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DAHANA Resmikan OSP Baru di Kalimantan
Menjinakan limestone, bahan baku Semen Merah Putih

Dari Redaksi

Tahun 2014, DAHANA Banjir Prestasi (Lagi)
kelangsungan perusahaan. Bukan tak mungkin,
dengan kualitas perusahaan yang terus
berkembang sangat pesat akhir-akhir ini,
prestasi yang bakal diraih di tahun ini melebihi
tahun 2013.
Pembaca yang budiman

2013 baru saja melewatkan kita. Masih
hangat dalam ingatan bersama, kita menikmati
malam perayaan tahun transisi ke tahun 2014.
Umumnya setiap orang menganggap tahun
baru sebagai waktu pas untuk berbenah.
Mereset jadwal yang terbengkalai tahun lalu,
dan bagi sebagian orang lagi merancang jadwal
dan target baru.
Namun, tahun 2014 memiliki tafsir
berbenah yang berbeda pada setiap orang,
bahkan, mungkin menempati posisi yang
istimewa bagi beberapa kalangan. Apa yang
langsung mampir di benak kita saat mendengar
tahun 2014 sebagai orang Indonesia? Angka
2014, benak orang akan merujuknya pada
tahun politik. Benar, di tahun yang pertengahan
tahun nanti bakal ramai dengan aktivitas
rebutan kursi politik.
Tapi 2014 bukanlah tahun politik bagi
institusi perusahaan. Bagi sebuah perusahaan,
tahun demi tahun hanyalah sebuah susunan
batu loncatan mencapai sesuatu. Termasuk
DAHANA dan insan DAHANA. Di tahun ini, sama
seperti tahun-tahun lain, adalah terus mencapai
kinerja apik melebihi tahun sebelumnya.
Yang membedakan di tahun-tahun lain,
momentum 2014 ini, diharapkan bisa menjadi
tahun pretasi perusahaan. Bukan tanpa alasan,
lantaran pada tahun sebelumnya, 2013, BUMN
handak ini tergolong banjir prestasi sepanjang

Seperti diungkapkan di atas, tahun lalu,
perusahaan sukses meraih beberapa
penghargaan dari banyak pihak. Pengakuan
baik dari luar tersebut, rupanya tak hanya
dialamatkan pada produk, inovasi, dan layanan
perusahaan, prestasi juga rupanya diraih sang
nahkoda perusahaan. Baru-baru ini, Direktur
Utama PT DAHANA F. Harry Sampurno
dinobatkan sebagai CEO perusahaan BUMN
paling inspiratif. Lulusan University of Iowa ini
mampu membawa angin perubahan di
DAHANA sejak dilantik pada September 2012.
Dengan tangan dinginnya, Harry secara
bertahap merombak perusahaan yang
mengedepankan pada inovasi.
Di luar tema utama tersebut, tentu banyak
peristiwa menarik di lingkungan perusahaan.
Pada penghujung tahun 2013, DAHANA sukses
membangun OSP baru di lokasi tambang
konsumen, tepatnya di tambang logam mulia
PT Kasongan Bumi Kencana di Kalimantan
Tengah. OSP yang berdampak peningkatan
produksi dan kecepatan layanan ini dibuat
menggunakan teknologi batch system, dan
dirancang secara mandiri oleh Tim EMC.
Jangan lewatkan pula berita dari kantor
Subang tentang Bale DAHANA, aula yang
rupanya paling besar di Kabupaten Subang ini
rupanya disewakan untuk berbagai kegiatan.
Tentu yang tak tertinggal di setiap edisi, yakni
rubrik yang selalu menginspirasi pada kolom
narsis, siapa saja karyawan yang dimuat, baca
selengkapnya di rubrik yang terletak di akhir
halaman majalah dwi bulanan ini. (IDR)
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File Liputan

Tahun-Tahun Prestasi Tanpa Subsidi
Zaman dulu, mendengar BUMN, sebagian
orang akan langsung menyiratkan kesan negatif.
Manajemen perusahaan yang buruk, praktik
monopoli, kongkalikong bisnis, berbau KKN,
lebih banyak merugi, dan seabrek kesan buruk
lainya yang melekat pada perusahaanperusahaan plat merah. Sampai kini, pusaran
berita buruk tentang badan usaha milik negara
sebagai sapi perah partai pun masih kerap
muncul di permukaan.
Bolak-balik, pemerintah sebagai pemilik dari
BUMN, menyuntikan modal guna
menyelamatkan perseroan miliknya dari
kebangkrutan ini. Namun itu dahulu, lembar
sejarah yang sudah ditutup rapat. Sekarang ini,
logika tersebut justru menjadi terbalik. Di saat
ekonomi kian sering gonjang-ganjing, beberapa
BUMN saat ini justru diandalkan menjadi
bumper terdepan sebagai penyelamat ekonomi
nasional.

Berbagai penghargaan di tahun 2013 tentu
tak datang begitu saja. Tahun yang baru lalu
tersebut hanya merupakan bagian dari tahun
emas hasil jerih payah 10 tahun terakhir. Torehan
laba, hingga produk dan jasa yang bisa
dikatakan mampu bersaing di level global
adalah hasil inovasi berkelanjutan putra-putri
DAHANA selama kurun waktu yang tak singkat.

keras seluruh insan DAHANA, bukan tak
mungkin di tahun 2014 yang dianggap sebagai
politik ini, menjadi tahun emas berikutnya bagi
perusahaan.

Sejak inovasi dan peningkatan sumber daya
manusia menjadi aspek yang dikelola dengan
sangat baik, DAHANA tumbuh menjadi
perusahaan yang tak hanya imun terhadap
segala krisis, namun juga jeli melihat peluang
dalam setiap kesulitan. Penghargaan tentu tak
sekadar perkara memberi dan menerima reward,
lebih jauh, penghargaan memberi pengakuan
atas hasil kerja yang dilakukan.

M e re k a ya n g
berkesempatan
ber wisata yak ni
Dedi Setiadi, Senior
Operator Unit Usaha
NONEL, Oyok,
a n g g o t a
Pergudangan
Subang,dan
Raut muka bahagia nampak jelas terlihat
dari guratan wajahnya yang mulai menua.
Seulas senyum yang mengembang seolah
menjauhkan dari kesan lelah setelah menempuh
perjalanan cukup jauh menuju ke ibukota. Tatan,
yang biasa bekerja di site, dan keluarganya
berkesempatan untuk mengunjungi Kantor
DAHANA di Jakarta. Tidak hanya Tatan dan
keluarganya, ada beberapa keluarga lagi yang
akan menikmati City Tour yang difasilitasi oleh
PT DAHANA (Persero).
Setiap tahunnya, DAHANA senantiasa
memberikan penghargaan kepada
karyawannya. Mereka yang dinilai baik atas
kinerjanya, dan juga berprestasi akan di gadang
menjadi karyawan berprestasi pada tahunnya.
Penganugerahan karyawan terbaik pun tidak
hanya di berikan kepada Karyawan Permanen
Project (KPP) akan tetapi diberikan juga kepada
mereka yang berstatus sebagai Karyawan
Permanet Unit (KPU) dan Pendukung. Tahun
2013 kemarin, perusahan penghasil bahan
peledak ini pun memberikan penghargaan
kepada lima orang karyawan KPU dan
pendukung.
Menurut Destyana, Manajer Bang. Org. &
Sislola SDM PT DAHANA, sebagai bentuk
penghargaan manajemen memberi kesempatan
kepada mereka untuk melakukan wisata.
Sebagai bentuk penghargaan kepeda mereka,
perusahaan memberikan kesempatan mereka
untuk melakukan City Tour, terang wanita yang

Tahun 2013, bisa jadi tahun penghargaan
untuk perusahaan yang berkantor di Subang
04

b i a s a d i p a n g gi l
Desty ini Kepada
Dfile.

ini, berkat kerja keras seluruh insan DAHANA,
selain penghargaan perusahaan, sudah banyak
lini bisnis perusahaan yang sudah merasakan
manisnya penghargaan. Dari penghargaan oleh
konsumen di level unit di setiap site, hingga
pucuk pimpinan perusahaan yang juga tak luput
dari penghargaan.

DAHANA tak sekalipun menerima suntikan
modal pemerintah. Perusahaan handak ini
menjadi bagian dari segelintir BUMN yang tak
pernah menerima Penanaman Modal Negara
(PMN) sejak kelahiran perusahaan. Di saat krisis
Kemampuan perusahaan-perusahaan yang sekalipun, hak istimewanya dalam monoli
sahamnya dimiliki rakyat ini kian moncer, bahkan dipreteli dibiarkan bersaing dengan pemain
mulai unjuk gigi bersaing di tingkat regional handak dari luar.
dan global. Jauh setelah bangkit dari masa sulit,
DAHANA justru mampu bertahan, dan
selain bertransformasi menjadi institusi bisnis sebaliknya kerap menjadi pemenang dalam
yang bonafit, perusahaan-perusahaan ini lantas persaingan ketat di sektor handak. Bermodal
menuai banyak prestasi membanggakan. segudang prestasi di tahun 2013, dengan kerja
Fenomena bangkit dan banjir prestasi
setelah masa krisis pada perusahaanperusahaan BUMN itu pula yang sudah dilewati
PT DAHANA (PERSERO). BUMN yang bergerak
di sektor bahan peledak ini tak hanya
mencatatkan kinerja apik dalam operasi
bisnisnya, melainkan sudah juga menorehkan
banyak pengakuan prestasi dari pihak luar.

City Tour Karyawan Berprestasi 2013
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karyawan yang bekerja di site yaitu Sigit
Kamseno, mekanik Kasongan Bumi Kencana Job
Site Project DTU-1, Victor Nathan, Supervisor
Adaro Job Site Project DTU-2, dan Tatan, Blaster
PLTN Morowali Job Site Project DKK.
Dari kelima karyawan tersebut, Sigit
Kamseno berhalangan karena istrinya sedang
hamil tujuh bulan, sehingga riskan jika dibawa
perjalanan jauh. Namun untuk yang
bersangkutan penghargaan diberikan dalam
bentuk yang lain
Selama berwisata, mereka pun mengajak
istri dan anaknya untuk merasakan kebahagian
b e r s a m a . M e re k a d i a j a k b e r k e l i l i n g
mengunjungi tempat wisata yang ada di Jakarta
seperti Taman Mini, Monas, Bundaran Hotel
Indonesia, Senayan, Kota Tua Jakarta, dan Sea
World menikmati pemandangan bawah laut
yang indah, serta merasakan serunya permainan
di Dunia Fantasi.
Rombongan juga diterima oleh Direktur
Keuangan & SDM Susilo Hertanto. Dalam
sambutannya, Susilo mengucapkan terima kasih
atas kinerjanya selama ini. Kami dari
manajemen sangat mengapresiasi peran selama
bertugas di Dahana. Semoga hadiah sederhana
ini dapat menjadi sarana mendekatkan diri
dengan keluarga, ujar Susilo.
City Tour ini dilaksanakan selama 3 hari mulai
dari tanggal 18  20 Desember 2013, dan semua
biaya nya di tanggung oleh perusahaan. (SYA)
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File Liputan
pada Jumat (20/12/2013) dengan hasil produksi
sesuai target, dengan terlebih dahulu dilakukan
trial and run sehari sebelumnya. Pelaksanaan uji
OSP ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari
DAHANA, TEHA, dan Bagian Elektrik KBK.
Saat proses trial and run, OSP rancangan EMC
ini berhasil mengolah bahan baku Amonium
Nitrate sebanyak 5 ton menjadi produk Emulsi
FRG batch 1. Menggunakan inovasi teknologi
batch system, OSP baru berkapasitas 8 ton lebih
ini mampu memproduksi Dahana Bulk Emultion
(Dabex) FRG hanya dalam waktu kurang dari 3
jam.

DAHANA Resmikan (Lagi) OSP Baru
di Kalimantan
Beroperasinya OSP baru ini secara signifikan
meningkatkan produksi bijih emas di empat lokasi
baru yang baru dibuka PT Kasongan Bumi
Kencana di Kalimantan Tengah

mulai
keras,
sehingganya
dibutuhkanpeledakan, ungkap Kepala Teknik
Tambang PT Kasongan Bumi Kencana Panayiotis
Papacharalambous.

Guna meningkatkan kualitas layanan dan
ketepatan waktu jasa peledakannya, PT
DAHANA (Persero) kembali merampungkan
pembangunanon On site plant (OSP) baru di
lokasi tambang konsumen. Pembangunan OSP
ini guna menjaga pasokan kebutuhan emulsion
matrix di site Kasongan Bumi Kencana (KBK)
Mirah yang terus membengkak.

Site KBK sendiri berada di Desa Mirah
Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan
jarak site dengan Ibukota Propinsi Kalimantan
Tengah, Palangkaraya sejauh lebih dari 230
kilometer, butuh setidaknya 5 jam perjalanan
darat untuk mencapai lokasi site yang berada
di tengah perkebunan sawit dan hutan hujan
tropis Kalimantan ini.

Peningkatan kebutuhan emulsi perusahaan
pemegang kontrak karya ini disebabkan
pembukaan 4 lokasi baru konsesi tambang KBK
yang terdiri dari Pit Lebar, Pit Gundul, Pit Bakam,
dan Pit Kuning. Di areal eksploitasi yang
diperkirakan memiliki masa umur tambang 5
tahun ini, kebutuhan handak mutlak dibutuhkan
setelah lapisan batuan atas selesai ditambang.
Tambang milik KBK sudah berjalan dari
pertengahan tahun 2012, pada awalnya deposit
emas dan lapisan batu penutup masih bisa
diambil secara konvensional karena materialnya
masih lunak, namun seiring dengan semakin
dalamnya tambang, material yang digali sudah
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Pertambangan bijih logam oleh KBK di
Kasongan sudah dilakukan secara terintegrasi
dalam lokasi tambang, yakni dari mulai proses
penggalian bijih logam mulia ini dilakukan
hingga proses pengolahanya menjadi bullion
dengan persentase kandungan emas hingga
mencapai 5 persen, dan selebihnya merupakan
kandungan logam perak.

Proses ini dimulai dengan pemanasan air
dalam tangki Oxsol I yang berlangsung
selama30 menit. Tahapan ini berlanjut dengan
proses oxidizer yang mengubah AN padat
menjadi fase cair guna mencapai fudge point
agar sesuai dengan temperatur dan kepadatan
AN yang diharapkan. Dengan menggunakan
teknologi airjet mixer, proses pencampuran
dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi.
Pada setting tekanan 4 bar, proses mixing
tersebut membutuhkan waktu pengerjaan
sekitar 50 menit hingga didapat hasil produk
emulsion yang sesuai dengan standar.
Selanjutnya, produk emulsion didalam tangki
aerasi ditransfer ke storage tank pada tekanan
pompa sebesar 3 bar, jelas Manager Operasi
Wilayah Kalimantan Tengah Tedja Sukmara.
Selain kecepatan dalam hal pemprosesan,
Tedja mengungkapkan, proses transfer emulsi
matrix dari storage tank ke unit Mobile Mixing
Unit (MMU) juga bisa mempersingkat waktu
transfer dengan sangat efisien. Menggunakan
tekanan pompa 4 bar, OSP ini hanya
membutuhkan waktu 80 detik untuk setiap ton
emulsi yang ditransfer, proses ini menjadikan
layanan peledakan di site KBK jauh lebih
berkualitas dalam hal ketepatan waktu.

Usai merampungkan pembangunan dan trial
and run OSP site KBK, DAHANA meresmikan
satu-satunya pabrik emulsi di Kalimantan
Tengah ini pada jumat (20/12/2013). Peresmian
OSP dilakukan di depan gudang bahan peledak
milik PT Kasongan Bumi Kencana. Hadir dalam
peresmian tersebut Mining Manager KBK
Vinsensius Agus, Human Resources Manager
KBK Anderson Ichwan, serta beberapa kepala
departemen dan teknik PT KBK.
Sementara dari DAHANA, ikut hadir Direktur
Operasi PT DAHANA Budi Antono, General
Manager DTU I Herry Sudaryanto, dan Kepala
EMC Pudji Suprapto. Saat ini kita akan masuk
ke fase kedua, dimana sudah mempunyai
fasilitas OSP untuk membuat bahan peledak
sendiri langsung di site. DAHANA sampai saat
ini memberikan pelayanan yang profesional dan
t e p a t w a k t u , p a p a r P a n a y i o t i s
Papacharalambous dalam sambutanya.
Papacharalambous melanjutk an,
PT KBK merasakan kepuasan layanan drilling
and blasting yang dilakukan DAHANA sejak
tambang mulai dibuka. Dahana yang telah
bekerja di Site Mirah dalam pelayanan
pemboran dan peledak an selama ini
diselesaikan dengan sangat profesional. Karena
itu, KBK akan mempertahankan kontrak
kerjasama dalam jangka panjang, dan berharap
bahwa kerjasama ini bisa berjalan terus dengan
hubungan yang selalu terjaga dengan baik,
pungkasnya. (IDR)

Dalam pembangunannya, meski sempat
mengalami keterlambatan hingga 2 bulan
dalam penyelesaian pembangunan dari target
awal kerena terkendala perizinanan, OSP ke-12
ini akhirnya baru bisa dioperasikan secara resmi
- 67/ Januari- Februari 2014
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File Utama
Pelaksanaannya dimulai dari meredefinisi bisnis,
yakni menata divisi berdasarkan karakteristik
konsumen yaitu Minyak dan Gas (Migas), Kuari
dan Konstruksi serta Tambang Umum. Di luar
itu, Harry menempatkan kantor manajemen
pusat (KAMPUS) di Subang sebagai penunjang
operasi.
Penggolongan divisi pada kebutuhan
konsumen ini menurutnya, mendorong setiap
divisi perusahaan ak an fokus pada
peningkatkan kompetensi dari sisi teknologi,
peralatan maupun SDM dan sistem di empat
divisi. Di bawah tangan dinginnya pula, jalur
komunikasi organisasi yang birokratis dibuat
sangat efektif dan lunak. Menurut Harry, dalam
setiap organisasi perusahaan, tentu tidak semua
karyawan harus mengetahui tentang strategi
perusahaan yang sifatnya strategis.
Tetapi, lanjutnya, setiap karyawan harus
mengetahui tujuan mereka bekerja di DAHANA
dengan cara memahami dan melaksanakan
job summary yang menguraikan tugas dan
tanggung jawab pekerjaannya. Untuk

Jangan Sia-Siakan Karyawan
memastikan strategi perusahaan dijalankan di
lapangan, selain menggunakan siklus
perencanaan yang sudah terbentuk di
perusahaan seperti Rapat Kerja, lulusan
University of Iowa ini mengandalkan Jarkom
non formal antar karyawan.

Menjawab tantangan persaingan handak dengan pemain asing yang semakin ketat,
F. Harry Sampurno justru lebih memilih merombak perusahaan yang dimulai
dari pembenahan karyawan. Hasilnya terbukti efektif mendorong
kinerja perusahaan secara keseluruhan
Bicaranya lugas dan jelas. Seolah setiap kata
yang meluncur dari mulutnya telah melalui
proses penyaringan sebelum sampai ke daun
telinga pendengarnya. Setiap karyawan, dari
level bawah, hingga direksi bisa dengan mudah
memahami perintahnya, dan dengan segera
mengeksekusinya. Dengan pembawaanya yang
terbuka itu, F. Harry Sampurno, Direktur Utama
PT DAHANA (Persero) berhasil mendobrak kultur
perusahaan yang kerap masih enggan
meninggalkan kultur monopolinya. Gaya
manajemennya bisa mudah dipahami semua
bawahannya, mampu menempatkan diri
pada suasana individu yang berbeda, kata
Susilo Hertanto, Direktur Keuangan & SDM
PT DAHANA.
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Diluar siklus perencanaan dan evaluasi yang
sangat rapi tersebut, ada pertemuan informal
yang dilakukan oleh seluruh eselon secara
berjenjang yang disebut dengan P5M yang bisa
dilakukan harian, mingguan, hingga bulanan,
jelas Harry. Di P5M semua karyawan akan
berinteraksi langsung dengan atasannya untuk
sekedar mendapatkan informasi, ataupun
melaksanakan program kerja yang telah dirinci
dalam bentuk uraian kegiatan. Antar
karyawanpun rajin membentuk kegiatan DBBI
(duduk bersama berbagi ilmu) dengan topik
yang disepakati bersama, ataupun berbagi
pengalaman dari hasil pelatihan hardskill yang
didapat dari luar luar perusahaan.

Transformasi bisnis menjadi perusahaan
modern, itulah yang selalu didengungkan Harry
sejak dilantik menjadi orang nomor satu di
BUMN handak ini pada Oktober 2012 silam.
Harry mampu membenahi perusahaan yang
sempat terjun bebas labanya tahun 2012.
Secara bertahap, angin perubahan perusahaan
mulai terasa dampaknya.
Saya percaya bahwa segala yang tetap
didunia ini adalah perubahan. Namun
perubahan ke arah yang lebih baik itu harus
dilakukan terencana secara struktural dan
sistemik, jelas Harry pada Dfile. Di awal periode
kepemimpinannya, perombakan dimulai dari
pembenahan setiap divisi perusahaan.
- 67/ Januari- Februari 2014
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Karyawan sebagai Human Capital
Sebagai perusahaan berbasis teknologi,
sumber daya manusia mutlak menjadi modal
paling vital dalam operasi bisnis DAHANA.
Diungkapkan mantan bos PT Industri Kapal
Indonesia (Persero) ini, membenahi ritme kerja
dan budaya karyawan masih menjadi pekerjaan
rumah paling prioritas. Bukan hanya masalah
jumlah dan kompetensi, tetapi yang lebih
penting adalah budaya dan paradigma dimana
SDM ak an menjadi human capital.
Bukan tanpa kendala. Berstatus sebagai
perusahaan negara, memaksa banyak kebijakan
perusahaan yang harus diselaraskan dengan
undang-undang. Khususnya dalam pembinaan
SDM, tidak mudah seperti perusahaan swasta
untuk mengganti karyawan yang kinerjanya
kurang baik, jelas Harry. Bersih-bersih
karyawan bukan pilihan pas di perusahaan plat
merah yang dipimpinnya. Tak habis akal, Harry
memilih memberdayakan dengan sistem
penggajian berdasarkan kinerja yang dicapai.
Hasilnya cukup efektif.
Prioritas utama DAHANA saat ini adalah
mengembangkan karyawan yang selain handal,

File Utama
dan kompeten juga mempunyai wawasan dan
paradigma sehingga dapat menjadi modal atau
aset perusahaan. Guna mendukung strategi
tersebut, Harry merumuskan redefinisi dan
rekomposisi baru pada sistem SDM. Kita pakai
sistem kompensasi yang diarahkan kepada merit
system yang didasarkan pada Hays system, yaitu
prinsip "pay for position, pay for performance".
Jadi remunerasi karyawan selain ditentukan
oleh kinerja individu, juga diperhitungkan
berdasarkan kinerja kelompok dan bahkan
kinerja perusahaan.
Strategi tersebut ampuh mendorong kinerja
karyawan dan perusahaan. Kerja keras dan
sinergi direksi dan karyawan di lapangan
menghasilkan prestasi yang belum dicapai
perusahaan yang lahir di Tasikmalaya ini sejak
berdiri. Capaian ini terlihat dari volume usaha
yang tumbuh hampir depalan kali lipat, dan aset
perusahaan tumbuh hingga sepuluh kali lipat.
Kinerja apik ini mengekor pada kontribusi pada
negara sebagai pemegang saham. Kontribusi
kepada negara juga melonjak 6 kali lebih besar
dibanding sepuluh tahun lalu, ungkap Harry.
(IDR)

F. Harry Sampurno, CEO BUMN Paling
Inspiratif 2013
Direktur Utama PT DAHANA (PERSERO), Fajar
Harry Sampurno meraih penghargaan sebagai
pemimpin perusahaan BUMN paling inspiratif
dalam penghargaan Best of CEO BUMN 2013,
pada Kamis malam (05/12/2013). Mengusung
tema Membangun Daya Saing Menuju BUMN
Unggul, penghargaan BUMN Award 2013
tersebut diserahkan oleh Menteri BUMN Dahlan
Iskan.
Selain menyabet penghargaan top eksekutif
paling inspiratif, nahkoda BUMN bahan peledak
ini juga dinobatkan sebagai CEO termuda dari
BUMN terbaik yang dipilih. Raihan CEO BUMN
terbaik ini terbagi dalam beberapa kategori
penghargaan, yang meliputi strategi korporasi
terbaik, pengelolaan biaya, aplikasi tekhnologi,
bisnis global, dan pemimpin inspiratif.

Selain penghargaan CEO BUMN paling
inspiratif, dalam kesempatan sama, DAHANA juga
menyabet juara 3 BUMN berdaya saing terbaik
dalam industri manufaktur dari 63 BUMN yang
dikaji oleh Tim PPM Manajemen. Penghargaan
berdaya saing terbaik tersebut meliputi BUMN
sektor agrobisnis, Energi, jasa keuangan, jasa non
keuangan, infrastruktur, logistik, manufaktur,
implementasi good corporate governance (GCG),
dan produk global.
Ajang BUMN award versi Majalah Track BUMN
ini sudah diselenggarakan sejak 2010. Dan
menjadi penghargaan paling bergengsi antar
CEO BUMN terbaik. Di samping dewan juri yang
diketuai mantan Menteri BUMN Tanri Abeng,
penilaian melibatkan 17 panel ahli dari berbagai
latar belakang keilmuan. (IDR)

Harry yang menjabat sebagai Direktur Utama
PT DAHANA sejak tahun 2012 ini dinilai mampu
membawa inspirasi dan perubahan besar pada
organisasi perusahaan yang berkantor pusat di
Subang ini. Lima direktur utama terbaik lainya
yaitu Arief Yahya (PT. Telekomunikasi Indonesia),
Dwi Sutjipto (PT. Semen Indonesia), Budi Santoso
(PT. Dirgantara Indonesia), Karen Agustiawan
(PT. Pertamina)dan sebagai juara umum adalah
Ignatius Jonan (PT Kereta Api Indonesia).
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File wawancara
keuangan sekaligus menunjukan adanya
perpaduan sistem, teknologi dan dukungan
pendanaan serta SDM yang sudah maju.
Sementara itu organisasi direstrukturisasi
menjadi lebih ramping dan flat.

F. Harry Sampurno
Direktur Utama PT Dahana (Persero)

Bukan Hanya Soal Laba
Memimpin perusahaan yang bernilai
strategis bagi negara, Fadjar Harry Sampurno
memilih merombak budaya perusahaan.
Menguatkan budaya inovasi menjadi fokus di
awal kepemimpinanya. Inovasi diarahkan
menjadi modal utama menciptakan operasi
bisnis yang efisien serta kepuasan konsumen.
Hasilnya, kinerja perusahaan pun terus meroket.
Di satu tahun kepemimpinanya, perusahaan
sudah mampu menambah 3 On Site Plant baru
sekaligus, hal ini merupakan rekor apik
perusahaan sejak berdiri tahun 1973.
Pada aspek perbaikan manajemen, Harry
yang dinobatkan sebagai CEO BUMN paling
inpiratif ini langsung membuat pelbagai
terobosan. Di bawah tangan dinginnya, Harry
merestrukturisasi manajemen menjadi lebih
ramping dan efisien. Dalam pengisian jabatan
level manager, ia terapkan lelang jabatan
dengan menawarkan metode job-opening.
Strategi ini membuat karyawan mengeluarkan
gagasan ide dan komitmen pada jabatan yang
diembannya. Perlahan tapi pasti, Harry
membawa DAHANA pada perusahaan berkelas
global, tanpa meninggalkan 7 nilai budaya
perusahaan. Berikut petikan wawancara Dfile
dengan Harry Sampurno.
Tanggapan untuk penghargaan CEO
Inspiratif?
Pertama tentu saya sangat bersyukur kepada
Allah swt atas penghargaan yang
dianugerahkan kepada 6 CEO BUMN Terbaik
yaitu Telkom, KAI, Semen Indonesia,
DirgantaraIndonesia, Pertamina dan DAHANA
dalam ketegori masing-masing. Khususnya saya
yang dikategorikan sebagai pemimpin
inspiratif adalah sangat diluar dugaan dan tidak
direncanakan bahkan oleh dewan juri. Namun
yang terpenting dari penghargaan ini dan
semua penghargaaan yang telah diterima oleh

12

DAHANA, adalah untuk lebih mengenalkan dan
mengangkat citra Dahana yang terus
berkembang dengan sehat.
Bagaimana cara anda menginspirasi
karyawan??
Rasanya tidak ada kiat atau kunci untuk bisa
menginspirasi orang lain termasuk karyawan.
Karena saya sangat percaya, bahwa motivasi
ataupun inspirasi hanya bisa datang dari dalam
diri masing-masing orang. Namun tentu
motivasi atau inspirasi itu bisa timbul karena
seseorang mendapatkan informasi dan
pengetahuan yang sesuai dengan
keingintahuan dari orang itu sendiri.

Tentu saja perbaikan struktur dan sistem
yang kita sebut sebagai redefinisi dan
rekomposisi tersebut diatas diikuti dengan
perbaikan sistem kompensasi yang diarahkan
kepada merit system yang didasarkan pada hays
system yaitu prinsip "pay for position, pay for
performance". Jadi remunerasi karyawan selain
ditentukan oleh kinerja individu, juga
diperhitungkan berdasarkan kinerja kelompok
dan bahkan kinerja perusahaan.

tentang strategi ataupun konsep manajemen
apalagi strategi usaha. Tetapi setiap karyawan
harus mengetahui tujuan mereka bekerja di
Dahana dengan cara memahami dan
melaksanakan job summary yang menguraikan
tugas dan tanggungjawab pekerjaannya.
Sistem manajemen di Dahana sudah sangat
rapi dan teratur khususnya dalam siklus

Apa strategi manajemen yg diterapkan
di Dahana (agar rencana strategis bisa
dipahami di level bawah) ?
Dalam setiap organisasi apalagi perusahaan,
tentu tidak semua karyawan harus mengetahui

Jadi yang saya lakukan hanyalah secara
konsisten terus membagikan informasi dan
pengetahuan dan yang terpenting menjalankan
apa yang saya sampaikan menuju visi dan misi
perusahaan, bahkan bangsa dan negara kita ini.
Perombakan yang sudah dilakukan di
DAHANA??
Saya percaya bahwa yang tetap didunia ini
adalah perubahan. Namun perubahan ke arah
yang lebih baik itu harus dilakukan terencana
secara struktural dan sistemik. Di DAHANA,
pelaksanaannya dimulai dari redefinisi bisnis,
menata divisi berdasarkan karakteristik
konsumen yaitu Migas, Kuari dan konstruksi,
Tambang Umum, serta menempatkan kantor
manajemen pusat (KAMPUS) sebagai penunjang
operasi. Fokusnya tertuju untuk meningkatkan
kompetensi dari sisi teknologi, peralatan
maupun SDM dan sistem di empat divisi.
Pembangunan 3 OSP baru dalam 1 tahun
merupakan rekor luarbiasa yang menunjukan
koordinasi yang bagus sekali antara seluruh
jajaran di Dahana.Mulai dari EMC, divisi dan
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sendiri. Tuan di rumah sendiri dengan
memberikan pelayanan yang terbaik bagi
bangsa ini. Namun tantangan terbesar Dahana
adalah paradigma internal perusahaan terhadap
budaya perusahaan yang modern. Persepsi
terhadap perubahan lingkungan dan tantangan
Antar karyawanpun melakukan kegiatan
persaingan maupun pentingnya upaya yang
DBBI (duduk bersama berbagi ilmu) dengan
harus dilakukan untuk mengembangkan
topik yang disepakati bersama ataupun berbagi
perusahaan masih belum sama.
pengalaman dari hasil kursus/pelatihan
Budaya monopoli belum sepenuhnya hilang
hardskill diluar perusahaan. Majalah Dfile
adalah salah satu contohnya dimana diharapkan sehingga kelincahan untuk memanfaatkan iklim
selain internal karyawan diseluruh tanah air, persaingan masih perlu dikembangkan.
juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan Senioritas juga masih kuat ketimbang kinerja
informasi kepada konsumen maupun calon d a n k o m p e t e n s i y a n g h a r u s l e b i h
konsumen. Coming together is a beginning, dikembangkan menjadi pekerjaan yang bersifat
keeping together is a process, working together is multi-tasking dan selalu disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan yang saat ini berada
a success.
dalam lingkungan persaingan yang tinggi.
perencanaan. Kita bentuk forum Di P5M, dimana
semua karyawan akan berinteraksi langsung
dengan atasannya untuk sekedar mendapatkan
informasi ataupun melaksanakan program kerja
yang telah dirinci dalam bentuk uraian kegiatan.

Bagaimana mensinergikan kepentingan
Seni memimpin perusahaan sekelas
bisnis dan pengabdian pada negara (serving
dahana yang bergerak di sektor bhn
company vs serving nation)??
peledak??
Ekonomi Indonesia sudah peringkat 16
Memang banyak pihak yang belum
terbesar di dunia, bahkan nomor satu jika
ditinjau dari konsistensi pertumbuhan GDPnya. memahami berbagai kerumitan regulasi di
McKinsey Institute meramalkan Indonesia akan bidang bahan peledak. Euforia reformasi yang
menjadi nomor 7 pada tahun 2030, dan kita kemudian membuka lebar industri ini tentu
ketahui BUMN mempunyai peran dan kontribusi bukan kondisi yang ideal untuk bangsa
yang cukup besar terhadap pertumbuhan itu. Indonesia dengan konstelasi geografis yang
kompleks. Apalagi banyak pemain asing yang
DAHANA sebagai BUMN yang berdiri pada
memanfaatkan berbagai celah regulasi
tahun 1973, memang antara lain mempunyai
khususnya dibidang pengelolaan sumberdaya
misi memenuhi kebutuhan bahan peledak
alam kita sehingga menambah tingkat
komersil serta jasa-jasa pemanfaatannya untuk
persaingan usaha di bidang bahan peledak.
sektor pertambangan dan konstruksi. Disamping
Apalagi sebagai BUMN memang tidak
mendorong penguasaan teknologi dan
mudah
mengingat banyaknya ketentuan
kemandirian dibidang industri bahan peledak.
peraturan perundangan yang perlu diperhatikan
Jadi sangat jelas posisi Dahana dengan
dan diikuti. Khususnya dalam pembinaan SDM,
motto serving your company better adalah
tidak mudah seperti perusahaan swasta untuk
menjadi tuan di rumah sendiri dengan
mengganti karyawan yang kinerjanya kurang
memberikan layanan produksi serta jasa
baik.
dibidang handak yang lebih baik kepada seluruh
Tetapi sekali lagi bahwa tantangan utama
pengguna atau konsumennya. Saat ini DAHANA
sedang bertranformasi menjadi serving the untuk bertumbuh secara berkelanjutan adalah
nation better bukan hanya dari sisi layanan SDM. Bukan hanya masalah jumlah dan
tetapi kontribusi kepada perekonomian dan kompetensi tetapi yang lebih penting adalah
budaya dan paradigma dimana SDM akan
perkembangan teknologi bangsa.
menjadi human capital. Ini berarti prioritas
utama DAHANA adalah mengembangkan
Aspek budaya perusahaan yangperlu karyawan yang selain handal dan kompeten
juga mempunyai wawasan dan paradigma
diperbaiki ??
sehingga dapat menjadi modal atau aset
Terus terang saya sangat menginginkan agar
perusahaan.
DAHANA menjadi pemain utama di negaranya
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Dua Kali Nilai Biru, Bidik Emas Tahun Depan
Penghujung 2013, PT DAHANA (Persero),
mendapat rapot Biru dari Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH) untuk kedua kalinya.
Sebelumnya, pada 2012 perusahaan plat merah
ini mendapatkan rapot Biru juga.

kunjungannya ke PT DAHANA, Jumat, 13
Desember 2013.

Sudirjo Heru, Manajer Pengembangan
Sistem PT DAHANA memaparkan bahwa
dengan dua kalinya mendapat rapot biru, maka
Rapot biru ini merupakan salah satu hasil tahun depan Dahana akan ada harapan untuk
penilaian dari Tim Kementerian Lingkungan bisa meningkatkan nilai rapotnya menjadi hijau
Hidup dalam Program Penilian Peringkat Kinerja atau bahkan emas.
Perusahaan (Proper) untuk menangani
Dua kali berturut-turut mendapat nilai biru,
lingkungan. Biru itu artinya perusahaan telah berarti tahun depan kita memiliki peluang untuk
melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang mendapat nilai hijau atau bahkan emas,
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau terangnya.
peraturan yang berlaku.
Dalam penilaian Proper ini, KLH memberikan
Tiga tahun keberadaannya di Kabupaten tingkat peniliaian warna, nilai terendah yakni
Subang, PT DAHANA (Persero) dinilai sudah taat hitam, level diatasnya kemudian merah, lalu
pada aturan yang berlaku dalam penanganan biru, selanjutnya ada Hijau dan Emas. Merah
lingkungannya. Seperti diungkap Nano, Kabid dan biru itu harus dilalui dua kali berturut-turut,
Wasdalip BLH Kabupaten Subang, salah satu untuk mendapat nilai hijau atau emas, harus
unsur Pemerintah Daerah (Pemda) yang ikut mengantongi 2 tahun berturut rapot warna biru.
hadir dalam kunjungan Sekda Subang ke PT
Untuk meningkatkan status nilai menjadi
DAHANA, mengatakan bahwa hasil
penilaiannya, perusahaan penghasil handak ini hijau atau bahkan emas, Heru dengan timnya
tengah mempersiapkan semuanya, salah satu
ternyata ramah lingkungan.
upaya yang sedang dilakukan adalah 3R yakni
Dahana sudah sangat hijau dan juga ramah Reduce, Reuse, Recycle. (SYA)
lingkungan, ujar Nano, kepada Dfile disela-sela
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Bangun Jalan Tol Cipali,
Dahana Ratakan Bukit Salam
konsekuensi harus menghancurkan sebuah
bukit batu yang bernama bukit salam.

Bappenas Tinjau Kesiapan Dahana
Bangun Pabrik Propelant
Rencana pembangunan pabrik Propelant di
kawasan Energetic Material Center (EMC) PT
DAHANA (Persero), kini tengah digodok oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). Hal itu diungkapkan oleh anggota
tim perencanaan Bappenas, Rengga, saat
meninjau langsung lokasi dimana akan
dibangun Pabrik Propelant di Kawasan EMC,
Subang pada Kamis, 12 Desember 2013.
Lebih lanjut Rengga menerangkan perihal
kedatangan timnya untuk menjalankan fungsi
Bappenas dalam pengawasan terhadap
perusahaan milik negara, serta mengetahui
program strategis jangka pendek dan

menengah yang akan dilakukan oleh PT
DAHANA (Persero). Kunjungan ini sekaligus
meninjau kesiapan PT DAHANA (Persero) untuk
pembangunan pabrik Propelant pertama di
Indonesia.
Menurut kami, Dahana sepertinya sudah
sangat siap untuk pembangunan pabrik
Propelant ini. Kita hanya menunggu keputusan
dan kepastian dari pemerintah, ungkap Rengga
Kepada Dfile.

Pembuatan jalan tol Cikampek-Palimanan
(Cipali), rencana awalnya akan membelah
sebuah perkampungan di desa Ciwaringin
kabupaten Cirebon. Namun rencana itu
mendapatkan penolakan dari masyarakat
sekitar. Pasalnya, desa tersebut memiliki banyak
pesantren dan dihuni oleh ribuan santri. Dengan
adanya penolakan itu, akhirnya PT Karabha Girya
Mandiri sebagai pemegang proyek jalan tol ini,
merubah rute jalan tol yang akan dibangun,
yaitu belok memutari desa Ciwaringin dengan

Untuk memuluskan proyek Jalan Tol Cipali,
PT PP sebagai pelaksana proyek menggandeng
PT DAHANA (Persero) untuk meratakan bukit
tersebut. Ihwal rencananya itu, dua orang
perwakilan PT PP dan Kordinator Proyek PT
Karabha Gir ya Mandiri, Mohd Azemi,
mengunjungi Kantor Manajemen Pusat
DAHANA. Kunjungan ini disambut langsung
oleh GM Divisi Kuari & Konstruksi Asep
Maskandar, Selasa, 24 Desember 2013.
Kunjungan kali ini untuk membahas metode
peledakan yang akan dilakukan oleh Tim Divisi
Kuari & Konstruksi. Menurut Asep, pertemuan
ini merupakan tindak lanjut dari hasil
pemantauan langsung di bukit Salam. Kita
sebelumnya sudah hampir satu bulan disana,
untuk melakukan pemantuan kondisi bukit
sekaligus sosialisasi peledakan kepada
masyarakat, ujar Asep Maskandar. (SYA)

Dalam kunjungan tersebut, Direktur
Teknologi dan Pengembangan PT DAHANA
(Persero) Bambang Agung memaparkan sasaran
dan rencana jangka panjang DAHANA. Mulai
dari kesiapan dalam pembangunan pabrik
propellant, baik dari segi sumber daya manusia
maupun dari teknologi yang akan
digunakannya.
Dalam rombongan Bappenas ini, hadir pula
Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas,
kedatangannya langsung disambut oleh F. Harry
Sampurno, Direktur Utama PT DAHANA
(Persero).
Rencana pembangunan pabrik propelant itu
sendiri telah dikaji oleh Komite Kebijakan
Industri Pertahanan (KKIP), yang sekaligus
membuat dan menentukan skema kebijakan
pembangunan pabrik propellant. (SYA)

16
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diganjar segudang penghargaan lingkungan,
DAHANA menonjolkan konsep industri handak
berwawasan green environment pada Eneregetic
Material Center (EMC) Subang di booth miliknya.

Lewat BRIDEX, DAHANA Kenalkan Handak
Militernya di Pasar ASEAN
Guna melapangkan jalan ke negara-negara
tetangga tersebut, PT DAHANA hadir dalam
pameran Industri Pertahanan Brunei Darussalam
International Defence Exhibition and Conference
(BRIDEX) 2013 di Jerudong Brunei Darussalam,
pada 2-6 Desember 2013. Mengusung konsep
"Bridging the capability gap", pameran yang
sudah digelar keempat kalinya tersebut dikuti
oleh lebih dari 300 produsen dan distributor
industri pertahanan dari 15 negara Asia, Eropa,
dan Amerika.

Kebutuhan bahan peledak sektor
pertahanan terus mengalami peningkatan.
Sebagai salah satu pemain lokal penyedia alat
utama sistem persenjataan (Alutsista), PT
DAHANA (Persero), terus mengembangkan diri
sebagai perusahaan handak yang kompeten di
industri perlengkapan militer ini. Lini bisnis
pertahanan BUMN yang berkantor di Subang
ini terus berinovasi menciptakan produk handak
non sipil berdaya saing tinggi, yang tak hanya
diterima pasar dalam negeri, namun juga
segmen di luar negeri.
Pasar handak di luar Indonesia tersebut
khususnya kawasan regional Asia Tenggara.

18

Diungkapkan Budiman, respon pengunjung
pameran yang sebagaian besar merupakan
stakeholder militer terhadap produk militer
DAHANA tersebut cukup baik. Dengan
keikutsertan di pameran ini, produk handak
DAHANA mendapatkan hasil jangka panjang
pada brand image yang baik, jelas Budiman.
Beberapa pengunjung seperti perusahaan
pertahanan dari luar negeri tertarik menjajaki
kerjasama dengan DAHANA. Kita berikan
informasi langsung tentang produk militer
DAHANA, pungkas Budiman. (IDR)
Dalam pameran ini, Dahana
memperkenalkan
produk di sektor militer seperti
Dahana Ikut Serta Dalam Pameran IMSS 2013
blast effect bomb, Bomb P 100 live, Roket RHAN
Dalam waktu yang berdekatan dengan 122, Dayagel militer, dayagel sivor dan handak
BRIDEX 2013, DAHANA juga turut serta dalam komersial lainnya.
pameran yang memeriahkan acara International
Bagi Dahana, moment yang diikuti pertama
Maritime Security Sympsoisum (IMSS) yang
dihelat di Hotel Borobudur pada 9  12 kalinya ini menjadi salah satu peluang untuk
memperkenalkan Dahana kepada kalangan
Desember 2013.
militer internasional. Seperti yang di ungkapkan
Pameran yang diselenggarakan oleh Markas oleh Public Relations PT DAHANA (Persero) Juli
Besar Angkatan Laut dengan pelaksana Sekolah Jajuli. DAHANA terus mencari celah pasar di
Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) ini sektor militer. Kebetulan kita tidak perlu keluar
dihadiri oleh delegasi angkatan laut dari 57 negeri, di sini hadir banyak delegasi angkatan
Negara.
laut mancanegara, terangnya. (SYA)

 Pa m e r a n i n i l e b i h m e m fo k u s k a n
pengenalan kemampuan produk-produk militer
DAHANA ke dunia internasional, khususnya
negara-negara ASEAN, jelas Public Relation
PT DAHANA Tris Budiman. Bersama 5 BUMN
Industri Strategis lainnya yang meliputi PT
Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT Pindad, PT PAL,
dan PT Dok Perkapalan Kodja Bahari,
PT DAHANA berada satu dalam satu paviliun
K e m e n t e r i a n Pe r t a h a n a n I n d o n e s i a .
Di paviliun tersebut, DAHANA menampilkan
maket produk-produk militer berkelas yang
hampir keseluruhan sudah mampu dibuat di
Subang, seperti Shaped Charges, Military
Dayagel, Dayagel Sivor, Bomb P-100 Live, Blast
Effect Bomb, Squib Detonator, Pentolite
Dayaprime, Electric Detonator, dan Roket R-Han122. Selain itu, sebagai perusahaan negara yang
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Rapat Kerja RKAP 2014
Rapatkan Barisan, Raih Prestasi Lebih Baik
Tahun baru, selalu menjadi moment untuk
memulai suatu perubahan, waktu yang biasanya
digunakan untuk berbenah. Harus lebih baik
menjadi semangat yang selalu muncul pada
moment ini, tidak hanya pada diri seseorang,
moment dan semangat ini pun bisa dilakukan
oleh sebuah instansi ataupun perusahaan.

Raker RKAP Tahun 2014 ini merupakan raker
yang ke 13 kalinya bagi PT Dahana. Kedua
kalinya raker dilaksanakan di Subang. Dengan
fasilitas yang lengkap di Kampus ini, maka
sangat penting bagi kita menggunakan fasilitas
yang ada disini ujar nya nya. Kamis, 9 Januari
2014.

Di awal tahun 2014, untuk meningkatkan
kinerja perusahaan, PT Dahana (Persero)
menggelar rapat yang biasa dilakukan setiap
tahun, yaitu Rapat kerja (Raker) Penjabaran
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
tahun 2014, rapat ini di hadiri oleh pejabat
perusahaan, mulai dari eselon 1 sampai dengan
eselon 3 yaitu Direksi, Deputi Direktur, Kepala
EMC, Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan dan
General Menager, serta para ahli perusahaan,
Senior Manager dan Manager. Sedikitnya ada
54 orang yang hadir dalam acara tahunan ini.

Rapat kerja kali ini mengangkat tema
Penerapan Nilai Budaya Perusahaan sebagai
Dasar Perubahan yang berkelanjutan. Acara ini
pun resmi dibuka oleh Dewan Komisaris, Marzan
A.I. Nampak hadir pada pembukaan Raker ini,
Agus Suharyono sebagai perwakilan pemegang
saham dari Kementrian BUMN.

Sama halnya dengan raker tahun 2013, rapat
tahunan ini pun dihelat di Kantor Manajemen
Pusat (Kampus) PT Dahana (Persero). Jadi kedua
kalinya raker tahunan ini digelar di Kabupaten
Subang. Raker Penjabaran RKAP 2014,
merupakan raker yang ke 13 kalinya bagi PT
Dahana (Persero), hal ini di sampaikan oleh Ketua
Pelaksana, Herry Heriswan dalam sambutan
pembukaan acara Raker.

Tiga Penghargaan Pada Raker 2014
Pada Rapat Kerja Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) 2014 PT Dahana (persero),
perusahaan memberikan tiga buah
penghargaan, atas hasil kinerja nya di tahun
2013 yakni The Highest Gross Profit of 2013, The
Shortest Collection Period of 2013 , dan The
Highest Revenue of 2013.
Untuk penghargaan The Shortest Collection
Period of 2013 di berikan kepada Divisi Minyak
& Gas. Divisi Migas dinilai mampu melakukan

perputaran piutang tercepat
dibandingkan dengan Divisi
lainnya. Sedangkan
Pengahargaan The Highest
Gross Profit of 2013, di
nobatkan kepada Divisi
Kuari & Kontruksi, Divisi
yang berhasil dengan laba
kotor tertinggi. Selain itu
Divisi ini pun diganjar
sebagai Divisi dengan
pendapatan tertinggi di
tahun 2013.
Asep Maskandar, GM
Divisi Kuari & Kontruksi,
memaparkan bahwa tahun
2013, tahun peruntungan
Divisinya, selain itu dia
menerangkan bahwa tahun kemarin tahun yang
ramai dengan pembangunan.
2013 itu tengah ramai pembangunan, dan
kita ikut serta didalamnya. Memang kemarin
kita modal nekat, untuk mendapatkan project
berkepanjangan, kita buktikan dengan kinerja
bagus, meski awalnya kita harus banting harga
lebih kompetitip terang Asep.
Melepas Purnabakti
Jumat Sore, 10 Januari 2013. Selepas
penutupan Rapat Kerja Penjabaran RKAP 2014
PT Dahana (Persero), para pejabat ini berpindah
tempat dari gedung diklat ke ruang auditorium.
Disana tengah menunggu puluhan karyawan
lainnya. Karena pada hari itu perusahaan
penghasil handak ini kembali kehilangan dua
karyawan terbaiknya.
Perusahaan harus melepas dua karyawan
nya yang sudah memasuki masa pensiun, yakni
Suhardi dan Mahwati Ningsih. Suhardi
merupakan karyawan staff produksi di

Tasikmalaya. Tiga puluh satu tahun dia habiskan
waktunya untuk berkarya di PT Dahana (Persero).
Tahun 1977, Suhardi mulai kerja sebagai tenaga
kontrak, dan baru diangkat menjadi karyawan
pada tahun 1982. Awal tahun 2014 ini dia harus
menyudahi kerja nya di PT Dahana dan
menikmati masa-masa pensiun.
Begitupun dengan Mahwati Ningsih, lulusan
keperawatan yang pada kenyataan dunia
kerjanyanya harus bergelut dengan administrasi.
Dua puluh dua tahun sudah dia bekerja di PT
Dahana (Persero). Nining, begitu orang
memanggilnya, dia mengawali pekerjaannya
sebagai pelayanan kesehatan, namun setelah
di berlakukannya asuransi, Nining pindah
pekerjaannya di Bagian Umum, yang harus
mengurusi administrasi. Di unit PKBL, Nining
harus mengakhiri masa baktinya. Kini Nining
pun saat nya menikmati masa-masa pensiunnya.
Sebagai tanda penghargaan sekaligus
pelepasan, Direktur Utama, F Harry Sampurno
memasangkan cicin kepada mereka. Bagi Harry,
pelepasan ini bukanlah sebuah perpisahan.
Saya enggan mengatakan ini sebuah
perpisahan, karena kita tidak berpisah, ini hanya
persoalan masa kerja saja. Kita bisa berjumpa
kapan saja, namun tidak dalam urusan
pekerjaan. Kata Harry
Harry pun mengucapkan terimakasih kepada
merek a atas pengabdiannya kepada
perusahaan. Terimakasih atas pengabdiannya,
kini pak suhari dan bu Nining bisa menikmati
banyak hal yang dulu tertunda karena
mengurusi pekerjaan. Pungkasnya. (SYA)
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Laskar Lima Harus Berani Berubah
perubahan di perusahaan. Jika dinilai sistem
itu tidak cocok, maka kalian harus berani
membenahinya. Karena perusahaan yang
unggul itu didalamnya ada karyawan-karyawan
unggul. Dan kalian harus menjadi orang unggul,
jelasnya.
Sebagai salah satu kuncinya, Harry
menerangkan bahwa jika ingin memperbaiki
sebuah sistem, maka kita harus memulainya
dari memperbaiki diri kita sendiri.

Perdana, Bale Dahana untuk Umum
Berdiri kokoh dengan halaman yang luas
dan dipenuhi hijaunya rerumputan, bangunan
berciri khas kubus dengan atap melengkung ini
terlihat asri dan kontras dengan lingkungan
sekitarnya. Didalam, lantainya terbuat dari kayu
yang terlihat artistic. Karena luasnya, bagian
dalam digunakan untuk kegiatan olah raga,
seperi basket dan bulu tangkis. Gedung ini
mampu menampung 3.000 orang.
Bale Dahana, tulisan itu jelas menempel pada
dinding atas selasar gedung. Tempat ini berada
di bagian luar kawasan Energetic Material Center
(EMC) PT Dahana (Persero), Jl. Raya Subang
Cikamurang, hampir 12 kilometer dari Kota
Subang arah Cirebon. Bale ini biasa digunakan
oleh karyawan Dahana untuk kegiatan olah raga,
atau bahkan kegiatan lainnya yang melibatkan
banyak orang.

Asep Awaludin, salah satu panitia kegiatan
tersebut, merasa takjub dengan Bale Dahana.
Saya baru tahu kalau di Subang ada gedung
begitu luas seperti ini, katanya.
Selain ruangan gedung yang luas, Bale milik
PT DAHANA (Persero) ini memiliki halaman
parkir cukup luas yang mampu menampung
banyak kendaraan. Holly Alifiah, SM Pelayanan
Korporasi PT Dahana, menyatakan bahwa
sebenarnya Bale Dahana sejak dulu berdiri sudah
bisa digunakan juga oleh umum.
Sejak dulu Bale Dahana itu bisa digunakan
oleh Umum, kegiatan PNPM kemarin
merupakan kegiatan perdana penggunaan Bale
D a h a n a o l e h U m u m u j a r nya . ( S YA)

Latsarpim yang dihelat di Lapangan Sepak
Bola Zona Cagar Budaya PT DAHANA ini
memberikan kesan tersendiri bagi Laskar Lima.
Begitupun dengan Direktur Utama PT DAHANA
(Persero), F. Harry Sampurno, yang ikut serta
memberikan materi kepada Laskar Lima, pada
Rabu malam, 4 Desember 2013.
Di dalam sebuah tenda pleton, Harry lebih
mengajak sharing dengan Laskar Lima. Bermula
dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan
oleh peserta, orang nomor satu di Perusahaan
handak ini menjawab semua hal mulai dari
sejarah perusahaan, sampai pergerakan
perubahan industri global.

Lebih jauh, Agus juga menjelaskan tentang
sikap dan karakter para pembela negara
begitupun dengan sikap-sikap yang harus
dihindarinya. Materi Bela Negara ini merupakan
salah satu materi yang selalu ada setiap kegiatan
Latsarpim Karyawan PT DAHANA (Persero).
Kegiatan Latsarpim kali ini berlangsung
selama lima hari dan merupakan gelombang
kelima sejak dimulai pada 2012 lalu. Dalam
pelaksanaannya, PT DAHANA (Persero)
menggandeng TNI Angkatan Udara Lanud
Suryadarma Kalijati, Subang sebagai pengisi
materi pelatihan. (SYA)

Kita harus sadar betul, hari ini dan ke depan
akan banyak perubahan-perubahan yang akan
terjadi. Maka kita pun harus mampu
menghadapinya, terang Harry kepada Laskar
Lima.

Di penghujung 2013 lalu, untuk pertama
kalinya Bale Dahana digunakan kegiatan oleh
pihak eksternal. Tiga tahun berdiri, baru kali ini
Bale Dahana disewa untuk kegiatan di luar
aktivitas perusahaan. Sekitar 500 orang yang
hadir dalam kegiatan silaturahmi anggota PNPM
se-Kabupaten Subang.
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Laskar Lima, itulah nama yang dilabelkan
kepada 56 orang peserta Latihan Dasar
Kepemimpinan (Latsarpim) Angkatan ke-5 PT
DAHANA (Persero). Mereka diperankan seakanakan pasukan khusus yang tengah di latih untuk
menjalankan sebuah misi, yaitu misi perubahan.
Nyatanya, latihan ini nampak betul-betul
menguras fisik dan mental.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Intel
Lanud Suryadarma Kali Jati, Subang, Mayor Agus
Sulistiono, mengajak karyawan PT DAHANA
(Persero) untuk aktif membela negara.
Nasionalisme itu hanya akan menjadi slogan
saja, bila tidak dibarengi dengan tindakan bela
negara, ujar Agus Sulistiono saat memaparkan
materi dihadapan peserta.

Lebih jauh, Harry berharap, Laskar Lima harus
mampu dan berani melakukan perubahan-
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PKBL Dahana Ajak Mitra Binaan Ikut PKJB 2013
Provinsi Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi
Bandung
Pameran ini diikuti oleh 65 peserta Indoor
dan 10 peserta outdoor mitra binaan BUMN dan
Dekranasda dari setiap daerah di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar secara
resmi membuk a Pek an Kerajinan ini.

Unit Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PT Dahana (Persero),
memiliki beberapa cara dan program untuk
membina mitra binaan. Salah satunya,
mengikutsertakan mitra binaan dalam event
pameran.

Program Kemitraan PKBL Dahana Kini
Kembali digulirkan

Adalah Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB)
2013 yang dilaksanakan pada 25  29 Desember
2013 sebagai ajang promosi mitra binaan. PKBL
PT Dahana mengajak beberapa mitra binaan
untuk ikut serta memamerkan hasil barang
produksinya dalam ajang yang diselenggarakan
oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda)

Dalam ajang PKJB 2013, PKBL Dahana
memamerkan hasil industri kerajinan mitra
binaannya, seperti tikar, border, brukat, jacket
dan kue aci. Menurut Kepala PKBL PT Dahana
Lelly Sosidhalia, mengajak mitra binaan ikut
serta dalam ajang pameran pekan kerajinan
untuk memberi pengalaman serta jejaring yang
lebih luas.
Kita berharap dengan mengikuti pameran
tersebut, Mitra Binaan dapat lebih produktif dan
Inovatif, ujar Lelly kepada Dfile.
Lelly pun menambahkan, bahwa dengan
mengikuti kegiatan pameran ini sekaligus
mempromosikan PKBL Dahana melalui produk
usaha mitra binaan, serta mampu meningkatkan
nilai efektifitas dan kolektibilitas PKBL Dahana.
(SYA)

Setalah hampir lima bulan menutup
program kemitraan, kini PKBL PT Dahana
kembali membuka program kemitraannya.
Program kemitraan merupakan program yang
digulirkan oleh PT Dahana (Persero) dalam
bentuk pinjaman lunak untuk masyarakat .
PKBL PT DAHANA telah menjalin kemitraan
dengan para pengusaha kecil mandiri. Menurut
Deni Amarullah Fajar, Supervisor Bina
Lingkungan PT Dahana (Persero), program
kemitraannya ini telah kembali dibuka setelah
turunnya instruksi dari Kementerian BUMN.
Awal Nopember 2013 kemarin Program
Kemitraan sudah kembali digulirkan, ini pun
atas instruksi kementerian BUMN, kata Deni
kepada Dfile di penghujung bulan desember
2013.
Program Kemitraan ini ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra
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binaan agar menjadi tangguh dan mandiri.
Harapannya, terjadi peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar wilayah operasi PT Dahana.
(SYA)
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Seperti halnya handak di site lainnya, Dahana
masih mengandalkan tiga varian handak yang
terdiri dari Danfo, Dayagel Magnum, serta
Detonator Non Elektrik (Nonel). Dalam aktivitas
peledakan, getaran yang dihasilkan dibuat
seminimal mungkin. Karyanto, Site Manager
Bayah Project Divisi Kuari dan Konstruksi PT
DAHANA mengungkapkan, "Masyarakat sangat
kondusif, saat kegiatan peledakan banyak warga
melihat secara langsung dari tempat mereka
berada. Hal ini terjadi mengingat sebelumnya
telah dilakukan sosialisasi".

Menjinakkan Kerasnya Limestone,
Bahan Baku Semen Merah Putih
Kinerja Divisi Kuari dan Konstruksi PT
DAHANA (Persero) semakin teruji, dan kian
memantapkan sepak terjangnya sebagai pemain
utama di sektor kuari dan konstruksi. Dengan
pangsa pasar domestik lebih 90 persen, berbagai
site baru turut dibidani, baik sektor kuari
maupun konstruksi yang kini tersebar hampir
merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (pembuatan
diversion tunnel, saluran pembawa dan power
house) dan pekerjaan pembuatan jalan.
melakukan peledakan yang umum dilakukan
untuk pembuatan jalan masih banyak proyek
lain di bidang peledakan konstruksi lainnya
seperti building demolition, underwater blasting
dan kontrol peledakan lainnya.

Di divisi ini terdapat dua sektor bisnis, yaitu
sektor kuari dimana di dalamnya meliputi kuari
granit, andesit dan semen. Fokus utama dari
kegiatan sektor kuari adalah mempertahankan
konsumen (existing) seraya memperluas pasar
serta meningkatkan mutu pelayanan dari
penjualan spot ke bentuk jasa.

Khusus di Provinsi Banten, Divisi Kuari dan
Konstruksi PT DAHANA (Persero) kian berkibar
dan menuai hasil menggembirakan. Terbukti,
dimana sebelumnya Dahana mengerjakan
blasting di proyek pembangunan PLTU Salira di
Desa Salira kecamatan Pulo Ampel Kabupaten
Serang, kemudian dua proyek blasting dan
drilling sekaligus yang dikerjakan BUMN handak
plat merah ini di kabupaten Lebak yaitu, Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)
Cibareno I. Pembangkit listrik berkapasitas 5000
kW ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan
listrik di Pulau Jawa, khususnya wilayah
Jabodetabek.

Salah satu wilayah teranyar yang dibuka
adalah Provinsi Banten, tepatnya di Desa
Pamubulan, Kecamatan Bayah Kabupaten
Lebak. Dahana kebagian menunjukkan
kemampuannya untuk mengerjakan drilling dan
blasting sekaligus, untuk proyek Semen Merah
Putih. Proyek kuari yang berada di bawah
Untuk pengerjaan proyek Semen Merah
bendera PT Gama Group ini diproyeksikan
mampu memasok batuan limestone untuk Putih di bawah bendera PT Gama Group ini,
Dahana melakukan persiapan yang matang.
kebutuhan semen.
Berbagai tahapan telah dilalui seperti
Dari target volume produksi berdasarkan
pembangunan gudang bahan peledak (handak),
kontrak yang ditetapkan sebesar 4.500.000
perijinan dari dinas pertambangan dan
ton/tahun, DAHANA menjadi operator
kepolisian terkait kegiatan drilling dan blasting.
peledakan hingga tiga tahun mendatang.
Kegiatan lainnya adalah sosialisasi ke unsur
Sementara itu, untuk sektor konstruksi saat
muspida dan masyarakat sekitar untuk
ini market share Dahana masih dinilai kurang
meyakinkan bahwa kegiatan peledakan dapat
dan sedang digenjot. Kegiatan jasa peledakan
berlangsung aman, dan Dahana mampu
di sektor konstruksi yang biasa dilakukan
melakukan kontrol terhadap aktivitas peledakan
umumnya terkait dengan pembuatan DAM dan
tersebut.
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Saat ini sudah efektif empat bulan berjalan
dengan progress volume peledakan sebesar
155.000 BCM. Meski sempat ada jeda, Dahana
mampu menutup waktu yang hilang dengan
progres kerja yang maksimal.
Di site Semen Merah Putih, Dahana
menerjunkan tenaga sebanyak 18 personel
terdiri dari 9 orang untuk drilling dengan 2 unit
CRD dan 1 unit HCR, serta 9 orang membidangi
blasting.
Dahana merintis fase development quarry
Gama Group mengingat kondisi quarry bisa
dibilang masih hutan. Dahana harus membantu
Gama Group dalam menyiapkan jalan tambang,
pembentukan bench sampai quarry siap
memasuki masa produksi, namun pada fase ini
Dahana dituntut sudah mulai produksi
mengingat permintaan kebutuhan material
blasting sangat banyak meliputi pemenuhan
kebutuhan untuk pelebaran jalan, temporarry
jetty, breakwater untuk port, material concrete,
laminasi cement plant dan posko. Dahana
menyiapkan kebutuhan bebatuan dengan
berbagai fragmentasi," papar Karyanto lebih
jauh.
Proses drilling dan blasting bagi Semen
Merah Putih sangat dibutuhkan pada fase
development, dimana limestone yang ada di site
Semen Merah Putih sangat keras, bahkan bisa
dikatakan paling keras di antara limestone yang
ada di Indonesia. Limestone di quarry Gama
Group dijadikan batu split sebagai raw material
concrete. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh
pihak Semen Merah Putih Dadik Setyo Widodo,
Bayah Project General Manager serta Rapana H.
Aritonang, Quarry Manager.
Hingga saat produksi nanti sudah berjalan,
Semen Merah Putih akan membutuhkan bahan
baku limestone sebesar 4,5 juta ton pertahun
secara kontinyu untuk diproses menjadi semen.
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Diharapkan diakhir tahun 2015 semen plant
yang sedang dipersiapkan sudah selesai
pengerjaannya dan mampu berproduksi. Target
produksi dari site yang berlokasi di kabupaten
Lebak ini sebesar 3,2 juta ton semen per tahun.
Semen Merah Putih dibawah bendera PT
Gama Group tentu saja mengharapkan
dukungan berkelanjutan serta jasa Dahana,
bukan hanya sebatas development namun
hingga proses produksi.
PT Gama Group tidak menemui kendala
yang cukup berarti saat bekerjasama dengan
pihak Dahana, bahkan kepuasan atas kinerja
yang selama ini Dahana tunjukkan khususnya
untuk fase development dalam jalur sesuai
harapan.
Sarana pengembangan hingga menuju
terealisasinya semen plant berdiri, seperti yang
kini sedang dikerjakan yaitu pembangunan
dermaga untuk memudahk an sarana
transportasi dan distribusi, Dahana ikut serta
membantu pelaksanaannya.
Gama Group memberi tantangan tersendiri
kepada Dahana, seperti masalah fragmentasi
mengingat kebutuhan di proyek Semen Merah
Putih ini cukup berbeda dibandingkan dengan
lokasi lain khususnya dalam ukuran yang
spesifik. Dahana menjawab tantangan itu
dengan hasil yang baik.
Rasa Optimis Semen Merah Putih
Pabrik Semen Merah Putih dibawah
bendera PT Gama Group termasuk kategori
pabrik semen terbesar di Indonesia, berlokasi
di dua kecamatan yaitu Bayah dan Cilograng
mencakup areal tambang seluas 2.400 hektare
di sembilan desa sedangkan lokasi pabrik
terletak di jalan Bayah-Cilograng desa
Darmasari kecamatan Bayah mempercayakan
proyek drilling dan blasting kepada PT Dahana
(Persero) yang sangat berpengalaman.
Bahan baku semen yang menggunakan
batu kapur dan tanah liat ini cukup melimpah
di daerah ini sehingga cukup optimis untuk
pemenuhan kebutuhan nasional yaitu pasar
domestik.
Total luas area untuk pabrik dan pelabuhan
sekitar 500 hektare, untuk pabriknya 90 hektare.
Resources seperti batu kapur dan silika dari claynya cukup dalam waktu yang cukup lama untuk
produksi.
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Humor
Cara Cek Gunung Merapi
Yang Masih Aktif
Pada suatu hari ada seorang
guru yang sedang mengajar
pelajaran IPA dikelasnya,
selayaknya seorang guru
pastinya akan bertanya
kepada muridnya.

Pelaut dan Profesor
Ada kisah mengenai pelaut tua dan seorang
profesor. Ini terjadi di zaman ketika orang orang
masih bepergian dari satu Negara ke Negara
lain menggunakan kapal laut, sebelum era
penerbangan murah seperti zaman sekarang.
Profesor ini hendak pergi dari Sidney ke San
fransisco utk memberikan kuliah tamu.
Pada malam pertama di atas kapal, usai
bertolak dari Sydney, Profesor baru saja
mendapat mak an malam luar biasa
menyenangkan di aula perjamuan, lalu ia pergi
ke dek untuk menghirup udara segar laut.
Ketika berjalan di dek, ia melihat seorang pelaut
tua yg tengah bersandar di pinggiran kapal
menatap ke samudra di bawahnya.
Ia memutuskan untuk bercakap-cakap
dengan si pelaut. Meski kelihatannya pekerjaan
sebagai pelaut sederhana, namun pria ini pasti
telah mengarungi samudera selama waktu
yang sangat lama. Pasti ia telah mempelajari
sesuatu yang berguna. Profesor selalu ingin
meningkatkan limpahan pengetahuannya yang
ia pikir sebagai makna hidupnya. Ia
menghampiri pelaut itu dan berkata, Pak tua,
sudah berapa lama anda melaut?
Pelaut menjawab, Sejak masih bocah,
sekitar umur tiga belas. Luar biasa! kata
Profesor, Anda pasti tahu bahwa di lautan yang
kita arungi ini ada begitu banyak kehidupan.
Sebagai pelaut yg telah banyak makan asam
garam, anda pasti pakar dalam ilmu biologi
kelautan, mengenai semua hewan yg
menggantungkan hidupnya pada samudera di
bawah kita ini, berikut semua arus dan terumbu
karangnya. Mari kita berbincang mengenai
oceanologi, ilmu kelautan.
Pelaut bingung, Haa? Memang laut ada
ilmunya?
Apa?! , seru professor,  bertahun tahun di
laut anda tidak pernah membaca buku atau
belajar mengenai isi samudra di bawah anda?
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Nggak kata pelaut. Anda sudah menyia
nyiakan waktu Anda! tukas profesor seraya
melangkah pergi dengan rasa kesal pada pria
tua ini yang telah menghabiskan hidupnya di
samudera tanpa pernah mempelajari
mengenainya.
Malam ke empat di laut, ia tidak hadir ke
aula perjamuan untuk makan malam karena
malam itu samudra mengamuk. Profesor mabuk
laut, menaruh apa pun dalam perutnya hanya
akan langsung keluar lagi, jadi ia istirahat saja
dalam kabinnya.
Malam makin larut, badai makin parah. Ia
sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang.
Ia bisa merasakan gelombang laut menampar
kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam
itu sangat buruk. Ketika badai mencapai
puncaknya pada tengah malam. Ia mendengar
suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut.
Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada
keheningan, diikuti suara orang berlarian dan
kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik, ia
membuka pintu dan coba tebak siapa yang
sedang berlari di luar sana?
Si pelaut tua. Si pelaut tua itu berhenti sesaat,
berpaling kearah profesor dan berkata, Pak
profesor, selama bertahun tahun anda hidup,
pernahkah Anda belajar berenang?. Emm
tidak.. lirih profesor. Sia-sia sekali hidup anda,
kapal ini akan tenggelam! seru pelaut.
Demikian pula, hal terpenting untuk
diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui
soal elektronika, mobil, teknologi tapi
bagaimana menjaga kepala tetap di atas
permukaan air di dalam arus dan gelombang
ketidakpastian hidup, namun sudahkah anda
belajar berenang andaikata kapal anda
tenggelam? Ketika kehilangan seluruh harta
anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan,
ditinggal mati orang tersayang? Jika belum,
maka kecewa dan duka akan meneggelamkan
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Bu Guru : Ibu mau nanya nih
sama kalian, gimana caranya
supaya kita dapat mengetahui
gunung merapi yang masih
aktif?? hayoh siapa yang mau
jawab??
Sobri : Saya Bu Guru !!!!
Bu Guru : Silahkan Sobri
gimana caranya??
Sobri : Gampang ko bu guru,
tinggal kita miscall aja, apakah
masih aktif atau tidak
gunungnya
Bu Guru : #Nelen Kapur
Hantu Melamar Hantu
Pada suatu hari ada seorang
hantu yang ingin melamar
gadis, singkat kata begini
ceritanya. Usro bertamu ke
rumah gadis yang dikenalnya
semalam sesuai petunjuk
alamat yang diberikan
kepadanya. Ketika bertemu
dengan orang tua si gadis,
dengan penuh harap, Usro
berbicara dengan bapak si
gadis.

Usro : Tidak apa-apa kok, Pak,
saya sendiri juga sudah
meninggal 100 hari yang lalu.
Bapak : #Nelen Kursi !!!!
Kakek Pintar
Kakek : Cu tolong nyalain tv nya
dong . Kakek pengen nonton tv
nih. 
Cucu menjawab: listriknya mati
kek. 
Kakek : Yang mati listriknya
bukan tv nya kan..
Cucu : #Nelen TV
Soto Ayam
Konsumen : Mang ajo,
pokoknya aku tidak ingin bayar.
Penjual : loh, kamu makan
disini ya mesti bayar.
Konsumen : ngapain aku mesti
bayar, Mang ajo telah nipu aku.
Penjual: nipu bagaimana?
Konsumen : lha ini, katanya
soto ayam namun kagak ada
ayamnya sekalipun..

Penjual: emangnya bila kamu
beli jambu monyet, ada
monyetnya?
Ngebet Nikah
Ada dua sejoli sedang
dimabuk cinta, si wanita masih
duduk di bangku sekolah
menegah keatas dan si pria
udah bekerja, si pria ingin
cepat-cepat nikah. Alkisah
pada percakapan di teras
rumah si wanita.
Ehu : Sayang kamu mau gak
nikah saya aku?
Eroh : Mau banget cinta.
Ehu : Kalau gituh besok kita
nikah yuk..
Eroh : Kalau besok gak bisa
cinta.
Ehu : Loh kan tadi katanya
mau, kenapa sekarang jadi gak
bisa?
Eroh : Kan aku masih sekolah.
Ehu : Kirain lagi libur
sekolahnya.
Eroh : $$%%%##@@@

Usro : Maaf, Pak, semalam
saya berkenalan dengan
Tinem, anak Bapak. Entahlah,
saat itu juga saya jatuh hati
kepadanya dan Tinem sendiri
sudah bersedia menjadi
pendamping saya. Untuk
itulah saya datang kemari,
untuk melamar Tini.
Bapak : Apa??, bagaimana sih
kamu nak? Tinem anak saya
itu sudah meninggal 7 hari
yang lalu karena kecelakaan!
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File Blitz

File Blitz
Raker Penjabaran RKAP 2014, Subang, 9 - 10 Januari 2014

Kunjungan PT Karabha Girya Mandiri ke EMC
Subang, 24 Desember 2014

Kunjungan PT Karabha Girya Mandiri ke PT DAHANA dalam rangka kerjasama penyiapan area Tol Cipali. Rombongan
diterima oleh GM Divisi Kuari & Konstruksi Asep Maskandar.

Pameran Oil & Gas Indonesia 2013
Jakarta, 13 - 15 Nopember 2013

Rapat Kerja Penjabaran RKAP 2014 dilaksanakan
di Kampus DAHANA Subang. Acara dihadiri
seluruh direksi dan pejabat eselon I - III. Divisi
Kuari & Konstruksi menerima penghargaan atas
pencapaian pendapatan dan laba kotor terbaik,
sedangkan Divisi Minyak & gas sebagai divisi
dengan penarikan piutang terbaik.
Sektor Oil and Gas terus menggeliat mengisi pundi-pundi pendapatan perusahaan. Divisi minyak dan gas yang dipimpin
oleh Nazril (General Manager) hadir dalam pameran Oil and gas INdonesia.

30

- 67/ Januari- Februari 2014

- 67/ Januari- Februari 2014

31

File Blitz

File Blitz
City Tour Karyawan Berprestasi
Jakarta, 18 - 20 Desember 2013

Pameran IMSS 2013
Jakarta, 10 - 11 Desember 2013
2

1

3

City Tour untuk karyawan berprestasi. Tidak hanya karyawan, keluarga pun diajak berkeliling Jakarta.

Kunjungan Bappenas, Subang, 12 Desember 2013

4

Pameran dalam rangka International Maritime Security Symposium (IMSS) berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta.
Direktur Utama PT DAHANA F. Harry Sampurno hadir menyambut kunjungan peserta di booth Dahana.
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Tim Bappenas mengunjungi DAHANA dalam rangka persiapan pembangunan pabrik.
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File Narsis

File Narsis
Karyanto, Ahli Konstruksi dan Guru Honorer
yang Banting Stir Menjadi Ahli Bom

Blaster, Profesi Idaman Tatan Saprudin
menjadi profesi yang memiliki prestise tersendiri.
Menggeluti blaster sejak tahun 1978, sudah tak
terhitung lagi jumlah terowongan, jalan, bukit,
limestone, lapisan batubara, hingga bangunan
yang berhasil dihancurkan pria asli Tasikmalaya
ini.
Tak perlu mengenyam penididikan tinggi
bagi Tatan soal urusan meledakkan. Kenyang
pengalaman di sektor blasting and drilling selama
lebih dari 35 tahun, membuat peledakan bisa
dilakukan dengan sangat teliti, dari tingkat
presisi hingga hasil ledakan. Sering atasan
keheranan dengan saya, beberapa tunnel yang
dianggap sangat sulit untuk dilakukan blasting
Menjadi pekerja yang mengurusi bahan
dengan komposisi handak yang ada, bisa
peledak atau bom, apalagi menjadi juru
diselesaikan tanpa kendala berarti, kenang pria
ledaknya, mungkin sama sekali tak pernah
yang kerap juara lomba memancing ini.
dibayangkan kebanyakan orang. Profesi blaster
bisa jadi tak masuk daftar profesi yang diidamkan
Semua kerabat, teman, hingga tetangga
setiap orang. Selain dianggap menakutkan, satu kampung sudah tahu profesi saya di
butuh ketelitian dan kesabaran ekstra dalam DAHANA. Hal ini justru jadi kebanggan
pekerjaan yang akrab dengan memicu detonator tersendiri, ungkap Tatan. Diutarakan Tatan, kunci
ini.
hasil kerja yang baik yakni dengan menyukai
profesi yang digelutinya, dan tentunya bekerja
Namun, bagi Tatan Saprudin, profesi yang
dengan hati. (IDR)
menawarkan tantangan berbeda ini justru

Gudang Handak, Unit Gawat Darurat (UGD) Perusahaan
Di bagian yang mengurusi stok barang, meski
bisa dianggap santai oleh karyawan bagian
lain, bekerja di pergudangan menuntut kesiapan
bekerja 7 hari dalam seminggu, terkadang tanpa
libur. Kadang sampai malam atau hari libur
harus datang ke gudang handak, harus selalu
siaga saat on call permintaan pengiriman handak
yang tak kenal waktu, ujar Oyok.

Menganggap perusahaan dan lingkunganya
di bagian pergudangan adalah keluarga kedua.
Itulah niatan yang dipegang Oyok Suharman
selama bekerja di Bagian Pergudangan PT
DAHANA (Persero). Tekad yang ditanamkanya
tersebut, membuat ayah 2 anak ini bisa bekerja
dengan hati, bahkan mengantarkanya menjadi
salah satu karyawan berprestasi DAHANA yang
teranyar.

34

M antan k ar yawan bagian gudang
perusahaan Multi Level Marketing (MLM) di
Jakarta ini mengakui, prinsip yang pegangnya
tersebut membuatnya bisa bekerja all out. Dari
pengalamannya di karyawan gudang pada
perusahaan sebelumnya, pria asli Purwodadi
Subang ini, bisa merasakan suasana kerja yang
jauh berbeda. Sejak 2008 awal masuk DAHANA
sudah ditempatkan di gudang hingga sekarang.
Di gudang harus selalu siaga sepanjang hari,
bisa dibilang Unit Gawat Darurat (UGD)-nya
perusahaan, selorohnya. (IDR)
- 67/ Januari- Februari 2014

Mendengar teknik sipil dan Keguruan & Ilmu
pendidikan, benak orang pada umumnya akan
langsung tertuju pada hal-hal yang berkaitan
dengan Konstruksi dan Mengajar di Sekolah.
Namun,anggapan tersebut bisa jadi tak berlaku
bagi Karyanto, Site Coordinator Bayah Project
di Divisi Kuari dan Konstruksi PT DAHANA
(Persero).

beberapa unit kerja saat menjalani calon
karyawan (Cakar) dan management trainee (MT),
rutinitas bolak-balik mengunjungi site operasi,
hingga kemudian karirnya berlabuh di Divisi
Kuari dan Konstruksi sampai sekarang. DAHANA
sudah menjadi bagian keluarga sendiri, ujar
karyawan yang baru melepas masa lajangnya
ini.

Di BUMN bahan peledak ini, keseharian
Karyanto jauh berbeda dengan sebelumnya
yang 11 bulan lamanya sempat menjadi guru
honorer di salah satu SMK Negeri di Tasikmalaya
dan sekarang justru bergelut dengan
penanganan peledakan yang lebih dekat
dengan jurusan di fakultas teknik lainnya, yakni
teknik pertambangan.Banyak hal yang saya
pelajari selama bekerja di
Dahana, mengingat
background saya dari teknik
sipil yang tidak bersentuhan
sedikitpun dengan aplikasi
teknologi bahan peledak, baik
itu untuk tambang maupun
konstruksi, jelas Karyanto.

Diungkapkan dirinya, selain mendorongnya
belajar hal-hal baru di luar bidang keilmuannya,
bekerja di perusahaan yang telah berusia 47
tahun ini, setiap karyawan bisa menunjukan
eksistensi dengan maksimal. Eksistensi menurut
Karyanto, yakni prestasi karyawan
yang dihargai dengan sangat
baik di lingkungan
perusahaan. (IDR)

Menurut Karyanto, bekerja di
DAHANA membuatnya dituntut menguasai
pengetahuan bahan peledak berikut
aplikasinya langsung di lapangan. Segala hal
tentang peledakan, seperti penentuan
geometri peledakan dan teknik peledakan
untuk mendapatkan fragmentasi yang
diinginkan, dan tingkat presisi hasil peledakan
misalnya pada trench blasting, hingga tunneling
tak dipelajarinya di bangku kuliah, namun
semua hal tersebut diserapnya di lapangan.
Berkubang di dunia sipil dan keguruan &
ilmu pendidikan selama kuliah, saat ini Karyanto
justru akrab dengan dengan safety dalam
penanganan dampak peledakan baik itu ground
vibration, air blast, flying rock, dan aspek
keamanan lainnya selama proses peledakan.
Bekerja di DAHANA membuat k ita
berkembang dari segi keilmuan, karena
pekerjaan menuntut serba bisa di DAHANA,
ungkapnya.
Menuntut ilmu di DAHANA sudah
dilakoninya sejak Juli 2006 silam. Selama 8
tahun itu pula, Karyanto sempat malang
melintang dan kenyang pengalaman di
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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

Pabrik DABEX

