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Dari Redaksi

Menumpuk Tulisan, Menggunung Dosa
Pembaca
Budiman

Sedikit-sedikit,
lama-lama menumpuk jadi
bukit. Begitu kira-kira peribahasa yang
tepat untuk seorang yang hobi menumpuk
kesalahan. Dosa kecil yang tak disadari dan
diremehkan, bila dilakukan terus menerus pada
waktunya menjadi segunung problema yang
besar. Hal itu pula yang menggelayut pada
redaksi Dfile di edisi teranyar ini. Terlalu banyak
menunda-nunda waktu, membuat waktu
penerbitan yang molor. Ketidaktepatan waktu
tentu menjadi dosa segunung bagi redaksi
pada pembaca sekalian.
Meski begitu, dua peristiwa penting
menjadi pemicu semangat kami, tentu juga
semangat pembaca untuk terus bekerja dan
berkarya. Adalah hari kemerdekaan, dan idul
fitri yang masih terasa sedikit dengungnya.
Karena memang edisi ini terbit perdana setelah
lewat Idul Fitri, menjadi momentum perbaikan
untuk edisi-edisi selanjutnya. Sementara, hari
penting selanjutnya, peringatan kemerdekaan
menjadikan kita semua, timbul semangat baru
mengejar semua ketertinggalan. Semangat
sebagai sebuah bagian dari insan bangsa.

yang

Di edisi yang 65 ini, di
tengah keterlambatan
terbit, banyak peristiwa
yang tak kunjung
terangkat menjadi berita
baik. Banyak catatancatatan kinerja apik insan
DAHANA yang termakan
waktu. Namun, bila
redaksi merangkum
semua berita baik
tersebut, banyak cerita
berawal dari Divisi Tambang
Umum 2. Hal itu pula yang
mendasari redaksi menjadikan divisi
yang di komandani Benny Gunawan ini
menjadi Headline di edisi kali ini.
Adalah peresmian On Site Plant (OSP)
Continuous yang mengisi halaman rubrik
utama edisi 65. Pabrik emulsi di site milik DTU
2 ini sangatlah istimewa, karena merupakan
OSP terbesar yang dimiliki DAHANA. Di luar itu,
divisi yang banyak beroperasi di Kalimantan ini
punya hajatan besar berupa pameran mining
yang baru-baru ini terselenggara di Kemayoran.
Maka, rubrik wawancara khusus pun kali ini
diisi oleh GM DTU 2.
Datang pula kabar menarik dari tetangga
DTU 2, apalagi kalau bukan DTU 1. Tak mau
kalah dengan tetangganya, divisi ini mulai
melebarkan sayap bisnisnya hingga ke Benua
Autralia. Jangan lewatkan pula kabar-kabar
infotainment seputar karyawan di Rubrik
Narsis. Tak seperti edisi sebelumnya, tiga
karyawan sekaligus menjadi pengisi kolom
paling santai ini. Waspada Kurniadi salah
satunya, mantan staf ahli ini baru saja pensiun
sebagai karyawan DAHANA, mau tahu kisah
hidupnya setelah pensiun? Baca selengkapnya
di Rubrik Narsis. Selamat membaca.
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Sibintang

File Liputan

Membelah Ketupat, Mengakui Kesalahan
menahan nafsu dengan berpuasa dan
memohon ampun atas segala kesalahan.

Di negeri ini, lebaran hampir selalu
berkonotasi ketupat. Ketupat tiba-tiba dengan
mudah ditemukan saat akhir puasa. Layar iklan
rajin menampilkan ketupat. Ketupat tak
memandang kelas ekonomi, semua rumah
tangga, dari paling miskin hingga paling kaya
akan mengukus ketupat di rumahnya saat Idul
Fitri tiba. Bahan paling utama ketoprak ini
mampu menembus sekat-sekat sosial
masyarakat.

Sementara itu, bentuk ketupat yang
sempurna itu melambangkan kemenangan
manusia akhirnya mencapai hari yang Fitri. Saat
seorang membuat ketupat, secara harfiah ia
telah mengakui banyak kesalahan yang ia
perbuat. Sebagian masyarakat Jawa memaknai
rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur
sebagai bungkus beras, mencerminkan
kesalahan manusia.Butiran beras yang
dibungkus dalam janur merupakan simbol
kebersamaan dan kemakmuran.

Lebaran memang sudah jauh berlalu,
begitupun ketupat yang tak lagi nampak di
setiap meja makan keluarga. Namun, tiada
manusia tanpa dosa dan salah setiap hari. Tak
ada libur dalam membuat kesalahan, karna dari
kesalahan (dosa) pula manusia berkembang
menjadi insan yang lebih baik. Namun saat Idul
Fitri sudah menjauh, tentu bukan dengan
membuat ketupat untuk mengahapus
kesalahan kita. Sekali lagi, ketupat tak lebih
Saat lebaran, ketupat tak hanya jadi penghias hanya filosofi makanan.
bandul di kaca mobil. Ketupat juga telah menjadi
Lain pula dalam sudut pandang manajemen
sebuah gaya hidup, juga sebuah perilaku
perusahaan,
filosofi ketupat berganti baju
konsumsi. Pelaku pusat-pusat perbelanjaan pun
menjadi
bagaimana
memulai suatu rencana
tak luput membuat ketupat. Walaupun lebaran
bisnis
dengan
mulai
bersih-bersih
diri. Bersihbelum ditetapkan oleh pemerintah, namun
bersih
diri
memang
tak
masuk
dalam
daftar
ketupat sudah bergantungan menghiasi etalase
Standard
Operating
Procedure
yang
ditetapkan
hampir semua rumah.
perusahaan. Bersih-bersih diri juga tak masuk
Namun, sedikit orang tahu bagaimana tradisi dalam ukuran kinerja. Namun, bersih-bersih diri
ketupat itu lahir, dan sedikit orang pula tahu adalah hal yang harus dilakukan setiap
makna dari bagaimana ketupat itu ada saat Idul karyawan, merunut pada standar prosedurnya
Fitri. Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh sebagai manusia.
Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa, beliau
pula yang mulai membudayakan sebuah tradisi,
yaitu setelah Lebaran, masyarakat dahulu
Maafin Bintang ya..
menganyam ketupat dengan daun kelapa muda
lalu disii dengan beras, untuk kemudian dibagi
kepada handai tolan.
Ketupat punya filosofi tersendiri, yaitu
anyaman-anyaman pada kulit ketupat itu
mencerminkan betapa banyaknya kesalahan
manusia. Setelah dibelah dua, terlihatlah isi
ketupat yang berwarna putih, menggambarkan
kebersihan dan kesucian hati manusia, setelah
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(ki-ka) : Susilo Hertanto (Dirkeu & SDM), Bambang Agung (Dirtekbang), F. Harry Sampurno (Dirut), Budiman (Komut), Ferial
Manaf (Komisaris), Budi Antono (Direktur Operasi)

Komut DAHANA Resmi Nakhodai TNI AD
Komisaris Utama PT DAHANA (Persero)
Letjen TNI Budiman, resmi menjabat Kepala Staf
TNI Angakatan Darat (KSAD). Sebelum mengisi
pos orang nomor satu di tubuh TNI AD, jenderal
bintang 3 ini menjabat Sekjen Kementerian
Pertahanan.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara,
Jalan Medan Merdeka, Jakarta pada Jumat
(30/08). Budiman naik menggantikan posisi
KSAD sebelumnya, Jenderal TNI Moeldoko yang
secara bersamaan juga dilantik menjadi
Panglima TNI.
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Budiman sendiri baru menjabat sebagai
Komisaris Utama PT DAHANA sejak April lalu.
Sesuai kebiasaan tak tertulis perusahaan,
Komisaris Utama selalu dijabat Sekjen
Kementerian Pertahanan RI.
Dalam beberapa kesempatan, Mantan
Wakasad ini memuji kinerja bagus perusahaan
handak plat merah ini. 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 pada Dfile ditemui di Gedung
Kementerian BUMN, Jakarta beberapa waktu
lalu. (IDR)
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pengamanan, melainkan sebagai kendaraan
lapis baja yang sedang dipamerk an.

handak-handak buatan DAHANA yang
dipamerkan.

Di pelataran parkir Keong Mas inilah,
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
menggelar pameran tahunan bertajuk inovasi
teknologi anak bangsa. Pameran ini merupakan
bagian dari rangkaian puncak Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional yang dibuka di Gedung BBPT
pada 26 Juni lalu.

DAHANA memang bukan perusahaan yang
dikenal luas masyarakat, meski demikian
masyarakat perlu tahu kontribusi besar DAHANA
dalam mendukung kemandirian Alutsista
nasional, papar Bambang Agung, Direktur
Teknologi dan Pengembangan PT DAHANA
(Persero) ditemui Dfile saat pameran. Seperti di
pameran-pameran sebelumnya, DAHANA juga
menghadirkan produk handak militer
besutannya, Bom P-100, roket R-HAN 122, dan
bom latih dengan jenis Blast Effect Bomb.

Begitu memasuki salah satu tenda yang
masing-masing memiliki luas setengah
lapangan bola ini, hawa sejuk pendingin udara
dengan segera mendinginkan kepala. Di
dalamnya dipenuhi dengan booth-booth dari
berbagai perusahaan, lembaga, dan
kementerian pemerintah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi booth Dahana

Menengok Anjungan DAHANA di Taman Mini
Terik Jakarta begitu membakar siang itu,
Kamis (29/08). Meski langit tak bersahabat, tak
lantas menyurutkan antusiasme ribuan orang
menyemut di pelataran parkir Keong Mas Taman
Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Sepasang
tenda putih besar tegak memanjang menutupi
tempat yang diperuntukan sebagai parkir mobil
tersebut.

Suasana pengamanan yang ketat terlihat
begitu terasa. Ini nampak dari puluhan tentara
berpakaian sipil terlihat berjaga di tiap sudut
tenda. Setelah melewati pintu masuk, 2 buah
unit panser langsung menyambut pengunjung
di depan pintu masuk utama. Namun, panser
tersebut bukan diperuntukan sebagai alat

Di pameran yang diselenggarakan mulai 29
Agustus hingga 1 September 2013 inilah PT
DAHANA (Persero) menyempatkan diri
mengenalkan perusahaan pada masyarakat luas.
Ini lantaran sebelumnya, pameran-pameran
yang kerap diikuti DAHANA lebih banyak
berfokus pada pameran industri mining dan
industri strategis, yang cenderung umumnya
untuk kalangan terbatas.
Booth milik PT DAHANA tergolong yang
paling strategis. BUMN handak ini menempati
booth yang berhadapan langsung dengan pintu
masuk utama tenda, sehingga pandangan setiap
orang yang masuk akan langsung disambut

Di pameran ini pula, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sempat mengamati
handak-handak produksi Subang dan
Tasikmalaya ini. Dalam kesempatan singkat
tersebut, orang nomor satu di Indonesia ini
menyebut DAHANA sebagai perusahaan yang
punya peran cukup signifikan dalam program
kemandirian alutsista negara. (IDR)

Direktur Teknologi & Pengembangan Bambang Agung
menjelaskan produk-produk handak Dahana

Booth Dahana diminati pelajar
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B a m b a n g m e ny e b u t k a n , Pr o g r a m
kemandirian alutsista membagi industri strategis
ke dalam 4 klaster sesuai dengan kontribusinya.
Menurut Bambang, swasembada alutsista dalam
negeri tak bisa tercapai tanpa sokongan industri
bahan peledak. Itulah mengapa DAHANA
digolongkan dalam klaster 1 sebagai kluster
dengan peranan paling penting di industri
militer, jelas Bambang.
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Dahana Resmikan OSP Continuous di Adaro
dikeruk, lubang-lubang menganga tertutup
genangan air dengan kedalaman bervariasi
dengan mudah ditemui.

Berita Acara Penandatanganan Berita Acara
On Site Plant (OSP) site Adaro menggunakan
teknologi paling baru dalam pemprosesan
Amonium Nitrat, selain OSP tersebut menjadi OSP
paling besar yang dimiliki perusahaan saat ini.
Awan mendung yang merayap di atas kepala
membuat teriknya matahari yang membakar
siang itu seolah tak dirasakan. Sejauh mata
menyapu pandang, hanya menampakan
hamparan tanah kering kecoklatan bekas
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Gunungan batubara, instalasi produksi, ruparupa truk ukuran besar, hingga puluhan alatalat berat yang terparkir menyebar hampir di
setiap sudut, menandakan daerah tersebut
merupakan sebuah areal pertambangan
batubara besar.
Tambang batubara raksasa tersebut adalah
milik PT Adaro Indonesia. Salah satu perusahaan
tambang terbesar yang beroperasi di Indonesia
ini mengelola area tambang di Kabupaten
Tabalong. Luasnya tak tanggung-tanggung,
Adaro mengelola area tambang batubara seluas
mencapai 32.000 hektar. Sementara hingga saat
ini, perusahaan yang saham mayoritasnya
dikuasia Saratoga Investment baru menggarap
seluas 12.000 hektar dari total luas tambang
batubaranya.
- 65 / September - Oktober 2013

Di salah satu sudut lokasi tambang bekas
hutan hujan tropis ini. Beberapa orang
berkerumun mendengark an paparan
pertambangan yang dibuka sejak tahun 1993
ini. Datang dengan menggunakan 2 unit Bus
ukuran sedang, rombongan yang berjumlah
sekitar 40-an orang ini langsung berjalan kaki
menuju tenda putih yang tegak di bibir lereng.
Hanya dibatasi seutas tali memisahkan
tenda dan bekas galian yang menyerupai
jurang tersebut. Lereng dengan kemiringan 45
derajat ini merupakan bagian dari lembah
bekas galian batubara. Di tengahnya yang lebih
mirip kawah dengan jalan truk tambang
melingkar, kedalaman tambang tersebut
bahkan mencapai 2000 meter. Batubara di site
tersebut merupakan batubara dengan
karakteristik istimewa yang dikenal dengan
envirocoal, jenis batubara yang lebih ramah
lingkungan dengan rendah debu limbah residu.
- 65 / September - Oktober 2013

Saking luasnya, pemandangan dari tenda
tersebut, ratusan alat berat dan truk yang
tersebar di dasar lembah terlihat menyemut
seperti titik-titik kecil. Rombongan yang ratarata dari Jakarta tersebut rupanya hendak
melihat langsung proses peledakan yang akan
dilakukan. Sang empunya acara, PT DAHANA
(Persero), baru saja meresmikan On Site Plant
(OSP) baru di site tambang milik Adaro tersebut,
pada Senin pagi (08/07).
Melihat langsung peledakan, dengan
kunjungan langsung ke lokasi penambangan
batubara yang menjadi salah satu paling besar
Potong Tumpeng Bupati Tabalong memotong
tumpeng peresmian
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di Indonesia ini menjadi bagian dari hajatan
BUMN handak ini. OSP yang dibangun di site
pertambangan batubara milik PT Adaro
Indonesia ini menjadi OSP paling besar yang
dimiliki perusahaan handak plat merah ini.
Ukuran OSP yang terbilang paling besar ini
sepadan dengan kebutuhan suplai handak PT
Adaro yang memang berskala raksasa.

Sebelum tahun 2000 Adaro sudah
bekerjasama dengan Dahana. Jasa peledakan
selama ini terus membaik, apalagi dengan
selesainya OSP di site Adaro. Ini menjamin
operasi tambang kami, karena kelangsungan
hidup tambang batubara kami sangat
bergantung pada jasa peledakan Dahana, ujar
Iswan.

Dengan kapasitas produksi emulsi hingga
350 ton setiap harinya, pabrik agent blasting ini
akan mampu menjamin pasokan bahan peledak
di salah satu lokasi tambang batubara terbesar
di Pulau Kalimantan ini. Hadir dalam peresmian
tersebut beberapa Direksi PT DAHANA (Persero),
Bupati Tanjung Tabalong Rahmat Ramsyi, serta
Direktur Teknologi Industri Pertahanan Kemhan,
dan dari Kementerian Perindustrian Muhammad
Kayam.

Iswan menambahkan, berbeda saat awal
membuka tambang batubara, saat ini sifat
batubara di areal tambang batubara milik Adaro
tersebut rata-rata berada di kedalaman tanah.
Hal tersebut membuat Adaro mulai
meninggalkan konsumsi Anfo dan beralih ke
handak emulsi. Tambang saat ini berada di
kedalaman tanah sehingga relatif basah, ini
mengharuskan perusahaan menggunakan
emulsi yang tahan air sebagai bahan
peledaknya, imbuh Iswan.

Dibangun sejak Agustus tahun lalu, OSP ini
baru rampung dan mulai berproduksi pada Juli
2013. Kepala Teknik Tambang PT Adaro
Indonesia Iswan Sujarwo mengungkapkan,
dengan keberadaan OSP ini tentunya akan
menjamin ketersediaan emulsi selama
peledakan dalam jumlah besar. Tanpa
keberadaan OSP, bahan peledak berbentuk
pasta ini harus dikirimkan rutin dari pabrik di
Subang dengan penanganan khusus, hal ini
kerap menghambat operasi peledakan bila
terjadi keterlambatan pengiriman emulsi.

Saat ini, PT Adaro memiliki 3 konsesi
pertambangan yang terletak di Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari ketiga
konsesi tambang batubara tersebut, DAHANA
menggarap 2 lokasi site yang meliputi drilling
and blasting services. Di OSP baru tersebut yang
berlokasi di tambang Tabalong, PT Adaro
menggarap 12.000 hektar dari total luas
tambang Site Tabalong yang luasnya mencapai
32.000 hektar.

Peresmian, (ki - ka) F. Harry Sampurno (Dirut PT DAHANA) Darlis Pangaribuan
(Dirtekindhan Kemhan), Iswan Sujarwo (KTT Adaro)
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Foto Bersama Saat kunjungan ke pabrik

Teknologi Terbaru
Menurut F. Harry Sampurno, OSP ini
merupakan pabrik ketujuh yang dibangun oleh
DAHANA dan 6 diantaranya sudah berproduksi
diberbagai tempat di wilayah Indonesia. OSP
ini merupakan bukti kemampuan anak bangsa
yang selama ini dianggap remeh oleh para
pemain asing yang menguasai sektor
pertambangan besar di Indonesia.
Pengembangan OSP Continuous ini dilakukan
berdasarkan kebutuhan konsumen dan tren
penggunaan bahan peledak saat ini tuturnya.
Pabrik baru ini didedikasikan untuk kemajuan
pertambangan Indonesia dan menjadi bukti
bahwa Dahana selalu menjaga kualitas produk
dengan standar tertinggi dan melakukan inovasi
untuk memberikan solusi terbaik bagi para
pelanggannya, tambahnya.

memecahkan tantangan teknologi saat ini, yang
menggunakan part yang bergerak seperti
mixer sentrifugal 3.000 rpm atau ribbon mixer
120 rpm yang masih memiliki potensi risiko
ledakan.
OSP yang menempati seukuran 2 kali
lapangan sepak bola ini dilengkapi dengan 4
kendaraan pengangkut Dabex, Mobile Mixing
Unit (MMU). Untuk menunjang OSP dengan
kapasitas produksi paling besar, Dahana
menempatkan truk MMU, juga dengan truk
kapasitas paling besar yang dimiliki perusahaan.
Kendaraan buatan pabrikan asal Swedia, Scania
ini merupakan 1 dari 4 kendaraan MMU yang
ditempatk an di site Adaro tersebut.

MMU ke-12 yang dimiliki Dahana dengan
kapasitas mencapai 17 ton handak emulsi. Dan
mampu melakukan loading hingga 200 kilogram
Dirancang menggunakan teknologi per menitnya ke lubang peledakan. Kemampuan
continuous, yang merupakan teknologi teranyar tersebut mampu mempersingkat proses
dalam proses produksi Dahana Bulk Emulsion loadingmetrix yang memakan waktu paling
Matrix (Dabex). Kepala Energetic Material Center dalam proses peledakan setelah proses drilling.
(EMC) PT Dahana Pudji Suprapto
Bicara inovasi, Dahana boleh berbangga diri
mengungkapkan, pengerjaan pembangunan
karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir,
OSP, dari mulai perancangan hingga tahap
DAHANA telah mengembangkan kemampuan
konstruksi dilakukan sepenuhnya oleh putradi bidang teknologi bahan peledak dan
putri terbaik PT Dahana.
mendaftarkan patennya seperti bahan peledak
Selain itu menurut Pudji, teknologi jenis water-based emulsion yang bersifat tahan
continuous mampu memproses bahan baku air, selongsong bahan peledak untuk seismik
utama Amonium Nitrat menjadi Dabex dengan dan juga pengembangan Mobile Mixing Unit
kecepatan tinggi dan rendah residu, karena Truck secara mandiri.
terjadi pemprosesan kembali limbah yang tak
Dengan pembangunan budaya inovasi dan
terbuang saat proses awal. Ini sesuai dengan
transformasi perusahaan sejak tahun 2003,
kebutuhan Adaro yang memang dituntut
pantaslah DAHANA mendapatkan penghargaan
bekerja dengan ritme peledakan yang cepat,
I4I (Innovation for Indonesia) yang digelar barukonsep hijau, dan efisien waktu, papar Pudji.
baru ini oleh i-Tech dalam rangka memeriahkan
Selain sistem Continuous, keunggulan OSP BUMN innovation Expo and Award 2013. Tidak
ini terletak pada teknologi Non-Moving Part tanggung-tanggung DAHANA memperoleh 3
Mixer yang sudah dipatenkan oleh Dahana penghargaan sebagai the best product of
dalam usaha meningkatkan keselamatan dan manufacturing sector, the best product of green
keamanan proses produksi. Teknologi baru ini technology, dan the best corporate innovation
culture.(IDR)
- 65 / September - Oktober 2013
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File wawancara
Bagaimana kemajuan OSP di Site Adaro
saat ini?
Secara umum, meski utility dari kapasitas
OSP masih kurang, secara perlahan sudah
mengalami peningkatan produksi emulsi.
Produksi ini masih bisa ditingkatkan sampai
kapasitas maksimal mengikuti penambahan
beberapa unit mesin, serta penguatan fasilitas
yang sudah ada. Namun, meski tergolong OSP
yang besar, produksi emulsi masih belum
mencukupi untuk kebutuhan Adaro yang
memang sangat besar.
Seperti apa sebaran konsumen DTU 2?
DTU 2 terbilang berhasil merebut pasar di
sektor batubara di Kalimantan secara
keseluruhan. Bahkan sebagian di antara
konsumen tergolong perusahaan tambang
batubara besar, kita menyebutnya sebagai
konsumen kakap. Tersebar dari mulai Adaro,
Madani, KCM Pama, Melak Pama, Pondok Labu
Tanito, dan HPU Tenggarong.
Target divisi dalam waktu dekat?

Benny Gunawan

General Manager Divisi Tambang Umum 2 PT DAHANA (Persero)

Dalam Jualan Handak, Kita Berani Garansi
Harga batubara boleh saja naik turun.
Efeknya, permintaan bahan peledak, sebagai
penyokong industri tambang batubara ikut labil.
Namun, nyatanya, dengan dibarengi strategi
pemasaran yang aktif serta didukung pelayanan
maksimal, fluktuasi emas hitam ini tak banyak
berpengaruh signifikan pada kinerja Divisi
Tambang Umum (DTU) 2 PT DAHANA (Persero).
Di bawah tangan dingin Benny Gunawan, Divisi
yang seluruhnya beroperasi di Pulau Kalimantan
ini, mampu mempertahankan kinerja apik di
tengah goyangan harga komoditas batubara.
Di tengah usaha perusahaan-perusahaan
tambang batubara menghemat biaya produksi
tambang, termasuk di dalamnya biaya bahan
peledak, DTU 2 justru sukses membangun On
Site Plant (OSP) continuous di site Adaro di
Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan.
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Kondisi saat ini kurang baik di sektor
batubara. Harga batubara yang fluktuatif
membuat pelaku industri ini lesu, bahkan
banyak mulai kolaps. Maka saat sekarang kita
tak terlalu agresif menggaet konsumen baru.
Kita fokus memelihara hubungan baik dengan
konsumen-konsumen kita. Dengan konsumen
lama, kita sudah bisa tingkatkan market share
DTU 2. Artinya, bukan dengan menambah

konsumen baru, namun menambah site masih
dalam konsumen lama kita. Intinya, kita jaga
kepercayaan dan kepuasan konsumen.
Apa kelebihan yang ditawarkan DTU 2
dibanding kompetitor?
Tentu selain kita satu-satunya produk dalam
negeri, keunggulan kita yakni pelayanan yang
total. Kita bahkan berani memberi garansi pada
produk-produk handak yang dipakai konsumen.
Kita tak hanya sebatas menjual bahan peledak,
namun kita juga terus berikan solusi pada
konsumen dengan pengalaman kita dalam
peledakan. Dari sisi harga, kita sebenarnya bisa
selangkah lebih maju, karena handak yang
dipakai, baik dinamit, emulsi, hingga detonator
tak perlu mengimpor dari luar negeri. Segi safety
pun kita bisa bersaing.

Pembangunan OSP di salah satu konsesi
tambang batubara terbesar di Indonesia ini guna
menjawab kebutuhan emulsi yang makin terus
meningkat setiap tahunnya. OSP yang paling
besar dimiliki BUMN handak ini juga diharapkan
bisa memaksimalkan total services DAHANA
p a d a k o n s u m e n p o te n s i a l te r s e b u t .
Setelah sukses di Adaro, DTU 2 membidik
Kaltim Prima Coal sebagai konsumen potensial
selanjutnya. Produksi batubara perusahaan Grup
Bakrie ini termasuk yang paling besar di
Indonesia selain Adaro. Jika tak ada aral
melintang, OSP Continuous juga siap dibangun
dalam waktu dekat di KPC yang terletak di
Kalimantan Timur tersebut. Berikut petikan
wawancara Dfile dengan General Manager DTU
2 PT DAHANA (Persero) Benny Gunawan di
kantornya di Menara MTH Jakarta.
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Ada target rencana ke luar negeri?
Kita fokus garap dalam negeri. Pasar dalam
negeri kita sangat potensial. Di Kalimantan bisa
dikatakan kita sebagai penguasa dalam sektor
penyedia handak. Meski begitu, pasar yang
belum tergarap masih sangat luas. Untuk pasar
luar negeri pararel kita coba penetrasi juga.
Ibarat main bola, kita tak perlu berharap menang
di laga tandang, bila di kandang sendiri masih
bermain imbang. Sementara, kita ikuti arahan
dari direksi.
Bagaimana strategi anda menarik
konsumen?
Hal itu relatif, hampir sama dengan
kompetitor DAHANA. Tapi fokus kita bagaimana
menjaga hubungan baik dengan decision maker
semua perusahaan tambang, baik itu yang
sudah jadi konsumen, atau yang potensial kita
tarik jadi konsumen DAHANA ke depan. Soal
persaingan harga itu nomor dua. Marketing
kita termasuk gesit dalam melihat setiap
peluang yang ada.
Apa saja prestasi yang diraih DTU 2?
DTU 2 sudah menggondol beberapa
penghargaan dari konsumen. Paling banyak kita
mendapatkan penghargaan lingkungan, selain
penghargaan aspek safety. Teranyar, DAHANA
mendapat 2 penghargaan sekaligus. Sebagai
Best Subkontraktor Performance, dan Best Safety
Performance 2012 dari kontraktor PAMA.

Nama
Benny Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir
Palembang, 22 Januari 1968
Pendidikan
S1 Teknik Pertambangan UNSRI
Karir DAHANA
Tim Jasa Ledak DAHANA site KPC
Prima Coal
Asisten Site Manager KPC
Manager Operasi DTU

Polisi National Timor Leste Kunjungi DAHANA
Hal yang sama diungkapkan oleh Raimundo
Campos, Direktur PT Nehek Mean, Lda. yang
ikut dalam kunjungan ini. Perusahaan asal Tomor
Leste ini telah ditunjuk PNTL untuk mengurus
pembelian dan pengadaan handak yang akan
digunakan dalam proses pemusnahan handak.

Senior Manager di Pustekprod
General Manager DTU 2
Motto Hidup
Kehidupan itu sederhana

Mereka pun diajak mengitari ring satu untuk
melihat fasilitas yang dimiliki oleh DAHANA,
menyaksikan langsung peledakan uji mutu
handak jenis Dayagel Sivor, serta meninjau
gudang handak, cek ketersedian barang yang
Kampus Dahana kedatangan tamu dari
diperlukan oleh PNTL.
negara tetangga yang berada di ujung timur
Agus Setiabudi, Senior Manajer Operasi Divisi
Indonesia, Timor Leste. Mereka yang bertandang
ke kantor pusat Dahana pada pertengahan Juni Tambang Umum yang mendampingi mereka,
2013 ini merupakan anggota Polisi Nasional berharap kerjasama ini bisa segera terlaksana.
Timor Leste (PNTL). Kedatangan mereka adalah Menurutnya, kunjungan ini bisa menjadi
untuk meninjau langsung fasilitas produksi peluang besar untuk bisa masuk ke Timor Leste.
handak Dahana yang berada di kawasan Hal yang saat ini sedang dikaji adalah proses
perijinan untuk pengiriman barangnya.
Energetic Material Center (EMC).
Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri
Rencananya, PNTL akan membeli handak
untuk
pengurusan bahan sensitif seperti handak
jenis Dayagel Magnum beserta produk dan
ini.
Kami
sedang mempersiapkannya sebaik
asesoris lainnya untuk dipergunak an
mungkin,
terang Agus setiabudi. (SYA)
memusnahkan berbagai jenis bahan peledak,
sisa dari perang dunia kedua yang banyak
ditemuk an oleh warga Timor Leste.
K ita perlu bahan peledak untuk
menghancurkan bom yang tidak berhasil
meledak, sisa dari peperangan, ungkap
Leonandro Rosario, Serka PNTL kepada Dfile.
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Dahana Lebarkan Sayap Ke Australia
Masuknya DAHANA di Australia, membuka peluang perusahaan mengenalkan
produk dan jasa bahan peledaknya pada industri tambang Australia.

Dahulu, lantaran didera krisis ekonomi,
beberapa perusahaan milik negara dijual kepada
investor asing. Kini, logika tersebut terbalik.
Kecenderungan saat ini perusahaan-perusahaan

plat merah saat ini justru melakukan ekspansi
bisnis ke luar negeri setelah perekonomian
dalam negeri membaik. Menteri BUMN Dahlan
Iskan pun tak ketinggalan terus mendorong

beberapa BUMN besar yang mempunyai
Penetrasi pasar ke Australia di operasi
kemampuan keuangan dan kinerja bagus untuk peledakan ini menjadi babak baru bagi
menjajaki peluang bisnis di luar negeri. perusahaan. Lantaran sebelumnya, PT DAHANA
selama ini dikenal hanya mengekspor handak
Gairah meluaskan pasar produk dan operasi
tanpa ikut mengerjakan proyek peledakan di
bisnis ternyata tak hanya monopoli beberapa
luar Indonesia.
BUMN dengan kepemilikan aset besar. Seolah
tak mau tertinggal, PT DAHANA (Persero) pun
Masuknya PT DAHANA (Persero) menjadi
tancap gas meluaskan bisnis bahan peledaknya salah satu operator tambang di Australia ini
ke luar negeri. Australia, negara yang kaya akan setelah DAHANA resmi ditunjuk menggarap
kandungan bijih besi ini menjadi target penyediaan bahan peledak, On Site Plant (OSP),
melebarkan sayap bisnis bahan peledak dan kendaraan pengangkut Dabex Explosives
pertamanya di luar negeri.
Mixing Truck (EMT) di tiga kawasan tambang
bijih besi Australia.
Melalui partnernya, Fortress Mining Inc,
perusahaan pemegang lisensi distributor bahan
peledak Australia, DAHANA dipercaya
melakukan suplai bahan peledak di seluruh
Australia dan ekspansi hingga ke Selandia Baru.
Diungkapkan Titan Irawan, Senior Manager
Operasi Khusus Divisi Tambang Umum PT
DAHANA (Persero), kesepakatan kerjasama
sudah diteken pada tahun lalu yang kemudian
diperbaharui pada tahun ini. Bermula dari
ekspor detonator non elektrik, mereka tertarik
menjajaki kerjasama lebih jauh pada penyediaan
aksesoris, OSP, dan EMT. Sesuai rencana,
DAHANA akan mulai beroperasi di Site Australia
pada awal atau pertengahan tahun depan,
papar Titan. Untuk saat ini, DAHANA sudah
menyiapkan konstruksi rancang bangun OSP
dan EMT, serta menyiapkan sumber daya
manusia untuk diberangkatkan ke Australia.
Dalam tahap awal operasi di negeri kanguru
tersebut, dikatakan Titan, DAHANA memasang
target mampu memproduksi hingga 450 ton
emulsi matrik ditambah aksesoris setiap
bulannya untuk kebutuhan peledakan. Kendati
beroperasi lintas negara, untuk standar operasi
di Australia, menurut Titan, PT DAHANA (Persero)
sudah mengantongi beberapa standar bahan
peledak yang sudah distandarisasi dan telah
sesuai ketentuan yang berlaku di Australia.
Potensi bisnis pertambangan di Australia
sangat cerah, dan saat ini terus berkembang
pesat, ini yang coba ditangkap Dahana di tahap
ini dengan terus mengenalkan Dahana pada
industri tambang di Australia. Dan yang paling
penting, pengalaman di Australia bisa menjadi
portofolio berharga perusahaan di masa
mendatang,  ujar Titan. (IDR)

Saat Kunjungan ke Site Adaro, awal September 2013.

16

- 65 / September - Oktober 2013

- 65 / September - Oktober 2013

17

File Liputan

File Liputan

hijau. Perusahaan berkomitmen serius dalam
penciptaan iklim industri bahan peledak yang
ramah lingkungan. Sesuai dengan konsep
Energetic Material Center (EMC) yang
menawarkan green energy, jelas Benny
Gunawan, General Manager Divisi Tambang
Umum 2 PT DAHANA (Persero).
Kehadiran Explosives Mixing Truck
Jika biasanya DAHANA kerap hanya
menampilkan handak-handak andalannya
dalam berbagai pameran, seperti Dayagel
Magnum, Dayaprime, DANFO, DABEX,
Detonator, Shaped Charges, serta berbagai
handak militer. Di pameran yang dibuka oleh
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo ini
DAHANA ikut memboyong kendaraan berat
Explosives Mixing Truck yang ditempatkan di
Outdoor booth OS-54.
diselenggarakan 4 hingga 7 September 2013
yaitu, Mining Indonesia 2013, Electric, Power &
Renewable Energy 2013, dan Building &
Infrastructure Indonesia 2013.
Di indoor yang terletak di Hall D2, DAHANA
menampilkan sedikit konsep booth yang
berbeda dari biasanya. Perusahaan yang
memiliki areal pusat industri handak terbesar
di Asia Tenggara ini menonjolkan desain warna

Diungkapkan Benny, kehadiran Armada
truk pencampur handak di pameran mining
tahun ini sebagai bukti DAHANA mampu
memberikan pelayanan total services solution
sesuai permintaan konsumen. DAHANA
menjadi perusahaan yang menjual dan
memproduksi handak dalam negeri, dikelola
anak bangsa, dan memiliki kemampuan jasa
pelayanan peledakan lengkap untuk konsumen,
imbuhnya.

Gaet Konsumen, DAHANA Kerahkan
Truk EMT di Kemayoran
bahan peledakan, baik penjualan maupun
service peledakan, cenderung ikut terus
meningkat.

Sebagai perusahaan penyedia layanan
peledakan, sektor tambang umum masih
menjadi andalan utama PT DAHANA (Persero)
sebagai ladang bisnisnya. Permintaan global
terhadap energi yang terus mengalami
peningkatan, mendorong perusahaanperusahaan tambang batubara menggenjot
produksinya. Kenaikan permintaan sumber
energi ini, otomatis menyebabkan permintaan
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Setidaknya fakta tersebut yang tergambar
dalam Pameran Mining Indonesia 2013 di JIExpo
Kemayoran Jakarta Pusat pada Selasa
(03/09/2013). Lebih dekat dengan konsumen,
itulah yang selalu diusung BUMN spesialis
handak ini dalam setiap pameran yang
diikutinya. Pameran Mining Indonesia 2013
sendiri merupakan gelaran pameran industri
per tambangan terbesar di Indonesia.
Tercatat, ada 1664 perusahaan dari 45 negara
yang ikut andil di pameran 2 tahunan tersebut.
Terdapat tiga pameran bersamaan yang
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Dahana Ciptakan (Lagi) Bahan Peledak Anyar
Di site tambang emas tersebut, kondisi
batuan memiliki sifat sangat reaktif. Kondisi
tersebut menyebabkan bahan peledak yang
sudah ditanam meledak dengan sendirinya
karena dipicu perubahan reaksi tanah. Reactive
ground sendiri merupakan akibat dari kondisi
batuan yang mengalami perubahan suhu sangat
cepat, karena dipicu medan listrik bumi atau
faktor lain seper ti panas geotermal.
Seminar Bahan Peledak
Masih di event Mining Indonesia 2013,
tepatnya di hari kedua pameran, 5 September
2013, DAHANA menggelar seminar bahan
peledak. Dengan tajuk Integrated Explosives
services for Mining Sector, seminar ini dihadiri
oleh konsumen PT DAHANA (Persero).

Usai paparannya di depan peserta seminar,
termasuk mitra DAHANA dari Australia, para
peserta cukup antusias dengan memberondong
Budi berbagai pertanyaan. Antusiasme ini
mengindikasikan Pentolite Booster Dayaprime
mulai mudah diterima pasar. Di masa
mendatang, Dayaprime cukup berpotensi
mensubtitusi kebutuhan blasting yang selama
ini masih banyak dipenuhi booster impor,
ungkap Budi.

Dalam paparannya, Direktur Operasi Budi
Antono menjelaskan secara gamblang layananlayanan terbaru yang disediakan oleh Dahana,
seperti produk teranyarnya handak pentolite
booster dengan merk Dayaprime. Dijelaskan
Dahana  Trifita Sepakati Kerjasama
Budi, Pentolite Dayaprime memiliki keunggulan
Masih dalam kesempatan yang sama,
dibanding booster lainnya seperti Dayagel
Dahana  Trifita sepakat untuk membangun
Magnum. Yang pasti Dayaprime punya daya
pabrik emulsi di Subang Jawa Barat.
ledak lebih tinggi ketimbang Dayagel Magnum,
Pembangunan pabrik baru di Kabupaten
ujar Budi.
Subang ini ditandai dengan penandatanganan
Lewat slide presentasi yang ditayangkan, kerjasama oleh Direktur Utama PT DAHANA F.
secara umum menurut Budi, pentolite booster Harry Sampurno, dan Direktur Utama PT Trifita
memiliki density pada kisaran 1,66 g/cc. Perkasa Heri Kusnanto di akhir acara seminar.
Rambatan getaran (velocity of detonation)
Lewat kerjasama dengan perusahaan
mencapai 7500-7800 meter per detiknya
spesialis industri kimia ini, DAHANA secara
sehingga hasil ledakan lebih optimal. Modelnya
bertahap mengganti sekaligus memindahkan
yang dikemas dalam bentuk kapsul sendiri
pabrik Catridge Emulsion di Tasikmalaya dengan
membuatnya mudah dalam perangkaian
instalasi pabrik baru yang lebih modern di
detonator, lebih aman, serta membuatnya tetap
Subang. Selain itu, penempatan pabrik yang
efektif meski dalam kondisi batuan basah.
berada dalam kawasan Energetic Material Center
DAHANA menelurkan 2 model Pentolite (EMC) ini guna mendukung rencana integrasi
Booster yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan distribusi handak yang
konsumen di lapangan, yakni Dayaprime 400 k e s e m u a ny a d i p u s a t k a n d i S u b a n g.
gram dengan kemasan hijau, dan Dayaprime
200 gram dengan pembungkus oranye. Di
pabriknya di Subang, yang merupakan pertama
dan satu-satunya pabrik yang memproduksi
dinamit di Indonesia, kapasitas produksinya
mencapai 3 juta pcs/tahun.
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Selain bisa berakibat fatal selama peledakan,
efek tersebut bisa membuat proses peledakan
berlarut-larut karena butuh tingkat kesulitan
dan ketelitian yang tinggi. Untuk mengatasinya,
Tim EMC kemudian memformulasikan bahan
peledak emulsi baru yang bisa dipakai di site
milik PT Kasongan Bumi Kencana tersebut.

Inovasi adalah investasi yang sangat panjang bagi
perusahaan, langkah awal kita tanamkan inovasi sebagai
budaya perusahaan,
(F. Harry Sampurno)
Tim dari Energetic Material Center (EMC) PT
DAHANA (Persero) kembali melahirkan inovasi.
Kali ini, tim yang dipimpin Kepala EMC Pudji
Suprapto ini berhasil menciptakan bahan
peledak baru dengan nama FRG. Penemuan
handak baru tersebut berawal dari masalah yang
ditemukan pada proses peledakan di site KBK
Mirah, Kalimantan Tengah.
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Diungkapkan Dadan Munawar, Manager
Operasi DTU 1, bahan peledak temuan baru
tersebut efektif ditanam di site yang memiliki
karakteristik khusus tersebut. Ini pertamakalinya
di dunia pertambangan, dan pertamakalinya
diaplikasikan bahan peledak khusus reactive
ground, kata Dadan.
Lebih jauh, temuan handak FRG karya EMC
ini akan dipatenkan dalam waktu dekat. Direktur
Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry Sampurno
mengungkapkan, inovasi produk dan layanan
terus digenjot pada seluruh karyawan. Inovasi
adalah investasi yang sangat panjang bagi
perusahaan, langkah awal kita tanamkan inovasi
sebagai budaya perusahaan, ujar Harry ditemui
di BUMN Award 2013 di Jakarta Convention
Center. (IDR)
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Haru Biru Halal Bihalal
Sudah menjadi tradisi disetiap tahunnya,
bahkan sudah membudaya dalam masyarakat.
Halal bihalal salah satu tradisi tahunan yang
biasa dilakukan setelah Idul Fitri. Di lingkup
keluarga, komunitas bahkan di lingkungan
perkantoran atau tempat kerja. Berkumpul,
bersilaturahmi, dan juga bersalaman untuk
saling memaafkan, sudah menjadi agenda acara
yang biasa dilakukan dalam Halal bihalal.
PT DAHANA (Persero) memiliki tradisi
tersebut. Halal bihalal yang digelar pada hari
Selasa, 20 Agustus 2013, merupakan kedua
kalinya acara ini di laksanakan di KAMPUS
Dahana, setelah kepindahan kantor pusat ke
Subang.
Bertempat di Auditorium, menjadi ajang
berkumpul dan bersilaturahmi seluruh karyawan
PT DAHANA (Persero). Berbeda dengan tahun
sebelumnya, rangkaian halal bihalal tidak hanya
bersalaman, namun ada beberapa agenda yang
disuguhkan dalam kegiatan kali ini, seperti
Pengumuman promosi kar yawan,
penganugerahan 5R dan penglepasan karyawan
purnabakti.
5R, Bendera Putih dan Bendera Hitam
Membumikan program penerapan budaya
kerja Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin (5R) pada
perusahaan, PT Dahana (Persero) memiliki cara
k husus agar 5R bisa di terapk an di
perusahaannya, salah satunya dengan
dilombakan.
Di semester awal 2013 ini, ada beberapa
kategori tempat yang dinilai dalam lomba
penerapan 5R di lingkungan kerja, yakni
perkantoran, pabrik, pergudangan, kantor
pendukung dan site. Mereka berlomba untuk
memperebutkan gelar  Terbaik dalam
menerapkan 5R.
Lomba ini pun menghasilkan pemenang.
Kategori perkantoran untuk area Tasikmalaya
dan Subang gelar terbaik di berikan kepada
Kantor SPI, dan yang terburuk adalah Kantor
Ranperslog. Sedangkan untuk perkantoran area
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Jakarta, gelar terbaik dimenangkan oleh Kantor
Korporasi Jakarta, sedangkan yang di ganjar
gelar teburuk adalah kantor Divisi DTU-1.
Di kategori Pabrik, gelar terbaik di
menangkan oleh Pabrik Shaped Charges di
Tasikmalaya, dan gelar terburuk diberikan
kepada OSP Subang. Untuk Kategori
Pergudangan, posisi terbaik diraih Gudang
Tasikmalaya dan yang terburuk Gudang Subang.
Untuk kategori kantor pendukung, gelar
terbaik dimenangk an oleh Workshop
Tasikmalaya, yang terburuk adalah Workshop
Subang. Dan di kategori Site, Site Batu Licin
Sungkai Kalimantan Selatan mendapat kategori
Terbaik.
Mereka yang terbaik berhak mendapat
bendera putih dan terburuk mendapat bendera
hitam. Bendera itu tentunya akan dipasang di
ruangan, dengan itu orang yang melihat akan
tahu bahwa ruangan itu masuk kategori terbaik
atau terburuk dalam mengimplementasikan
program 5R.
Program 5R adalah penerapan budaya.
B u d ay a k e r j a d i p e r u s a h a a n , u n t u k
perkembangan perusahaan di masa yang akan
datang, dalam menghadapi tantangan di dunia
industri. 5R juga merupakan salah satu upaya
untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman.
Dengan menerapan sikap kerja 5R
diharapkan Tempat kerja menjadi tertata dengan
apik untuk menciptakan kemudahan dan
ketelitian dalam bekerja, mempermudah dalam
hal membersihkan dan merapikan tempat kerja
setiap hari, meningkatkan produktivitas kerja
karena suasana kerja nyaman, memudahkan
mencari barang-barang yg diperlukan lebih
cepat. Dan dengan penerapan 5R diharapkan
akan menghindarkan terjadinya unsafe action
dan unsafe condition.
Siapakah semester berikutnya yang akan
mendapatkan bendera putih dan hitam?
Pastikanlah bahwa kita yang terbaik dalam 5R.
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Selain acara pemberian anugrah, halal bihalal
kali ini sekaligus mengumumkan 10 Karyawan
yang mendapat promosi jabatan eselon 4. Tujuh
diantaranya mendapat promosi jabatan menjadi
Asisten Manager yakni, Eman Suherman B, Nurul
Atiah Suganda, Deni Rakhli Firdaus, Ismail
Kurbani, Rikza Fauzan, Thomson Ferdina Ardian,
Jufal Berlianda. Dan tiga orang menjabat
menjadi Superintendent pada DTU-2 yakni Eko
Tatang Sudjatmiko, Irwan Wiryawan dan
Sulaksono.
Ada promosi tentu ada juga rotasi, enam
orang karyawan yang mendapat rotasi jabatan
diantaranya adalah Abdul Haris Atbaro yang kini
menyeberang dari Divisi Kuari & Konstruksi (DKK)
ke Divisi Tambang Umum (DTU-2), sedangkan
Agus Setiabudi yang bermula di SM Operasi
DT U - 2 h a r u s m e nye b e r a n g k e D K K .
Melepas Purnabakti
Tangannya menyapu mata, berusaha
menahan dan menghapus air mata yang
mengalir di pipinya. Dari mulutnya hanya
terucap beberapa kata, tersengal dan terbatabata. Maaf, saya tidak bisa berkata-kata lagi.
Lalu turunlah dia dari atas podium. Hening
sejenak disegenap ruangan, namun tak lama
riuh tepuk tangan menggelegar sebagai rasa
kagum kepadanya. Dialah, Eman Suherman
yang memberikan ucapan perpisahan di depan
ratusan karyawan PT DAHANA (Persero) dalam
acara Halal Bihalal.
Eman Suherman, kini tengah memasuki
masa pensiun. Tiga puluh tiga tahun dua bulan,
dia habiskan untuk berkarya dan mengabdi di
PT DAHANA. Tahun 1980, dia mulai bergabung
dengan PT DAHANA. Di akhir masa kerjanya
sebagai eselon VII, Eman Suherman selalu
memberikan kesan baik bagi rekan-rekan
kerjanya. Tuteng Suhendi, sebagai rekan
kerjanya, mengungkapkan sosok Eman
Suherman si pekerja keras, tak pernah mengeluh
dalam bekerja.

yang memilik i peran penting dalam
pembangunan Energetic Material Center (EMC)
di Kabupaten Subang, yaitu Waspada Kurniadi.
Tiga puluh tahun lamanya, pria yang biasa di
panggil Waspodo ini, menoreh banyak karya di
PT Dahana. Banyak kenangan yang begitu
mendalam di masa kerjanya, terjangan ombak
dan badai pernah ia lalui bersama untuk
memajukan PT Dahana.
Sosok kharismatik yang pernah menjadi
kepala EMC di tahun 2011 ini, menjadi figur
karyawan yang pantas ditiru. Pudji Suprapto
sebagai kepala EMC yang menggantikan
Waspodo, dalam sambutannya menceritakan
pengalaman hidup bersamanya. Bagi Pudji,
waspodo adalah sosok orang yang mau
berkorban untuk temannya dan tak pernah
mengeluh.
Waspodo itu sosok sahabat yang rela
berkorban, sosok guru yang mau membimbing,
dan pemimpin yang mengayomipapar Pudji
dalam sambutan testimoninya.
F. Harry Sampurno, Direktur Utama PT
Dahana (Persero), dalam sambutannya
mengatakan, mereka tidak kemana-mana,
mereka selalu ada disini. Hanya saja saat ini
mereka tidak bersama kita saat bekerja. Kita
bisa panggil mereka kapan saja untuk sekedar
berjumpa, karena mereka adalah karyawan
terbaik yang dimiliki oleh Dahana. Paparnya.
Purnabakti merupakan masa yang telah
menjadi keharusan dalam sebuah sistem kerja,
regenerasi menjadi acuan untuk keseimbangan
yang berkesinambungan. Sebuah ketentuan
yang sudah menjadi kepastian.
Eman Suherman dan Waspada Kurniadi
merupakan aset PT DAHANA yang sudah begitu
banyak mencurahkan semua tenaga dan
pikirannya untuk kemajuan perusahaan.
Purnabakti adalah masa dimana melepas ikatan
sistem. Terputuslah hubungan kerja namun akan
terus terjalin hubungan silaturahmi dan
kekeluargaan. Terimakasih atas semua
pengabdiannya. (SYA)

Dia sosok pekerja keras, tidak neko-neko
dan tidak pernah mengeluh. Semua pekerjaan
di kerjakan apa adanya ungkap Tuteng Suhendi,
dalam video rekaman testimoni.
Selain Eman Suherman, karyawan lainnya
yang memasuki masa purnabakti adalah sosok
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Peduli Sekitar, Dahana Sebar 1000 Paket Sembako Murah
Paket ini kita salurkan kepada mereka yang
benar-benar berhak membelinya. Ini kan untuk
mereka yang kurang mampu, kata E. Koswara
Kepala Desa Sumurbarang.
Untuk mensiasati kekeliruan data BLSM yang
ada pada pemerintah, pihak desa langsung
mengkonfirmasi setiap RW untuk menyalurkan
paket sembako kepada warganya yang benarbenar berhak menerimanya.
PT DAHANA (Persero) menggelar pasar
murah, dengan menyalurkan 1000 paket
sembako, serempak di tiga desa di Kecamatan
Cibogo, yakni desa Sumurbarang, Desa
Sadawarna, dan Desa Cibalandong, pada Kamis,
4 Juli 2013.
Pasar murah bertajuk Dahana Peduli 2013
ini diprakarsai oleh Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PT DAHANA. Paket
sembako ini bernilai 100 ribu rupiah yang berisi
beras 8 Kg, minyak goreng 1 liter dan gula pasir
1 kg. Masyarakat bisa membelinya dengan
harga 20.000 rupiah per paket.
Dalam pelaksanaannya, PT DAHANA
(Persero) langsung mendistribusikan paket
sembako ini ke tiga dusun. Selanjutnya pihak
dusun yang langsung menyalurkannya kepada
masyarakat. Kegiatan Pasar Murah ini disambut
antusias masyarakat setempat, namun panitia
membatasi pembelian paket sembako ini.
Masyarakat yang boleh membeli sembako ini
adalah masyarakat yang terdaftar sebagai
penerima BLSM .

Tarwin (55) warga dusun Suka Jaya Baplang,
mengaku merasa senang dengan kegiatan ini,
terlebih di tengah mahalnya harga sembako
menjelang bulan ramadhan, ada sembako
murah.
Sembako kan sekarang mahal,
alhamdulillah ada sembako murah kan lumayan
buat persiapan nanti bulan ramadhan,
ungkapnya kepada Dfile.
Lelly Sosidhalia, Ketua PKBL PT DAHANA
(Persero) mengakui bahwa bantuan yang ada
saat ini masih sangat terbatas.
Dahana inginnya memberikan yang lebih
untuk masyarakat, tapi apa daya, kita baru
mampu memberikannya sebatas ini, kata Lelly.
PT DAHANA (Persero) melalui Unit PKBL-nya,
selama ini telah melakukan program-program
kepedulian untuk masyarakat sekitar,
diantaranya Nikah Massal, Pengobatan Gratis,
dan Perbaikan Gizi untuk anak serta program
kemitraan peminjaman lunak untuk modal
usaha. (SYA)

Upgrade SDM Humas di Gathering BUMNIS
Didorong oleh semangat perubahan untuk
terus mengembangkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di lingkungan kehumasan, para
praktisi kehumasan dari BUMN Industri Strategis
menghadiri pertemuan di Hotel Royale Krakatau
milik PT Krakatau Steel Tbk di Cilegon Banten,
pada Jumat (20/09/2013).
Acara yang dikemas dalam Gathering Forum
Komunikasi Humas BUMN Industri Strategis
(BUMIS) ini merupakan yang kedua kalinya
diselenggarakan tahun ini. Sebelumnya, di
pertemuan pertama Maret 2013, para Humas
BUMNIS ini berkumpul di Kantor Manajemen
Pusat (KAMPUS) PT DAHANA (Persero) di
Subang.
Di awal acara, para praktisi humas ini
menerima pembekalan dari Corporate Secretary
PT Krakatau Steel Andi Firdaus. Dalam
paparannya tersebut, Andi menekankan
perlunya tatakelola komunikasi di perusahaan
yang baik, seperti halnya di Krakatau Steel.
"Forum seperti ini sebaiknya dikembangkan
sehingga satu sama lain dapat sharing informasi
dan pengalaman di bidang Kehumasan," ujar
Andi dalam paparannya.
Pada siang harinya, para peserta mendapat
kesempatan sharing interaktif antar humas
BUMNIS ini. Berbagai hal didiskusikan, seperti
pengelolaan media-media perusahaan,
penanganan Lembaga Swadaya Masyarakat
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(LSM), dan aspek penting lain tentang pekerjaan
public relation. Sesi ini ditutup dengan kegiatan
plant tour mengelilingi kompleks industri baja
di Cilegon, termasuk pabrik patungan antara PT
Krakatau Steel dengan Posco Group dari Korea
Selatan, PT Krakatau Posco.
Ke depan, acara seperti ini akan dilakukan
setiap tiga kali dalam setahun. Tak hanya itu,
dari pertemuan di Cilegon telah menelurkan
berbagai ide untuk terus menjaga hubungan
baik, seperti pembentukan mailing list, update
database, serta messenger group.
Salah satu peserta, Bayu Witjaksono
mengungkapkan, penting menjalin komunikasi
antar sesama humas BUMNIS dan bisa saling
menimba ilmu. Acara ini sangat bermanfaat,
karena bisa menjadi benchmark peserta ke
depannya, ungkap Bayu yang merupakan
Public Relations PT PAL Surabaya ini.
Era keterbukaan dan isu yang mengglobal,
telah mendorong dunia kehumasan saat ini
terus berkembang sangat dinamis sehingga
perlu dilakukan upgrade pada sumber daya
manusia (SDM) bidang humas. Hal tersebut
sesuai dengan paradigma baru tentang
hubungan masyarakat, dimana kehumasan
menekankan memelihara hubungan tidak
hanya pada saat krisis, namun bagaimana
memanfaatkan hubungan baik tersebut sejalan
dengan kepentingan perusahaan.
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Kebut Proyek Bandara Kertajati,
DAHANA Ledakan Bukit Jembarwangi
Dikatakan Supriatna, batuan kuari yang
diproduksi saat ini untuk dikirim ke proyek
pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten
Majalengka. Saat ini, proyek bandara
internasional ini ditargetkan rampung pada awal
tahun 2016. Pembangunan landasan bandara
(runway) pun dikebut. Untuk itu, lanjut
Supriyatna, perusahaannya akan kembali
menggandeng DAHANA di beberapa lokasi
pertambangan lain milik SBQ. Dua tempat lagi,
saat ini dalam waktu dekat akan dieksploitasi,
jelasnya.
Dari peledakan di Site Sumedang, selain
menyuplai batuan untuk landasan Bandara
Kertajati, perusahaan kuari yang kerap memasok
material untuk perusahaan pengembang besar
ini juga menjadi penyedia utama bahan baku
precast salah satu BUMN konstruksi, serta
memenuhi permintaan material untuk
Bendungan Karet Waladang di Kabupaten
I n d r a m ay u y a n g s e d a n g d i k e r j a k a n .

Pesatnya pembangunan infrastruktur oleh
pemerintah di kawasan Propinsi Jawa Barat,
seperti pengerjaan proyek jalan tol, bandar
udara, dan bendungan, membuat permintaan
batu belah melonjak tajam. Perusahaan
Manager Hubungan Pelanggan Sektor Kuari
pemasok material konstruksi, PT Selo Bumi
Divisi Kuari & Konstruksi PT DAHANA (Persero)
Quarry (SBQ) pun kewalahan memenuhi
Setio Budhianto mengungkapkan, di site yang
pesanan yang meningkat.
terletak di perbatasan Sumedang Majalengka
Karena kebutuhan material yang masuk ini, DAHANA bisa menghasilkan 2.500 bcm
dalam golongan galian C ini terus meningkat, dalam setiap peledakan. Jika dibanding site
SBQ kini mengoptimalkan tambang di 3 lokasi kuari lainnya, peledakan di Site Sumedang
perbukitan. Namun, saking banyaknya tergolong kecil. Untuk setiap lubang peledakan
permintaan, kapasitas produksi perusahaan dengan menggunakan DANFO dengan
tetap saja tak mencukupi untuk memenuhi kedalaman 6 meter, DAHANA menggunakan
booster Dayagel Magnum 200 ons setiap lubang
kebutuhan pasar.
tembak, dengan kebutuhan 1.300 kg DANFO
Guna mengejar target produksi tersebut,
setiap kali peledakan.
SBQ menggandeng PT DAHANA (Persero)
Peledakan dilakukan satu kali dalam
melakukan peledakan di Desa Jembarwangi,
Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. seminggu, dengan 4 kali ledakan setiap harinya
DAHANA sangat membantu operasi SBQ, tanpa untuk meminimalkan efek air viration, flying
bantuan peledakan dari DAHANA mustahil stone, dan ground vibration, papar Setio. Meski
memenuhi target produksi untuk konsumen sempat terkendala izin dari pemerintah
kita saat ini, ungkap Supriyatna, Manajer setempat, secara umum, menurut Setio, target
Produksi PT Selo Bumi Quarry pada Dfile ditemui blasting perdana di Site Sumedang sudah
tercapai tanpa kendala berar ti. (IDR)
di site peledakan.

26

- 65 / September - Oktober 2013

Kembangkan SDM, Dahana Gelar KJL Sendiri
Untuk menunjang Sumber Daya Manusia
dan memenuhi kebutuhan perusahaan, bagian
Pengembangan SDM dan Organisasi PT Dahana,
menyelenggarakan pelatihan Kursus Juru Ledak
(KJL), yang hanya untuk internal karyawan PT
Dahana. Kursus ini diselenggarakan selama lima
hari mulai senin, 22 Juli sampai dengan 26 Juli
2013, di Gedung Diklat KAMPUS PT Dahana
(Persero), Subang.
Destyana, Manager Pengembangan SDM,
memaparkan beberapa alasan, tentang
penyelenggaran pelatihan ini, salah satunya
adalah karena pada pertengahan tahun 2013,
Pusdiklat Mineral dan Batu Bara, sudah tidak
akan menggelar pelatihan KJL. Sedangkan
perusahaan sekarang ini perlu mengembangkan
sumber daya manusia yang ada.

akhirnya KJL ini pun diselenggarakan, selain itu
anggarannya pun jadi lebih hemat. Meski
p e nye l a n g g a r a a n ny a te r s e n d i r i o l e h
PT DAHANA, untuk pelatihnya tetap langsung
ditangani oleh instruktur dari Pusdiklat Mineral
dan Tambang Dirjen Pertambangan ESDM
Peserta yang mengikuti KJL ini adalah 39
karyawan PT Dahana yang dalam kerjanya
bersentuhan langsung dengan handak, seperti
K3LH, bagian gudang, bagian produksi dan
tentunya mereka yang biasa menangani
peledakan di Site. (SYA)

Saat ini karyawan yang harus ikut KJL cukup
banyak, sedangkan Pusdiklat sudah menutup
program KJL nya, dan ada lagi pada Tahun
depan, ujar Destyana
Destyana pun menambahkan bahwa dalam
pengembangan SDM, tidak mungkin harus
menunggu tahun depan, sedangkan kebutuhan
perusahaan harus terpenuhi saat ini. Maka pada
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Humor
Keturunan Yugoslavia

Pelajaran dari Sebuah Ember
Suatu hari, seorang guru berbicara di depan
sekelompok mahasiswa bisnisnya, dan ia
berusaha mengajarkan sesuatu dengan
memakai ilustrasi yang tidak akan dengan
mudah dilupakan oleh para siswanya. Ketika
dia berdiri dihadapan siswanya dia
mengeluarkan ember berukuran galon yg
bermulut cukup lebar, dan meletakkannya di
atas meja.
Lalu ia juga mengeluarkan sekitar selusin
batu berukuran segenggam tangan dan
meletakkan dengan hati-hati batu-batu itu ke
dalam ember. Ketika batu itu memenuhi ember
sampai ke ujung atas dan tidak ada batu lagi
yg muat untuk masuk ke dalamnya, dia
bertanya: "Apakah ember ini sudah penuh?"
Semua siswanya serentak menjawab, "Sudah!"
Kemudian dia berkata, "Benarkah?" Dia lalu
meraih dari bawah meja sekeranjang kerikil.
Lalu dia memasukkan kerikil-kerikil itu ke dalam
ember sambil sedikit mengguncangguncangkannya, sehingga kerikil itu mendapat
tempat diantara celah-celah batu-batu itu.
Lalu ia bertanya kepada siswanya sekali lagi:
"Apakah ember ini sudah penuh?"
Kali ini para siswanya hanya tertegun,
"Mungkin belum!", salah satu dari siswanya
menjawab. "Bagus!" jawab sang guru. Kembali
dia meraih ke bawah meja dan mengeluarkan
sekeranjang pasir. Dia mulai memasukkan pasir
itu ke dalam ember, dan pasir itu dengan
mudah langsung memenuhi ruang-ruang
kosong diantara kerikil dan bebatuan. Sekali
lagi dia bertanya, "Apakah ember ini sudah
penuh?"
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"Belum!" serentak para siswanya menjawab.
Sekali lagi dia berkata, "Bagus!"
Lalu ia mengambil sebotol air dan mulai
menyiramkan air ke dalam ember, sampai ember
itu terisi penuh hingga ke ujung atas. Lalu si
guru ini memandang kepada para siswanya dan
bertanya: "Apakah maksud dari ilustrasi ini?"
Seorang siswanya yg antusias langsung
menjawab, "Maksudnya, betapapun penuhnya
jadwalmu, jika kamu berusaha kamu masih
dapat menyisipkan jadwal lain kedalamnya!"
"Bukan!", jawab si guru, "Bukan itu maksudnya.
Sebenarnya ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa:
JIKA BUKAN BATU BESAR YANG PERTAMA KALI
KAMU MASUKKAN, MAKA KAMU TIDAK AKAN
PERNAH DAPAT MEMASUKKAN BATU BESAR ITU
KE DALAM EMBER TERSEBUT.
"Apakah batu-batu besar dalam hidupmu?
Mungkin anak-anakmu, suami atau istrimu,
orang-orang yg kamu sayangi, persahabatanmu,
kesehatanmu, mimpi-mimpimu. Hal-hal yg
kamu anggap paling berharga dalam hidupmu.
Ingatlah untuk selalu meletakkan batu-batu
besar tersebut sebagai yg pertama, atau kamu
tidak akan pernah punya waktu untuk
memperhatikannya. Jika kamu mendahulukan
hal-hal yang kecil dalam prioritas waktumu,
maka kamu hanya memenuhi hidupmu dengan
hal-hal yang kecil, kamu tidak akan punya waktu
untuk melakukan hal yang besar dan berharga
dalam hidupmu". (Sugeng)
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Seorang guru baru tengah
mengabsen murid-muridnya.
Sang guru tertarik dengan
sebuah nama, dan memanggil
murid dengan nama tersebut.
Guru : Smary Saklitinov, coba
kemari
Murid : Iya Bu.
Guru : Sini kamu Nak, kamu
keturunan Yugoslavia ya?
Murid : Bukan Bu.
Guru : Lalu kenapa nama
kamu Smary Saklitinov?
Murid : O, Smary itu singkatan
dari nama Bapak saya
S(urtono) dan Ibu saya
Mary(anti).
Guru : Mmmm.. kalau
Saklitinov?
Murid : Sabtu kliwon tiga
november
Korban Jiwa
Kejadiannya pada saat musim
mudik lebaran, di daerah
pantura terjadi kecelakaan
antar bus dan truk. Seorang
saksi tunggal yang melihat
kejadian tersebut menelpon
polisi.
Selamat siang Pak Saya mau
melaporkan telah terjadi
kecelakaan antara bus dan
truk
Bagaimana kondisi dan
keadaan penumpang, apakah
ada korban jiwa? tanya
petugas
Iya Pak, 1 org mati di tempat,
2 luka parah, 3 luka ringan, 4
sehat, 5 sempurna 

File santai
mangkuk buburnya, tapi ia tidak
menghiraukan sekrup tersebut
mungkin karena enaknya rasa
bubur itu. Hari berikutnya
seperti biasa dia datang lagi, sial
betul hari itu ia mendapatkan
lagi sebuah paku kecil dalam
mangkuknya tapi ia tetap
bersikap tenang & menikmati
hidangannya. Bertahun-tahun
sudah ia berlangganan bubur
tersebut walaupun seringkali ia
mendapatkan benda-benda
keras dalam mangkuknya.
Pada suatu hari ia terjadilah
perbincangan keduanya .
Pedagang bubur,  Kelihatannya
anda suka sekali dengan bubur
ayam saya ini, enak ya?
Pelanggan, Sebenarnya sih
tidak, tapi gara-gara bubur
ayam bapak ini sekarang saya
sudah punya toko bangunan!!.

Jenderal Angkatan Udara dan
Anak Kecil Yang Marah
Ketika pesawat sedang bersiap
untuk take-off, seorang anak 5
tahun marah-marah dengan liar.
Tidak peduli apa karena
frustrasi, sang ibu mencoba
menenangkannya, namun anak
itu terus berteriak keras dan
menendang kursi di
sekelilingnya.
Tiba-tiba, dari bagian belakang
pesawat, seorang pria tua
dengan seragam Jendral

Angkatan Udara terlihat
perlahan-lahan berjalan ke
depan, menghentikan ibu
yang bingung dengan tangan
terangkat. Berambut putih,
sopan, Jendral bersuara
lembut itu membungkuk ke
bawah, menunjuk ke arah
dadanya, berbisik sesuatu ke
telinga anak itu.
Seketika, anak itu tenang,
dengan lembut memegang
tangan ibunya, dan secara
tenang mengikatkan sabuk
pengamannya. Semua
penumpang lain bertepuk
tangan secara spontan.
Perlahan-lahan Jendral itu
berjalan kembali ke tempat
duduknya, dan salah satu
petugas kabin menyentuh
lengan bajunya. Maaf,
Jenderal, tanya dia dengan
tenang, apakah saya bisa
bertanya mantra ajaib apa
yang digunakan pada anak
kecil itu?
Orang tua itu tersenyum
tenang dan lembut mengaku,
Aku menunjukkan padanya
wing pilot saya, bintang jasa,
dan pita pertempuran, dan
menjelaskan bahwa dengan
tanda penghargaan itu saya
berhak untuk memilih dan
membuang salah satu
penumpang keluar dari
pesawat.

Suka Dengan Bubur Ayam
Seorang pelanggan bubur
ayam yang sedang menikmati
makanannya mendapatkan
sebuah sekrup dalam
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Mining Indonesia 2013
JI Expo Kemayoran, 4 - 7 September 2013

Foto Bersama (Ki-Ka) Budi Antono (Direktur Operasi), Marzan
Aziz Iskandar (Komisaris), Bambang Agung (Dirtekbang) di
Booth Outdoor Space Dahana.

Driver Cantik Explosives Mixing Truck terlihat lebih anggun
dengan driver model

Visitor Asing Tidak hanya pengunjung lokal, visitor asing
juga tertarik dengan booth Dahana.

Penghargaan PT DAHANA (Persero) memberikan
penghargaan kepada loyal customer di ajang Seminar Handak

Ramai Booth Dahana dikunjungi oleh pengunjung

MoU Foto bersama setelah penandatanganan MoU
pembangunan pabrik cartridge emulsion antara Dahana dan
Trifita

Pemandu Stand Direktur Utama F. Harry Sampurno turut
memandu booth OS Dahana yang menampilkan Explosives
Mixing Truck.

Test Booster Hasil uji coba booster Dayaprime Dahana.
Dayaprime memberikan hasil yang lebih baik.

Interaktif Peserta seminar bertanya dalam sesi tanya jawab
seminar handak

30

Partner Partner bisnis Dahana dari Australia bersama Direktur
Utama PT DAHANA (Persero)
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Halal Bihalal Karyawan PT DAHANA (Persero) Subang, 20 Agustus 2013

Gathering Forum Komunikasi Humas BUMN Industri Strategis
(FK Humas BUMNIS) Cilegon, 20 September 2013

Pensiun Waspada Kurniadi dan Eman Suherman Rotasi Karyawan menerima penugasan di lokasi yang baru
telah menyelesaikan masa baktinya di Dahana.
Foto Bersama Praktisi Humas dari BUMN Industri Strategis berfoto bersama

Promosi Karyawan mendapatkan promosi kenaikan jabatan

Plant Tour Humas BUMNIS diajak mengunjungi pabrik baja yang ada di
lingkungan PT Krakatau Steel

Tegar Waspada Kurniadi tampak tegar ketika memberikan
pesan-pesannya dihadapan karyawan Dahana yang masih aktif.

Menangis Eman Suherman tidak kuasa
menyelesaikan sambutannya karena haru.
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Bersalaman Karyawan Dahana bersalaman diakhir acara Halal
Bihalal.
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Pembekalan Humas BUMNIS mendapatkan pembekalan dari Sekretaris Perusahaan
PT Krakatau Steel
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Rumus Kerja Titan Irawan

Pensiun, Waspada Kurniadi Turun Gunung Menjadi Dosen
Saya ingin bangsa ini memiliki tenaga handal lebih banyak dalam bidang bahan peledak,
Pensiun dari pekerjaannya bergelut di
industri bahan berenergi tinggi, tak lantas
membuat mantan Staf Ahli Pengembangan
Teknologi dan Sistem PT DAHANA (Persero),
Waspada Kurniadi sepenuhnya meninggalkan
dunia bahan peledak. Berbagai pilihan mengisi
masa pensiun sempat mampir ke benaknya. Dari
mulai fokus mendalami tafsir Al-quran,
mengurus cucu, hingga terjun ke dunia politik.
Namun berpegang pada prinsip
hidupnya Tiada yang kekal selain ilmu. Dari
sekian banyak pilihan mengisi kesibukan di masa
purnabaktinya, Waspada justru memilih turun
gunung menularkan ilmunya dengan menekuni

karir sebagai dosen ahli. Saya ingin bangsa ini
memiliki tenaga handal lebih banyak dalam
bidang bahan peledak, kata Waspada ditemui
Dfile di Energetic Material Center (EMC) Subang.
Bagi pria asli Tulungagung ini,
mempelajari dan mengembangkan bahan
peledak sudah menjadi panganan sehari-hari.
Sudah 28 tahun lebih Waspada bergelut dengan
bahan peledak perusahaan. Bahkan terhitung
sejak tahun 2008, Waspada dipercaya memimpin
di Departemen Pusat Pengembangan Teknologi
di Tasikmalaya yang kini telah berganti baju
menjadi EMC Subang.
Menurut Waspada, intelektualitasnya
di Industri Bom ini wajib ditularkan sebanyak
mungkin. Ia menambahkan, mengajar tak hanya
aktivitas sebatas dalam tataran pengembangan
akademik. Mengajar adalah tingkat tertinggi
saat pengetahuan yang dimiliki bisa bermanfaat
untuk kemajuan Bangsanya. Saya punya mimpi
Indonesia memiliki tenaga-tenaga ahli dalam
mengembangkan industri bahan peledak
militer, papar Waspada.
Untuk tempat membagi ilmunya,
Waspada memilih mengajar tak jauh dari
kediamannya di Kota Tasikmalaya. Sesuai
rencana, saya akan mengajar di Fakultas
Pertambangan Universitas Muhammadiyah
Tasikmalaya yang akan segera dibuka, ujar
Waspada. Bidang keilmuan yang menjadi fokus
mengajarnya pun masih tak jauh dari urusan
handak. Masih dalam keahlian Teknik
Peledakan dan Kimia Energi, imbuh peraih
Doktor Universitas Brawijaya ini.
Dedikasinya dalam pengembangan
ilmu pengetahuan di sektor bahan peledak di
tubuh PT DAHANA pun tak perlu diragukan.
Waspada menjadi salah satu anggota Tim P4
yang merumuskan Kompleks EMC Subang
menjadi salah satu sekolah pengembangan
Handak berkelanjutan. Bagi Waspada, kompleks
industri semodern apa pun, tanpa Penelitian
dan Pengembangan (Litbang) tidak akan
berumur panjang. EMC harus dimaksimalkan
dalam membentuk ahli-ahli bahan peledak
Indonesia, pungkasnya.
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Bekerja atau berkarya? Apa perbedaan di
antara keduanya? Bekerja artinya sibuk
melakukan pekerjaan, namun pekerjaan
tersebut dirasa tidak memberikan arti mendalam
bagi hidup kita. Sementara berkarya, adalah
bekerja yang memberikan kepuasan batin,
karena hasil karya kita bisa dinikmati oleh diri
sendiri bahkan orang lain.
Begitu jawaban bila melontarkan pertanyaan
pada Titan Irawan bagaimana seharusnya
karyawan bekerja. Bagi Senior Manager Operasi
Khusus DTU 1 PT Dahana (Persero) ini, satusatunya tempat bekerja yang bisa memberikan
keduanya, bekerja dan berkarya, hanya
ditemuk an di PT DAHANA (Persero).
Bekerja di BUMN handak ini, pria kelahiran
23 Februari 1971 ini mengakui tak hanya bekerja
dengan apa yang seharusnya dikerjakan, namun
bagaimana pekerjaan tersebut bisa menjadi
pekerjaan yang dilakukan dengan hati dan tanpa
batas mengembangkan kemampuan sendiri.
Saya sudah pernah bekerja di perusahaan
tambang sebelum merapat ke Dahana. Yang

saya rasakan bekerja hanya bekerja untuk job
description masing-masing, di Dahana kita bisa
ciptakan added value untuk diri sendiri dan
perusahaan, jelas Titan.
Ia pun kerap menemukan pembunuhan
karakter di tempat kerja lain. Di Dahana, pria
yang rajin bolak-balik Kalimantan ini justru
menemukan hal sebaliknya. Di sini kita bisa
mengembangkan diri dengan multi disiplin
dalam bekerja, seorang karyawan bisa
melakukan pekerjaan apa yang seharusnya ia
tak kerjakan, dan justru itu bisa
mengembangkan diri dan perusahaan, seperti
seorang site coordinator yang bisa menjadi raja
kecil di tempat kerjanya, imbuh Titan. (IDR)

Obat Nasionalisme yang Mulai Luntur
Pernahkah kita merasakan lunturnya
semangat nasionalisme? Merasa kehilangan
semangat berkarya untuk bangsa? Hal tersebut
pernah dirasakan oleh salah satu karyawan PT
DAHANA (Persero), Abdul Haris Atbaro, Senior
Manager Operasi Divisi Kuari & Konstruksi.
Dirinya mengaku tengah merasakan hal itu.
Zaman semakin berubah, dan seringnya
membuat semangat nasionalisme pun terus
terkikis. Dan itu harus segera di obati!

Bagi dirinya, upacara peringatan proklamasi
memiliki atmosfir yang berbeda, seakan
memberikan ruh semangat nasionalisme,
merenungi dan membayangkan masa-masa
perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
Terlebih saat ini motto perusahaan telah berganti
menjadi serving the nation better.

Menurut Haris, tidak hanya dengan upacara
untuk bisa menumbuhkan kembali semangat
nasionalisme, biasanya Haris menonton film
U n t u k m e m b a n g k i t k a n s e m a n g a t yang bertemakan perjuangan Indonesia, dan
nasionalisme, pria berdarah campuran Jambi semangat itu bisa tumbuh kembali.
Betawi ini mengaku punya cara tersendiri. Salah
Semangat kebangsaan itu harus tetap ada
satunya dengan mengikuti acara seremonial
karena siapa lagi yang akan memperjuangan
kebangsaan berupa upacara peringatan
Indonesia selain kita sebagai warganya,
Proklamasi kemerdekaan.
pungkasnya. (SYA)
Pria yang akrab di panggil Haris ini, rela
menempuh perjalanan seorang diri dari JakartaSubang hanya untuk sekedar ikut upacara
peringatan kemerdekaan di Kantor Pusat PT
DAHANA.
Kan hari sabtu libur, kantor yang di Jakarta
tidak ngadain upacara, yang ngadain cuma
kantor yang di Subang. Ya saya ikut upacara di
Subang saja, ungkap Abdul haris kepada Dfile
di sela-sela persiapan upacara 17 Agustus.
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DAHANA adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)
di bidang industri strategis
yang memberikan layanan
bahan peledak terpadu untuk
sektor Migas, Pertambangan
Umum, Kuari dan Konstruksi
serta bahan peledak
pertahanan.

Serving the nation better!
Inovasi menjadi kata inti DAHANA untuk terus
berkembang baik dari segi produk baru maupun
proses yang lebih efisien.
DAHANA telah berhasil mendirikan Pabrik
Cartridge Emulsion, On-site Plant, ANFO, Pabrik
Detonator Electric dan Non-electric, Pabrik
Ammonium Nitrate, solution dan Pabrik Booster,
serta mendirikan gudang penyimpanan bonded
magazine.

PT DAHANA (Persero) atau DAHANA adalah
badan usaha milik negara terdepan yang
melayani kebutuhan negara dan komersial
dalam bidang bahan berenergi tinggi baik di
dalam negeri maupun luar negeri khususnya di
Pada tahun 2012, DAHANA menyelesaikan
ASEAN.
pembangunan fasilitas pengembangan dan
Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini
manufaktur terbesar di ASEAN yang dinamakan
berawal dari proyek Angkatan Udara Republik
Energetic Material Center (EMC) berlokasi di
Indonesia (AURI) pada tahun 1966 yang dikenal
Subang, Jawa Barat.
dengan Proyek Menang, berlok asi di
DAHANA sadar tumpuan perusahaan terletak
Tasikmalaya, Jawa Barat.
pada pengelolaan sumber daya manusia yang
Kemudian, pada tahun 1973 diresmikan menjadi
mumpuni, sistem manajemen yang efektif, dan
Perusahaan Umum DAHANA berdasarkan
tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini
Peraturan Pemerintah No. 36/1973. Terakhir,
ditunjukkan dengan komitmen manajemen PT
ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan pada
DAHANA (Persero) melalui Kebijak an
tahun 1991.
Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja
DAHANA telah teruji dan terbukti mampu dan Lingkungan serta sertifikasi ISO 9001:2008,
menyediakan jasa peledakan terpadu untuk ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007 yang
berbagai kebutuhan dan kondisi secara telah diperoleh perusahaan.
memuaskan, termasuk bench blasting, trench
Dalam era lahir kembali, DAHANA ingin melayani
blasting dan underwater blasting yang cukup
negeri lebih baik dengan menjadi mitra
kompleks. DAHANA mampu menangani proses
pemerintah dalam pengembangan industri
peledak an secara lengk ap mulai dari
pertahanan di tanah air. SERVING THE NATION
perancangan, kalkulasi, persiapan drill hole,
BETTER!
konfigurasi peledakan, penyediaan bahan
peledak, pelaksanaan peledakan, hingga
pengamanan operasional.

Pabrik DAYAGEL

Pabrik DANFO

Pabrik DAYADET ELECTRIC

Pabrik DAYADET NON ELECTRIC

Pabrik SHAPED CHARGES

Pabrik DAYAPRIME

