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Daftar Isi

Merayu Konsumen dari Mulut ke Mulut
ini mengundang beberapa perusahaan ke
fasilitas produksi handak Dahana. Namun itu
hanya satu dari sekian jurus memperluas pasar
bahan peledak (handak) Dahana.

Jurus pemasaran terbaik adalah dari mulut
ke mulut. Itu jawaban mutlak bila bertanya
bagaimana sebuah stategi pemasaran pada
seorang yang bergelut di bidang Multi
Marketing Level (MLM). Strategi para agen
penjualan dari perusahaan MLM ini biasanya
punya 2 strategi ampuh dalam menggaet
konsumennya, yaitu dengan menjual, sekaligus
melakukan demontrasi bagaimana produk yang
dijualnya mempunyai keunggulan yang tak
dimiliki produk sejenis. Terlihat sepele, namun
setelah itu, sebuah promosi dapat menyebar
dengan sendirinya, tanpa mengeluarkan biaya
beriklan di media, pun dengan hasil yang jauh
lebih efektif.
Ternyata, 2 kunci strategi merketing tersebut,
yaitu dari mulut ke mulut dan demontrasi
produk, tak hanya monopoli perusahaan MLM.
Adalah PT Dahana (Persero) yang juga
melakukan hal serupa saat mempromosikan
perusahaan, sekaligus produk dan jasanya pada
perusahaan-perusahaan tambang yang tak lain
konsumenya. Pada banyak kesempatan,
perusahaan dengan nakhoda F. Harry Sampurno

Strategi marketing tersebut terbukti cukup
ampuh merayu konsumen. Dengan
mengenalkan langsung konsumen pada produk,
fasilitas produksi, dan memperagakan
kehandalan handak Dahana nyatanya telah
menjadi modal utama BUMN ini memperluas
jejaring pasarnya. Di luar konsumen lama, tahun
ini, perusahaan menargetkan bisa menyerap
pasar handak untuk kebutuhan tambang
batubara, dan mineral yang saat ini Dahana
hanya mampu meraup market share domestik
sebesar 20 persen di kedua sektor tersebut.
Pangsa pangsa pasar yang terbilang kecil untuk
ukuran sebuah perusahaan handak yang
memiliki gudang handak lengkap, On Site Plant
(OSP) tersebar, dan pabrik handak terintegrasi
terbesar di Asia Tenggara.
Dengan keberhasilan pemasaran ala MLM
tersebut, Dahana menggarap sejumlah site
pertambangan yang ada saat ini. Maka tak
berlebihan bila pencapaian perusahaan eks
proyek TNI AU ini terbilang luar biasa. Ini menjadi
lompatan jauh perusahaan yang pernah
mengalami periode nyaman saat monopoli, dan
periode tubir saat krisis ekonomi. Satu tugas
lain yang diemban Dahana, sebagai perusahaan
yang dimiliki pemerintah, perseroan bertekad
mengurangi ketergantungan handak luar negeri
pada sektor pertambangan, khususnya batubara
dan mineral. Perusahaan yang tak semata
mengejar laba tahunan, namun bagaimana
menjadi bagian dari lokomotif kemandirian
ekonomi sektor pertambangan dalam negeri.
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Menjual Handak, Membawa Nama Indonesia
Cinta produk dalam negeri nampaknya
masih hanya menjadi slogan. Fakta tersebut
hampir bisa dengan mudah ditemui di sekitar
kita, entah dengan berbagai alasan, brand luar
negeri kerap dianggap lebih pas meski nyatanya
kerap menihilkan kualitas. Di dunia usaha, Ia
hanya dilaksanakan sebagai usaha memenuhi
kewajiban, sebagai usaha minimal yang harus
dilakukan, itu pun
karena ada regulasi.

Menilik pasar handak batubara dan mineral yang
masih didominasi impor, dan sebagian lagi
diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan
handak asing, Dahana mulai gencar melakukan
penetrasi pasarnya ke pasar potensial tersebut.
Bukan dengan jalan monopoli yang pernah
didapatkan Dahana jauh sebelumnya, pasar
handak tersebut dilakukan dengan strategi
marketing yang
efektif.

Itu pula yang
terjadi di dunia
pertambangan
mineral
dan
batubara di dalam
negeri. Satu dari
sekian banyak
produk adalah
bahan peledak,
i n d u s t r i
pertambangan, baik
mineral maupun
batubara, masih
e n g g a n
mengkonsumsi bahan peledak dalam negeri
dalam operasi mereka. Meski kualitas dan harga
bisa dikatakan bersaing, bahkan cenderung
sama untuk produk bahan peledak .

Salah satu
usahanya, yak ni
mengundang 6
perusahaan
kontraktor batubara
nasional ke Energetic
M a t e r i a l Ce n t e r
(EMC) di Subang.
Kehadiran keenam
perusahaan
tambang batubara
yang disertai pejabat
Kementerian ESDM
tersebut menjadi
kabar utama Dfile edisi 62 ini. Di bulan kedua
tahun 2013 ini pula, seluruh manajemen hingga
level direksi Dahana disibukkan dengan rapat
kerja (raker) yang tahun ini dilaksanakan di
Subang, berbagai rencana strategi dan target
kerja setiap divisi hingga unit kerja disusun. Di
luar kedua kabar tersebut, masih banyak
informasi-informasi yang tentunya tak kalah
penting. Selamat membaca.

Pembaca yang Budiman
Menjual handak sekaligus membawa nama
Indonesia, itulah yang coba dilakukan PT Dahana
(Persero), sebagai produsen handak milik negara.

Media Komunikasi
www.dahana.com
http://portal.dahana.com
www.dahana-blog.blogspot.com
www.bumn.go.id/dahana
facebook: dahana persero
facebook: dfile dahana
twitter: @ptdahana
majalah Dfile
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Rapat kerja (Raker) Penjabaran RKAP tahun 2013
Membumikan Nilai Budaya Perusahaan
Rapat kerja (Raker) penjabaran Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan suatu
agenda rutin yang biasa dilakukan oleh PT
Dahana (Persero). Memasuki awal tahun 2013,
perusahaan penghasil handak ini menggelar
raker pada 31 Januari  1 Februari 2013 di Kantor
Manajemen Pusat (KAMPUS) DAhana, Jl Raya
Subang  Cikamurang.

KONSUMEN MENANAM POHON
Pernah kita mendengar sebuah keterangan
yang berbunyi Tanamlah bibit pohon yang ada
di tanganmu sekarang juga meski besok
kiamat.. Ya.. keterangan ini merupakan
penggalan dari sebuah hadist yang
menerangkan tentang menanam pohon.
Seperti halnya sebuah peristiwa yang
berhasil DFile liput. Saat itu hari menjelang sore,
hujan pun turun cukup deras. Waktu yang
bersamaan dengan berakhirnya sesi pertemuan
antara PT Dahana (Persero) dengan Kementerian
ESDM dan 6 perusahaan tambang batu bara
terbesar di Indonesia, di gedung Diklat Kampus
Dahana, Subang (29/01).
Di ujung agenda pertemuan ini, ada sesi
menanam bibit pohon, namun sepertinya cuaca
diluar tidak begitu mendukung, hujannya cukup
deras. Niat baik ini awalnya akan dibatalkan,
namun melihat respon dari para konsumen atas
kesiapannya berhujan-hujanan, maka niat
baik untuk menanam pohon ini terus
dilaksanakan.

Meski hujan-hujanan, penanaman pohon ini
tetap dilaksanakan. Tepatnya di tanah kosong
halaman Kampus Dahana. Penanaman pohon
ini merupakan sebuah bentuk komitmen
Dahana dan konsumennya untuk Go green.
Sebagai mana platform Dahana saat ini menjadi
perusahaan handak yang ramah lingkungan
Acara tersebut merupakan rangkaian dari
agenda per temuan ser ta kunjungan
Kementerian ESDM dan 6 Perusahaan tambang
batu bara terbesar di Indonesia yakni PT Kaltim
Prima Coal, PT Indominco, PT Berau Coal, PT
Arutmin, PT Adaro, dan PT Kideco.
Kunjungan ini merupakan bagian dari
usaha kementerian yang dipimpin Jero Wacik
ini untuk mensinergikan industri pertambangan
dengan produk dalam negeri. Di bawah arahan
Heri Nurzaman, Kepala Subdit Bimbingan Usaha
Batubara Kementerian ESDM, perusahaanperusahaan tambang batubara ini diajak
mengenal lebih jauh perusahaan handak plat
merah ini. (SYA)

langsung kedalam kinerja perusahaan. Karena
itu perusahaan yang baik akan selalu
memberikan perhatian yang lebih terhadap
perkembangan karyawannya paparnya.

Sama halnya apa yang disampaikan oleh, F.
Harry Sampurno pada saat memberikan arahan
dan kebijakannya sebagai Direktur Utama PT
Dahana. dia mengatakan bahwa nilai budaya
Agenda raker selama 3 hari ini dihadiri oleh perusahaan bukanlah sesuatu yang abstrak,
56 pejabat perusahaan, termasuk didalamnya telah jelas didalamnya bahwa itu merupakan
Direksi, Deputi Direktur, Kepala EMC, Kepala SPI, sebuah prinsip kerja dan suatu karakter yang
Sekretaris Perusahaan, General manager dan dimiliki oleh perusahaan dan karyawannya.
Staff ahli perusahaan serta para senior manager
Tidak hanya Direktur Utama yang
berikut dengan para managernya. Dengan
memberikan
arahan dan kebijkannya, namun
berkumpulnya para pejabat perusahaan, seperti
Direktur
Operasi,
Direktur Keuangan dan SDM,
halnya yang tertuang dalam pedoman raker
dan
Direktur
Teknologi
dan Pengembangan,
bahwa salah satu tujuan raker adalah untuk
ikut
memberikan
arahan
dan kebijakannya.
menyusun langkah  langkah atau kegiatan
jadwal dan pendanaan dalam rangka
Begitupun dengan setiap unit kerja ikut serta
pencapaian target/sasaran perusahaan. memaparkan Implemetation plan, mulai dari
Acara raker kali ini resmi dibuka oleh Seger Divisi Migas, DTU,DKK, SPI, SEKPERS, Keuangan
Budiarjo, Asisten Deputi Bidang Industri Strategis Korporasi, Pusat Pengembangan bahan
& Manufaktur Kementerian BUMN RI. Hadir pula Berenergi tinggi, dan juga Rensperslog.
nara sumber dari YARA Norwegia, Mark Ridings Kemudian, agenda raker selama 3 hari ini ditutup
yang memberikan presentasi tentang teknologi dengan penandatanganan penjabaran pogram
terbaru handak. Raker penjabaran RKAP kali ini kerja RKAP 2013. (SYA)

mengangkat tema  Menciptakan Keunggulan
Kompetitif dengan Pembentukan Karakter
Karyawan Berdasarkan Nilai Budaya Perusahaan.
Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI, Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, yang
hadir sebagai keynote speaker dalam acara
pembukaan raker ini, memaparkan akan
pandangannya tentang tema yang diusung
pada raker penjabaran RKAP 2013.

Menurutnya, nilai budaya perusahaan
seharusnya tidak hanya menjadi sebuah
formalitas, dan seharusnya nilai budaya
perusahaan sudah menjadi sebuah karakter
dalam kepribadian para karyawan.
Karakter karyawan merupakan salah satu
engine gold didalam menciptakan keunggulan
kompetensi karyawan yang akan berdampak
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DirJen POTHAM KEMHAN RI
Kunjungi Pabrik Booster
Suatu kehormatan bagi PT Dahana (Persero),
dengan hadirnya Direktur Jendral Potensi
Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia, Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, dalam acara
pembukaan rapat kerja (Raker) penjabaran
rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) PT
Dahana (Persero) Tahun 2013 di Kantor
Manajemen Pusat PT Dahana (Persero), Jl. Raya
Subang  Cik amurang. K amis (31/1)
Disela-sela agendanya yang padat, Dirjen
Pothan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat menyempatkan
waktu untuk hadir dalam pembukaa acara raker
untuk menjadi keynote speaker tentang tema
yang diusung Raker Penjabaran RKAP 2013
yaitu  Menciptakan Keunggulan Kompetitif

Asdep ISM Seger Budiarjo menandatangani prasasti
pencapaian rancang bangun MMU ke-12

dengan. Pembentukan Karakter Karyawan
Berdasarkan Nilai Budaya Perusahaan.
Pada kesempatan kali ini pula, Dirjen yang
juga meresmikan OSP PT Dahana di Karimun ini
berkesempatan melakukan plant tour mengitari
kawasan Ring 1 dan melihat langsung pabrik
teranyar yang dimiliki PT Dahana (Persero)
yaitu pabrik booster, pabrik pertama di
Indonesia dengan skala besar dengan produk
yang diberi label Dayaprime. Pabrik booster ini
rampung pada Desember 2012, atas kerjasama
PT Dahana (Persero) dengan DAK Energetics
Limited Persusahaan asalam Amaerika Serikat.
Bersama para tamu undangan dan para
pejabat Dahana. Orang nomor satu di Direktorat
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Dahana Jobsite Pama
Sabet Gold Performance
Dirjen Pothan RI menandatangani prasasti pabrik booster

Jendral Potensi Pertahanan ini, berkenan untuk
masuk kedalam pabrik dan melihat langsung
kelengkapan dan kinerja perlatan pabrik yang
mampu menghasilkan produk handak dengan
daya ledak paling tinggi diantara jenis handak
yang biasa dipakai di dunia pertambangan saat
ini.
Pada akhirnya sebelum meninggalkan lokasi
pabrik booster, Orang yang memiliki
kewenangan merumuskan kebijkan
Kementerian di bidang potensi pertahanan nir
militer ini, meninggalkan jejaknya dengan
menorehkan tandatangannya pada batu prasasti
yang berada di depan pabrik booster.
Ini pertanda sebuah dukungan penuh
kepada PT Dahana untuk terus berperan penuh
dalam menyongkong kemadirian bangsa dalam
produksi handak. (SYA)

Jobsite PT Dahana yang melayani PT Pama
Persada Nusantara (Pama) nampaknya tak
pernah surut dari prestasi. Setelah sebelumnya
PT Dahana berhasil menyabet 9 penghargaan
Best SHE Performance bulanan, jobsite yang
masuk site Melak ini kembali meraih
penghargaan, raihan kali ini adalah Golden Pin
yang merupakan penghargaan Best SHE
Performance selama jangka satu tahun operasi.
Pencapaian Dahana dalam penghargaan
ini merupakan raihan yang mengalahkan 7
perusahaan subkontraktor lain di site tambang
batubara tersebut. Selain Golden Pin, yang
teranyar yakni Best SHE Performace bulan
Januari 2013 yang juga dimenangkan BUMN
yang berpusat di Subang ini.
Dikatakan Lalu Tiramjati, Foreman Melak
Jobsite Project DTU-2, Penghargaan dinilai
dengan kriteria safety, health, and environment.
"Dari aspek safety, penilaian didasarkan pada
perolehan SAP (SHE Accountability Program)
dengan rekor 100%. No law enforcement dan
selalu mengikuti safety rule PT Pama di area
pergudangan, jalan tambang, maupun di lokasi
pertambangan", papar Tiramjati.
Lalu Tiramjati melanjutkan, dari aspek
environment Dahana berhak mendapatkan
penghargaan ini didasarkan pengelolaan
lingkungan yang baik, penggunaan oil trap dan
penerapan prinsip 3R pada air buangan pabrik
seperti reduce, reuse, and recycle.

Dirtekin Kemhan menandatangani prasasti
hasil uji coba produk booster
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Penghargaan tersebut, menurut Tiramjati,
selain sangat besar manfaatnya dalam menjaga
hubungan baik, juga memberi nilai lebih pada
aspek kepuasan konsumen. "Dahana
memperoleh tempat terbaik di lingkungan
konsumen (PT Pama) karena ikut memberi andil
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yang besar bagi Pama sebagai kontraktor
tambang yang konsisten dengan zero
commitment incident," ujar Tiramjati.
Best SHE Performance sendiri merupakan
penghargaan dari PT Pama terhadap
perusahaan yang menjadi subkontraktornya di
konsensi tambang batubaranya. Penghargaan
yang juga memfokuskan pada penilaian aspek
lingkungan tersebut dilakukan rutin setiap
bulanya, dan sekali setiap tahunya untuk
kategori gold. "Bertepatan dengan penutupan
bulan K3 pada tanggal 12 Februari 2013.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Project
Manager Pama Jobsite TCMM Puniman," imbuh
Tiramjati.
Lalu Tiramjati berharap, pengahargaan gold
yang merupakan pertama kalinya sejak Dahana
menjadi subkontraktor Pama ini bisa
dipertahankan pada tahun berikutnya.
Selanjutnya, tidak kalah penting adalah agar
penghargaan seperti ini bisa juga
diimplementasikan di jobsite lain. Meskipun
tidak ada penghargaan seperti ini, harapannya
adalah kepedulian akan keselamatan diri sendiri
dan kru di lapangan adalah menjadi tanggung
jawab bersama
Jobsite yang dipunggawai oleh Sulaksono
sebagai koordinator site ini merupakan salah
satu jobsite Dahana yang cukup potensial untuk
handak emulsi di Kalimantan Timur. Dengan
jumlah SDM yang mencapai 14 orang, jobsite
ini terbilang memiliki fasilitas untuk operasi
blasting yang memadai, seperti 1 unit On Site
Plant (OSP), 2 unit Mobile Mixing Unit (MMU),
dan 3 kendaraan LV. Tiramjati menegaskan,
raihan berbagai penghargaan tersebut menjadi
bukti komitemen serius Dahana pada "serving
your company better" pada setiap konsumenya.
(IDR)
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Dengan menggandeng 6 perusahaan
tambang batu bara terbesar di Indonesia,
Kementerian ESDM bertandang ke Energetic
Material Center (EMC) PT Dahana (Persero) di
Subang. Keenam raksasa tambang batubara
tersebut yakni PT Kaltim Prima Coal, PT
Indominco, PT Berau Coal, PT Arutmin, PT Adaro,
dan PT Kideco.

File Utama

kedatangan rombongan. Tepat pukul 12.45,
setelah menyantap hidangan makan siang,
rombongan diajak melakukan plant tour ke lahan
EMC yang mempunyai luas 600 hektar tersebut.
Oleh panitia, rombongan tamu kemudian diajak
singgah di Pabrik Detonator Non Elektrik yang
dimiliki Dahana.

Di pabrik yang memiliki ciri khas peti
Kunjungan pada Selasa (29/01/2012) kontaniner sebagai tempat produksi ini,
tersebut, merupakan bagian dari usaha diperagakan proses produksi detonator non
kementerian yang dipimpin Jero Wacik ini untuk
mensinergikan industri pertambangan dengan
produk dalam negeri. Di bawah arahan Heri
Nurzaman, Kepala Subdit Bimbingan Usaha
Batubara Kementerian ESDM, perusahaanperusahaan tambang batubara ini diajak
mengenal lebih jauh perusahaan handak plat
merah ini.
Hadir dalam momen tersebut seluruh direksi
PT Dahana (Persero) yang ikut menyambut
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elektrik. Di waktu yang sama, dilakukan juga
Dahana pernah mengalami masa-sama sulit,
demonstrasi keandalan detonator non elektrik fase-fase tersebut telah Dahana lewati, dan
Dahana yang tetap efektif meledak meski sekarang kita semua bisa menyaksikan sendiri
k abelnya terlilit atau bahk an sobek . kemajuan Dahana saat ini, ujar Harry. Pada
Penasaran dengan kemampuan detonator kesempatan yang penting di depan manager
non elektrik, Sumardi, Manager Procurement enam perusahaan tambang batu bara terbesar
PT Arutmin Indonesia bahkan turun tangan inilah, Bambang Agung, Direktur Teknologi &
sendiri mencoba kemampuan pemicu ledakan Pengembangan PT Dahana, memberi paparan
buatan Dahana ini dengan melilitkan kabel singkat perusahaan mengenai fasilitas produksi,
detonator. Benar saja, meski kebel dililitkan di gudang dan On Site Plant (OSP) di beberapa site
banyak bagian, kabel detonator permukaan ini tambang di Indonesia, serta keunggulantetap meledak dengan kecepatan yang hampir keunggulan lainnya.
sama.

Puas berkeliling, rombongan kemudian
menuju ruang learning center di Gedung
KAMPUS Dahana. Hadir dalam kesempatan
tersebut, F. Harry Sampurno, Direktur Utama PT
Dahana (Persero). Dalam sambutannya, Harry
memaparkan berbagai pencapaian Dahana
selama ini.
- 62 / Februari 2013

Satu hal yang mencoba digarisbawahi
Bambang, PT Dahana merupakan satu-satunya
pemain industri handak domestik yang
memiliki fasilitas produksi terintegrasi sendiri
untuk bahan peledaknya, sementara perusahaan
lainnya lebih banyak mengandalkan impor dari
luar negeri. Ia menambahkan, lebih dari sekadar
memproduksi sendiri bahan peledak, PT Dahana
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Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
(DPPB) Kementrian ESDM, akan menerapkan
regulasi tersebut pada industri batubara yang
memegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B). Peluang
tersebutlah yang coba ditangkap PT Dahana
(Persero), satu-satunya perusahaan di dalam
negeri yang memproduksi handak sendiri.

Namun melihat angka-angka yang
menjadi ujung tombak Indonesia di dalam
industri bahan peledak dalam peranannya di fantastis tersebut, terlihat klise bila melihat
pertambangan mineral yang masih minim pemakaian kandungan lokal dalam pada indutri
tambang batubara. Salah satunya adalah
kandungan lokalnya.
penggunaan bahan peledak (handak) dalam
operasi tambang batubara yang masih sangat
Dahana Fokus Sasar Indutri Batubara sedikit kandungan lokalnya. Kepemilikan
perusahaan pertambangan batubara kelas
Indonesia merupakan salah satu negara
kakap oleh asing, ditenggarai masih menjadi
penghasil sekaligus pengekspor batubara
faktor utama keengganan industri ini memakai
terbesar di dunia. Kedua terbesar setelah
produk handak buatan domestik.
Australia, komoditas terpenting kedua setelah
minyak bumi ini tersebar hampir di seluruh
Belum ada aturan tegas yang mengatur
bumi Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. kewajiban batas minimum penggunaan
Pemerintah memperkirakan produksi batubara kandungan lokal dalam operasi perusahaan,
Indonesia pada 2012 mencapai 330 juta ton ungkap Budi Antono, Direktur Operasi PT
atau setara dengan US$ 33 miliar (Rp 303 triliun) Dahana (Persero) ditemui Dfile. Menurut direktur
dengan acuan harga rata-rata US$ 100 per ton. yang sudah menjabat dua periode ini, perlu
Tak salah, bila industri tambang menjadi industri adanya aturan tegas pemerintah dalam
primadona investor.
penggunaan kandungan lokal dalam semua
industri tambang, termasuk
handak dalam aktifitas bisnis
pertambangan batubara seperti
yang sudah diterapkan pada
industri pertambangan Migas.

Langkah awal, perusahaan handak yang 100
persen dimiliki pemerintah ini mengundang
DPPB Kementerian ESDM beserta 6 perusahaan
tambang batubara terbesar yang beroperasi di
Indonesia. Ini bagian dari langkah awal Dahana
mengenalkan pada industri tambang batubara
dan Kementerian ESDM bahwa Dahana,
perusahaan dalam negeri memproduksi produkproduk eksplosif yang tak kalah kualitasnya
dengan produk luar negeri, ujar Budi.
Dikatakan Budi, meski potensi yang terbilang
sangat menggiurkan di sektor blasting service
batubara, saat ini market share Dahana di
tambang batubara masih 15 persen. Angka ini
jauh di bawah market share PT Dahana (Persero)
pada sektor Migas yang mencapai 80 persen,
bahkan di sektor Kuari dan Konstruksi,
perusahaan yang dinakhodai F. Harry
Sampurno ini menjadi yang nomor satu dengan
pangsa pasar 90 persen. Penetrasi pada industri
batubara yang masih kecil inilah yang coba
dicapai Dahana yang tahun ini menargetkan
pendapatan Rp.1 trilliun.

Tak hanya menyasar pasar handak batubara,
selain aktif melakukan strategi marketing
dengan jemput bola pada industri batubara,
Dahana juga berencana meluaskan pangsa
pasarnya pada industri pertambangan mineral.
Menurut Budi, di luar Migas, pertambangan
mineral yang meliputi pertambangan nikel,
emas, dan logam lannya ini punya potensi
sangat besar yang tak kalah dengan batubara.
(IDR)

Melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 28 tahun 2008
tentang kebijakan industri
nasional, serta Perpres Nomor 70
Tahun 2012 tentang pengadaan
barang dan jasa dalam operasi
entitas bisnis, mengharuskan
pelaku industri menggunakan
setidaknya minimal 40 persen
kandungan lokal dalam aktifitas
terkait bisnisnya.
Tahun ini, dalam waktu dekat,
rencananya pemerintah melalui

10
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Tak seperti di industri pertambangan minyak
dan gas (Migas) nasional, market share handak
PT Dahana (Persero) di sektor pertambangan
batubara serta sektor mineral masih sangat
minim. Di luar faktor strategi pemasaran,
kendala utama yang dihadapi BUMN handak
ini adalah masih enggannya pelaku industri
tambang batubara menggunakan kandungan
lokal dalam operasi pertambangan.

Bagaimana mengenalkan Dahana?

Sebagai awalan, Dahana mengundang
Kementerian ESDM bersama beberapa
perusahaan tambang batubara besar
berkunjung ke pabrik kita (EMC Subang). Tak
cukup sampai di situ, yang berkunjung kemarin
adalah para manajer pembelian, setelah
kunjungan kita kirimkan surat langsung kepada
pimpinan perusahaan tersebut sebagai tindak
Ini tentu bisa dimaklumi, bila di sektor migas lanjut.
yang kini diatur oleh Satuan Kerja Migas ESDM
(Eks BP Migas), setiap kontraktor pertambangan
Target Dahana dalam waktu dekat?
diwajibkan memakai kandungan dalam negeri
dalam batas yang ditentukan. Lain halnya di
Pasar handak untuk sektor batubara dan
sektor Minerba, Kementerian ESDM yang
mineral masih sangat kecil, hanya 15 persen. Ini
membawahi sektor batubara dan mineral belum
jauh di bawah sektor Migas yang sudah 80
sepenuhnya mewajibkan batas penggunaan
persen, bahkan kuari konstruksi yang market
kandungan dalam negeri pada kedua sektor
sharenya di atas 90 persen, karena Dahana
tersebut.
memang sudah bermain cukup lama di sektor
Namun, bukan Dahana namanya jika hanya kuari konstruksi. Dengan target pendapatan
bergantung pada campur tangan pemerintah. perusahaan yang ditetapkan Rp. 1 trilliun untuk
PT Dahana (Persero) tak lagi perusahaan yang tahun ini, harus didukung dengan divisi
hanya menikmati monopoli handak dari perusahaan yang efisien dan aktif dalam
pemerintah. Satu dekade terakhir, dengan pemasarannya, khususnya sektor batubara dan
manajemen yang sehat, SDM berkualitas, dan mineral.
dukungan Energetic Material Center (EMC),
Dahana yang telah berganti baju menjadi
Keunggulan Dahana?
perusahaan handak yang diperhitungkan dalam
lingkup regional. Sebagai langkah awal,
Kita tahu, Dahana adalah perusahaan bahan
perseroan mengundang Kementerian ESDM peledak yang benar-benar memproduksi di
serta 6 perusahaan batubara terbesar nasional dalam negeri dan satu-satunya dimiliki oleh
berkunjung ke EMC yang berlokasi di Subang. dalam negeri (pemerintah). Diberlakukannya
Berikut petikan wawancara Dfile dengan Budi kewajiban perusahaan tambang memakai
Antono, Direktur Operasi PT Dahana. kandungan lokal oleh Kementerian ESDM

Wawancara:
Budi Antono
Direktur Operasi PT Dahana (Persero)

Penetrasi Pasar Batubara
dan Mineral
12
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Peluang Dahana di Sektor Batubara dan
Mineral?
Dibanding perusahaan handak lain, Dahana
bisa dikatakan sangat bisa bersaing secara
kompetitif. Soal kualitas produk dan harga tak
perlu dipertanyakan, penyebab market share
yang kecil karena beberapa perusahaan
tambang yang masih belum mengenal baik
Dahana. Bahkan Kementerian ESDM pun belum
sepenuhnya tahu kalau di Indonesia ada Dahana
yang mampu memproduksi bahan peledak
berkualitas yang tak kalah dengan handak
impor.

- 62 / Februari 2013

nantinya, tentu menjadi peluang besar Dahana
menjadi nomor satu lagi di sektor batubara.
Insya Allah, Dahana akan penetrasi ke Kaltim
Prima Coal (KPC), mudah-mudahan menang.
Strategi perusahaan untuk memperkuat
bisnis?
Saat ini Dahana sudah melakukan
Memorandum of Understanding (MoU) dengan
PT Pupuk Kaltim untuk pembangunan pabrik
Amonium Nitrat. Di luar itu, Dahana lebih
memfokuskan pemasaran produk handak
emulsi dan booster yang mempunyai banyak
keuntungan dibanding handak lain. (IDR)
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Bermula dari Dunia Maya
Akhirnya Mengenal Dahana Secara Nyata
Bermula dari pencariannya di internet,
akhirnya ditemukan juga informasi dari dunia
maya tentang gedung yang menerapkan green
concept di Indonesia. Penemuan ini membuat
sekelompok mahasiswa bertekad untuk bisa
melihat secara nyata. Meski jauh dan berbeda
pulau, dari kota Palu Sulawesi Tengah, 24
mahasiswa Arsitektur Universitas Tadulako ini
akhirnya bisa melihat bentuk asli gedung Kantor
Manajemen Pusat (KAMPUS) Dahana, Kamis
(14/2/2013)
Kedatangan mereka ke Kampus Dahana
merupakan rangkaian dari Kuliah Kerja
Lapangan (KKL) untuk meninjau langsung
gedung yang berkonsep Hijau. Bagi mereka
Kampus Dahana memiliki ciri khas dan
ketertarikan tersendiri. Hal yang paling menarik
dari Kampus Dahana adalah desain yang unik.
Armand Zuhrar, ketua tim rombongan,
mengungkapkan bahwa mereka mengetahui
Dahana dari hasil browsing, gambar gedung
yang ada di internet membuat timnya tertarik
untuk mengunjungi Kampus Dahana.
Gedungnya menarik, bentuknya lengkung
setengah lingkaran, dan saya juga sangat tertarik
dengan bentuk jaring (Shedding) yang mengitari

gedung auditorium. Selain itu Dahana kan
pabrik bahan peledak yang image nya seram,
namun kalau melihat dari gedungnya, berubah
kesannya jadi begitu ramah ungkapnya kepada
D-File.

Mahasiswa Pertambangan UNISBA
Pelajari Produk Dahana
Dahana agar lebih mengenal jenis handak dan
cara memproduksinya kata Zenal kepada DFile.

Di bawah arahan Intan Ratnasari dan Erwin
Cipta Mulyana yang merupakan anggota tim
pembangunan K ampus Dahana, para
mahasiswa ini di ajak mengitari area Kampus
Dahana. Banyak hal baru diperoleh mahasiswa
arsitektur dari kunjungan ini yang diharapkan
memperkaya pengetahuan tentang pentingnya
pembangunan bangunan ber wawasan
lingkungan. (SYA)
Senin, (28/1). PT Dahana (Persero)
kedatangan rombongan tamu mahasiwa yang
berjumlah 95 orang. Mereka adalah mahasiswa
Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung
(UNISBA). Di gedung Diklat Kampus Dahana,
kedatangan mereka disambut langsung oleh
Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan PT
Dahana.

Ada yang unik dari cara berpakaian para
mahasiswa, layaknya orang tambang, mereka
mengenakan pakaian seragam berwarna kuning
khas lapangan, memakai helm lengkap dengan
kaca mata dan masker, dan juga menggunakan
sepatu boot. Mereka tampak begitu antusias
mendengarkan pemaparan materi pengenalan
produk Dahana dari Aep Saepuidin, Senior
Manajer Produksi & Pendukung.
Agar lebih mengenal PT Dahana, didampingi
Sudirjo Heru, Manajer Pengembangan Sistem,
Rombongan mahasiswa diajak melakukan plant
tour mengitari kawasan ring 1. Selain itu,
rombongan juga diperkenalkan bentuk Dummy
dari produk-produk Dahana. (SYA)

Zenal, dosen pendamping yang juga sebagai
Kepala Labolatorium Teknik Pertambangan
UNISBA mengutarakan maksud kedatangan
mereka ke PT Dahana adalah untuk melakukan
pemantapan praktikum peledakan, yang
merupakan salah satu bagian dari materi kuliah.
Pada salah satu materi kuliah, ada materi
pengenalan handak, untuk itu kita mengunjungi
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udah diramein,
kaya gini saja mas
yg itu gak cocok..
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HUT Dfile
Dalam rangka

HUT D File

25Februari2013
sayembara

"Ide GOKIL"

( Gila, tapi OK dan InteLek )

Kirimkan Ide, saran untuk pengembangan media komunikasi
Dahana (Web, Portal, Blog, Pesbuk, Twitter, Majalah D File)
menjadi lebih"GRENG"...
Contoh: Menghadirkan rubrik D File Tainment...
Kirimkan Ide dan Gagasannya ke:
Email: portal.dahana@gmail.com
Facebook: Inbox di Pesbuk: dfile dahana
Subject : HUT D-file
Cantumkan Identitas

Bukan Darma Wanita Biasa
Apa yang terjadi bila sekelompok ibu-ibu
kebetulan berkumpul dalam waktu bersamaan
dalam satu tempat? Yang terjadi tentulah
pembicaraan yang tak jauh-jauh dari urusan
kaum hawa. Berbagai hal dibicarakan, mulai dari
urusan kesehatan kaum hawa, pakaian, hingga
perkara rumah tangga.

ini. Dikatakan Nandya, ada beberapa terobosan
yang sebelumnya belum dilakukan di periode
kepengurusan yang lalu. Tahun ini, Darma
Wanita yang beranggotakan para istri karyawan,
serta karyawati perusahaan ini akan mengurusi
katering makan siang untuk karyawan di
KAMPUS DAHANA Subang.

Sepertinya, hal itu menjadi biasa dalam
setiap pertemuan, dan seolah sudah menjadi
kewajiban serta kebutuhan bagi para ibu ini.
Namun apa jadinya bila kaum ibu ini menggelar
pertemuan di kantor kerja. Itulah yang terjadi
di ruang rapat PT Dahana (Persero) Jakarta.

Saat ini, di Kantor Subang itu susah
mencari makan siang, kita akan sediakan
katering yang sehat bagi karyawan Dahana di
Subang, imbuh Nandya yang juga istri F. Harry
Sampurno, Direktur Utama PT Dahana (Persero).

Jumat (08/02/2013), para ibu yang
tergabung dalam keanggotaan Tatali Wargi
Sekar Arum PT Dahana ini rupanya sedang
mengadakan rapat rutin. Tak ada kesan formal
dalam pertemuan menjelang Sholat Jumat
tersebut. Bahkan beberapa ibu turut serta
membawa anak-anak ke Kantor Dahana yang
terletak di lantai 17 Menara MTH tersebut.
Pemilihan tempat rapat yang diadakan setiap
dua bulan di Jakarta ini pun menjadi yang
pertama kalinya dilakukan sejak Darma Wanita
BUMN handak ini berdiri. Setiap dua bulan
sekali akan kita aktifkan pertemuan rutin secara
bergantian, di Subang, Tasikmalaya, dan Jakarta,
ungkap Nandya Primadi, Ketua sekar Arum
kepada Dfile.
Beberapa program akan digulirkan tahun
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Hanya untuk karyawan Dahana
( Tetap dan Kontrak )
Paling lambat: 28 Maret 2013
Raih Door Prize Menarik untuk
2 orang pengirim Ide GOKIL Paling Nyentrik

Ikuti Quiz BEDA (Berkaos Dahana),
dengan menjawab pertanyaan
setiap bulannya di:

Rencana lain pun mengemuka, ada wacana
pembukaan kelas kesehatan wanita dalam
setiap pertemuannya. Kelas kesehatan yang
rencananya berdurasi satu jam ini akan diisi oleh
anggota secara bergantian dengan tema yang
menarik dan berbeda setiap pertemuannya .
Selain itu, terdapat usulan perlunya pengadaan
batik untuk seluruh anggota.

www.dahana.com
http://dahana-blog.blogspot.com
www.bumn.go.id/dahana
Pesbuk: dahana persero
Twitter: @ptdahana
Kirimkan jawabannya ke:
Email: dfile.dahana@gmail.com
Facebook: Inbox di Pesbuk
dahana persero

Rapat kali ini juga mendaulat Neni Sumarni,
karyawati Korporasi Jakarta menjadi Koordinator
Tataliwargi Kantor Jakarta. Sedangkan untuk
Kantor Subang dipegang langsung oleh Ketua
Tataliwargi Dahana.

Mulai 1 Maret 2013
2 kaos untuk 2 pemenang setiap
bulannya

Kita mencoba tidak cukup hanya menjadi
sek adar darma wanita biasa, namun
perkumpulan wanita yang selalu bisa membawa
manfaat lebih untuk anggota dan perusahaan,
pungkas Nandya. (IDR)
- 62 / Februari 2013
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Dahana Bangun OSP Pertama
di Site Tambang Semen
Dalam tahap awal penggunaan Dabex, PT
Dahana mendatangkan truk Mobile Mixing Unit
(MMU) ukuran mini dengan kapasitas 4 ton ke
site Padang. Sebelum menggunakan produk
Dabex, PT Semen Padang menggunakan Anfo
di pertambangan batu kapurnya. Selama masa
transisi hingga OSP selesai dibangun, PT Dahana
menyuplai emulsion matrix dari OSP yang
diproduksi di Subang. Emulsion matrix diangkut
ke site PT Semen Padang menggunakan unit
Intermediate Bulk Container (IBC). Setiap unit
OSP yang akan dibangun di site pabrik
dapat menampung 1.250 kg emulsion. MMU ini
semen anak usaha PT Semen Gresik ini akan
rencananya akan digunakan sebagai awal uji
menghasilkan blend emulsion 70:30, dengan
coba penggunaan Dabex yang pertamakalinya
kapasitas produksi lebih kurang 2 ton per batch
di site pertambangan bahan baku semen.
atau 6 ton per shift untuk memenuhi kebutuhan
Dikatakan Ariyan Ananto, Supervisor Site PT
blend PT Semen Padang. Adapun produk Dabex
yang digunakan akan memiliki komposisi Semen Padang, tidak menutup kemungkinan
e m u l s i o n m a t r i x d a n A N F O d e n g a n perusahaannya akan menyerahkan semua
proses peledakan, dari mulai drilling, loading,
perbandingan 70:30.
Guna melayani peledakan dengan produk
emulsi Dabex di pertambangan limestone
di PT Semen Padang, PT Dahana (Persero)
berencana membangun On Site Plant (OSP) di
kawasan pertambangan batu kapur di site PT
Semen Padang. Pembangunan OSP rencananya
akan rampung pada Mei tahun ini, Awal Juni
sudah bisa beroperasi maksimal, Setio
Budhianto, Manager Hubungan Pelanggan
Sektor Kuari PT Dahana.
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dan blasting melalui skema total services pada hasil peledakan dapat lebih kompetitif
PT Dahana. Saat ini blasting masih kita lakukan dibandingkan ANFO, karena dapat menghemat
sendiri, imbuh Ariyan.
biaya pengeboran, menghemat pemakaian
Penggunaan Dabex oleh PT Semen Padang accesories bahan peledak dan efisiensi waktu
merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. karena tidak perlu ada kegiatan dewatering dan
Sampai saat ini, seluruh perusahaan semen di proses pengisian yang cepat. Di samping itu,
Indonesia menggunkan Anfo sebagai bahan dengan penggunaan Non Electric Detonator
peledak di site tambangnya. Pemakaian Dabex sebagai asesoris bahan peledak mirip selai ini
di industri semen ini bisa jadi angin segar bagi mampu menghasilkan tingkat getaran dan suara
rendah dibanding Anfo, sehingga
PT Dahana yang memang sedang gencar lebih
meminimalk an efek buruk dari
mengenalkan produk emulsinya di industri pertambangan semen yang kerap
sektor kuari.
dikeluhkan masyarakat sekitar
Sebagaimana diketahui, produk emulsi pertambangan. (IDR)
dikenal memiliki tingkat energi ledakan yang
lebih besar dan lebih tahan terhadap air (lubang
basah), ketimbang Anfo. Dengan kelebihan
tersebut, penggunaan emulsi di kuari per BCM

- 62 / Februari 2013
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Humor
Humor 1
Seorang balita yang masih
berumur tiga tahun, berjalan
menuju seorang ibu yang
sedang hamil
Dia lalu bertanya (biasa, anak
kecil ingin tahu)
"Kenapa perut ibu besar ?"
"Saya punya bayi, nak"
jawabnya
"Bayinya ada di perut ibu ?"
tanyanya penuh keheranan
"Yah, seperti itulah"
"Apakah dia baik ?" Tanyanya
dengan mata berkaca-kaca.
"Ya, tentu. Dia sangat baik"
Kemudian anak itu menangis
dan berteriak "Lalu kenapa ibu
memakannya ?"

Sebutir Salju
Musim salju telah mencapai puncaknya, salju
turun terus menerus diatas sebuah bukit. Seekor
tikus kecil bangun dari tidur panjangnya dan
merangkak keluar dari lubangnya untuk
menghirup udara segar.
"Selamat pagi tikus kecil" suara nyaring itu
mengagetkan si tikus yang ternyata berasal dari
seekor burung mungil sahabat si tikus.

nyalakan apinya! Kalau begini
caranya aku bisa mati
kedinginan".
Humor 4
Seorang bapak mengalami
patah tangan ketika
mengendarai motor. Isterinya
sangat prihatin serta sangat
khawatir, bertanya kepada
dokter:
'Tolong dok, katakanlah
sejujurnya. Apakah suami saya
nantinya masih akan tetap bisa
mengepel lantai dan mencuci
piring?'
Humor 5

Humor 2

Burung setuju dan merek a mulai
menghitung, secara bergantian sepanjang hari
dan tanpa terasa ketika mencapai hitungan ke
dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu
tiga ratus lima puluh sembilan, tiba-tiba pohon
pinus yang sudah putih terselimuti salju itu
tumbang hingga mengagetkan kedua mahkluk
m u n gi l y a n g b e r l a r i a n m e n g h i n d a r.

Setelah suasana panik reda, keduanya
kembali bertemu sambil memandangi pohon
pinus yang tumbang itu. Masih belum hilang
rasa kagetnya si tikus bersuara ditengah
kesunyian, "Pasti karena sebutir salju yang
terakhir yang membuat pohon pinus itu roboh,
Mereka pun ngobrol dan disela-sela meskipun hanya sebutir salju dia memiliki bobot,
pembicaraan si tikus bertanya: "Menurut kamu dan meskipun hanya sebutir salju dia bisa
berapa beratkah sebutir salju?" tanya si tikus membuat perubahan." (Haryo)
kepada burung.
"Halo burung, sapa si tikus gembira karena
menemukan teman pada pagi yang dingin itu.
Tikus kecil dan burung pun duduk bersama
meringkuk dibawah cabang yang terendah dari
sebuah pohon pinus.

"Sebutir salju hampir tidak mempunyai
berat." jawab si burung. "Sebutir salju itu tidak
berarti apa-apa sehingga hampir tidak
mempunyai berat sama sekali, lagipula
bagaimana mungkin kamu menimbang sebutir
salju?"

Bejo yang beberapa jam yg
lalu pergi ke ladang bersama
adiknya, tiba tiba pulang ke
rumah sambil teriak
Bejo : "Ibuuu...ibuuuuuu....adik
tadi menelan kecoak..! adik
menelan kecoak bu...!
Ibu : "Astaga..! cepat panggil
ayahmu, supaya memanggil
dokter.."
tapi dengan santainya bejo
menjawab.
Bejo : "Ah tidak usah bu, aku
sudah memberinya racun
serangga.."
Ibu : Pingsann
Humor 3
Juru masak membubuti
seekor ayam dan
mencemplungkannya ke
dalam panci, tapi lupa
menyalakan apinya. Setengah
jam kemudian melompatlah
sang ayam melabrak sang
koki:
"Hey, kembalikan buluku atau

Kemudian si tikus mengusulkan, "Bagaimana
kalau kita menghitung butiran salju yang
menimpa pohon pinus diseberang sana?"
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Ketika Jono dan isterinya naik
taksi ke gedung pertunjukan
untuk suatu acara gladi resik,
taksi yang mereka tumpangi
tabrakan dengan sebuah mobil.
Pintu taksi terbuka dan Jono
terlempar dari dalam taksi. Ia
terbaring di aspal dengan
kesakitan.
Si supir taksi yang ternyata tidak
luka, mendekatinya dan
bertanya "Bisa saya bantu, Pak
?" "Ya, Matikan Argomu !"
Humor 6

Humor 7
Suatu hari Joni yang masih
duduk di bangku TK diajari
berdoa sebelum makan dan
sebelum tidur sama gurunya,
dan ia pun menghafalnya
dengan baik.
Suatu ketika, dia lagi main ke
tempet temannya dan pulang
magrib. Karena terburu-buru
maka dia pun ambil jalan
pintas lewat kuburan dekat
rumahnya. malang ternyata
dia dicegat sama pocong,
"jarang-jarang nih ada anak
kecil lewat sini sendirian
malem-malem", kata si
pocong. Kontan saja si Joni
kaget sekali, mau lari tapi ia
inget pesen mamanya, setan
itu takut kalau dibacakan doadoa. tapi Joni sadar, ia cuma
hapal doa mau makan dan
mau tidur. Lalu ia bacakan saja
doa sebelum makan yang ia
paling hapal, kontan saja si
pocong terus lari terbirit-birit.
Joni cuma melongo doanya
bisa bikin si pocong kabur.
Ternyata si pocong takut kalau
ia mau dimakan.
"Dasar anak-anak jaman
sekarang gak bisa bedain
lemper sama pocong kali ya",
kata si pocong sambil lari
terbirit-birit.

Empat orang anak pergi
kemping pada akhir pekan.
Nyamuk sangat banyak
ditempat itu, sehingga
semalaman mereka perlu
bersembunyi di bawah selimut.
Ketika salah seorang anak
melihat gerombolan kunangkunang, salah seorang anak
berbisik kepada temannya,
"Sebaiknya kita menyerah,
mereka datang dengan jumlah
banyak, dan mereka semua
membawa senter."
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Kunjungan Kementerian Pertahanan RI, 31 Januari 2013

1

Raker Penjabaran RKAP 2013
Subang, 31 Januari - 1 Februari 2013

2

Joint Operation

Divisi Minyak & Gas

1. Dirjen Pothan RI, Pos M Hutabarat menerima sertifikat penghargaan dari Direktur Utama PT Dahana, F. Harry Sampurno.
2. Dirjen Pothan Kemhan RI dan rombongan mengunjungi Pabrik Booster Dahana

Kunjungan Kementerian BUMN RI
Divisi Kuari & Konstruksi

1

Divisi Tambang Umum 1

2

Kunjungan Kementerian BUMN RI ke Energetic Material Center PT Dahana dalam rangka Raker Penjabaran RKAP 2013, 31 Januari 2013.
(1) kika: Neneng, Seger Budiarjo (Asdep ISM), F. Harry Sampurno (Dirut Dahana), Rina Moreta.

Kunjungan Yara Norwegia

Energetic Material Center

Mark Ridings dari Yara Norwegia menerima penghargaan sebagai pemateri dalam Raker Dahana,31 Januari 2013
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Divisi Tambang Umum 2

Satuan Pengawasan Internal
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Keuangan Korporasi
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Perencanaan Perusahaan & Logistik

Sekretariat Perusahaan

23

File Narsis

Yanto Haryanto, Staf Keungan Korporasi

Kini Semua Telah Berubah

Kala itu, malam telah merayap, tampak lelaki
berusia 50 tahunan berdiri di didepan pintu.
Sesekali dia melihat lembaran kertas yang
dipegangnya. Tidak lama pintu itu terbuka dan
seseorang memanggilnya untuk masuk ke
dalam. Masuklah lelaki itu, diambilnya mic, lalu
lelaki itu maju kedepan, dan mulailah dia
berbicara. Nada suaranya menandakan dia
sedikit grogi, bagaimana tidak, hal yang
dilakukannya merupakan yang pertama kalinya.
Seorang Staf biasa harus berbicara di depan
puluhan pejabat perusahaan.
Dialah Yanto Haryanto, Staf Keuangan
Korporasi yang saat itu diundang khusus oleh
panitia untuk menjadi pembicara dalam
Saresehan Rapat Kerja Penjabaran RKAP 2013
di Gedung Diklat Dahana Subang, Jumat, 1
Februari 2013. Pada kesempatan itu, Yanto
mendapat undangan untuk berbicara kisah
kesaksiannya tentang Dahana. Ya dia berbicara
tentang perubahan yang ada di Dahana,
khususnya di kantor Dahana Subang yang baru
ditempati beberapa tahun ini.
Mengawali ceritanya, Yanto bergabung dan
berkarir di Dahana pada tahun 1991. Saat itu,
dia bertugas menjadi pengemudi direksi.
Kemana saja direksi pergi, Yanto selalu siap
mengantarnya. Begitupun pada saat direksi
memintanya mengantar ke Kabupaten Subang,
untuk meninjau langsung kondisi lahan tanah
milik PTPN VIII yang sekarang tanah itu menjadi
milik PT Dahana.
Lelaki yang pernah menjadi pengemudi truk
lintas Sumatera ini, mengungkapkan bahwa
untuk menemukan lokasi lahan itu tidaklah
mudah, perjalanannya cukup melelahkan.
Tepatnya pada tahun 1992, dia bersama salah
satu direksi harus melakukan sebuah
petualangan. Mobil yang digunakannya dari
Tasikmalaya terpaksa harus diganti oleh mobil
milik PTPN VIII dikarenakan jalan yang akan
dilaluinya masih berupa tanah dan berkelokkelok.

sampailah juga mereka di sebuah lahan yang
cukup luas yang masih di penuhi oleh pohon
coklat dan pohon karet.
Kini semuanya telah berubah, hutan karet
dan coklat kini menjadi ramah dengan berdirinya
bangunan Kampus Dahana dengan Green
Concept. Perubahan itu begitu cepat, dan
banyak hal yang dilakukan oleh PT Dahana
dengan lahan ini, papar Yanto. Pembangunan
kawasan Energetic Material Center ini tidak
merusak lingkungan, malah tumbuh selaras
berdampingan.
Begitupun dengan dirinya, nasib dan karier
pekerjaannya pun berubah. Sejak tahun 2000,
lelaki yang hobi mancing ini tak lagi menjadi
supir, dia diangkat menjadi Staf Kesekretariatan,
kemudian berpindah menjadi salah satu staf di
Satuan Pengawasan Internal dan kini bertugas
menjadi Staf Administrasi Perbendaharaan.
Perubahaan itu sebuah kepastian, oleh
karenanya harus diiringi kesiapan untuk
melakukan perubahan. Cepat atau lambat
perubahan pasti akan selalu ada, tergantung
menyikapi perubahan itu sendiri, Siap ataupun
tidak, baik ataupun buruknya dampak adalah
sebuah pilihan yang
penuh dengan
konsekuensi. 
S e m o g a
perubahan itu
menuju arah
lebih baik dan
l e b i h m a j u ,
pungkas Yanto
optimis. (SYA)

Ternyata untuk sampai di lokasi tujuan,
mereka harus turun dari mobil, berjalan kaki dan
menyeberangi sungai. Jaraknya lumayan cukup
jauh untuk ukuran jalan kaki. Namun begitu,
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