangkat komputer ini
selain mempererat silaturahmi, sekaligus untuk
mengenalkan staf unit PKBL kepada Kepala Desa
Sadawarna yang baru. Kepala Desa Sadawarna
Samsudin, mengaku sangat berterimakasih atas
bantuan yang diberikan PT Dahana. Komputer
ini
akan
sangat
bermanfaat
untukmemaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat, ujar Samsudin.
Kepala desa yang terpilih pada Oktober
tahun lalu ini pun berharap, hubungan
perusahaan dan masyarakat Desa Sadawarna

18

bisa terus terjalin harmonis seperti saat ini. Ke
depan, masyarakat sekitar bisa berpartisipasi
dalam acara formal maupun non formal
Dahana, imbuh Samsudin.
Selain pemberian bantuan langsung,
beberapa program untuk masyarakat sekitar
juga digulirkan Unit PKBL PT Dahana untuk
masyarakat sekitar. Perusahaan dalam waktu
dekat akan membuatkan saluran pembuangan
air untuk penanggulangan banjir di Kampung
Cikareo, peningkatan kualitas jalan dari Kantor
Desa Sadawarna menuju Kampung Sadawarna,
merehab beberapa pos ronda, rehabilitasi
ruangan kelas SD Sadawarna, perbaikan gang
di Kampung Sadawarna, serta pembuatan
gapura di pintu masuk Kampung Sariasih. (IDR)

Seperti sudah menjadi agenda wajib setiap
tahunnya, dalam rangka Bulan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang diperingati setiap
tanggal 12 Januari  12 Februari, Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar
upacara peringatan Bulan K3 pada Selasa
(19/02).
Hadir dalam peringatan tersebut jajaran
pemerintah Kabupaten Kukar termasuk Bupati
Kukar Rita Widyasari, dan beberapa perusahaan
tambang di kabupaten yang beribukota di
Tenggarong ini. Yang menarik, berbagai kegiatan
dilaksanakan selama semarak peringatan Bulan
K3 tahun 2010 ini, salah satunya pameran yang
diikuti beberapa perusahaan kontrak, dan
subkontraktor tambang yang ada di Kukar.
Sesuai agenda, acara dimulai dengan
upacara yang dilakukan di lapangan parkir PT
Mega Prima Persada ini dimulai dengan upacara
pada pukul 08.00 WITA. Beberapa perusahaan
tambang, kebanyakan industri tambang
batubara, diundang untuk terlibat dalam
pameran K3 tersebut.
Untuk ajang ini, pihak PT Mega Prima
Persada menyediakan stand pameran yang
masing-masing berukuran 4x4 meter. Ajang
promosi perusahaan pada para konsumen
potensial tersebut tak dilewatkan oleh PT
DAHANA (Persero).

Ketua PKBL Lelly Sosidhalia
menyerahkan bantuan jam dinding
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Sebagai penyedia bahan peledak yang
mendukung operasi tambang, terutama
tambang batubara di Kukar, mengenalkan
handak Dahana langsung pada calon konsumen
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telah menjadi salah satu ujung tombak
pemasaran yang efektif bagi BUMN yang
berpusat di Subang ini.
Diungkapkan Vidyana, Customer Relation
DTU I PT Dahana (Persero), pameran tersebut
sudah menjadi agenda wajib Dahana untuk
lebih dikenal luas, khususnya perusahaan
tambang, baik perusahaan kontraktor maupun
subkontraktor pertambangan yang ada di Kukar.
Menjalin dan memperbanyak networking
dengan perusahaan tambang di wilayah Kukar,
sehingga perusahaan-perusahaan tersebut
dapat lebih mengenal dan mengetahui Dahana,
papar Vidyana. Potensi tambang di Kukar
terbilang sangat potensial, BUMN handak plat
merah ini nampaknya perlu promosi lebih dalam
beberapa kesempatan. Tak kenal, maka tak
sayang, imbuh Vidyana.
Lebih jauh menurut Vidyana, PT Mega Prima
Persada yang menjadi penyelenggara hajatan
ini, menjadi salah konsumen Dahana sejak 2
tahun lalu. Salah satu owner konsensi tambang
besar batubara di Kukar ini memiliki 3 kontraktor
tambang yakni PT Trimega Utama Corporindo,
PT Andatu, dan PT Graha Prima Energi, serta
beberapa kontraktor kecil untuk houling road
seperti PT Guntur, PT SNUJ, dan PT SMP.
Dahana sendiri mendukung operasi untuk
blasting service dan suplai bahan peledak untuk
PT Mega Prima Persada selama masa kontrak.
Ke depan, Dahana masih melakukan support
terhadap operasional PT Mega Prima Persada.
(IDR)
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Budiman Diangkat Menjadi Komisaris Utama PT Dahana
Dwijanti Tjahjaningsih, Deputi Bidang Usaha
Industri Strategis dan Manufaktur Kementrian
BUMN.
Pengangkatan tersebut menggantikan
komisaris utama sebelumnya, Eddy Sumarno
Siradj yang dalam waktu bersamaan juga
diangkat menjadi komisaris di PT PAL (Persero).
Dalam pelantikan yang digelar di lantai 9
Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan
Merdeka Selatan tersebut, Kementerian BUMN
hanya merombak pada posisi Komisaris Utama
PT Dahana. Hadir dalam pelantikan tersebut
seluruh direksi perusahaan, termasuk Direktur
Utama PT Dahana (Persero) Fajar Harry
Sampurno.

Dahana Garap Kuari di Bangka
Dua tahun belakangan, Divisi Kuari &
Konstruksi PT DAHANA (Pesero) terus
mencatatkan kinerja yang keminclong. Ini kian
memantapkan Divisi Kuari & Konstruksi PT
Dahana (Persero) sebagai market leader terbesar
di Indonesia dengan pangsa pasar domestik
lebih dari 90 persen. Berbagai site-site baru
dibuka, baik sektor kuari maupun konstruksi,
kini tersebar hampir merata di seluruh wilayah
Kepulauan Indonesia. Salah satu yang teranyar,
divisi yang kini dinahkodai Asep Maskandar ini
kini sedang menggarap site Kuari Bangka.
Jobsite kuari batu granit ini terletak sekitar
8 kilometer ke arah Selatan Kota Pangkal Pinang,
Ibukota Propinsi Bangka Belitung. Tepatnya di
Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalbaru,
Kabupaten Bangka Tengah. Mulai beroperasi
sejak Desember 2012, site yang dikelilingi bekas
galian tambang timah rakyat yang ditinggal
penambangnya ini merupakan konsensi
pertambangan granit milik PT Mandiri Karya
Makmur.

batu granit di site Bangka, ujar Yondra melalui
pesan elektronik pada Dfile.
Lebih jauh menurut Yondra, seperti halnya
handak di site tambang granit lainnya, Dahana
masih mengandalkan tiga varian handak yang
terdiri dari Anfo, Dayagel Magnum, serta
detonator non elektrik di Bangka. Penggunaan
Anfo ini mengakibatkan beberapa hambatan
saat hujan mengguyur di pulau yang terkenal
dengan tambang timahnya ini. Kendala di
lapangan, cuaca yang tidak menentu, terkadang
hujan dan panas datangnya susah untuk
diprediksi di Pulau Bangka ini, papar karyawan
yang ditempatkan di Bangka sejak 1 Desember
2012 ini.

Rabu (24/04), Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) kembali melakukan
perombakan di tubuh PT DAHANA (Persero).
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
Budiman, diangkat menjadi Komisaris Utama
PT Dahana (Persero). Atas nama Menteri BUMN,
rapat umum pemegang saham telah
menetapkan pengangkatan Budiman sebagai
Komisaris Utama PT Dahana (Persero), kata

Bagi Budiman sendiri, DAHANA sudah tidak
asing lagi. Sebagai mantan Wakasad, Budiman
sudah lama berkecimpung dalam industri
pertahanan, termasuk PT DAHANA (Persero).
Saat pelantikan, Budiman mengapresiasi peran
DAHANA yang semakin signifikan dalam industri
strategis dan pertahanan. Tahun ini, perusahaan
handak plat merah ini sedang merencanakan
pembangunan industri propelan di Energetic
Material Center (EMC) Subang.
Usai pelantikan, jenderal bintang tiga
berpangkat Letjen ini berharap bisa cepat
bekerjasama dengan direksi perusahaan.
Dahana saat ini tumbuh menjadi perusahaan
yang sangat pesat, laba tahunan yang menurun
lebih disebabkan pembangunan yang besar
tahun lalu, aset perusahaan justru meningkat
sangat signifikan, ujar Budiman. (IDR)

Dikatakan Yondra, Supervisor Jobsite Project
Bangka, layanan yang diberikan PT Dahana
(Persero) melingkupi operasi drilling and blasting
service. Dengan dibantu 7 orang personil yang
meliputi 1 site coordinator, 1 juru ledak, 2
operator pengeboran, dan 3 helper. Kita
targetkan mampu memproduksi 250.000 ton
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Belajar Dari Riwayat Keterpurukan BPIS
mengungkapkan, bubarnya BPIS yang
kemudian diikuti dengan periode masa sulit
BUMN Industri Strategis sempat membuat
perusahaan-perusahaan vital plat merah ini
hampir gulung tikar. Dahana sendiri bahkan
terus maju dan belajar dari masa-masa sulit yang
telah dilewati Dahana sebelumnya, kuncinya
terletak pada manajemen perusahaan, ujar
Harry di depan seratusan eks karyawan
karyawati BPIS.
Sempat terpuruk karena gelombang krisis
ekonomi dan masuk dalam sengkarut pusaran
politik, hingga akhirnya harus dilikuidasi pada
tahun 2002, tak lantas membuat Badan
Pengelola Industri Strategis (BPIS) sepenuhnya
mati. Tahun-tahun pasca reformasi, sebagai
pusat nadi industri strategis nasional, membuat
holdingyang memayungi beberapa BUMN yang
masuk kategori industri strategis nasional ini
tak terelakan dari gejolak ekonomi dan politik
saat itu.
BPIS sendiri menjadi badan negara yang
mengoordinasikan pengembangan sepuluh
BUMN industri strategis terintegrasi yang
meliputi PT Dahana (bahan peledak), PT Barata
Indonesia (peralatan berat), PT Boma Bisma Indra
(peralatan industri), PT LEN (elektronik), PT INKA
(kereta api), PT INTI (telekomunikasi), PT
Dirgantara Indonesia (pesawat terbang), PT
Krakatau Steel (baja), PT PAL (kapal laut), dan
PT Pindad (persenjataan).
Semangat dan harapan itu muncul kembali
saat bekas karyawan karyawati BPIS ini bertemu
di Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS) PT
DAHANA (Persero) Subang pada Sabtu (20/04).
F. Harry Sampurno, Direktur Utama PT Dahana
(Persero) yang juga bekas karyawan BPIS
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Dihadiri oleh hampir seluruh pejabat eks
karyawan BPIS dari tiga angkatan, yaitu
angkatan sebelum 1989, angkatan 1989  1998,
dan angkatan 1998  2002. Acara temu kangen
bertajuk reuni akbar ini tak hanya sebatas
pertemuan melepas kerinduan antar karyawan,
namun menumbuhkan kembali semangat anak
bangsa menghadirkan industri strategis nasional
yang sempat mengalami keterpurukan pasca
reformasi.
M erunut pada k ilas sejarah yang
diungkapkan Harry yang juga penulis buku
Keruntuhan Industri Strategis ini, kelahiran
industri nasional mulai dihidupkan sejak dekade
tahun 1970-an oleh Baharudin Jusuf Habibie
yang saat itu menjabat Menteri Riset dan
Teknologi saat era Presiden Soeharto. Sebagai
tokoh sentral, Habibie kemudian mendirikan
Divisi Pengembangan Tek nologi dan
Penerbangan di PT Pertamina tahun 1975, diikuti
dengan pembentuk an Tim Pelaksana
Pengembangan Industri Strategis (TPPIS), yang
merupakan cikal bakal BPIS yang lahir
sesudahnya tahun 1989.
Kelahiran BPIS inilah yang dikatakan Harry,
menjadi tulang punggung pengembangan
industri strategis nasional yang modern dan
terintegrasi. Tak ada negara manapun dengan
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industri militer yang berdiri sendiri, melainkan
ditopang oleh industri strategis lainnya dalam
satu koordinasi, papar Harry. Namun IMF
mempunyai pandangan lain, proyek berbagai
industri strategis dianggap hanya sebagai
mercusuar, hanya menjadi kebanggaan rakyat
dan pemerintah di kemasan luarnya, namun di
dalamnya industri ini sarat biaya yang mahal.
Dampaknya, saat krisis ekonomi melanda, IMF
menghentikan subsidi untuk pengembangan
teknologi penopang industri strategis, yang
selanjutnya diikuti dengn pembubaran BPIS
sebagai koordinator dari operasi BUMN-BUMN
vital berbasis teknologi tersebut.
Mantan Direktur Utama PT Industri Kapal
Indonesia ini menilai, dengan dibubarkanya
BPIS, merupakan langkah mundur dari usaha
industrialisasi industri strategis nasional yang
bergerak berbasis teknologi melalui penguasaan
teknologi yang bertahap. Meski pada akhirnya,
hilir industri strategis mempunyai
kecenderungan diarahkan untuk kepentingan
kemandirian alutsista dalam negeri.
Transformasi Dahana
Seperti halnya BUMN yang tergabung dalam
Industri strategis BPIS lainnya, PT Dahana ikut
terseret arus dalam periode sulit pasca krisis
ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah
mematikan industri strategis, aturan baru
pemerintah membuat keistimewaan
perusahaan milik negara dipreteli satu per satu
seperti hak monopoli bahan peledak. Namun
justru dari periode sulit tersebut, manajemen
perusahaan belajar banyak dan tumbuh
- 63 / Maret - April 2013

semangat untuk tak bergantung pada
pemerintah, ungkap Harry.
Pembiaran pemerintah terhadap Dahana tak
lantas membuat BUMN handak ini terjerembab.
Sebaliknya, melihat persaingan segmen bahan
peledak yang kian ketat setelah dicabutnya hak
monopoli, dengan semangat baru Dahana justru
berganti baju menjadi perusahaan yang bonafid
dengan manajemen yang sehat serta karyawan
dengan kompetensi tinggi. Sebagai perusahaan
yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, Dahana
pun ikut berkontribusi sangat besar untuk
negara, baik dalam pajak maupun dividen yang
disetor ke kas negara.
Seperti diungkapkan Edi Suharia
Bratanadiria, Mantan Direktur Utama PT Dahana
(Persero). Direktur yang menjabat saat
pembelian lahan dari PTPN yang kini menjadi
Energetic Material Center (EMC) ini, mengaku
heran dengan pesatnya kemajuan perusahaan.
Dulu lahan EMC hanya perkebunan karet yang
hampir dianggap tak menguntungkan buat
PTPN, kini justru menjadi pusat bahan peledak
yang bernilai sangat strategis, ujar Edi ditemui
Dfile di Auditorium KAMPUS Dahana.(IDR)
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Tingkatkan Kerjasama,
Dahana Sambangi Medco

Mendatang, konsumen lebih memilih varian bahan peledak yang lebih
ramah lingkungan, peluang ekonomi ini sejalan dengan misi PT Dahana
(Persero) sebagai perusahaan berkonsep hijau.
Menjadi perusahaan bahan peledak (handak)
yang berwawasan lingkungan. Itulah satu slogan
PT Dahana (Persero) yang tak hanya fokus pada
kepuasan konsumen, namun menjadikan
perusahaan senantiasa peduli dengan
lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya.
Tuntutan pemenuhan aspek lingkungan juga
membuat konsumen industri pertambangan
cenderung memilih handak yang lebih
bersahabat dengan lingkungan.
Dalam usahanya menjadi perusahaan yang
berkonsep hijau dari mulai proses produksi
hingga produknya sampai di tangan konsumen,
perusahaan yang berkantor di Menara MTH
lantai 17 ini, kini tengah giat mengembangkan
bahan peledak biodegradable, yaitu bahan
peledak (handak) model baru dengan konsep
terbarukan.
Diungkapkan Yusep Nugraha, Special Project
Coordinator PT Dahana (Persero), saat ini sektor
eksplorasi migas sudah ada yang menggunakan
handak biodegradable. Konsumen migas
memilih handak biodegradable dengan
pertimbangan bahwa umur aktif handak jenis
ini bisa ditentukan, sehingga konsumen
bisa memastikan penanganan bahan peledak
tersebut secara pasti dan tepat waktu,
baik handak itu digunakan saat eksplorasi
migas di lapangan maupun saat disimpan
di gudang.
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Dahana, bekerjasama dengan Jurusan Teknik
Kimia Insitut Tekhnologi Bandung (ITB),
mengembangkan bahan peledak jenis itu
berbasis produk Dayagel yang saat ini sudah
diproduksi oleh Dahana. Untuk memenuhi
kebutuhan eksplorasi migas tersebut, Dahana
berencana memproduksi massal bahan peledak
biodegradable untuk melengkapi variasi produk
handak seismik. Diharapkan handak seismik
biodegradable ini juga limbahnya aman bagi
lingkungan dan bisa jadi pupuk, karena setelah
umur aktifnya tercapai langsung terurai secara
biologis, pungkas Yusep.

Guna meningkatkan kerjasama kedua
perusahaan yang sudah lama terbangun, Budi
Antono, Direktur Operasi PT DAHANA (Persero)
menyambangi Presiden Direktur Medco Group
Frila Berlini di Kantornya, di Energy Building,
Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.

namun saat ini sudah mulai merambah sektor
jasa perporasi di site eksplorasi minyak milik
Medco. Untuk perforasi Dahana hanya
melakukan proses handling dan transportasi,
perizinan serta pemusnahan (Disposal) bahan
peledak yang sudah tidak terpak ai.

Silaturahmi ini untuk tujuan mempererat
kerjasama antara PT Dahana dengan Grup
Medco, khususnya dalam suplai bahan peledak,
baik untuk keperluan seismic maupun
d r i l l i n g , u j a r B u d i A n t o n o.
Budi
mengungkapkan, saat ini kerjasama kedua
perusahaan terus meningkat di banyak bidang.
Medco Group, perusahaan energi swasta
nasional terbesar di indonesia ini tercatat sudah
menjadi konsumen setia Dahana sejak lama,
sejak dari perusahaan milik taipan Arifin
Panigoro mulai beroperasi tahun 80-an.

Tersebar merata di seluruh Indonesia, Divisi
Migas PT DAHANA (Persero) saat ini tengah
mengerjakan jasa explosive services, baik untuk
eksplorasi maupun eksploitasi Migas milik
Medco di Sumatra Utara, Kalimantan Timur,
Sulawesi, dan Aceh. Pada kesempatan tersebut,
Budi Antono tak lupa mengundang Frila Berlini
untuk menyaksikan API TEST 19B produk Shaped
Charges DOJO yang akan dilakukan pada 8 Mei
2013.

Berbagai proyek eksplosif Migas Medco
Group menggandeng Dahana sebagai penyedia
handaknya. Yang teranyar perusahaan handak
plat merah ini mulai menggarap tubing convey
perforation (TCP) di sektor drilling Medco Group.
Budi menambahkan, Dahana tak hanya
berpartisipasi dalam penyediaan suplai handak,

Tahun ini pasar handak sektor Migas,
terutama konsumsi seismic berkembang cukup
pesat. Peningkatan signifikan ini ditunjang
dibukanya beberapa blok Migas baru oleh
Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) di daratan.
Seperti Pertamina, Genting oil, Ranhill, Renco,
ENI West Papua, Petrochina, Chevron Duri,
Gujarat. Untuk tahun 2013, sektor Migas sangat
prospektif, ungkap Budi Antono kepada Dfile.
(IDR)

Yusep menambahkan, seiring dengan motto
Serving the nation better, Dahana juga telah
menyiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk
dipakai melayani kebutuhan negara dalam
bidang militer. Direncanakan dalam waktu dekat
pemerintah bisa merealisasikan pembangunan
berbagai pabrik propelan secara bertahap di
Energetic Material Center (EMC) Subang, untuk
kemudian dibantu pengoperasiannya oleh
Dahana.
Diharapkan dengan adanya pabrik propelan,
kemandirian Indonesia dalam memasok
kebutuhan propelan yang digunakan dalam alat
utama sistem senjata bisa terpenuhi. Selain itu,
produk propelan tersebut juga bisa diekspor
ke negara lain apabila ternyata pasokannya
melebihi kebutuhan dalam negeri. (IDR)
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Dahana Garap Project PLTU Banten
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Irawan Nur, Kepala Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (BLH) Anang Mulyana, Kepala
Dinas Kelautan Perikanan Energi Sumber Daya
Mineral (DKPESDM) dan sejumlah pejabat
lainnya. Peresmian juga dihadiri oleh Direktur
PT Lestari Banten Energi dan Direktur Harbin
Elektrical Internasional Limited.
PT Dahana (Persero) ledakan bukit remaja
di desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel,
Kabupaten Serang, Selasa (19/2). Peledakan
bukit tersebut merupakan ledakan perdana
sebagai simbolis tanda dimulainya proyek
pembangunan steam power project Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 1 X 660
megawatts (MW). Proses simbolis itu sendiri
dilakukan langsung oleh Bupati Serang A. Taufik
Nuriman.

Direktur PT Lestari Banten Energi Wandy
Wanto dalam sambutannya mengatakan,
pembangunan PLTU merupakan pembangkit
listrik pertama kali yang dibangun tanpa
jaminan pemerintah. "Pembangunan PLTU
Banten 1x660 MW, diharapkan mendapatkan
dukungan seluruh masyarakat dan pemangku
kebijakan," katanya.

Dalam hal ini PT Dahana (Persero) mendapat
kontrak untuk pekerjaan yang meliputi
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pembersihan lahan, land filling, loading dan
kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) blasting untuk meratakan sebagian bukit di
Pemkab Serang di antaranya, Kepala Badan pinggir pantai tak jauh dari PLTU Suralaya.

Saksikan Ledakan Perdana, Warga pun
Tenang

diharapkan bisa meningkatkan ekonomi warga,
ungkap Junaidi.

Kekhawatiran akan dampak peledakan di
kalangan warga sirna setelah melihat langsung
peledakan perdana. Kini warga pun selain
merasa tenang, mereka pun terpesona setelah
melihat langsung proses peledakan perdana,
yang dilakukan oleh PT Dahana (Persero) dalam
acara Peresmian dan Ground-Breaking
Pembangunan PLTU Banten 1 x 660 MW (IPP).

Pada proses peledakan perdana tersebut,
Budi Antono memaparkan standar keamanan.
Dalam proses blasting, timbul efek ground
vibration, flying rock, dan sound vibration.

Hampir tidak merasakan efek negatif dari
peledakan, tidak terasa bergetar, ataupun debu
dan bebatuan yang berterbangan. Warga begitu
terpesona, seperti yang di ungkapkan oleh Hedi
(52) salah seorang warga Puloampel. Wah saya
kira ledakannya kayak di film-film gitu, ini mah
k ayak gak ada apa-apa, ungk apnya.

Dengan standar keamanan yang dimiliki PT
Dahana, ketiga efek tersebut tak berpengaruh
negatif terhadap kesehatan dan keamanan
masyarakat Desa Salira. Handak yang dipakai
pun dalam ukuran kecil, sehingga mengurangi
ketiga efek tersebut, meski frekuensi
peledakannya bertambah banyak, imbuh Budi
Antono. (SYA)

Hal yang sama diungkapkan Junaidi, warga
desa Salira. Menurut pria separuh baya yang
sengaja diundang pada peresmian
pembangunan PLTU ini merasa nyaman dan
tidak cemas apalagi setelah menyaksikan
t a y a n g a n l a n g s u n g. Wa r g a s e p a k a t
mempercayakan sepenuhnya pada pengalaman
PT Dahana dalam operasi peledakannya selama
ini. Kami warga Desa Salira mendukung
pembangunan (PLTU) di desa kami, dan
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Humor
Naik Odong-odong

Kisah Semut dan Lalat
Beberapa ekor lalat nampak terbang
berpesta di atas sebuah tong sampah di depan
sebuah rumah. Suatu ketika, anak pemilik rumah
keluar dan tidak menutup kembali pintu rumah.
Kemudian nampak seekor lalat bergegas
terbang memasuki rumah itu. Si lalat langsung
menuju sebuah meja makan yang penuh
dengan makanan lezat.

mati. Kawanan semut itu pun beramai-ramai
mengangkut bangkai lalat yang malang itu
menuju sarang mereka.
Dalam perjalanan, seekor semut kecil
bertanya kepada rekannya yang lebih tua, Ada
apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?
Oh.., itu sering terjadi, ada saja lalat yang mati
sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah
berusaha, dia sungguh-sungguh telah berjuang
keras berusaha keluar dari pintu kaca itu. Namun
ketika tak juga menemukan jalan keluar, dia
frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh
sekarat dan menjadi menu makan malam kita.

Saya bosan dengan sampah-sampah itu, ini
saatnya menikmati makanan segar, katanya.
Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar
dan terbang menuju pintu saat dia masuk,
namun ternyata pintu kaca itu telah terutup
rapat. Si lalat hinggap sesaat di kaca pintu
Semut kecil itu nampak manggut-manggut,
memandangi kawan-kawannya yang melambai- namun masih penasaran dan bertanya lagi, Aku
lambaikan tangannya seolah meminta agar dia masih tidak mengerti, bukannya lalat itu sudah
bergabung kembali dengan merek a. berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?
Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali
Masih sambil berjalan dan memanggul
melompat dan menerjang kaca itu, dengan tak bangkai lalat, semut tua itu menjawab, Lalat
kenal menyerah si lalat mencoba keluar dari itu adalah seorang yang tak kenal menyerah
pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dan telah mencoba berulang kali, hanya saja
dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan bolak- dia melakukannya dengan cara-cara yang sama.
balik, demikian terus dan terus berulang-ulang. Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya
Hari makin petang, si lalat itu nampak kelelahan berhenti sejenak seraya melanjutk an
dan kelaparan. Esok paginya, nampak lalat itu perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan
terkulai lemas terkapar di lantai.
nada lebih serius, Ingat anak muda, jika kamu
Tak jauh dari tempat itu, nampak melakukan sesuatu dengan cara yang sama tapi
serombongan semut merah berjalan beriringan mengharapkan hasil yang berbeda, maka nasib
keluar dari sarangnya untuk mencari makan. kamu akan seperti lalat ini.
Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya
Para pemenang tidak melakukan hal-hal
itu, serentak mereka mengerumuni dan yang berbeda, mereka hanya melakukannya
beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga dengan cara yang berbeda. (iphinchow)
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Suatu hari di siang hari
Anak kecil: Bang.. saya mau
naik odong-odongnya.
Tukang odong-odong: Boleh
dek.
Anak kecil: Kalau seribu
berapa lama bang?.
Tukang odong-odong: Kalau
seribu cuma satu lagu aja dek.
Anak kecil: Cepat sekali, Bang
Tukang odong-odong: Ya
engga juga, kan satu lagu kirakira 5 menitan, Dek.
Anak kecil: Ya udah Bang saya
pulang dulu ya, nanti saya
balik lagi.
Beberapa menit kemudian.
Anak kecil: (membawa kaset)
Nih bang pake kaset saya aja
bang.
Tukang odong-odong: Ok
dek.
Setengah jam berlalu.
Tukang odong-odong: (kesal)
Dek, kok lama amat musiknya
ga abis-abis.
Anak kecil: Iya bang, itu kaset
papa saya, kaset musik klasik,
setengah jam lagi juga habis.
Nenek Idiot
Udin hendak mengantarkan
neneknya berobat ke dokter,
naik sepeda motor.
Udin: Ayo nek, aku bonceng,
jangan lupa pengangan yang
erat ya nek.
Nenek: Iya, ini juga nenek
sudah pegangan erat-erat
koq.
Udin: Jangan lupa
pengangannya yang erat ya,
nek !!!!  (kata Udin lagi
mengingatkan)
Nenek: Iya, nenek sudah
pegangan yang erat, cerewet
amat...
Udin: Ok, kalo... begitu kita
berangkat ya, nek.
Udin lalu mulai meng-gas
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motornya, lalu terdengar benda
jatuh Bruakkkk!!!!!
Udin kaget, lalu menoleh ke
belakang, ternyata si nenek
terjatuh dari motornya.
Udin: Lho koq bisa jatuh sih,
nek? Nenek gak pengangan
ya?
Nenek: Nenek malah
pegangan yang erat koq!!!!
Udin: Memangnya nenek
pengangan dimana?
Nenek: Di pagar rumah.
Udin: ????????
Vampir Kocak
Pada suatu hari 3 orang vampir
lagi unjuk taring atas
kehebatannya masing-masing
dalam hal menghisap darah dan
membunuh mangsa.
kebetulan nih malem dingin
banget, gue jadi laper neh
celetuk vampir pertama.
gimana kalo kita adu kekuatan,
sapa yang paling cepet ngisep
darah tanya vampir kedua..
okeh !!!
gue duluan kata vampir
pertama
lalu whuuusssss vampir
pertama melesat..gak lama,
selang lima menit dia kembali
lagi dengan muka penuh darah
dan sambil berkata..lo liat gak
kota dibawah sono??
iya liat (kata vampir dua & tiga)
semua penduduknya udah
pada tewas, gue isep darahnya
aahh, belom seberapa, neh liat
gue..dan vampir kedua pun
melesat tajam..selang tiga
menit, diapun kembali dengan
wajah belepotan darah, sambil
berkata
lo liat kampung dibawah
sana?? semua penduduknya
dah pada tewas gue isep
darahnya!!
aahh kecil, neh liat gue!!
vampir ketiga pun terbang
melesat tajam dan gak sampe

satu menit dia udah kembali
dengan darah diseluruh
muka dan dia berkata lo liat
tiang listrik dibawah sono
Gak??
iya..iya liat (kata vampir dua
& tiga)
sialaaan..gue kagak liat!!
Pengemis
Seorang Mahasiswa baru
terlihat lagi asyik ngobrol
dengan seorang Pengemis di
sebuah halte bus di kamus
Universitas Indonesia ( UI )
Depok , Jakarta .
Mahasiswa : Udah lama
Ngemis di sini pak ??
Pengemis : Kurang lebih udah
8 tahun , nak !
Mahasiswa : Lama juga ya
pak..sehari biasanya dapet
uang berapa pak ??
Pengemis : Paling sedikit
Gocap ( 50.000 ) nak ..
Mahasiswa : Banyak juga ya
pak !?
Pengemis : Lumayanlah untuk
keluarga 
Mahasiswa : Ngomongngomong keluarga bapak ada
di mana ??
Pengemis : Anak saya
semuanya ada 3 , yang ke-1 di
UGM jogja , yang ke-2 di ITB
Bandung dan yang ke-3 di IPB
Bogor 
Mahasiswa : Hebat banget nih
bapak..eh..Anak bapak itu
semuanya kuliah ???
Pengemis :
Nggak .semuanya Ngemis
seperti saya 
Mahasiswa : ????!!???
(Pingsan)
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PT Jhonlin Baratama Kunjungi Energetic Material Center
PT Jhonlin Baratama, konsumen Dahana di Sektor Pertambangan Umum
(batubara) berkunjung ke EMC pada Kamis, 21 Februari 2013.

GOWES BARENG EKS BPIS

Direktur Utama F. Harry Sampurno gowes bareng dengan karyawan-wati Eks. BPIS di Lingkungan
PT DAHANA pada 20 April 2013.

3

DAHANA  BEACUKAI

Direktur Operasi PT DAHANA Budi Antono dalam
kunjungannya ke Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai
Heru Pambudi. Pertemuan ini dalam rangka pembahasan
QQ di Gudang Berikat PT DAHANA di EMC Subang.

1

DAHANA  AURI

Direktur Utama PT DAHANA F. Harry Sampurno berkunjung
ke KASAU Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia di
Mabes TNI Cilangkap. Kunjungan silaturahmi ini dalam
rangka peningkatan kerjasama antara Dahana dengan TNI
AU dalam mensuplai kebutuhan persenjataan TNI AU.

4

Gathering Forum Komunikasi Humas BUMNIS

HUT Dfile dan Kunjungan Bloger
HUT DFile ke-8 dimeriahkan dengan acara Temu Blogger. 1 dan 2 Para blogger berkunjung ke EMC.

30

2

- 63 / Maret - April 2013

Gathering FK BUMNIS dilaksanakan pada 1 Maret 2013 di Kampus Dahana. 1. Kuis paling banyak membawa
struk pembelian 2. Kuis nomor Sepatu paling besar 3. foto bersama 4. Doorprize untuk peserta.

- 63 / Maret - April 2013

31

File Blitz

File Blitz

2

Kerjasama DAHANA - HANWA

Kerjasama PT DAHANA dengan HANWA Korea Selatan dalam
mendukung pembangunan pabrik propelan composite

1

3
4

Kerjasama DAHANA - Pertamina EP
Kunjungan Direktur Utama F. Harry Sampurno ke PT
Pertamina EP dalam peningkatan kerjasama antara
Dahana - Pertamina EP.

APSDEX 2013
Pameran Apsdex yang dilaksanakan pada 20-21 Maret 2013. Booth Dahana dikunjungi oleh
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi pertahanan mancanegara.

Silaturahmi
dengan
Wamenhan

Kerjasama DAHANA - Rusca Bros Mining

Direktur Operasi Budi Antono menerima kunjungan
Justin Mcleod dari Rusca Bros Mining Australia. Dahana
akan segera mengirimkan On Site Plant dan MMU ke
Australia tahun ini.

32

Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) F. Harry Sampurno
bersama Wamen
Pertahanan RI Syafri
Samsudin pada Februari
Maret 2013 lalu di
Kementerian Pertahanan RI
dalam kunjungan
silaturahmi.

Project di Malaysia

GM Divisi Tambang Umum 1 Herry Sudaryanto
menerima kunjungan Tow Pengsoon dari Explo blas
Technologies & Services Sdn Bhd, Malaysia. Dahana
siap melebarkan sayap usaha di negeri jiran.
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Yusep Nugraha, Staf Ahli Project Khusus

Edi Setiadi Karsana

Binaragawan yang Menjadi Juru Ledak
Menjadi binaragawan sekaligus juru ledak
di pertambangan, dua dunia yang terlampau
berbeda. Keduanya hampir tak memiliki korelasi,
butuh waktu lama menjadi seorang
binaragawan, bak seorang aktor seperti Ade Ray
dengan otot lengan kekar, dan lekukan perut
yang meyakinkan. Sebaliknya, seorang juru ledak
di site pertambangan dituntut bekerja seharian,
bahkan tak jarang hingga 7 hari dalam
seminggu. Ditambah lokasi site yang biasanya
jauh di pedalaman, hampir mustahil seorang
pekerja tambang bersentuhan dengan peralatan
olahraga di tempat gym.

Bagi Edi, seminggu tanpa sekalipun
menyambangi tempat gym, menjalani
rutinitasnya ibarat sayur tanpa garam. Fitness
sudah menjadi hobi wajib, ada kesenangan lahir
batin dengan melakukan fitness rutin, ujarnya.
Menurut karyawan yang juga penyuka olah raga
sepeda gunung ini, setidaknya ia melakukan
olahraga tersebut dua kali dalam sepekan.
Seperti tambang semen pada umumnya yang
terletak tak jauh dari keramaian kota, membuat
pria yang mengawali karirnya sebagai driver
direksi ini tak kesulitan menyalurkan hobinya
tersebut.

Namun itu tidak berlaku bagi Edi Setiadi
Karsana. Foreman peledakan yang sudah lama
malang melintang di dunia bahan peledak label
Danfo ini mementahkan anggapan bumi dan
langit tersebut. Ayah dua anak ini tetap rajin
menyambangi tempat fitness di sela-sela
rutinitas peledakan di site Indarung milik PT
Semen Padang (Persero) Padang, Sumatera
Barat.

Memutuskan menggeluti olah otot ini
membawa pada konsekuensi tersendiri,
khususnya perkara makan hingga pola tidur
yang ketat. Dua buah telor mentah ayam
kampung sudah lama menjadi menu wajib Edi.
Telur untuk menjaga kebugaran dan bentuk
otot selama aktivitas fitness, ungkapnya. Di luar
itu, tak ada kiat-kiat khusus untuk menjadi
seorang binaragawan tambang.
Di tangan Edi,
keduanya berjalan
seirama, bahkan saling
mendukung. Edi
meyakini dalam tubuh
yang sehat, terdapat
jiwa yang kuat. Kalau
kita sehat, kerjaan pun
beres, ujar Edi kepada
Dfile. Edi tak sungkan
mengajak karyawan
l a i n ny a m e n e k u n i
olahraga yang satu ini,
baginya kesehatan
merupakan salah satu
aset berharga untuk
semua perusahaan.
Karena secara tidak
langsung akan
meningkatkan
produktifitas kerja
karyawan. (IDR)
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Inspirasi Kerja dari Buku Biografi
ini tak ada sangkut pautnya dengan ledakan dan
meledakkan. Pa Haji rupanya gemar membaca
banyak buku biografi berbagai tokoh.
Sudah tak terhitung biografi berbagai tokoh
populer, baik dalam dan luar negeri, yang telah
dikhatamkan Yusep. Biografi Pak Harto pernah,
Presiden Soekarno pernah, hingga pengusaha
Khoirul Tanjung pun sudah saya baca, ujar Yusep
merinci buku-buku yang sudah dibacanya.

Di tengah kesibukanya mengurusi berbagai
pilot project bahan peledak di PT Dahana
(Persero), Yusep Nugraha ternyata punya
kebiasaan yang unik sekaligus inspiratif. Meski
hari-harinya lekat dengan dunia bahan peledak,
hobi pria yang akrab dengan sapaan Pak Haji

Yusep mengungkapkan, untuk berfikir maju
seorang perlu mencontoh beberapa orang
hebat. Salah satunya bisa didapat dari membaca
buku biografi. Karyawan yang mengabdi untuk
Dahana sejak 1995 ini mencontohkan, apa yang
diperoleh dari buku bacaan, terkadang bisa
langsung dipraktikan dalam pekerjaan. Banyak
latar belakang dan usaha para tokoh hingga
pencapaianya patut ditiru. (IDR)

Neni Sumarni, Koordinator Tataliwargi Wilayah Jakarta

Ada Kelas Kesehatan Wanita di Dahana Jakarta
Meski baru seumur jagung, bukan berarti
menyurutkan semangat Tataliwargi PT Dahana
Jakarta untuk langsung membuat berbagai
gebrakan. Khusus di Jakarta, organisasi
perkumpulan wanita BUMN handak ini sudah
ancang-ancang menetapkan kegiatan dalam
waktu dekat. Kita akan menyelenggarakan
kelas khusus wanita, khususnya terkait
kesehatan wanita, ujar Neni Sumarni,
Koordinator Tataliwargi Dahana Jakarta.

Di luar program untuk kalangan internal,
menurut Neni, Tataliwargi Jakarta juga
berencana mengembangk an program
kewirausahaan di kalangan anggota. Neni
membuka sedikit bocoran jenis usaha yang akan
dilakoni para srikandi Dahana Jakarta ini, Tak
jauh dari urusan kateringlah, kemungkinan
mencoba menyediakan makan siang untuk
karyawan di kantor, tuturnya. (IDR)

April ini kita sudah mulai lakukan, imbuh
Neni. Kesehatan wanita menurut Neni, masih
bersifat seputar kesehatan kandungan,
kesehatan anak, organ wanita, hingga urusan
rumah tangga. Tak tanggung-tanggung, darma
wanita beranggotakan lebih dari 30 orang ini
bahkan berencana mendatangkan langsung
dokter umum, hingga dokter spesialis
kandungan untuk berbagi pemahaman
kesehatan wanita.
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