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DAHANA
SUKSES TERAPKAN

TOTAL SERVICE SOLUTION
DI SITE KBK MIRAH

Dirut DAHANA Jabat Deputi Menteri BUMN RI
Jurus Transformasi DAHANA
Tamu Negeri Jiran yang Terpikat DAHANA

Dari Redaksi

Tobat dari Telat Terbit
informasi perusahaan sebaikbaiknya secara berkelanjutan.
Dan yang masih menjadi
langganan kesalahan, seringnya
keterlambatan terbit majalah
yang dirancang dwi bulanan ini.
Kendati demikian, selalu
ada perbaikan dalam setiap
periode Lebaran. Perubahan
itu salah satunya mulai
meningkatnya peran karyawan
dan direksi dalam pengisian
beberapa rubrik Dfile. Salah
satunya adalah kontribusi
Direktur Keuangan dan SDM
Susilo Hertanto. Pak Sus,
begitu beliau akrab disapa,
berceramah panjang perjalanan
perusahaan dan kunci sukses di
balik keberhasilan perusahaan
hingga saat ini.

Lebaran selalu mengingatkan kita pada asal
kita berasal. Sebagian manusia dengan watak
terbaik sepanjang setahun penuh bisa jadi
hanya terbentuk saat Lebaran tiba. Pemabuk,
pembegal, pencuri, hingga koruptor akan cuti
melakukan hal negatif selama satu hari tersebut.
Sepanjang hidup tak pernah menunaikan sholat
wajib, bisa jadi hanya akan menjalankan sholat
sekali dalam setahun, meski nyatanya, sholat
tersebut hanya sebatas sunah saja. Dalam kata
lain, tobat.
Masih dalam suasana Lebaran, kita pun
mencoba memperbaiki diri kita. Namun,
bukan hanya jadi yang terbaik dalam suasana
Lebaran saja, namun mencoba menjadi penyaji

Pak Sus yang mantan bankir
ini berbagi sebuah formula
bagaimana
menciptakan
kondisi kerja yang nyaman,
namun juga penuh tekanan
kerja. Dan nyatanya, strategi itu
cukup berhasil diterapkan di
DAHANA. Adapula berita terkait keberhasilan
aplikasi bahan peledak reactive ground (FRG)
dari Kalimantan. Di site KBK Mirah, DAHANA
berhasil membuat dan mengaplikasi bahan
peledak FRG yang merupakan pertamakalinya
dilakukan anak bangsa sendiri.
Selain itu, masih banyak informasi-informasi
baru lainnya selama dua bulan terakhir
tentang DAHANA. Seperti gaya berbeda yang
dilakukan karyawan saat menyambut hari
buruh sedunia, penggunaan Bale DAHANA
untuk keperluan seminar nasional sebuah
universitas lokal di Subang, hingga pelatihan
ahli-ahli pengoboman di Kursus Juru Ledak
(KJL) DAHANA baru-baru ini.
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Kata Manajemen

Jurus Transformasi DAHANA
Susilo Hertanto, Direktur Keuangan & SDM
DAHANA. Tak lagi jadi pemain tunggal dalam
penjualan bahan peledak, membuat penjualan
DAHANA merosot.
Jika saja saat itu perusahaan tak memiliki
kepemimipinan yang kuat, mungkin saja saat
ini DAHANA masuk sebagai salah satu BUMN
yang terus sekarat. Hidup segan, mati pun tak
mau, yang mengharapkan kebaikan pemerintah
lewat suntikan modal negara, atau hanya
mengandalkan pemasukan dari pendapatan di
luar core bisnis perusahaan dari sisa asetnya.
Sementara, beberapa perusahaan milik
negara lain masih bisa bertahan dengan
mendapatkan
proyek-proyek
mercusuar
pemerintah seperti halnya yang terjadi pada
BUMN konstruksi, alutsista, dan farmasi.
Perusahaan lain bertahan dengan bisnis pelayan
publik lewat subsidi. Namun, hal itu tak terjadi
pada DAHANA, perusahaan bahan peledak ini
dipaksa bermain dengan caranya sendiri, tanpa
tangan pemerintah, dan bersaing langsung
dengan korporasi asing.

Menarik waktu kembali pada tahun
1994, saat PT DAHANA (Persero) tak lagi
mendapatkan hak monopoli penjualan bahan
peledak (handak) di Indonesia. Beberapa
kalangan memprediksi, DAHANA bakal menjadi
BUMN sakit setelah keistimewaan ini dipreteli
pemerintah. Kondisi ini pula yang juga dialami
sejumlah perusahaan plat merah lain.
Tak lagi menjadi ‘agen pemegang merk’
tunggal bahan peledak di dalam negeri, dan
harus dipaksa bersaing dengan korporasi
asing yang sudah mapan dengan teknologi
dan jam terbang tinggi di pasar global, tentu
jadi sebuah kondisi sulit bagi DAHANA selama
periode adaptasi tersebut.
Sebelumnya, dengan hak monopoli, tidur
tanpa keringat pun pundi-pundi pendapatan
akan terus mengalir ke perusahaan. Bagaimana
tidak, hampir semua kebutuhan bahan peledak
dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan
industri pertambangan, hanya dipasok dari
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Lewat kepemimpinan dan tata kelola
perusahaan yang profesional, kondisi sulit
tersebut malah membuat perusahaan semakin
sehat dan berkontribusi besar pada ekonomi
nasional. Dihadapkan pada kompetitor asing
tak membuat perusahaan surut semangat.
Sebaliknya, DAHANA malah menjadikan
pesaing sebagai mitra dan menimba ilmu dalam
teknologi bahan peledak.
Kini, DAHANA menjadi bagian dari tren BUMN
yang berhasil bangkit di bawah kepemimpinan
yang profesional. Bicara dunia bisnis, tentu
bicara dunia yang sangat dinamis di tengah
pasar yang kompetitif. Dan semua perubahan di
atas tak lepas dari peran pemimpin perusahaan.
Kepemimpinan yang bisa mengarahkan sumber
daya manusia DAHANA pada satu tujuan bisnis.
Investasi terbaik adalah investasi manusia.
Kunci dari seluruh keberhasilan DAHANA adalah
kesiapan nahkoda perusahaan membentuk
karakter sumber daya manusia agar searah
dengan visinya. Dalam dunia bisnis, perubahan
tak bisa dihindari dan selalu tak terduga.
Perubahan yang terduga tak hanya dari
eksternal perusahaan, namun juga kondisi
internal perusahaan.
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Dulu setiap pelaku bisnis bisa menggunakan
dolar dalam semua transaksinya, kini
pemerintah mewajibkan rupiah untuk
semua transaksi di dalam negeri. Seperti
halnya perubahan besar dengan hilangnya
hak monopoli, banyak perubahan dalam
lingkungan bisnis pertambangan yang sangat
dinamis.

Rasa puas atas kinerja seseorang kerap
membuat orang merasa hal tersebut sudah
maksimal. Sebagian orang memilih tak
mengambil tantangan ketika dirinya sudah
berada pada pencapaian yang dianggap sudah
maksimal, dan tak perlu mengambil resiko yang
bisa saja membuat apa yang sekarang sudah
dicapai terlepas.

Dari harga komoditas yang fluktuatif,
larangan ekspor bahan mentah hasil tambang,
konten lokal, regulasi-regulasi yang tak terduga
yang harus disikapi perusahaan sebagai objek
dari peraturan tersebut.

Selalu merasa tak puas atas kinerja dan
konsisten melihat jauh ke depan bahwa bisnis
selalu berubah dengan cepat adalah kondisi
yang harus selalu diciptakan di lingkungan
kerja. Apalagi, di perusahaan yang bergerak di
jasa sektor pertambangan dengan pengaruh
eksternal yang lebih besar ketimbang bisnis
lainnya, dan tentunya selalu tak terduga.

Adaptasi pada semua perubahan tersebut
hanya bisa dilakukan dengan menyiapkan
semua individu di dalam organisasi, dari pucuk
pimpinan hingga level terbawah perusahaan.
Seperti halnya sifat yang dimiliki seorang
olahragawan, pemimpin perusahaan atau
unit organisasi bisnis di bawahnya harus
menyikapi perubahan dengan terus belajar dan
menyesuaikan dengan kondisi, dampak resiko,
serta selalu meneropong apa yang dilakukan
pesaing bisnis.
Seorang
olahragawan
tak
pernah
kaget menghadapi musuhnya, dan selalu
menyiapkan diri dengan baik. Lantas,
bagaimana mempersiapakan individu yang
siap dengan segala perubahan. Pemimpin
harus menciptakan kondisi lingkungan
tekanan kerja yang membuat bawahannya
bisa memecahkan solusi atas masalah tersebut.
Tak cukup hanya itu, seorang pemimpin juga
membuat bawahannya selalu tak puas atau
cukup dengan apa yang sudah dicapainya.
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Kita tak boleh terpaku pada pencapaian
setahun dua tahun. Agar tetap bertahan dalam
persaingan bisnis, visi atas pekerjaan harus
dibangun untuk segala kemungkinan paling
tidak 5 tahun ke depan yang tak terduga.
Bahkan, rencana bisnis harus disusun agar tidak
kadaluarsa hingga 15 tahun ke depan.
Be ultimately responsible for improving
performnace. Kita punya tanggung jawab
untuk meningkatkan kinerja. Dan We never
blame circumstance, karena kita yang harus
menyesuaikan dengan ritme lingkungan bisnis,
bukan sebaliknya, mengkambing hitamkan
perubahan lingkungan atas kegagalan operasi
bisnis. Semua hal tersebut terjadi di luar
kontrol kita dan disikapi dengan perbaikan
diri. Kesimpulan dari semua itu adalah we never
blame environment.
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Kunci lainnya, bagaimana kita mengerjakan
pekerjaan dengan lebih baik dari sebelumnya.
Bekerja untuk makan, atau makan untuk
bekerja, pilihan pertama jika hanya terpaku
pada penyelesaian pekerjaan yang sifatnya
rutinitas tanpa membuat diri berkembang,
bekerja hanya untuk orientasi kebutuhan perut.
Atau pilihan kedua, makan hanya salah satu
cara agar kita bekerja dengan baik.
Kita harus selalu mawas diri agar kita
selalu mengelola pekerjaan dengan lebih
baik. Mengapa pekerjaan tak bisa diselesaikan
dengan tepat waktu, pasti ada yang salah
dengan
keadaan
tersebut,
sehingga
membuatnya terlambat. Jangankan bicara
perubahan, kalau pekerjaan yang sudah ada
saja masih belum jadi prioritas.
Mengembangkan diri tak hanya soal
aktivitas pekerjaan, jangan lupakan pula seni
komunikasi bisnis. Cara berkomunikasi dalam
dunia bisnis tak bisa disamakan dengan
gaya pergaulan. Gaya kita berkomunikasi
juga mewakili lingkungan kerja kita saat
menghadapi pihak luar perusahaan. Karena kita
mewakili perusahaan, bukan mewakili diri kita
sendiri.
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Komunikasi yang efektif juga jadi gambaran
hubungan kerja yang tak kaku dalam lingkungan
internal perusahaan. Bawahan yang profesional
tidak akan segan mengutarakan pendapatnya
pada atasan dengan gaya komunikasi yang
lugas, langsung pada sasaran.
Organisasi perusahan yang maju diibaratkan
seperti sebuah mesin otomatis. Mesin otomatis
tak pernah menunda pekerjaan. Melakukan
apa yang sudah diprogram dalam otak mesin
tersebut. Apalagi, dengan nanti setelah semakin
lebarnya persaingan lewat keterbukaan
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Otomatisasi
artinya
pula
kesiapan
perusahaan ketika terjadi perubahan pada
internal perusahaan. Tugas dari line manager
mempersiapkan penerus atau pemain
cadangan saat salah seorang anggota
organisasi harus diganti. Kuncinya, buat sebuah
pola dimana satu pekerjaan bisa dilakukan
oleh orang lain dalam satu line kerja, dan
dalam jangka panjang, mempersiapkan pola
penggantian untuk karyawan yang bisa saja
pensiun.
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File liputan

DILANTIK. Dirut DAHANA ( kedua dari kanan) dilantik Menteri BUMN RI bersama lima pejabat eselon I lainnya.

Dirut DAHANA Jabat Deputi Menteri BUMN RI
Matahari belum beranjak tinggi, sinarnya
masih hangat tatkala menerpa kulit. Berbeda
dengan tensi lalulintas ibukota pagi itu yang
sudah sangat meninggi. Maklum, Senin, 27
Juli 2015 merupakan hari pertama masuk
sekolah dan kerja bagi mayoritas sekolah dan
perusahaan di Jakarta pasca libur panjang
lebaran.
Sementara itu, di Kementerian BUMN yang
terletak di pusat ibukota, kesibukan mulai terasa
semenjak pagi. Selain akan menggelar acara
Halal Bihalal Kementerian BUMN, sebelumnya
Bu Menteri akan melantik para pejabat eselon
I di Kementerian BUMN.
Sempat simpangsiur jam pelantikannya,
akhirnya enam pejabat baru Kementerian
BUMN RI ini pun dilantik oleh Menteri BUMN
Rini Soemarno. Dari enam pejabat baru yang
dilantik, tiga berasal dari kalangan swasta dan
tiga lagi dari PNS. Berikut nama-namanya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang
Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan
Patiwisata
Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang
usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media
Pontas Tambunan, Deputi Bidang usaha
Konstruksi dan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Aloysius K. Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi
dan Pengembangan Usaha
Wahyu
Kuncoro,
Deputi
Bidang
Infrastruktur Bisnis
Hambra, Staf Ahli Bidang Komunikasi
Strategis dan Hubungan Industrial
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Dalam sambutannya, Rini meminta pejabat
baru memberikan kinerja dan pelayanan publik
yang lebih baik. Pejabat baru ini juga diminta
bekerja keras, cepat, dan berpikir ‘out of the box’
dalam menyokong kinerja BUMN.
“Ini mungkin hari bersejarah. Kita tambah
6 eselon I di BUMN. Eselon I jadi 10. Ini
restrukturisasi yang besar. Ini betul-betul
mengemban beban pekerjaan lebih besar.
Kementerian BUMN melakukan restruktrisasi.
Sekarang bukan hanya pembinaan tapi
pengembangan dan juga pengawasan,” jelas
Rini dalam sambutannya.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah
Fajar Harry Sampurno. Direktur Utama PT
DAHANA (Persero) yang biasa dipanggil Harry
ini mengemban jabatan Deputi Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
Bagi Harry, bidang yang akan digelutinya nanti
bukanlah hal baru.
DAHANA, BUMN bahan peledak yang
dinakhodainya selama ini adalah salah satu
industri strategis dengan bidang bisnis di sektor
pertambangan. Mulai dari batubara, mineral
sampai dengan minyak dan gas. Harry juga
sempat ‘membangunkan’ BUMN Perkapalan, PT
IKI Makassar, ketika menjadi Direktur Utamanya.
Dibidang media,
Doktor lulusan
Amerika ini juga memiliki kemampuan
mumpuni. Belum lagi segudang prestasi
diajang awarding yang pernah diraihnya,
terutama di bidang transformasi perusahaan,
sebagai
bekal
yang
cukup
untuk
mengarungi tugas negara di Kementerian
BUMN. Selamat bertugas, Pak Harry. (jjs)
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Si Bintang

Belajar Dari Nokia
Jika waktu bisa dikembalikan ke awal
tahun 2000-an, hampir tidak ada orang yang
memprediksi raksasa telepon genggam, Nokia,
bakal mengalami kejatuhan. Pelopor teknologi
GSM dunia ini hampir tanpa pesaing sepadan.
Nokia menjadi produsen telepon genggam
terbesar sejak tahun 1998. Perusahaan asal
Finlandia ini menjadi penguasa tunggal 35%
pasar telepon genggam global saat itu.
Sampai tahun 2011. Datanglah iPhone
dan Android sebagai operating system dari
Google untuk perangkat handphone canggih
smartphone. Nokia kalah bersaing dengan
Samsung dalam total unit yang terjual dan
Apple sebagai produsen smartphone terbanyak
di tahun 2012. Harga saham Nokia jatuh dari
sebesar US$ 40 menjadi hanya tinggal US$ 3
saja di tahun 2012.
Nokia merasa kesulitan untuk berubah
dan terus kalah. Perubahan dirasa sulit
karena budaya organisasi dan nilai-nilai yang
menjadi DNA perusahaan sangat susah untuk
bertransformasi. Nokia berasal dari perusahaan
manufaktur yang mengutamakan efisiensi dan
keteraturan yang analitis. Nokia menjadi kurang
fleksibel dalam mengikuti perkembangan.
Organisasinya menjadi begitu birokratis dan
lambat untuk mengantisipasi perubahan yang
berjalan dengan cepat di bidang teknologi
telekomunikasi. Kreativitas dinilai kurang
dihargai dalam budaya organisasi dibandingkan
efektivitas dalam berproduksi.
Nokia memang bisa membuat perangkat
teknologi yang direkayasa secara industri
dengan baik. Komputer tablet misalnya, Nokia
telah membuatnya lima tahun yang lalu tapi
gagal karena tidak memiliki banyak aplikasi,
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layar yang resistif, dan kombinasi sofware
yang tepat seperti pada tablet Android atau
pengalaman penggunaan yang menyenangkan
seperti pada iPad.
Transformasi budaya organisasi dan nilainilai yang terkandung di dalamnya amatlah sulit
bagi perusahaan-perusahaan besar, khususnya
yang sudah berdiri lama. Lingkungan kerja
yang sudah lama terbentuk, etika perilaku para
karyawannya, etos dan prosedur kerja yang
sudah menjadi suatu proses yang tertanam
sebagai DNA perusahaan.
Dari kondisi di atas, DNA transformasi
perubahan bisa dilakukan hanya ketika
organisasi perusahaan berjalan dinamis dan
fleksibel, meleluasakan karyawan perusahaan
untuk berkreativitas menciptakan inovasi untuk
kelangsungan perusahaan.



Seperti halnya Nokia, BUMN memiliki
karakteristik yang hampir sama. Didirikan atas
dasar konsep melayani negara dan menjadikan
hal tersebut sebagai konsep baku yang
menjadi DNA perusahaan, membuat sejumlah
perusahaan plat merah sulit berkembang,
merugi, dan akhirnya kegagalan perusahaan
dikambing hitamkan pada segala keterbatasan
tersebut meski terus menerima suntikan modal.
Satu alasan yang tidak ditemukan pada
BUMN-BUMN yang bisa mengikuti arus zaman,
menciptakan organisasi yang fleksibel, dengan
kepemimpinan perusahaan yang memiliki
pandangan jauh ke depan sebagai inti DNA.
Membuat keterbatasan BUMN yang tersekat
aturan negara, menjadi perusahaan bonafit
yang ikut memperbaiki ekonomi negara, dan
mungkin DAHANA adalah salah satunya.
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File liputan

Kepala Staf Kepresidenan RI:

Mari Bersinergi Kembangkan Teknologi Hankam
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) bersama sejumlah industri strategis
tengah
giat-giatnya
mengembangkan
teknologi alat pertahanan dan keamanan
(hankam) seperti kapal, pesawat tanpa awak
(drone) dan propelan bahan peledak (mesiu).
Tujuan itu dilakukan dalam upaya mengurangi
pembelian alat-alat militer dari luar negeri.

Luhut juga menyampaikan dari hasil
kunjungannya ke semua industri strategis di
Indonesia, dirinya mengakui kehebatan dan
kemampuan dari para industri. “Oleh karena itu
kita harus bekerjasama menjadi satu tim. Sudah
saatnya Indonesia tidak hanya bertumpu pada
komoditas, tapi juga bertumpu pada industri,”
tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan RI Luhut B.
Pandjaitan mengungkapkan pemerintah ingin
industri strategis bersinergi untuk memajukan
industri pertahanan Indonesia. Tujuannya agar
kebutuhan militer dalam negeri bisa terpenuhi
oleh kemampuan bangsa sendiri.

Senada dengan Luhut, Direktur Utama
PT DAHANA (Persero) F. Harry Sampurno
menyambut baik sinergi ini. “Saat ini DAHANA
diberi tugas untuk membangun industri
propelan. Tentunya banyak hal yang harus
disiapkan, baik dari sisi riset teknologi maupun
SDMnya,” tutur Harry.

“Saya berharap ada sinergi kuat antara
BPPT, industri dan perguruan tinggi, sehingga
jumlah 80 persen hasil buatan dalam negeri
bisa terwujud,” kata Luhut pada lawatannya ke
fasilitas laboratoria BPPT di Kawasan Puspiptek
Serpong, Senin (6/7).
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Untuk mempersiapkan hal tersebut, saat
ini DAHANA menjalin kerjasama dengan BPPT,
Balitbang Kemhan dan beberapa perguruan
tinggi di Indonesia.
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Laporan Utama

DIROPS. Direktur Operasi Bambang Agung berfoto bersama dengan Tim DAHANA di Site KBK

DAHANA SUKSES TERAPKAN
TOTAL SERVICE SOLUTION
DI SITE KBK MIRAH

MMT. Loading bahan peledak menggunakan Mobile
Manufacturing Truck (MMT)
Di tambang emas KBK Mirah, DAHANA
mampu membuktikan diri sebagai perusahaan
penyedia jasa peledakan berkelas total solution
dunia. Selain inovasi, pengelolaan fasilitas
produksi yang meliputi OSP, unit Mobile
Manufacturing Truck (MMT), Drilling, serta SDM
menjadi kunci DAHANAsebagai satu-satunya
pemain dalam negeri yang mampu berbicara
banyak dalam kompetisi industri peledakan
yang sarat teknologi tinggi.
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Setahun lebih pasca beroperasinya On Site
Plant (OSP) di site tambang PT Kasongan Bumi
Kencana (KBK) Mirah, Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah, PT DAHANA (Persero) terus
meningkatkan kualitas layananannya. Upgrade
layanan ini dilakukan dengan peningkatan
produksi bahan peledak emulsionmatrix untuk
menambah frekuensi blasting services di site
KBK Mirah.
Penambahan intensitas peledakan ini
dilakukan setelah perusahaan pemegang
kontrak karya ini tengah mengebut pengerjaan
4 konsesi tambang barunya, antara lain Pit
Bakam, Pit Lebar, Pit Kuning, dan Pit Gundul.
Peledakan di 4 lokasi tambang emas tersebut
membuat kebutuhan bahan peledak emulsi
membengkak.
Di Site KBK, OSP berkapasitas terpasang
27 ton produksi emulsi per shift ini mampu
memasok bahan peledak emulsi untuk
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keseluruhan lokasi tambang
tersebut. Dengan inovasi
pencampuran,
produksi
bahan peledak Dabex for
Reactive
Ground
(FRG)
di OSP ini bahkan bisa
dilakukan kurang dari 3 jam.
Kemampuan ini membuat
pasokan bahan peledak tetap
terjaga sejak OSP KBK Mirah
resmi dioperasikan pada
Desember 2013 lalu.
TIM DAHANA. Tim DAHANA yang memastikan kegiatan operasi berjalan lancar
Kecepatan
produksi
tersebut dilakukan untuk
mengimbangi
kebutuhan
FRG yang juga baru saja dipatenkan inimemiliki
total 7 shift pengeboran. ”Sejak awal 2014
tim yang solid. ”Sejauh ini DAHANAtelah
jumlah freedig material berkurang, dan untuk
memberikan hasil kerja kerasnya, dengan
memenuhi supply ore ke pabrik sekitar 60
pencapaian broken muck as sekuen target
K kita harus melakukan pemindahan waste
penggalian, dan ini ditunjukkan dengan
sekitar 900 K, telah menggunakan 3 mesin
pencapain target metal yang sesuai target,”
bor di shift siang serta 4 mesin bor secara
ungkap Agus.
continue di shift malam,” ujar Herry Sudaryanto,
GMDivisiTambangUmum1.
Sementara dari sisi keselamatan kerja
(safety), DAHANA pun mampu membuktikan
Sementara
untuk
mengoptimalkan
diri sebagai kontraktor peledakan dengan level
peledakan, kata Herry, DAHANA menempatkan
safety yang memuaskan. ”Catatan safety cukup
satu truk transfer yang mampu memuat 10 ton
baik dengan 1 LTA (loss time accident) sejak
emulsion untuk mendukung operasi Mobile
beroperasi di site KBK Mirah. Tim DAHANAtelah
Manufacturing Truck (MMT) berkapasitas 14 ton
menunjukkan semangat untuk membantu KBK
matrix. ”Untuk perbaikan efisiensi operasional,
dalam menjalankan good mining practices.
DAHANA telah mengoperasikan satu unit
Semua itu membuat biaya drilling dan
transfer truck emulsion,” ungkap Herry.
blasting bisa dikatakan sangat baik dan bisa
dibanggakan,” lanjut Agus Supriyanto.
Penilaian positif atas kinerja DAHANAdi site
emas ini diakui oleh Mining Manager PT KBK
Dengan catatan-catatan level keamanan
V.Agus Supriyanto. Menurutnya, BUMN yang
tersebut, tak berlebihan jika pihak KBK
telah berhasil mengaplikasikan bahan peledak

V.Agus Supriyanto, Mining Manager PT Kasongan Bumi Kencana
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(Dari kiri ke kanan) Bambang Agung (Dirops Dahana), Gautama Hartarto (Presdir KBK),
Marzan Aziz Iskandar (Komisaris Dahana) dalam acara NIF 2015.
mengharapkan DAHANAterus meningkatkan
standar keamanannya, yang bukan lagi national
class, tetapi juga mencapai world class dalam
aspek keamanan operasi. Kendati demikian,
semua pencapaian di lapangan tersebut tidak
lantas membuat Tim DAHANAberpuas diri.
Perbaikan layanan terus dilakukan dengan
melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai solusi
untuk konsumen.

”DAHANA terus melakukan perbaikanperbaikan dan inovasi untuk mendukung
keberhasilan bisnis konsumen. Sementara
perbaikan dan pengembangan produk
dilakukan pada aksesoris bahan peledak,
pencampuran bahan peledak, optimalisasi
utilitas alat berat, dan alat bantu peledakan
di lapangan,” terang Herry Sudaryanto
meyakinkan. Inovasi dan Solusi di Lapangan
Kompetisi di sektor jasa peledakan yang
dinamis dan sarat teknologi, membuat
perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi.
Inovasi dan solusi di lapangan ini membuat
perseroan tak hanya menjual jasa peledakan
saja, namun juga memberikan solusi dan
alternatif untuk menunjang efisiensi biaya serta
kualitas ledakan pada konsumen perusahaan.
Harapan konsumen terhadap inovasi produk
dijawab oleh Tim DAHANA, salah satunya
dengan aplikasi bahan peledak Dabex FRG.
Sebelumnya, pengaplikasian Dabex FRG ini
juga telah dikuatkan dalam penandatangan
nota kesepahaman antara DAHANAdan KBK
dihadapan Presiden Jokowi dalam National
Innovation Forum (NIF) 2015 di Serpong pada
13April 2015 lalu. Hadir pada waktu itu Presiden
Direktur PTKBK GautamaHartarto.
DABEX FRG yang diproduksi di Energetic
Material Center milik DAHANA di Subang ini
sendiri merupakan solusi terhadap masalah di
site tambang KBK di Katingan. Di site tambang
emas tersebut, kondisi batuan memiliki sifat
sangat reaktif sehingga menyebabkan bahan
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peledak yang sudah ditanam meledak dengan
sendirinya karena dipicu perubahan reaksi
tanah. Reactive ground menyebabkan reaksi
yang merupakan akibat dari kondisi batuan
yang mengalami perubahan suhu sangat cepat,
karena dipicu medan listrik bumi atau faktor lain
seperti panas geotermal.
Di sisi lain, total services solution tak bisa
berjalan tanpa kecukupan pasokan bahan
peledak serta ketepatan waktu distribusinya dan
penyiapan lubang tembak. Untuk itu, menurut
Herry, pengelolaan performance unit produksi
harus menomorsatukan mesin bor, MMT dan
OSP yang ada di KBK Mirah.
”Untuk itu sangat diupayakan peningkatan
kelancaran dan ketersediaan suku cadang (spare
part) yang dibutuhkan. Selain itu hal pendukung
lainnya ialah kecakapan mekanik, tentunya
dengan ketersedian tools harus terpenuhi.
Tidak hanya kuantitas produksi yang terpenuhi
namun kualitas produksi juga harus terpenuhi
pula sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PT
KBK,” jelasnya.

Sementara itu, pengelolaan sumber daya
manusia (SDM) pun begitu diperhatikan. Rolling
shift dan ritme kerja yang dikreasikan DAHANA
membuat karyawan bisa bekerja dengan
produktivitas yang tinggi untuk menunjang
layanan yang maksimal.
”Pengelolaan SDM yang optimal, dengan
sangat memperhatikan jam kerja karyawan,
waktu istirahat dan hal ini ditujukan untuk
menjaga kesegaran dan konsentrasi karyawan
dalam bekerja dengan harapan selalu
terjaganya kualitas produksi,” ujar Herry.
Herry menyebut, hingga saat ini, total
tenaga kerja yang ditempatkan di Site KBK
mencapai 47 orang yang meliputi 4 orang staf,
10 orang tim peledakan, 27 orang operator
mesin drilling, dan 6 orang mekanik.
”Selain itu, dengan keberadaan 5 unit alat
besar drilling, membuat tingkat kesulitan yang
dihadapi cukup menantang, terutamamenjaga
performance unit drilling tersebut,” pungkas
Herry.

FOTO BERSAMA. Tim DAHANA bersama dengan Tim PT KBK
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Wawancara Utama
Herry Sudaryanto , GM Divisi Tambang Umum – 1

Memahami dan Memberi Solusi Kepada Konsumen
Geliat penetrasi bisnis DAHANA ke sektor
mineral tidak terlepas dari peran Divisi
Tambang Umum yang ada di PT DAHANA
(Persero). Salah satu site yang sedang moncer
kinerjanya adalah Site KBK Mirah yang berada
di Kalimantan Tengah garapan Divisi Tambang
Umum 1 (DTU-1). Berikut wawanccara dengan
Herry Sudaryanto, GM Divisi Tambang Umum 1
tentang kinerja divisi yang dipimpinnya.
Jasa/layanan apa saja
yang ditawarkan oleh
Divisi
yang
bapak
pimpin?
Jasa yang kita
lakukan di site KBK
adalah drilling &
blasting services,
dimana
jasa

yang kita lakukan ini merupakan tantangan
tersendiri bagi DTU-1 untuk dapat memberikan
services yang terbaik, yaitu melakukan jasa
drilling & blasting services di gold mine project
dengan menggunakan bahan peledak emulsion
(Dabex)
Emulsion (Dabex) yang dipergunakan juga
dituntut harus sesuai dengan kondisi batuan
yang ada dimana batuan di site KBK mengandung
pyrite/sulfida (FeS2) dan teman-teman
dari Energetic Material Center (EMC)
berhasil mengembangkan produk
bahan peledak curah untuk batuan
yang reaktif yaitu Bulk Emulsion for
Reactive Ground (Dabex FRG)
Bagaimana tren
dari sektor mineral?

konsumen

Tren Tambang Mineral saat
ini relatif lebih baik dan stabil
dibandingkan dengan sektor Batubara
yang saat ini semakin menurun,
hal ini terlihat banyaknya tambang
mineral yang mulai dibuka/akan
beroperasi seperti Sumatera
Cooper & Gold di Musi Rawas
Sumatera, Bumi Suksesindo
(Tujuh Bukit cooper &
gold) di Banyuwangi –
Jawa Timur, J resources –
Pani Project di Gorontalo
dan IMK yang akan
dioperasikan
kembali
oleh KBK di Kalimantan
Tengah, selain tambang
mineral yang masih
beroperasi pada saat ini.
Selain KBK, site mana
lagi dari sektor mineral?
Alhamdulillah dengan
pengalaman
di
site
KBK, DTU-1 juga berhasil
memberikan jasa di site J
Resources – Seruyung dengan
mengoperasikan “mini OSP” untuk
memproduksi Emulsion FRG.
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Strategi untuk menjamin kepuasan
konsumen terhadap layanan Dahana?
Memahami, mengerti dan mampu untuk
memenuhi kebutuhan konsumen dan DAHANA
harus bisa memberikan solusi yang terbaik
apabila terdapat permasalahan yang dihadapi
oleh konsumen, serta Dahana menjamin akan
safety, kualitas dan jaminan suplainya
Adakah rencana ekspansi bisnis ke luar
negeri?
Oh pasti ada dong. Sebelumnya DAHANA
baru melakukan ekspor bahan peledak terutama
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

accesoris ke luar negeri, maka pada tahun 2015
ini DAHANA akan memberikan servicesnya di
Darwin Australia bekerja sama dengan Fortress
Mining Services.
Strategi membina SDM supaya tetap
handal di lapangan?
Dengan memperhatikan karyawan terutama
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di
site dan jenjang karier juga harus diperhatikan,
serta selalu ditekankan komunikasi dan safety,
sehingga kerjasama team selalu terjaga dengan
baik untuk dapat memberikan operation
excelent
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PSDMO DAHANA:

Tenaga Luar pun Harus Berstandar Indonesia
Untuk ke sekian kalinya, Energetic Material
Center (EMC) PT DAHANA (Persero) kembali
kedatangan peserta pelatihan juru ledak kelas 1
dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).
Peserta yang berjumlah 18 orang ini berasal
dari sejumlah perusahaan tambang galian dan
produsen bahan peladak yang ada di Indonesia,
termasuk beberapa orang di antaranya berasal
dari karyawan PT DAHANA (Persero).
Pelatihan yang dimulai pada 19 Mei 2015
tersebut merupakan pelatihan pengembangan
kompetensi khusus dalam penggunaan bahan
peledak tingkat tinggi, termasuk di antaranya
teknik peledakan untuk mencapai produktivitas
tinggi yang dilakukan dengan efektif, efisien,
safety, dan ramah lingkungan.
Selama pelatihan, peserta juga diperkenalkan
dengan produk unggulan DAHANA yang
notabenenya produk buatan dalam negeri yang

juga tidak kalah bersaing dengan produk dari
luar. Senior Manager Pengelola Sumber Daya
Manusia dan Organisasi (PSDMO) DAHANA Bayu
Anggoro mengatakan, semua produk bahan
peledak dan aksesoris yang diproduksi DAHANA
sudah memiliki Standar Nasional Indonesia
(SNI).
“Seharusnya produk yang berasal dari luar itu
harus ikut Standar kita, SNI. Begitu pun dengan
tenaga kerja dari luar harus ikut standard yang
berlaku di Indonesia. Seperti pelatihan ini,
tenaga dari luar pun harus ikut, agar sesuai
dengan standard Indonesia,” ujar Bayu.
Selama 19 hari, para peserta ini akan
diperkenalkan dengan sejumlah materi seperti
kebijakan pengelolaan peledakan pada
pertambangan Minerba, perizinan bahan
peledakan, Teori Peledakan, Geomekanika
Batuan dalam Peledakan. Selain itu, peserta KJL
juga diajak memahami secara mendalam teknik
peledakan tambang terbuka, peledakan bawah
air, dan tambang bawah tanah.
Materi
lainnya
termasuk mencakup
dampak
dan
ekonomi peledakan,
desain
peledakan,
pemboran
untuk
lubang ledak, dan
aplikasi
elektronik
detonator.
Selama
pelatihan,
peserta
juga diajak langsung
melihat peledakan
uji mutu booster
produksi DAHANA di
dalam area bungker,
serta
melihat
langsung
proses
produksi detonator
non
eletrik
di
pabriknya.

DEMO. Peserta KJL menyaksikan demo penanganan bahan peledak di bunker
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Dahana Siapkan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
Bulan Agustus nanti bangsa Indonesia akan
memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI
yang ke-70 . Dan di bulan yang sama bangsa
Indonesia pun akan memperingati hari yang
bersejarah bagi kemajuan negara, dimana
pada tahun 1995 bangsa Indonesia telah
mampu membuat pesawat terbang sendiri
yang diberi nama N150 ‘Gatot Kaca’ dan berhasil
ditebangkan. Peringatan ini disebut hari
Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas)
yang di peringati setiap tanggal 10 Agustus.
Panitia Hakteknas yang dipegang olehi
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan
Tinggi (Kemenristekdikti) tengah serius
mempersiapkannya. Hal ini terlihat saat dua
pejabat kementerian tersebut menyambangi
Kampus DAHANA, Senin (22/6), di Subang.
Mereka
adalah
Deputi
Bidang
Pendayagunaan Iptek, Pariatmono, bersama
Asisten Deputi Iptek Industri Strategis
Lenggogeni. Kunjungannya kali ini disambut
langsung oleh F. Harry Sampurno Direktur
Utama PT DAHANA (Persero).
Dalam bincang-bincangnya, Pariotmono
memaparkan tentang persiapan penyambutan
Hakteknas, sekaligus mengajak DAHANA ikut
serta berpartisipasi dalam rangkaian acara
hakteknas kali ini.
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

“Kali ini kami mengakat tema Inovasi Iptek
untuk Daya Saing Bangsa,” papar Pariatmono.
Hakteknas kali ini pun, terang Pariatmono
akan fokus pada tema-tema tentang pangan,
energi dan maritim. Dan DAHANA kali ini bisa
ikut serta terlibat dan berperan dalam tema
energi dengan mengangkat Energetic Material
Center (EMC).
Rencananya,
rangkaian
peringatan
Hakteknas ini akan dilaksanakana mulai tanggal
9-12 Agustus 2015, dengan berbagai acara dan
kegiatan seperti; Ritech Expo, Kongres IPTEK,
Seminar dan side event.
Hal ini pun disambut positif oleh F.Harry
Sampurno.
Harry pun merencanakan
gelaran Hakteknas nanti DAHANA dapat
memperkenalkan lembaga praktisi di bidang
bahan berenergi tinggi yang telah didirikan
DAHANA.
“Kita memiliki NIEM, National Institute of
Energetic Material, mungkin nanti bisa kami
kenalkan disana,” terang F. Harry Sampurno.
(SYA)
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Ketika Bale DAHANA Disulap Jadi Ruang Kuliah

NARASUMBER. Para pembicara dari berbagai bidang, akademisi dan praktisi

Tidak seperti biasanya, suasana di Energeitic
Material Center (EMC) PT DAHANA (Persero),
tepatnya
Gedung Bale Dahana terlihat
begitu ramai. Padahal, hari itu, Sabtu (23/5),
merupakan hari libur untuk karyawan BUMN
yang bergerak di bidang bahan peledak ini.
Ratusan orang memenuhi gedung pertemuan
terbesar di Kabupaten Subang tersebut.
Rupaya, di Bale DAHANA, tengah digelar
sebuah seminar nasional. Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)
Universitas Subang (Unsub), penyelenggara
acara tersebut, sedang menggelar seminar
bertemakan Peranan BUMN/BUMD dalam
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2015.

Wilayah IV Jawa Barat dan Ujang Charda dosen
Hukum Universitas Subang, dan Ujang Candra
yang saat ini mengajar Hukum di Unsub.
Sementara, pembicara dari praktisi adalah
Said Aldi Al Idrus dari Rektor Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi
(HIPMI PT). Unsur BUMN sendiri diwakili Bayu
Anggoro yang saat ini menjabat sebagai Senior
Manager PSDMO PT DAHANA.
Dalam paparannya, Said Aldi Al Idrus
mengatakan, hasil pengamatannya selama
berkeliling ke negara Asean, hampir seluruh
negara Asean sangat terlambat dalam
mensosilisasikan wacana persiapan MEA.

Gedung serbaguna yang biasa digunakan
untuk kegiatan senam dan olah raga karyawan
DAHANA ini pun disulap menjadi area seminar.
Ratusan kursi, sebuah panggung pembicara,
serta area pameran produk membuat ruangan
terlihat begitu ramai.

“Saya melihat 10 negara Asean ini,
sangat tidak masif dan sangat lambat dalam
mensosialisasikan MEA sampai ke level paling
bawah yaitu masyarakat. Pada akhirnya sampai
saat ini masyarakat masih meraba-raba seperti
apa kondisi yang akan di hadapi saat pasar
bebas mulai dijalankan,” terang Said Aldi.

Pembicara dalam seminar tersebut adalah
Prof. Bambang Purwanto, dosen Kopertis

Sementara itu, narasumber lainnya Ujang
Cardha menuturkan, dengan dijalankannya
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MEA nanti, maka akan ada kosekuensi yang
akan dihadapi. “MEA ini nampak seperti
kerjasama dalam mengembangkan ekonomi,
namun akan penuh dengan persaingan,” kata
Ujang Charda dalam presentasinya.
Konsekuensi yang akan dihadapi, sambung
Ujang, yaitu adanya aliran bebas yakni bebas
barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas
modal dan bebas tenaga kerja. Menurutnya,
yang menjadi penghambat BUMN dan BUMD
adalah keterikatan dengan regulasi pemerintah.
Di sisi lain, BUMD memiliki batasan-batasan
yang lebih ketat ketimbang status BUMN.
“Menjadi persoalan nanti kedepan yaitu
regulasi hukum dari peranan BUMD, payung
hukum yang dimiliki BUMD masih dibatasi oleh
peraturan Daerah (Perda) karenanya BUMD
harus seperti BUMN yang dipayungi oleh
hukum dari pusat. Agar merata antara daerah
yang satu dengan daerah lainnya,” katanya.
Sementara itu, Bambang Heru, dosen
Kopertis wilayah IV Jawa Barat, juga menjelaskan
beberapa hal yang perlu disiapkan mulai saat
ini. Kesiapan tersebut antara lain berkompetisi,
memiliki komitmen, membangun jejaring
atau networking disertai doa agar sukses.
Bambang pun menerangkan, bahwa nantinya
tidak dan jangan pernah mempertahankan
produk unggulan. Pasar bebas harus dihadapi
dengan keunggulan inovasi. “Kita jangan
mempertahankan produk unggulan. Yang

KEJUTAN. Kejutan untuk salah satu pembicara,
Said Aldi Al Idrus yang berulang tahun hari itu
harus kita siapkan adalah produk hasil inovasiinovasi baru yang terus berkelanjutan,” terang
Bambang.
Hal itupun diiyakan oleh Bayu Anggoro,
Senior Manager PSDM & Organisasi PT DAHANA
(Persero) yang ikut serta menjadi narasumber
seminar ini. Bayu memaparkan perusahaan
DAHANA kali ini sudah menerapkan hal itu
yakni selalu berinovasi dalam mengembangkan
produknya.
“Kita tidak pernah puas dengan produk
unggulan. Kita senantiasa terus berinovasi. Dan
Dahana sudah memulai itu beberapa tahun
kebelakang. Itu kenapa kami siapkan Energetic
Material Center agar terus bisa berinovasi,”
papar Bayu.

BOOTH. Narasumber seminar mengunjungi booth DAHANA
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Site

Mau Ganti Bahan Peledak,
Pekerja Tambang Cibaliung Kunjungi EMC

KUNJUNGAN. Tim PT CSD menyimak penjelasan tentang OSP dari Titan Irawan, SM Operasi Khusus.

Berbeda dengan kebanyakan tambang
mineral lainnya, di Indonesia, sejumlah tambang
emas memiliki teknik penggalian khusus di
kedalaman tanah (underground) dengan teknik
terowongan. Kondisi ini menjadikan proses
penambangan emas dilakukan dengan teknik
peledakan yang berbeda dengan di lokasi
penambangan terbuka kebanyakan.
Selain aspek safety, penggunaan teknik
peledakan yang tepat akan membuat eksploitasi
bijih logam mulia ini efisien. Kondisi ini yang
menjadi alasan 13 pekerja tambang emas dari
PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) menimba ilmu
langsung ke Energetic Material Center (EMC)
pada Jumat (5/6/2015) lalu.
Dalam program in house Training Dabex
For Underground, pekerja tambang anak
bisnis PT Aneka Tambang Tbk ini belajar teknik
peledakan underground dengan Dabex (Dahana
Bulk Emustion). Senior Manajer Operasi Khusus
DTU 1 Dahana, Titan Irawan, mengungkapkan,
kegiatan yang diselenggarakan oleh DAHANA
ini adalah upaya untuk bersama-sama mencari
solusi dan menampung ide untuk kebutuhan
konsumen selama di lapangan.
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“Kami undang para pekerja tambang yang
selama ini di lapangan, untuk sharing tentang
kesulitan yang dihadapi di lapangan selama
menggunakan handak Danfo dan Dayagel,
dan bagaimana Cara Dabex bisa digunakan di
Underground, khususnya dalam kondisi tanah
berair,” ungkap Titan.
Kedatangan sejumlah pekerja tambang
emas ini, kata Titan, merupakan kali pertama
bagi pekerja tambang PT CSD mengunjungi
fasilitas produksi DAHANA yang berlokasi di
Kabupaten Subang ini. Kehadiran mereka di
EMC ini didamping oleh General Manager PT
SCD, Haris Yusuf.
Selama kegiatan training, selain sharing
tentang penggunaan produk Dahana, 13 peserta
ini diajak menyaksikan kegiatan peledakan uji
mutu bahan peledak, serta diperkenalkan proses
produksi Detonator Non elektrik di pabriknya.
Titan mengungkapkan, selain pemahaman
bahan peledak DAHANA dari mulai proses
produksi hingga aplikasinya di lapangan, para
pekerja tambang ini juga diberikan kesempatan
memberikan masukan terkait kondisi peledakan
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

di site, seperti detonator dan dinamit yang
dipakai. “Banyak yang di-sharing para pekerja
tambang emas ini, semisal perubahan warna
hold penunjuk delay dan juga menguji socktube
jika terkelupas atau putus,” jelas Titan.
Beralih Ke Bahan Peledak Emulsi
PT CSD sendiri merupakan pengguna bahan
peledak produksi DAHANA sejak awal operasinya
yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam aktivitas peledakan tambangnya yang
terletak tak jauh dari Taman Nasional Ujung
Kulon tersebut, CSD biasa menggunakan
handak berlabel Danfo dan Dayagel Magnum.
Sejak awal, dalam aktivitasnya, tambang
yang mulai beroperasi di tahun 2009 ini sudah
menerapkan pertambangan dengan metode
underground. Teknik penambangan emas
dengan penggalian terowongan ini kerap
terhambat kondisi batuan yang basah. Di sisi
lain, CSD selama ini menggunakan bahan
peledak granul berjenis Danfo yang tidak
optimal dipakai di batuan berair.

Untuk mengatasi hambatan tanah basah
di lokasi tambang CSD tersebut, DAHANA
menyarankan untuk menggunakan bahan
peledak penghantar emulsi dengan Dabex yang
memang memiliki keunggulan dalam tanah
basah. Sementara untuk jenis dinamit yang
dipakai tetap menggunakan Dayagel Magnum.
Sebelumnya, penggunaan bahan peledak
emulsi sebenarnya sudah mulai diperkenalkan di
Cibaliung beberapa waktu sebelumnya. Hanya
saja, lanjut Titan, peralatan peledakan belum
menunjang untuk mengoptimalkan blasting
dengan Dabex di site milik CSD tersebut.
“Saat ini Dahana telah didukung oleh sistem
teknologinya, untuk mengurai hambatan di
CSD maka sangat di perlukan tools yang sesuai
dengang kebutuhan di lapangan. Maka dengan
kegiatan In house training Dabex for Underground
ini munculah ide dan saran dari para peserta.
Peralatan dan kebutuhan apa saja yang akan
menunjang kinerja agar lebih efektif dan efisien,”
papar Titan. (SYA/IDR).

BINCANG. Direktur Operasi DAHANA Bambang Agung (batik) berbincang santai dengan Tim PT CSD
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CSR

SPEAKER. Ketua PKBL menyerahkan bantuan pengeras suara untuk masjid

Sambut Ramadhan, DAHANA Bagikan
Sound System Masjid Hingga Perangkat
Sebagai perusahaan BUMN yang beroperasi
di Kabupaten Subang, PT DAHANA (Persero)
melalui Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) terus berupaya ikut serta
mengembangkan masyarakat dan daerah
sekitarnya, baik pengembangan sumber daya
manusia (SDM), maupun infrastrukturnya.

BANTUAN. Ketua PKBL menyerahkan bantuan untuk
pembangunan masjid
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Kepedulian DAHANA dalam meningkatkan
kualitas pendidikan tidak hanya menyasar
pendidikan formal saja, namun ikut serta
membantu dalam penanaman pendidikan
agama dan pembangunan sarana ibadah. Hal
itu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan spiritual masyarakat yang
berada wilayah disekitar operasi perusahaan.
Beberapa hari menjelang Ramadhan,
Selasa(16/6), DAHANA menyalurkan bantuan
fasilitas untuk salah satu masjid yang berada di
Desa Sadawarna, Cibogo, Subang. Perusahaan
yang kini dinakhodai Fajar Harry Sampurno
ini memberikan bantuan fasilitas berupa
perlengkapan sound system untuk Masjid
At-Taubah yang berada tepat di samping
perusahaan.
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Bantuan tersebut diberikan langsung
oleh Ketua PKBL DAHANA Rikrik Indrasatia
kepada Ketua DKM At-Taubah, Ustad Opan,
di kantor PKBL PT DAHANA (Persero) Jl. Raya
Subang – Cikamurang Km. 12, Subang. Rikrik
menerangkan, bantuan yang diberikannya
kali ini cukup tepat karena bertepatan dengan
momentum datangnya bulan Ramadhan.
Bantuan tersebut, kata Rikrik, akan sangat
membantu untuk kegiatan selama bulan puasa
di masjid.
“Dengan bantuan ini kami berharap
masyarakat dapat mengingat kontribusi
positif perusahaan pada masyarakat sekitar.
Dan melalui media keagamaan ini pula,
kami mendorong agar masyarakat dapat
meningkatkan ibadahnya dengan baik,” ujar
Rikrik.
Pada waktu yang bersamaan, DAHANA juga
memberikan bantuan bahan bangunan untuk
renovasi fasilitas umum Bale Musyawarah
Desa Sadawarna. Dengan bantuan ini,
Rikrik berharap, masyarakat sekitar bisa ikut
berkembang dengan kehadiran perusahaan.
“Kami
meminta
agar
masyarakat
memberikan support kepada perusahaan agar
perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi
sehingga akan memberi dampak positif pula
kepada masyarakat sekitar,” harap Rikrik.

REMAJA. Ketua PKBL DAHANA menyerahkan bantuan
kegiatan pemuda dan remaja
Bantu Alat Marawis Remaja Masjid
Di luar bantuan fasilitas ibadah dan
balai warga, PKBL DAHANA juga menyasar
penguatan pendidikan agama bagi masyarakat,
khususnya remaja, di sekitar perusahaan.
Berlokasi di Masjid Al-Jihad Kampung Sariasih,
DAHANA memberikan bantuan berupa Alquran
dan perangkat ibadah lainnya.
Tak hanya itu, untuk menyemarakan
kegiatan Ramadhan remaja masjid, perusahaan
juga menyumbangkan satu set alat kesenian
marawis pada pengurus masjid. Bantuan ini,
kata Rikrik, sudah jadi agenda tahunan yang
dilakukan DAHANA sejak perusahaan masih
beroperasi di Tasikmalaya. “Ke depannya,
mudah-mudahan senantiasa tercipta sinergi
yang baik antara DAHANA dan masyarakat
dalam membangun bangsa ini,” tambahnya.

ALAT MARAWIS. Ketua PKBL menyerahkan bantuan alat marawis dan Al Quran
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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UJI MUTU. Tentara menyaksikan demo penggunaan bahan peledak

Semakin Banyak Tentara Yang ‘Latihan Militer’
di DAHANA
Hari semakin siang, terik matahari cukup
menyengat di ubun-ubun kepala. Namun,
panasnya sengatan matahari itu seolah tak
dirasakan dua puluh siswa Kursus Bintara
Munisi Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal)
Angkatan Darat yang sedang berdiri berbaris
di halaman area bunker, di kawasan Energetic
Material Center (EMC) PT DAHANA (Persero),
Subang.
Para tentara yang tengah mengikuti
pendidikan militer pertama ini tampak
sangat antusias untuk melihat proses uji
mutu peledakan dinamit (booster) hasil
produksi DAHANA. Siang itu, Kamis (7/5),
secara bergantian, siswa-siswa Pusdikpal
berkesempatan masuk ke dalam bunker dan
melihat langsung bagaimana cara handak
dirakit.

bahan peledak telah meledak sempurna. Para
siswa puas melihat bagaimana uji mutu bahan
peledak yang dilakukan oleh DAHANA.
Setelah melihat proses peledakan, para
bintara ini pun diajak berkunjung ke pabrik
Detonator Non Elektrik (Nonel).
Sebuah
inisiator atau media pemicu bahan peledak
yang belum pernah digunakan oleh Pusdikpal
untuk kepentingan militer.
“Dengan menggunakan Nonel, ada
beberapa kelebihan yang didapat, kita tidak
perlu takut dengan adanya gelombang listrik
yang mengakibatkan ledakan prematur, dan
tidak perlu khawatir dengan adanya konsleting
karena air,” terang Bagus Teguh, Senior Manajer
K3LH & Teknologi kepada para siswa.

Sebelumnya, mereka telah lebih dulu
mendapat penjelasan jenis dinamit yang
akan diledakkan. Pada kesempatan itu, bahan
peledak yang diledakkan adalah dinamit dari
jenis Dayagel Magnum dan Pentolite Booster
ukuran 100 gram dengan inisiasi ledakan
menggunakan detonator listrik.

Teguh menuturkan, detonator dari jenis
Nonel hanya bisa bereaksi jika diinisiasi oleh
alat khususnya yaitu Shucktube Inisiator,
sehingga bahan peledak tidak akan meledak
akibat reaksi lain seperti arus listrik lain yang
berasal dari petir, medan magnet, atau sumber
lainnya. Hal ini membuat detonator Nonel lebih
aman dipakai di segala kondisi.

“Boomb..bomb..bomb,” tiga kali suara
bahan peledak meledak cukup keras secara
bersambutan begitu detonator dinyalakan.
Bunker pun langsung mengepulkan asap tanda

Selain memaparkan fungsi Nonel, Bagus
pun mengajarkan para siswa bagaimana cara
merangkai shocktube dengan menggunakan
blok konektor. “Ini cara membedakan shocktube,
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mana yang sudah digunakan dan belum
digunakan. Lihat perbedaannya,” terang Bagus
sambil memperagaka.
Sebelum peragaan di bunker dan pabrik
Nonel, para tentara yang tengah mengikuti
Praktek Kerja Lapangan ini juga telah dibekali
dengan pemahaman jenis dinamit dan bahan
peledak yang dipakai DAHANA.
Di ruang Smart Room Gedung Diklat
Kampus Dahana, para siswa mendapat
paparan mengenai klasifikasi bahan peledak
dan pengembangan arah bisnis DAHANA. Di
depan tentara-tentara muda tersebut, Bagus
menerangkan berbagai kontribusi BUMN
bahan peledak ini pada industri pertahanan
dalam negeri.
“Dahana kini tengah kembali pada
khittahnya saat DAHANA didirikan dulu, yakni
ikut serta mengembangkan bahan peledak
militer. Kita tengah mempersiapkan pabrik
propelan untuk isian roket dan juga peluru,” ujar
Bagus.
Salah seorang pembimbing siswa, Budiarto,
mengatakan sangat mengapresiasi dengan
apa yang tengah dikerjakan oleh PT DAHANA
untuk negara. “Ini sebuah langkah bagus untuk
DAHANA, kembali ikut serta mengembangkan
bahan peledak militer. Jika kita mapan dan
mandiri dalam hal ini, kita tidak perlu takut
dengan embargo negara lain,” kata Budiarto.
Pelajari Bahan Peledak Komersil,
Kopassus Sambangi Kampus Dahana

yang tengah mengikuti pendidikan spesialisasi
demolisi atau pemusnahan untuk mempelajari
bahan peledak komersil yang biasa digunakan
oleh pertambangan.
“Kenali dulu sifat dan karakteristik bahan
peledak, baru selanjutnya bergaul dengan
bahan peledaknya. Hanya satu rumusnya,
jangan ragu-ragu dengan bahan peledak. Rasa
ragu itu ancaman,” terang Bagus memberi
nasehat kepada para siswa.
Bagus pun menjelaskan, sebagus apapun
kualitas bom atau bahan peledak, jika tidak
mampu merawat dan menjaganya maka
kualitasnya bisa menurun. “Bahan peledakpun
perlu perawatan dan perhatian khusus. Suhu
pun bisa mempengaruhi kualitas bahan
peledak. Bisa saja handak tidak berfungsi
karena perlakuan dalam penyimpanannya
kurang baik,” papar Bagus.
Untuk mengetahui bagaimana cara handak
komersil diledakkan, para siswa pun diajak
ke area bunker untuk menyaksikan langsung
proses peledakan uji mutu bahan peledak.
Beberapa bahan peledak diledakkan di dalam
bunker, dentumannya pun dirasakan langsung
oleh para siswa yang tengah berdiri kurang dari
5 meter dari bunker tempat bahan peledak itu
diledakan.
“Jadi penasaran nih, kalo diledakannya
diluar bunker gimana ya, pingin lihat reaksi
ledakannya, karena kalau latihan handak militer
biasanya kami menyaksikan dari jarak kurang
dari satu kilo,” celoteh salah satu siswa. (SYA/
IDR)

Hampir
disetiap
tahunnya,
Pusat
Pendidikan Khusus Kopassus (Pusdikpasus)
selalu membawa para siswanya berkunjung
ke EMC KAMPUS DAHANA. Dalam satu tahun,
bisa dipastikan siswa Pusdikpasus dua kali
berkunjung ke DAHANA.
Jacob, Komandan Khusus Zeni Demolisi
Pusdikpasus, membenarkan bahwa selama
ini Pusdikpasus dalam mempelajari handak
komersil selalu membawa siswa didiknya ke
PT DAHANA. “Dahana adalah perusahaan
pembuat handak komersil, dan tentunya,
sangat memahami karakteristik dan bahan
pembuatan handak komersil. Jadi kami selalu
membawa siswa kami ke sini untuk lebih
mengenal bagaimana handak komersil dibuat,”
kata Jacob.
Kedatangan 29 siswa Kopassus kali ini
adalah siswa Kopassus angkatan komando 97
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

NONEL. Bagus Teguh, SM K3LH sedang menjelaskan
produk non electric detonator
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Usul Kadis ESDM Sumbar Untuk DAHANA
Kamis (4/6), Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA (Persero) kembali
mendapat kunjungan dari Dinas Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar). Sebelumnya, Dinas ESDM Sumbar
pernah sekali berkunjung ke Kampus DAHANA
untuk melakukan peninjauan atas izin operasi
DAHANA di PT Semen Padang.
Tamu kunjungan dari Dinas ESDM Sumbar
kali ini adalah kepala Dinas ESDM, Marzuki
Mahdi. Bagi Marzuki sendiri, kedatangannya
tersebut merupakan kunjungan pertamanya ke
kantor pusat BUMN bahan peledak ini. Marzuki
ditemani dua orang jajaran pegawainya, dan
seorang perwakilan dari PT Semen Padang,
BUMN semen yang menjadi konsumen DAHANA
dan telah memiliki fasilitas On site Plant (OSP)
emulsion matrix.
Sehari sebelumnya, rombongan Dinas
ESDM Sumbar sudah melakukan kunjungan
ke kantor pemasaran DAHANA yang ada di
Gedung Menara MTH, Jakarta Selatan. Dalam
kunjungannya ke Jakarta, rombongan asal Kota
Padang ini hanya berbincang-bincang santai
dengan GM Divisi Kuari dan Konstruksi PT
DAHANA (Persero), Asep Maskandar.
Sementara, dalam kunjungan keduanya ke
Kampus DAHANA, Marzuki dan rombongannya
langsung disuguhi demo peledakan bahan

peledak buatan perseroan. Rombongan diberi
kesempatan menyaksikan langsung uji mutu
bahan peledak di area bunker yang berada di
ring 1 kawasan Energetic Material Center (EMC)
PT DAHANA.
Uji mutu bahan peledak kali ini adalah
mencoba produk booster DAHANA terbaru
yakni Dayaprime Pentolite Booster, tipe
bahan peledak yang juga dipergunakan di
pertambangan PT Semen Padang. Namun
berbeda dengan high explosive booster yang
digunakan Semen Padang yang berukuran 200
gram, DAHANA hanya menggunakan booster
dengan ukuran 100 gram dalam uji mutu di
hadapan rombongan tersebut.
Sekali tembakan, terdengar beberapa
kali ledakan di dalam bunker. Kadis ESDM
Sumbar ini pun memuji kemampuan bahan
peledak yang dibuat di Subang ini. Usai
menyaksikan peledakan di bunker, rombongan
ini pun meninjau langsung pabrik pembuatan
detonator non eletrik (Nonel).
Marzuki menuturkan, pihaknya sangat
mendukung upaya DAHANA menjadi salah satu
lokomotif kemandirian produksi bahan peledak
dan aksesorisnya di pasar pertambangan
domestik, termasuk perannya sebagai pemasok
tunggal bahan peledak di tambang semen PT
Semen Padang.

KUNJUNGAN. Kadis ESDM Sumbar Marzuki Mahdi (bertopi) mengunjungi Kampus DAHANA Subang.

26

- No. 72 / Juli - Agustus 2015

FOTO BERSAMA. Rombongan berfoto bersama di Kampus Dahana Subang.

Sebagai informasi, PT Semen Padang
menjadi konsumen kuari pertama DAHANA
yang sudah menggunakan bahan peledak
emulsi DAHANA (Dabex) dan detonator Nonel
secara bersamaan. Penggunaan Dabex oleh
PT Semen Padang merupakan yang pertama
kalinya di Indonesia untuk tambang dengan
dengan karakteristik batuan limestone tersebut.
Sampai saat ini, seluruh perusahaan semen
di Indonesia menggunkan Anfo sebagai bahan
peledak di site tambangnya. Pemakaian Dabex
di industri semen ini bisa jadi angin segar bagi
PT DAHANA yang memang sedang gencar
mengenalkan produk emulsinya di industri
sektor kuari.
Produk emulsi dikenal memiliki tingkat
energi ledakan yang lebih besar dan lebih tahan
terhadap air (lubang basah). Dengan kelebihan
tersebut, penggunaan emulsi di quarry per
BCM hasil peledakan dapat lebih murah
dibandingkan ANFO, karena dapat menghemat
biaya pengeboran, menghemat pemakaian
aksesoris bahan peledak dan efisiensi waktu
karena tidak perlu ada kegiatan dewatering dan
proses loading bahan peledak yang lebih cepat.
Di samping itu, dengan penggunaan Dabex
dalam peledakan di tambang limestone, terbukti
mampu menghasilkan tingkat getaran dan
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

suara lebih rendah dibanding Anfo, sehingga
meminimalkan efek buruk dari pertambangan
semen yang kerap dikeluhkan masyarakat
sekitar pertambangan.
Menurut orang nomor satu di dinas yang
mengurusi tambang di Sumbar ini, dirinya
mengemban tanggung jawab untuk ikut serta
mendorong DAHANA untuk bisa masuk pada
tambang-tambang di daerahnya. “DAHANA
itu milik negara, saya pun punya kewajiban
mendorong DAHANA untuk bisa masuk ke
tambang-tambang di wilayah kami,” ujar
Marzuki.
Marzuki mengungkapkan, tidak semua Dinas
ESDM di Indonesia tahu tentang DAHANA dan
bahan peledak produksinya yang seluruhnya
telah dibuat di dalam negeri. Karenanya,
sambungnya, DAHANA harus mampu terbuka
dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa
sosialisasi kepada penentu kebijakan di daerah.
“Tidak semua orang Dinas ESDM mengetahui
DAHANA dan bahan peledak. DAHANA harus
bisa masuk ke dinas-dinas ESDM, bayangkan kita
punya 34 provinsi, dan yang belum tentu tahu
tentang bahan peledak dan apa yang dikerjakan
DAHANA untuk pertambangan. DAHANA ini
perlu di sosialisasikan,” usul Marzuki. (SYA/IDR)
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SANTUNAN. Direktur Utama F. Harry Sampurno menyerahkan santunan anak yatim

Semarak Ramadhan DAHANA,
Pasar Murah dan Santunan Yatim
Kamis, 9 Juli 2015 menjadi moment indah
bagi PT DAHANA (Persero) dengan warga
masyarakat Desa Sadawarna, Kecamatan
Cibogo Subang.
Pasalnya pada sore itu, di Masjid AlAkhdhar, DAHANA tengah menggelar buka
puasa bersama dengan puluhan warga Desa
Sadawarna beserta unsur aparat desa setempat.
Sebelum pelaksanaan buka puasa bersama
dilaksanakan, kegiatan ini juga diisi dengan
santunan untuk anak yatim. Sekitar 50
anak yatim berasal dari Desa Sadawarna ini
mendapat bingkisan dari DAHANA.
Direktur Utama PT DAHANA (Persero), F.
Harry Sampurno mengatakan, acara yang
digelar rutin setiap tahun ini merupakan bentuk
perhatian perusahaan kepada masyarakat
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sekitar pabrik. Selain bersilaturahmi, masyarakat
tidak mampu yang berada disekitar pabrik
mudah-mudahan bisa terbantu.
“Iya, kita harapkan dengan adanya acara ini
para anak yatim sekitar pabrik bisa merasakan
kebahagian bersama-sama dibulan yang penuh
berkah ini. Mereka (anak yatim dan masyarakat,
red) sengaja kita undang, karena acara ini
sengaja kita gelar untuk berbagi dengan
masyarakat sekitar,” kata F. Harry Sampurno,
Kamis (9/7).
Di hari yang sama di halaman masjidnya
digelar pasar murah, mulai dari stand makanan
pokok sampai pakaian. Kegiatan Pasar murah
ini mendapat sambutan baik dari warga
masyarakat sekitar. Pengunjung juga dihibur
oleh penampilan group musik DCoustic. (SYA)
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Tamu Negeri Jiran yang Terpikat DAHANA
Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT
DAHANA (Persero) yang berlokasi di Desa
Sadawarna Kabupaten Subang, selalu menjadi
langganan kunjungan yang ingin mendalami
bahan berenergi tinggi atau tentang green
building. Mulai dari tamu konsumen, mitra,
lembaga penelitian, mahasiswa dan juga dosen
pengajar. Baik dari dalam maupun luar negeri.
Kawasan DAHANA yang berlabel Energetic
Material Center (EMC) ini rupanya menarik
perhatian para peneliti dari negeri Jiran
Malaysia. Pada 9 Juni 2015, para pengajar
dari Universitas Pertahanan Nasional Malaysia
(UPNM) menyambangi Kampus DAHANA.
Kedatangan mereka ke DAHANA ini
merupakan kunjungan yang pertama kalinya.
Norazman Mohamad Nor, salah satu guru
besar UPNM yang ikut serta dalam kunjungan
ini mengatakan, kedatangannya ini untuk
meninjau langsung pusat pengembangan
energi yang dimiliki oleh DAHANA.

“DAHANA ini industri yang cukup menarik,
karena tengah mengembangkan energetic
material. Jika ini kedepan terus dikembangkan
dari segi aplikasinya, akan banyak menghasilkan
produk untuk pembangunan negara,” kata
Norazman. Selasa (9/6).
Kedepannya, Norazman berharap bisa
mengunjungi DAHANA kembali untuk
menjalin kerjasama dalam pengembangan
energi.
Pasalnya, kampusnya pun kali ini
tengah menjadi bagian dalam penelitian dan
pengembangan energi tinggi di Malaysia.
“Kedepan mudah-mudahan kita bisa
berkongsi dalam pengembangan energi
tinggi. Kita pun sama ingin memiliki pusat
pengembangan seperti ini,” ujarnya.
Universitas Pertahanan Nasional Malaysia
adalah Kampus yang cikal bakalnya bermula
dari Akademi Tentara Malaysia, kerjasama
antara Kementerian Pertahanan Malaysia
dengan Universitas Teknologi Malaysia
melahirkan UPNM. (SYA)

FOTO. Tim UPNM berfoto bersama dengan produk alutsista DAHANA
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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KISAH KENTANG BUSUK
Pada sebuah sekolah, seorang guru
mengajarkan sesuatu pada murid-muridnya.
Beliau meminta agar para murid membawa
sebuah kantong plastik besar dan mengisinya
dengan kentang. Kentang-kentang itu
mewakili setiap orang yang pernah menyakiti
hati mereka dan belum dimaafkan. Setiap
kentang yang dibawa, dituliskan sebuah nama
orang yang pernah menyakiti hati muridmurid itu.
Beberapa murid memasukkan sedikit
kentang, sebagian membawa cukup banyak.
Para murid harus membawa kentang dalam
kantong itu kemanapun mereka pergi.
Menemani mereka belajar, dibawa pulang,
dibawa lagi ke sekolah, diletakkan di samping
bantal mereka saat tidur, pokoknya, kentang
dalam kantong itu tidak boleh jauh dari
mereka.
Makin hari, makin banyak murid yang
mengernyitkan hidung karena kentangkentang itu mulai mengeluarkan aroma busuk.
“Apakah kalian telah memaafkan namanama yang kalian tulis pada kulit kentang itu?”
tanya sang guru.
Para murid tampaknya sepakat untuk
belum bisa memaafkan nama-nama yang telah
memaafkan mereka.
“Jika demikian, kalian tetap harus membawa
kentang itu kemanapun kalian pergi,”
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Hari demi hari berlalu. Bau busuk yang
dikeluarkan kentang-kentang itu semakin
membusuk. Banyak dari mereka yang akhirnya
menjadi mual, pusing dan tidak nafsu makan
karenanya. Akhirnya, mereka membuang
kentang-kentang itu ke dalam tempat sampah.
Dengan asumsi mereka juga memaafkan
nama-nama yang mereka tulis di atas kulit
kentang.
“Nah, para murid, dendam yang kalian
tanam sama seperti kentang-kentang itu.
Semakin banyak kalian mendendam, semakin
berat kalian melangkah. Semakin hari,
dendam-dendam itu akan membusuk dan
meracuni pikiran kalian,” ujar sang guru sambil
tersenyum.
Para murid hanya terdiam, meresapi setiap
perkataan guru mereka.
“Karena itu, sekalipun kalian menyimpan
dendam pada orang lain, atau mereka pernah
menyakiti hati kalian, maafkanlah mereka dan
lupakan yang pernah mereka lakukan, jadikan
hal itu sebagai pembelajaran dalam hidup
kalian. Dendam sama seperti kentang-kentang
busuk itu, kalian bisa membuangnya ke tempat
sampah,”
Para murid tersenyum. Sejak hari itu,
mereka belajar untuk menjadi manusia yang
pemaaf dan tidak mudah menyimpan dendam.
Hidup mereka tenang tanpa terbebani bau
busuk yang akan merusak pikiran dan tubuh.
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Humor
Orang Gila Pinter
Ada seorang gila di rumah
sakit gila sedang
bercakap-cakap dengan
dokternya, memohon kepada
sang dokter agar ia dapat
menyembuhkan rasa sakit di
dalam perutnya karena
menurut Si Gila ada seekor
kuda di dalam perutnya.
si Gila : Dok !!, mohon dok..
keluarkan kuda ini dari perut
saya, rasanya sakiiit sekali dok,
saya mohoon dok
Dokter: Mana..sini saya obati
(sang dokter menyuntikan
obat tidur kepada si gila dan
setelah itu ia mengambil kuda
sungguhan dan ditempatkan
disamping si Gila yang masih
pingsan)
Setelah si Gila siuman
Dokter: Naah.sekarang
kudanya sudah saya
keluarkan..kamu bisa tenang
dan tidak akan merasakan
sakit lagi
Si Gila: Tapi dok....kudanya
tadi, bukan berwarna coklat
3 Pengusaha
Tiga orang pengusaha dari
Indonesia, Amerika Serikat
dan Jepang datang
bersamaan di gerbang akhirat.
Malaikat penjaga mendatangi
mereka dan berkata bahwa
gerbang surga butuh
perbaikan.Sang malaikat
menanyakan pada masingmasing kontraktor, sehingga
Tuhan bisa memilih seorang
kontraktor.

memperkirakan biaya perbaikan
gerbang surga berkisar
300 dollar. Sang malaikat
menanyakan perinciannya. Si
kontraktor bilang, 100 dollar
untuk bahan material, 100
dollar untuk buruh dan 100
dollar untuk keuntungannya.
Kontraktor kedua, dari Jepang,
bilang butuh biaya 600
dollar. Dengan perincian,
masing-masing 200 dollar untuk
material, buruh dan keuntungan.
Ketika si kontraktor ketiga, dari
Indonesia ditanya, berapa
biaya perbaikan gerbang surga,
si kontraktor Indonesia berkata
5600 dollar. Sang malaikat
langsung kaget dan minta
perinciannya.

membawakan tasnya.
Keduanya
berjalan pulang ke rumah
Komar.
Tapi di tengah perjalanan
pemuda itu lari meninggalkan
Komar sambil membawa tas
belanjannya.
Minggu berikutnya, Komar
pergi lagi ke pasar bersama
temannya. Ternyata pemuda
yang melarikan tas Komar itu
juga ada di sana.
“ Lihat, itu pemuda yang
melarikan tas belanjaku ! “, kata
Komar kepada temannya.
Setelah itu, Komar cepat-cepat
bersembunyi dan baru
keluar setelah pemuda itu
pergi.

Si kontraktor dengan tenang
mendekati malaikat dan
berbisik,” Pssst....2500 dollar buat “ Mengapa engkau berbuat
seperti itu ? “, tanya
kamu, 2500 dollar buat
temannya terheran-heran.
aku, sisanya suruh si Jepang
yang ngerjain “.
“ Pemuda itu membawa tas
belanjaku sejak minggu yang
lalu. Dia pasti
UPAH MEMBAWA TAS
akan meminta upahnya
selama tujuh hari.
Suatu hari, Komar pergi
Dibandingkan
berbelanja di pasar. Karena
dengan isi tasku,
barang belanjaannya sangat
maka upah yang harus
banyak, Komar yang sudah
tua itu tidak kuat membawanya kubayar jauh lebih besar ! ! “,
jawab Komar.
sendiri. Ia lalu mengupah
seorang pemuda untuk

Kontraktor pertama,
dari Amerika Serikat,
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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Blit z
Pasar Murah dan Santunan Anak Yatim
Subang, 9 Juli 2015

YATIM. Anak yatim berbaur dengan karyawan dan masyarakat.

DIRUT. Direktur Utama PT DAHANA (Persero)
F. Harry Sampurno memberikan sambutan

KULTUM. Karyawan dan masyarakat mendengarkan kultum
ramadhan sebelum berbuka puasa.

LARIS. Minyak goreng dan gula laris manis dengan harga
subsidi DAHANA.

HIBURAN. Selain Bazaar, pengunjung juga dihibur oleh
penampilan DCoustic, grup musik DAHANA.

SIBUK. Warga antusias dengan Bazaar Ramadhan DAHANA
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DAHANA - UNPAD Jalin Kerjasama
Bandung, 2 Mei 2015

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry Sampurno menandatangani MoU dengan rektorat UNPAD.

FOTO BERSAMA. Foto bersama seusai penandatanganan MoU

SERTIFIKAT. Panitia menyerahkan sertifikat penghargaan
untuk DAHANA yang diteriima oleh SM Pelayanan Korporasi
Holly Alifiah (kanan).

ALUMNI. Foto Bersama Alumni UNPAD yang berkarya di
DAHANA

Kunjungan Kerja Komisaris
Karimun, 16 Juni 2015

KUNJUNGAN KERJA. Komisaris PT DAHANA (Persero) Marzan Aziz Iskandar beserta Sesdekom
Untung Waluyo mengunjungi Site Karimun

SIDAK. Dalam kunjungannya, komisaris mengunjungi On Site Plant (OSP)
dan memberikan saran dan arahan kepada karyawan yang bertugas.
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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Peserta KJL Kunjungi Kampus Dahana
Subang, 5 Juni 2015

FOTO BERSAMA. Peserta Kursus Juru Ledak berfoto bersama
di Kampus Dahana

EMC. Peserta KJL menyimak penjelasan tentang wilayah
Energetic Material Center (EMC) dari Humas

UJI MUTU. Peserta diajak menyaksikan uji mutu bahan
peledak di bunker.

PABRIK NONEL. Peserta KJL juga diajak berkunjung ke salah
satu pabrik detonator Non electric.

Penyegaran Peledakan
Samarinda, 21 Mei 2015

PENYEGARAN. Divisi Tambang Umum-1 menggelar kelas
penyegaran teknik pengeboran dan peledakan tambang untuk
konsumen yang berada di Wilayah Kaltim.

SAMBUTAN. Direktur Operasi PT DAHANA (Persero)
Bambang Agung memberikan sambutan.

PEMATERI. Para pemateri, Sudirjo Heru (kiri) dan Herry Sudaryanto, GM Divisi Tambang Umum 1.
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Dirut Dahana Kunjungi ADARO
Jakarta, 17 Juni 2015

KUNJUNGAN. Direktur Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry Sampurno mengunjungi PT ADARO INDONESIA
dalam rangka kunjungan silaturahmi pada 17 Juni 2015.

Pisah sambut Manajer Keamanan Dahana
Subang, 30 Juni 2015

SERTIJAB. Serah terima jabatan Manajer Keamanan PT DAHANA (Persero). Bambang Wahyudi kepada Diman Chardiman
penggantinya. (kanan) Bambang Wahyudi bersama Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan.

Kunjungan Tim PT Bukit Asam
Subang, 29 Juni 2015

KUNJUNGAN. Tim PT Bukit Asam, salah satu perusahaan customer DAHANA, mengunjungi Kampus DAHANA Subang.
Tim juga mengunjungi pabrik Non Electric Detonator
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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N IEM
National Institute of Energetic Material

EVALUASI TINGKAT GETARAN UNTUK KENYAMANAN DAN
KESEHATAN BERDASARKAN KEPMEN LH No. 49 / 1996,
TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN
PADA PELEDAKAN DI PERTAMBANGAN
Oleh: Sudirjo Heru, Manager Pendukung Divisi Kuari & Konstruksi
namun tidak terlepas dengan Kementerian
Lingkungan Hidup.
Kita harus mampu mengontrol dan
mengevaluasi serta memberikan rekomendasi
dalam hal
tersebut.
EVALUASI TINGKAT GETARAN UNTUK KENYAMANAN
DAN
KESEHATAN
BERDASARKAN KEPMEN LH No. 49 / 1996, TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN
Contoh hasil pengukuran peledakan sesuai
PADA PELEDAKAN DI PERTAMBANGAN
dengan gambar 1.
Pengukuran
tingkat getaran kejut dari
Oleh: Sudirjo Heru, Manager Pendukung Divisi Kuari
& Konstruksi

aktivitas peledakan untuk mengetahui tingkat
gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan
sesuai dengan rujukan KEPMEN LH No. 49 /
Distorsi “direct effect” aplikasi peledakan yang di terapkan lapangan
sering kali
dibenturkan
1996, TENTANG
BAKU
TINGKAToleh
GETARAN, dapat
Distorsi “direct effect” aplikasi peledakan
beberapa kepentingan di luar atau disekitar dunia tambangmenggunakan
itu sendiri, dan tidak
rujukan yang telah
hasil jarang
pengukuran
yang diterapkan lapangan sering kali
dilakukan
sesuai perundangan
dengan gambar
peraturan perundangan yang saling terkait dipertanyakan, tidak
hannya terbatas
oleh 1 tersebut
dibenturkan oleh beberapa kepentingan di luar
di atas Hidup,
dengan melihat nilai “simpangan
Kementrian
ESDM
namun
tidak
terlepas
dengan
Kementrian
Lingkungan
atau disekitar dunia tambang itu sendiri, dan
maksimum” ( peak displacement ) dengan nilai
tidak jarang rujukan peraturan perundangan
Kita harus mampu mengontrol dan mengevaluasi serta memberikan
rekomendasi
dalamterekam
hal
nilai “frequensi
getaran” yang
dari event
yang saling terkait dipertanyakan, tidak hannya
report yang telah didapatkan.
tersebut.
terbatas perundangan oleh Kementerian ESDM
Contoh hasil pengukuran peledakan sesuai dengan gambar 1.

Nilai “frequensi getaran”

Nilai “simpangan maksimum”

Gambar 1. , Event Report peledakan
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Pengukuran
gangguan
36 tingkat getaran kejut dari aktifitas peledakan untuk mengetahui tingkat
terhadap kenyamanan dan kesehatan sesuai dengan rujukan KEPMEN LH No. 49 / 1996, TENTANG

Maka jika koreksi hasil dilakukan terhadap nilai maksimum peak displesment terhadap nila
rumus : rumus :
mm/s pada frekuensi 3.6menggunakan
Hz dengan menggunakan

Acuan Baku Tingkat Getaran Untuk
Kenyamanan dan Kesehatan

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 ൌ ʹ𝜋𝜋𝑓𝑓𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑔𝑔𝑎𝑎𝑛𝑛

jika koreksi
nilai
Tingkat gangguan Maka
terhadap
kenyamanan
Dimana
: hasil dilakukan terhadap
Dimana
: maksimum peak displesment terhadap nilai PPV 1
mm/s pada
frekuensi
3.6
Hz
dengan
menggunakan
rumus :
dan kesehatan sesuai dengan
rujukan
KEPMEN
PPV : peak particel velocity
LH No. 49 / 1996, TENTANG BAKU‘f TINGKAT
PPV
: peak particel velocity
: frekuensi
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 ൌ ʹ𝜋𝜋𝑓𝑓𝑥𝑥𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑔𝑔𝑎𝑎𝑛𝑛
GETARAN, dapat dilihat pada Lampiran
1, perihal
π

Baku Tingkat Getaran Untuk
Kenyamanan
dan
‘f : frekuensi
Dimana
: ,
Maka
Kesehatan sesuai tabel 1 di bawah ini.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉
PPV : peak particel velocity
π : 3,14

ൌ
‘f
π

: frekuensi
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Maka nilai simpangan maksimum getaranʹ𝑥𝑥͵Ǥ𝑥𝑥͵ǤͳͶ
yang dihasilkan tidak jauh berbeda dan ha
dibandingkan jauh di bawah NAB yang dipersyaratkan.
 ൌ ͲǡͲͷͺͺ ൌ ͷͷǡͺ 

Tabel 1, Baku Tingkat Getaran Untuk
Maka nilai simpangan maksimum getaran
Maka nilai simpangan maksimum getaran yang dihasilkan tidak jauh berbeda dan hasilnya
Kesimpulan
Kenyamanan dan Kesehatan
yang dihasilkan tidak jauh berbeda dan hasilnya
dibandingkan jauh di bawah NAB yang dipersyaratkan.
jika dibandingkan jauh di bawah NAB yang
1. Pengukuran tingkat getaran
kejut dari aktifitas peledakan untuk mengetahui tingkat
dipersyaratkan.
Hasil Pengukuran

terhadap kenyamanan dan kesehatan sesuai dengan rujukan KEPMEN LH No. 4
TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN.
Kesimpulan

Hasil pengukuran yang telah dilakukan
Kesimpulan
1. Pengukuran
tingkat getaran
kejut
dariyang
aktifitas
peledakan
untuk
tingkat
gangg
2. Nilai “simpangan
maksimum”
telah
didapatkan
jikamengetahui
dibandingkan
dengan
dari nilai maksimum simpangan getaran yang
terhadap
kenyamanan
dan kesehatan
sesuai
rujukan
KEPMEN
LH 49
No.tahun
49 / 19
1
Tingkat
Getaran Untuk
Kenyamanan
dandengan
Kesehatan,
Kepmen
LH No.
dihasilkan pada peledakan (sesuai event report)
1.
Pengukuran tingkat getaran
TENTANG
BAKUadalah
TINGKAT
GETARAN.
hasilnya
dibawah
ambang
batas
yang
dipersyaratkan
dan
tidak
menganggu
dibandingkan dengan tabel 1, hasil tersebut
kejut dari aktivitas peledakan untuk
dan kenyamanan manusia.mengetahui tingkat gangguan terhadap
dapat dilihat pada tabel 2.
2. Nilai “simpangan maksimum” yang
telah didapatkan
jika dibandingkan
dengan NAB B
kenyamanan
dan kesehatan
sesuai dengan
Tingkat
Getaran
Untuk
Kenyamanan
dan
Kesehatan,
Kepmen
LH
No.
49
tahun 1996, m
3. Contoh
analisa
khasus
disampaikan
untuk
menjadi
perhatian
dan
pembelajaran.
rujukan KEPMEN LH No. 49 / 1996, TENTANG
hasilnya adalah dibawah ambang
batas
yang
dipersyaratkan
dan
tidak
menganggu
keseha
BAKU TINGKAT GETARAN.
Pembuktian Terbalik Hasil
Pengukuran
dan kenyamanan manusia.
2.
Nilai “simpangan maksimum”
Jika kita melakukan koreksi dengan
yang
telah
didapatkan
dibandingkan
3. terbalik
Contoh analisa
khasus disampaikan untuk menjadi perhatianjika
dan pembelajaran.
melakukan pembuktian
berdasarkan
dengan NAB Baku Tingkat Getaran Untuk
keterangan yang ada pada Lampiran V Kepmen
Kenyamanan dan Kesehatan, Kepmen
LH No. 49/1996, perihal metode pengukuran
LH No. 49 tahun 1996, maka hasilnya
dan analisa tingkat getaran, pada point “b” , sub
adalah dibawah ambang batas yang
point “1. b)” “....Dalam hal alat: tidak dilengkapi
dipersyaratkan dan tidak menganggu
dengan fasilitas itu (pengukuran nilai simpangan
kesehatan dan kenyamanan manusia.
maksimum) dapat digunakan konversi getaran.”
3.
Contoh
analisa
khusus
Maka jika koreksi hasil dilakukan terhadap
disampaikan untuk menjadi perhatian dan
nilai maksimum peak displesment terhadap nilai
pembelajaran.
PPV 1.33 mm/s pada frekuensi 3.6 Hz dengan

Tipe Gelombang
Getaran
Tranversal
Vertical
Longitudinal

Frequensi
(Hz)
3.8
6.3
3.6

Simpangan

NAB Simpangan

(mi cron meter)

Tdk Mengga nggu

48.7
13.1
55.2

< 100
< 70
< 100

Evaluasi
Hasil
Dibawah NAB Tidak Mengganggu
Dibawah NAB Tidak Mengganggu
Dibawah NAB Tidak Mengganggu

Tabel 2, Hasil pengukuran nilai maksimum simpangan getaran sesuai
NAB Baku Tingkat Getaran Untuk Kenyamanan dan Kesehatan
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Pohon Nyentrik di Gedung Direksi
‘Green’ itulah semangat yang diambil dari
sebuah perusahaan bahan peledak merah putih
PT DAHANA (Persero). Tidak sekedar isapan
jempol semata. Hijau pun menjadi sebuah
konsep bangunan perkantorannya.

Gedung ini cukup nyentrik, di dalamnya
terdapat sebuah taman yang dipenuhi dengan
bunga. Dan uniknya lagi, di dalam gedung ini
tumbuh sebuah pohon yang tingginya tiga
meter.

Salah satu bangunan yang telah terbukti dan
mendapat predikat Green Building dari Green
Building Council Indonesia (GBCI) ini adalah
Kantor Manajemen Pusat (Kampus) Dahana
yang berlokasi di Jl. Raya Subang-Cikamurang
Km.12 Desa Sadawarna, Cibogo, Subang.

Atap gedung direksi ini pun dibuat
berlubang agar sinar matahari dan air hujan bisa
langsung mengguyur tanaman didalamnya.

Kampus
memiliki
lima
bangunan
perkantoran; empat bangunan posisinya
melingkar sedangkan satu bangunan lagi tepat
berada di tengah lingkaran.
Empat gedung memilki bentuk luar yang
sama, namun interiornya masing-masing
memiliki ciri khas yang berbeda. Salah satunya
yaitu gedung direksi.

Andri Pudigiantoro Kartiko, Senior Manager
Pengelolaan Aset mengatakan bahwa pohon
tersebut adalah icon greennya PT DAHANA.
“Pohon ini sebagai icon Dahana dan berada
di dalam gedung, unik,” ujar Andri, Rabu (8/7).
Pohon itu ditanam oleh pengembang
Kampus Dahana yakni PT PP. Menurut informasi
pohon yang berdiameter 100 cm ini merupakan
hasil rekayasa tumbuhan, karena batang dan
daunnya berbeda jenis.
Vivip Mantoro Manager
Pengelola Sumur Barang (PSB)
mengatakan pohon tersebut
hasil pencakokan dimana
batangnya adalah pohon
beringin sedangkan daunnya
dari pohon karet jepang.
Berbeda dengan pendapat
salah seorang pengembang
tanaman Unit Nursery, Arthur
Sitanggang Manajer Nurseri.
Menurut
pengamatannya
pohon tersebut memang
daunnya dari daun pohon
karet jepang, sedangkan
batangnya adalah pohon
Kiara
“Daunnya
memang
daun karet jepang. Tapi kalo
batangnya sih seperti pohon
kiara,” terang Artur.

UNIK. Pohon yang berada di Gedung Direksi Kampus Dahana
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Pohon di gedung direksi
inipun menjadi salah satu
tempat untuk berfoto ria
bagi tamu yang berkunjung
ke
DAHANA
Subang.
Anda
penasaran
juga?
Silahkan
buktikan
pada
saat berkunjung ke Kampus
Dahana. (SYA)
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

KHUSYU. Karyawan khusyu menghafal satu demi satu ayat Al Quran

Ketika Karyawan Dahana ‘berburu’
Pahala di Bulan Ramadhan
Ada berbagai cara untuk mengisi waktu
istirahat jam kerja siang di bulan suci ramadhan
dengan kegiatan lain yang bermanfaat. Salah
satunya dengan menghafal ayat al-Quran
bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh
belasan karyawan-karyawati PT DAHANA
(Persero).
Selepas menunaikan ibadah Sholat Dzuhur
berjamaah di Mushola Kampus Dahana,
karyawan ini duduk bersama membaca ayat
suci Al-quran. Nampak mereka tengah khusyuk
membaca, menghafal serta mengulang ayat
perayat salah satu Surat Al-Quran.
“Membaca Al-Quran itu besar pahalanya,
hitungannya bukan kata atau kalimat namun
perhuruf. Apa lagi jika kita membacanya saat
bulan ramadhan,” terang Juli Jajuli yang tengah
membimbing peserta Tahfidz di Mushola
Kampus Dahana. Kamis (25/06).
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Program tahfidz ini merupakan salah satu
program DKM Al Akhdhar PT DAHANA (Persero),
selama bulan suci Ramadhan 1436 H. Sairin
Sugianto, Ketua DKM Al Akhdhar menerangkan,
program tahfidz ini sebagai upaya mengajak
karyawan lainnya untuk membaca Al-Quran
serta menghafal surat-surat yang termuat di
dalam Al-Quran.
“Istirahat siang kan biasanya pada makan
atau ngobrol, nah di bulan ramadhan ini kita
isi dengan kegiatan yang penuh manfaat dan
berpahala,” ujar Sairin kepada Dfile.
Bulan Ramadhan kali ini pun DKM AlAkhdhar melaksanakan beberapa program,
diantaranya mengajak karyawan yang tinggal
di rumah dinas untuk melaksanakan solat
Teraweh berjamaah, menyediakan ta’jil berbuka
puasa untuk warga yang tengah melakukan
perjalanan dan singgah di Masjid Al-Akhdhar
dan juga program buka bersama dengan anakanak yatim. (SYA/IDR)
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BERDOA. karyawan DAHANA di Kantor Pusat Subang memanjatkan doa peringati May Day.

Sunyi Senyap Di Peringatan May Day DAHANA
Jika tiba waktunya Peringatan Hari Buruh
Internasional atau yang biasa disebut May
Day, datanglah ke kawasan industri, maka
hampir pasti, setiap sudutnya akan dipenuhi
massa yang berkumpul dan menyuarakan
peningkatan kesejahteraan. Hari Buruh
memang selalu identik dengan atribut demo,
dan tuntutan kesejahteraan.
Di kawasan Energetic Material Center (EMC)
Subang, yang juga sebuah kawasan industri,
Serikat Pekerja DAHANA (Sejadah) juga ikut
bergabung bersama jutaan pekerja lainnya
memperingati peringatan 1 Mei tersebut. Hanya
saja, Sejadah melakukan aksi yang berbeda. Tak
ada penyampaian orasi, yel-yel, spanduk, kertas
tuntutan, atau pun konvoy kendaraan. Demo
di halaman dekat kantor direksi ini justru sepi
senyap.
Dalam peringatan May Day 2015 yang
diperingati pada Selasa (5/5), puluhan karyawan
ini rupanya bukan hendak melakukan berdemo
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di depan kantor direksi perusahaan, melainkan
hanya dilakukan dengan doa bersama. Para
anggota Sejadah ini kompak berdiri melingkar.
Ivan Angga Maulana, salah satu koordinator,
memberi arahan tentang aksinya ini untuk
memperingati May Day. Karyawan lainnya pun
menyimak seksama.
“Hari ini kita berkumpul disini untuk
merayakan May Day, kita akan melancarkan
aksi positif di lingkungan DAHANA ini, yang
pertama doa bersama untuk keselamatan
dan peningkatan kesejahteraan kita dan juga
mendoakan untuk kemajuan perusahaan,
aksi yang kedua yaitu kita akan melakukan
aksi bersih-bersih di area DAHANA,” kata Ivan
memberi arahan.
Usai melakukan doa bersama yang singkat
namun khidmat. Mereka pun membubarkan
diri untuk melancarkan aksinya mengkoordinir
karyawan lainnya untuk melakukan bersihbersih di area tempat kerjanya.
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Menurut Ivan, meski peringatan May Day
yang dilakukan Sejadah cukup sederhana,
namun mengandung berjuta harapan. Ivan
Angga mengatakan, peningkatan kesejahteraan
memang selalu menjadi harapan setiap serikat
pekerja, termasuk karyawan DAHANA.
Tapi semua itu, lanjutnya, bisa didapat jika
karyawan ikut membantu perusahaan maju dan
berkembang. Karenanya, kata Ivan, sinergitas
karyawan dan manajemen sangat diperlukan.
Karenanya aksi doa bersama ini dilakukan agar
keharmonisan dan sinergitas yang selama ini
tercipta kedepan senantiasa terus terwujud.
“Tentu harapan kita harus satu padu dengan
harapan perusahaan, dan sinergitas pekerja dan
perusahaan itu sangat penting,” pungkas Ivan.
Tuntut BUMN Bersih, Pekerja BUMN BersihBersih Stasiun

atau bahkan melakukan perusakan. Banyak
cara dan aktivitas positif yang bisa menunjukan
eksistensi keberadaan karyawan itu ada dan
juga peduli.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua
Umum FSP Sinergi BUMN, Ahmad Irfan Nasution
mengatakan, kegiatannya itu juga dilakukan
sebagai kritik sosial kepada pemerintah, namun
dengan bentuk yang lebih humanis.
Menurutnya, aksi bersih-bersih stasiun
ini sebagai sindiran bahwa BUMN harus
selalu dijaga agar bersih, sehingga bisa
menghilangkan pemikiran BUMN sebagai
sarang korupsi. BUMN, sambungnya, harus
dilepaskan dari kepentingan politik kelompok
tertentu, baik secara langsung maupun dengan
menempatkan tokoh politik pada perusahaan
baik direksi, komisaris dan dewan pengawas.
(SYA/IDR)

Sebelumnya pada 1 Mei, di Jakarta, Sejadah
juga ambil bagian dalam
peringatan May Day. Seperti
halnya dengan aksi pekerja
DAHANA di Subang, karyawan
BUMN bahan peledak ini juga
melakukan aksi bersih-bersih
dan tanam pohon di kawasan
Stasiun Senen, Jakarta Pusat.
Bersama
sejumlah
karyawan dari beberapa BUMN
lainnya,
Sejadah
dengan
perwakilan karyawannya ikut
serta menjadi bagian dalam
aksi peringatan hari buruh
Internasional yang diprakarsai
oleh Federasi Serikat Pekerja
(FSP) Sinergi BUMN.
Siswanti, salah seorang
anggota
Sejadah
yang
ikut dalam aksi tersebut
menuturkan
bahwa
aksi
peringatan May Day kali ini
diisi dengan kegiatan-kegiatan
positif bersama para serikat
pekerja perusahaan BUMN
lainnya.
“Aksi kami kali ini diisi
dengan kegiatan positif yaitu
bersih-bersih dan penanaman
pohon di sekitaran Stasiun
Senen,” terang Siswanti kepada
Dfile. May Day, kata Siswanti
tidak selalu identik demodemo, membuat macet jalanan
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TANAM POHON. Beberapa perwakilan Sejadah menanam
pohon dalam peringatan May Day di Jakarta.
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Jasa-Jasa Terkait Bahan Peledak
Related Services
Selain bergerak dalam lini bisnis utama,
DAHANA juga memberikan layanan jasa terkait
bahan peledak seperti jasa pemusnahan bahan
peledak, mobilisasi, pergudangan dan jasa
konsultasi penanganan bahan peledak.
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Mobilisasi Bahan Peledak
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Expl

DAHANA menyediakan sarana pergudangan
yang aman untuk penyimpanan bahan
peledak dan aksesoris lainnya. Lokasi
pergudangan yang strategis tersedia di Subang,
Tasikmalaya,Banjarmasin dan Samarinda telah
dilengkapi standar pengamanan yang baik
sesuai dengan standar industry serta kapasitas
yang besar untuk menyimpan bahan peledak,
detonator dan aksesoris.
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PT Dahana (Persero) annual Report 2014

Jasa Konsultasi

Consultation Service

Peledakan yang efektif dan aman memerlukan
desain dan perencanaan yang matang, serta
pelaksanaan yang profesional dan sesuai dengan
rencana.
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activities and other re
especially to attain ec
We provide the
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DAHANA memberikan jasa konsultasi untuk
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plosives
Mobilization

Narsis
Diman Chardiman, Manajer Keamanan

Hidup Tidak Usah Ngoyo
Hidup mengabdi pada negara sudah
menjadi pilihannya. Menjaga keutuhan dan
keamanan negara sudah menjadi tugasnya.
Dialah Diman Chardiman. Di tahun 1984 dia
mengawali karirnya menjadi militer melalui
pendidikan Akademi Militer. Diman muda
pernah bertugas di Timor Timur selama lima
tahun.
Kini diusianya ke-57, Diman diangkat
menjadi Manajer Keamanan PT DAHANA
(Persero). Bagi Diman, mendapat tugas jelang
masa pensiun di militer menjadi kebanggaan
tersendiri. Berhenti menjadi militer, tidak lantas
berhenti mengabdi pada negeri. Menjalankan
tugas menjadi manajer keamanan di DAHANA
sama halnya menjaga keamanan Negara.

“Dahana itu objek vital nasional, aset
bangsa yang perlu dijaga. Begitupun dengan
keamanannya,” kata Diman kepada Dfile.
Dengan mendapat tugas di DAHANA, Bapak
asal Tasikmalaya ini harus kembali jauh dengan
keluarga. Istrinya tinggal di Tasikmalaya
karena masih mengemban tugas menjadi
kepala sekolah di SMPN 10 Tasikmalaya. Anak
pertamanya lulusan Magister di UGM bekerja
di Jakarta, sedangkan anak bungsunya tengah
menempuh pendidikan kedokteran di Solo.
Dua tahun terakhir, Diman yang berpangkat
kolonel ini bertugas menjadi Staf Khusus
Pangdam III Siliwangi. Sebelumnya pria yang
memiliki hobi tennis dan Golf ini pernah
menjabat sebagai Komandan Kodim di
beberapa daerah, diantaranya Ngawi dan
Gresik. 32 tahun mengabdi menjadi militer
membuatnya memiliki pandangan bahwa
hidup itu ibarat air, mengalir begitu saja.
“Hidup itu jalaninya dengan lurus dan
ikhlas. Tidak usah ngoyo, tidak perlu neko –
neko. Mengalir saja seperti air,” ujar Diman.
Kedepannya, dalam menjalankan tugas di
DAHANA, Diman ingin terus mengembangkan
sistem dan kelengkapan peralatan keamanan.
Menurutnya, Pengamanan DAHANA saat ini
sudah cukup ketat jika dibandingkan dengan
perusahaan lainnya.
“Keamanan di DAHANA sudah sangat
spesialis, ini dikarenakan DAHANA dulunya
binaan TNI AU, jadi keamanan sudah super
ketat,” terangnya.
Namun
baginya,
sistem
keamanan itu harus senantiasa
terus dikembangkan, begitu juga
dengan peralatan dan SDMnya
agar lebih proporsional dan
profesional dalam menjalankan
tugas menjaga keamanan
perusahaan. (SYA)
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Wahyu Mulyana, Asisten Manajer Pemeliharaan Fasilitas

Pawang Fasilitas DAHANA
Siang itu matahari cukup terik, langitnya
menyilaukan mata. Cuaca seperti ini membuat
malas untuk beraktivitas di luar ruangan.
Namun, rimbunnya pepohonan di area Kantor
Pengelola Sumur Barang (PSB) PT DAHANA
(Persero) Subang, membuat orang betah
berlama-lama dibawahnya.
Seorang pria berkumis tengah merangkai
dan menyusun kerangka besi di bawah pohon
rindang tersebut. Dialah Wahyu Mulyana, yang
hendak mendirikan sebuah tenda. “Ini lagi mau
pasang tenda, persiapan buat acara santunan
besok,” terang Wahyu ketika ditanya Dfile.
Setiap ada kegiatan di DAHANA,
pastinya orang yang terlahir di Madiun dan
besar di Tasikmalaya ini selalu hadir untuk
mempersiapkan semua kebutuhan acara. Mulai
dari kursi, lampu, soundsystem, tenda, ataupun
lainnya yang dibutuhkan dalam acara tersebut.
Mengawali karirnya di DAHANA, Wahyu dulu
hanya berstatus pemelihara listrik. Mulai dari
mengurus generator sampai dengan penangkal
petir. Berbeda dengan saat di Tasikmalaya,
di Subang Wahyu kini memegang jabatan
sebagai Asisten Manajer Pemeliharan & Fasilitas
Korporasi. Tugasnya pun semakin banyak tidak
hanya pemeliharaan listrik, urusan kebersihan,
masalah air pun menjadi pekerjaannya.

harinya.
“Semua pekerjaan harus selalu dikerjakan,
mau siang atau malam, hari libur atau bukan,
kalau sudah tugas saya. Saya selesaikan,”
terangnya.
Baginya apa yang dikerjakannya bukan
sebatas pekerjaan biasa. Semua tugasnya
dikerjakan dengan hati karena semata cinta
pada pekerjaannya. “Kalo sudah cinta dengan
apa yang kita kerjakan, semua akan asyik-asyik
aja,” ungkapnya.
Diakhir
perbincangan,
Wahyu
pun
mengungkapkan salah satu prinsip yang dia
pegang dalam bekerja yaitu, kerjakanlah apa
yang mampu dikerjakan.
“Saya mah berkaca diri, kalau tidak
sanggup mengerjakannya, tidak saya ambil
pekerjaan itu. Biarkan orang yang mampu yang
mengerjakannya,” pungkasnya. (SYA)

Tiga puluh tiga tahun di DAHANA, Wahyu
hanya bersedia bekerja di pekerjaan yang
dimumpuninya. Lulusan STM listrik ini hanya
bersedia bekerja di lapangan sebagai teknisi.
Hal ini begitu nampak pada penampilannya.
Helm Safety selalu lekat dikepalanya.
Diapun mengaku pernah menolak tawaran
naik jabatan dengan tugas baru, karena merasa
bukan kemampuannya. “Kalau saya merasa
tidak mampu mending ditolak, daripada
kacau. Saya mah mending dilapangan saja,”
ungkapnya.
Bapak yang memiliki tiga anak ini, tidak
pernah mengeluh dengan pekerjaannya. Meski
terkadang waktu libur harus masuk karena ada
pekerjaan, atau disaat yang lain beristirahat
di malam hari, Wahyu harus begadang
mempersiapkan fasilitas untuk acara di esok
- No. 72 / Juli - Agustus 2015
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Pembaca Menulis

Imposible is Nothing ...
Oleh: Wibowo Budi Santoso, Manager Hubungan Pelanggan Divisi Kuari & Konstruksi
Tagline salah satu produk appparel olahraga
yang terkemuka dengan three stripes logo-nya
ini bisa jadi bagi saya merupakan antibiotik
mujarab untuk selalu melek dan semangat
ketika menemui serbuan massive “perihalperihal” (meminjam istilah sohib sebagai
ganti kata masalah). Perihal di sini untuk pria
usia muda (mohon dengan sangat pembaca
jangan protes) dan posisi baru saat ini dapat
beraneka rupa dan rasa laiknya bakpia jogja,
misal surplus semangat untuk melakukan ini,
berapi-api pengen membenahi itu, menginisiasi
perubahan, dan lain-lain dan seterusnya
(damn ... beberapa menteri Kabinet sekarang
ini sungguh menginspirasi). Namun ternyata
kadang (dan memang begitulah adilnya dunia)
bahwa tidak semua berjalan mulus dan kinclong
laiknya wajah chef Aiko, sering-seringnya malah
mendadak merasa jatuh bego dan mati gaya
tiada tara di udara karena mentok tembok
untuk kemudian terus menggelinding di bidang
miring....
Sementara itu persepsi semua orang + 1
(agar makin menegaskan) bahwasannya yang
namanya seorang manager itu sudah dianggap
sebagai the chosen one, ksatria pinilih atau malah
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Superman, menjelaskan state resmi Pak Dirut
bahwa jabatan ini bukan hak alias tidak otomatis
dan konsekuensinya memang harus sungguh
diperjuangkan dan diusahakan apabila diberi
kesempatan.
Episode baru dimulai sodara sebangsa dan
setanah air... akang Richard Templar, dalam
buku bestseller-nya The Rules of Management
mengatakan beberapa hal yang membuat
para manager mau cinta atau benci musti
bersobat dengan yang namanya sulit dan susah
dikarenakan:
Sebagai manajer, Anda diharapkan menjadi
banyak hal dari mulai pemimpin dan pembaharu,
bahu tempat mencurahkan kesedihan, motivator
yang dinamis, hakim yang tegas namun adil,
diplomat, politisi bahkan terkadang tukang
sulap. Manager harus bertanggung jawab
terhadap sekelompok orang yang mungkin
tidak Anda pilih, tidak Anda sukai, tidak memiliki
kesamaan, dan bisa jadi tidak begitu menyukai
Anda pun begitu karena mereka Tim Anda
maka Anda mesti membina dan menggali hasil
terbaik dari mereka. Tim ini suatu waktu dapat
bertingkah seperti anak-anak, tapi Anda tidak
- No. 72 / Juli - Agustus 2015

bisa menghukum mereka. Di lain waktu, mereka
bertingkah seperti remaja yang labil, menolak
melakukan pekerjaan yang anda minta kerjakan
atau bahkan meminta kita yang mengerjakan
pekerjaan mereka (ohh yess ...).
Manager juga harus bertanggung jawab
atas anggaran, disiplin, komunikasi, efisiensi,
masalah hukum, produktivitas, pelaporan
kinerja.
Manajer karena posisinya di manajemen
harus mampu menjadi mediator dan
penyampai kebijakan dari manajemen ke
level dibawahnya,dan kadang sepahit apapun
kebijakan manajemen bagaimana itu tetap
tersampai dengan tetap menjaga kestabilan
dengan tidak larut sebagai provokator
dan membuat suasana tim tetap terjaga
semangatnya. Sebagai manajer, seringkali harus
bertikai dengan departemen lain, tim lain, klien,
bos senior, manajemen senior.
Manager diharapkan menjadi standar.
Artinya Anda harus tepat waktu, berada
di depan, berpenampilan cerdas, bekerja
keras, tekun, pulang larut, datang lebih awal,
objektif, bertanggung jawab, penuh perhatian,
berpengetahuan, dan pemain sirkus yang
sempurna.Manajer dengan posisinya mudah
sekali jadi bahan bully, dicemooh, terkadang
dianggap tidak membumi atau malah terlalu
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ambles kebumi karena tenggelam di urusan
harian nan administratif atau dituduh tidak
efektif dan lebay dalam menjalankan tugas oleh
staf, atasan, sejawat yang juga manajer dan
orang lain.Dan yang paling fatal apabila attitude
kita yang bisa jadi tidak pas berakibat sampai
tidak dikenal atau bahkan tidak mau dikenali
oleh sang pemberi nafkah dan kelangsungan
bisnis perusahaan yaitu C-U-S-T-O-M-E-R. dan
my oh my ....itu semua sudah cukup untuk
menjelaskan definisi betapa “ tidak mudah” –nya
(maaf saya tidak terlalu suka dengan kata sulit)
menjadi seorang manajer.
Dari semua daftar “reminder bin alarm” bagi
manager seperti atas, sama sekali saya tidak
bermaksud untuk menciptakan ruangan uji
nyali atau bahkan kamar gas bagi rekan-rekan
yang ingin melompat lebih tinggi ke posisi
manajer, saya lebih suka menyebutnya daftar
tersebut sebagai given blessing indisguise alias
kelaraan yang apabila disikapi dengan kemauan
dan semangat untuk selalu berubah, selalu mau
belajar dan melibatkan diri serta rasa tanggung
jawab akan amanah pekerjaan dan jabatan
maka yang namanya self-confidence and glorious
feel sebagai seorang manager adalah sebuah
keniscayaan.
One last question : Ekonom ngurusin kuari ???
Imposible is Nothing !!!!
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