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12 Funbike DAHANA
Keseruan Peserta Gowes DAHANA Taklukkan Hutan Cikole
Pembaca yang budiman,
Usia Emas, begitu orang biasa menyebutnya
bagi yang berulang tahun di angka 50 tahun.
Seperti yang sedang dirasakan oleh PT
DAHANA (Persero), perusahaan bahan peledak
plat merah ini genap berusia setengah abad
pada 2016 ini.
Sebagai ungkapan syukur sekaligus
merayakan moment emas ini, Panitia telah
mempersiapkan rangkaian kegiatan yang
sambung menyambung sampai puncaknya
pada 22 Oktober 2016 nanti. Satu diantaranya
pagelaran FUNBIKE DAHANA yang baru saja
dilaksanakan.
Hajatan gowes nasional pada 23 April 2016
ini melibatkan lebih dari seratus bikers dari
berbagai perusahaan dan institusi. Bahkan
peserta datang dari luar jawa, seperti dari
Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Dalam
event Funbike di alam terbuka Ciater, semuanya
bercampur baur menjadi satu.
Melalui kegiatan funbike ini, manajemen
DAHANA ingin menyampaikan ungkapan
terima kasih dan berbagi kebahagiaan
dengan mitra bisnis yang telah bersama-sama
membangun DAHANA hingga seperti sekarang
ini. Betapa tidak, DAHANA yang lahir dari rahim
TNI AU telah bermetamorfosis begitu jauh. Dari

perusahaan monopoli hingga kini menjadi
perusahaan yang disegani di sektor peledakan.
Pembaca yang budiman,
Selain laporan utama tentang FUNBIKE
DAHANA, DFILE edisi kali juga menyuguhkan
rubrik menarik lainnya. DAHANA tidak hanya
dikenal di sektor pertambangan umum melalui
tambang batubara dan mineral, tapi juga kuat
di sektor konstruksi. Seperti kepercayaan
konsumen, DAHANA menjadi bagian dalam
pengerjaan project nasional jalan tol trans
sumatera.
Kepercayaan itu tentunya tidak datang
tiba-tiba. Kinerja apik dipekerjaan sebelumnya
menjadi rangkaian panjang catatan manis
keberhasilan DAHANA di sektor Konstruksi.
Setelah berhasil ‘melubangi’ waduk Jatigede
dengan terowongan, kemudian disusul dengan
pengerjaan perataan bukit di Project Tol
Cipali, semakin mengukuhkan kepercayaan
konsumen terhadap DAHANA.
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Kata Manajemen
Ir. Nazril – Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI)

Mengawasi Laju Jalan Kereta
PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Dimana didalamnya terkandung juga tentang
peranan dan fungsi Satuan Pengawas Intern
(SPI).
SPI memiliki fungsi untuk mengevaluasi
atas efektifitas pelaksanaan pengendalian
intern, manajemen risiko, dan proses tata
kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
dan
kebijakan
perusahaan, serta melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang
keuangan, operasional,sumber daya manusia,
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Persaingan bisnis kini semakin dinamis
dan kompetitif. Untuk mampu bertahan
dan terus berkembang perusahaan harus
senantiasa bisa membangun sebuah sistem
dan struktur yang dapat menjawab tantangan
zaman. Menjadi sebuah perusahaan yang
sepenuhnya sahamnya dimiliki oleh negara, PT
DAHANA (Persero) senantiasa terus berusaha
mewujudkan
kewajibannya
menerapkan
tata kelola perusahaan yang baik atau
Good Corporate Governance (GCG), dengan
menerapkan prinsip-prinsip dalam proses
dan mekanisme pengelolaan perusahaannya
berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan etika berusaha.

Lebih sederhananya, SPI memiliki peranan
penting dalam perusahaan sebagai monitoring
atas semua proses operasional yang dijalankan
oleh perusahaan. Setiap temuan yang
didapatkan oleh SPI senantiasa dilaporkan
kepada Direksi untuk segera diambil keputusan.
Namun kali ini, kita memposisikan juga sebagai
mitra dengan unit kerja lainnya. Dimana ketika
ada kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan atau
bahkan belum ada turunan intruksi kerjanya
dalam sebuah program kebijakan, hal ini untuk
segera disampaikan kepada SPI untuk segara
diatasi dengan adanya keputusan dari direksi.

relnya, jangan sampai anjlok keluar rel dan
terguling. Setiap temuan atau masalah yang
didapati harus segera diatasi dan diperbaiki
untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik.

1.

Salah satu bukti kita mendukung dan
terlibat langsung dalam tata kelola perusahaan
yang baik yaitu dengan menjalankan semua
program dan pekerjaan sesuai dengan aturan
atau ketentuan yang telah ditentukan oleh
perusahaan.

2.

Penerapan GCG bukan saja sekedar
menjalankan program pemerintah, namun
hal ini benar-benar untuk membangun
perusahaan yang lebih baik lagi. Dengan
mengaplikasikan GCG dapat meningkatkan
nilai perusahaan, dan pada umumnya dapat
meningkatkan kepercayaan konsumen atau
investor. Tata kelola perusahaan yang buruk
dapat menurunkan kepercayaan.
Untuk membangun tata kelola perusahaan
yang baik, ada lima Prinsip GCG yang seperti
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara
BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011, yaitu
meliputi :

3.

4.

5.

Transparansi
(transparency),
yaitu
keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai perusahaan.
Akuntabilitas
(accountability),
yaitu
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggung jawaban Organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif;
Pertanggungjawaban
(responsibility),
yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan
terhadap
peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
Kemandirian
(independency),
yaitu
keadaan di mana perusahaan dikelola
secara professional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan
kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
PemangkuKepentingan
(stakeholders)
yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.

Pada prosesnya, monitoring ini bisa
diumpamakan seperti kita mengawasi kereta,
memantau jalannya laju kereta agar tetap pada

Salah satu tujuan penerapan GCG dalam
perusahaan BUMN yaitu untuk memaksimalkan
nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya,
bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan
memiliki daya saing yang kuat, baik secara
nasional maupun internasional.
Penerapan GCG dalam BUMN sudah tertuang
dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:
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File liputan

Si Bintang

Menabur Benih Kejujuran
Seorang CEO (Dirut) Perusahaan besar
bermaksud untuk Pensiun,
dan ingin
menyerahkan jabatannya tersebut kepada
salah seorang karyawan terbaiknya. Untuk itu Ia
memanggil seluruh karyawannya, memberikan
masing-masing sebutir BENIH dan berkata :

bisa melaksanakan perintah sang CEO dengan
sebaik-baiknya.
Masuk ruang meeting, Aris membawa pot
kosong. Seluruh mata memandangnya kasihan.



"Rawat, Pupuk,
Siram dengan teratur
Benih ini dan kembalilah 3 bulan dari sekarang
dengan membawa Tanaman yang tumbuh dari
Benih ini,” katanya.
"YANG TERBAIK, akan menjadi penggantiku
sebagai CEO di Perusahaan ini."

Salah seorang karyawan, bernama Aris
yang juga mendapat Benih tersebut, langsung
pulang ke rumah dan merawat dengan penuh
disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari
benih itu ia siram dengan air dan diberinya
pupuk.
Setelah 3 bulan, di kantor, semua orang
saling membicarakan kehebatan tanaman
mereka yang tumbuh dari benih tersebut.
Ternyata hanya benih tanaman Aris yang
tanamannya tidak tumbuh sama sekali.
Aris merasa telah gagal.
Setelah 3
bulan, seluruh eksekutif menghadap CEO
memperlihatkan hasil Benih tersebut.
Aris berkata kepada istrinya bahwa ia tidak
akan membawa pot yang kosong karena
bibitnya busuk dan tidak bisa Tumbuh. Namun
istrinya mendorong untuk tetap membawa pot
kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi
janji kepada Sang CEO 3 bulan yang lalu.

Ketika CEO masuk ruangan beliau
memandang keindahan seluruh tanaman yang
katanya hasil dari benih-bening yang diberikan
CEO 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya
berhenti di depan Aris yang tertunduk malu.
Sang CEO memintanya ke depan dan Aris
disuruh menceritakan secara kronologis proses
penanamannya mengapa sampai tidak bisa
tumbuh. Ketika ia selesai bercerita, CEO berkata
dengan antusias.
"Beri tepuk tangan untuk Aris, dia CEO kita
yg baru..!"
Semua terkejut.
Beliau kemudian berkata:
"Semua benih yang kuberikan kepada
kalian, sebelumnya telah KUREBUS dengan AIR
PANAS hingga mati dan tidak mungkin tumbuh
lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti
kalian telah menukarnya dan berbohong
padaku. Kecuali Aris, hanya dia yang jujur.
DAHANA akan tumbuh menjadi besar
karena diisi oleh karyawan yang menjunjung
tinggi nilai-nilai kejujuran.
Taburlah
KEJUJURAN, karena dengan menabur kejujuran
akan menuai kepercayaan dan Kesuksesan.
Jangan pernah takut berbuat JUJUR.

"Bawa saja Mas, meskipun Mas gagal
untuk bisa menumbuhkan benih
tersebut, paling tidak Mas Aris
sudah
menunjukan
itikad
baik
sudah
berusaha
semaksimal
mungkin
merawatnya
sesuai
dengan permintaan
dan arahan CEO,"
demikian
kata
istrinya.

DAHANA Miliki Komisaris Utama Baru
Jajaran komisaris PT DAHANA (Persero)
mengalami perubahan. Hal tersebut ditandai
dengan pelantikan pejabat komisaris baru yang
dilaksanakan di lantai 12 Kementerian BUMN RI,
Jl. Medan Merdeka Selatan pada Selasa petang,
23 Maret 2016.
Kementerian BUMN diwakili oleh Deputi
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis
dan Media F. Harry Sampurno, sedang dari
Manajemen PT DAHANA (Persero) dihadiri
oleh Direktur Utama Budi Antono dan jajaran
direksi lainnya, serta salah satu anggota dewan
komisaris DAHANA Mustar Bona Ventura.

mengingatkan tugas dan kinerja komisaris
BUMN yang baru.
“Perjalanan kita kedepannya semakin tidak
mudah, banyak tantangan yang akan dihadapi,
sedikit mengutip pesan presiden jokowi melalui
menteri BUMN, bahwa saat ini pemerintah
tidak lagi gampang memberikan suntikan
dana. BUMN diharapkan mampu mengelola
dan mencari dana sendiri untuk kegiatan
operasional produksinya baik yang bergerak di
bidang infrastruktur maupun non infrastruktur,
agar kita tidak terus bergantung dari anggaran
pemerintah,” paparnya. (aan)

Pergantian Komisaris Utama dan Dewan
Komisaris dilaksanakan berdasarkan surat
keputusan Menteri BUMN yang tercantum
dalam surat nomor: SK-63/MBU/03/2016
tentang pemberhentian dan pengangkatan
anggota-anggota dewan komisaris perusahaan
perseroan (Persero) PT DAHANA.
Komisaris Utama DAHANA yang sebelumnya
dijabat oleh R. Ediwan Prabowo digantikan
Widodo dan salah satu anggota Dewan
komisaris DAHANA Marzan Aziz Iskandar
digantikan oleh Rizki Feriyanto. Acara yang
digelar sederhana kemarin ditandai dengan
penyerahan Surat Keputusan Menteri BUMN
tentang pemberhentian dan pengangkatan
anggota-anggota dewan komisaris perusahaan.

"Baiklah," jawab
Aris,
meskipun
dengan hati ciut
karena merasa tidak

06

(kika) Mustar Bona Ventura, Rizky Feriyanto, Ferial Manaf (Komisaris), Widodo (Komisaris Utama)

Disela-sela acara, F. Harry Sampurno
menyampaikan hal yang berkaitan dengan
pergantian ini, Deputi PISM BUMN RI tersebut
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“Khusus yang hari ini, kita di sini langsung
melaksanakan Site Acceptance Test, untuk
menguji alat ukur seismic yang kami miliki.
Disinipun kita sekaligus menguji bahan
peledaknya DAHANA,” ujar Direktur Komersial 1
PT SUCOFINDO (Persero).
Berkaitan dengan SAT, Sucofindo kali ini
tengah menguji barang barunya untuk diuji coba
konektivitasnya dalam mengukur hasil perforasi
seismic yang dilakukan di lahan milik DAHANA,
sekaligus uji mutu bahan peledak milik DAHANA.
Produk bahan peledak yang diuji adalah Dayagel
Seismic yang biasa dipergunakan dalam bidang
perforasi migas untuk mencari sumber minyak
dan gas.
Dalam pantauannya, proses SAT ini selain
melaksanakan peledakan seismic dibawah
tanah dengan rata-rata kedalam 10 meter,
juga kemudian sekaligus diukur hasil validasi
getarannya menggunakan alat ukur yang
terangkai dalam sebuah mobil truck, atau
disebut juga ‘recorder truck’ yang mampu
menghasilkan seismic data.

SINERGI BUMN

DAHANA – SUCOFINDO Teken MOU Uji Handak
Dua perusahaan plat merah, PT DAHANA (Persero) dan PT SUCOFINDO (Persero)
bersinergi dalam penyediaan barang dan jasa. Hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman
yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono dan Direktur
Komersial 1 PT SUCOFINDO (Persero) M. Heru Riza Chakim di Kampus DAHANA Subang pada
Jumat, 18 Maret 2016.
Nota kesepahaman tersebut
meliputi
kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan
barang dan jasa seperti pengurusan perizinan,
pengiriman, layanan pembangunan gudang
bahan peledak dan pelaksanaan survei seismic.
Hal lainnya berupa kegiatan pemastian yang
meliputi Inspeksi dan Audit, Pengujian dan

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi
Antono menyambut gembira kerjasama kedua
belah pihak ini. Menurutnya, kerjasama ini akan
memberikan nilai tambah bagi masing-masing
perusahaan.
“Tentu saja kami sangat bangga bisa
bersinergi sebagai sesama perusahaan negara.
Dan yang penting lagi, kami bisa saling

membantu satu sama lain dalam tataran
operasional bisnis perusahaan,” terang Budi
Antono.
Sebagaimana diketahui, area Energetic
Material Center (EMC) DAHANA ini selain
sebagai kantor pusat perusahaan, juga
didedikasikan untuk kegiatan riset dan
pengembangan baik untuk internal DAHANA
maupun pihak eksternal. Kegiatan R&D ini
khususnya di bidang bahan peledak dan hal-hal
terkait bahan peledak lainnya.
Memiliki luas area hampir 600 hektar,
EMC dilengkapi dengan fasilitas pabrik,
pergudangan dengan status Pusat Logistik
Berikat (PLB), workshop, laboratorium, area
ujicoba dan fasilitas pendukung lainnya. Mulai
beroperasi sejak 2012, EMC digadang-gadang
sebagai pusat riset bahan berenergi tinggi
terbesar se-ASEAN. (sya)

Analisa, Sertifikasi, Konsultasi, dan Pelatihan,
pada kegiatan operasional, penelitian bersama,
optimalisasi aset serta kegiatan lain yang
dianggap perlu dan relevan.
“Pada dasarnya MoU ini untuk segala hal,
terkait dengan kemampuan yang ada pada
kami (Sucofindo) dan semua potensi yang
dimiliki oleh Dahana. Dahana semisal terkait
dengan bahan peledak, drilling ternyata juga
punya, dan yang lainnya yang bisa disupport
pada kami,” terang M. Heru Riza Chakim.
Di hari yang sama, DAHANA dan SUCOFINDO
langsung menindaklanjuti dengan perjanjian
kerjasama untuk pekerjaan Site Acceptance
Test (SAT), yaitu kerjasama untuk pengujian alat
ukur seismic yang dimiliki oleh Sucofindo yang
dilaksanakan di area bunker kawasan Energetic
Material Center (EMC) DAHANA, Subang.
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kemudian masuk ke PLB DAHANA yang berada
di Kabupaten Subang.
Jika ditinjau dari lokasi, keberadaan PLB
di kawasan EMC dinilai cukup strategis. Selain
dekat dengan akses jalan tol Cipali yang
memudahkan menuju Tanjung Priuk. Kedepan
pun di Kabupaten Subang, pemerintah akan
membangun sebuah pelabuhan internasional
peti kemas di daerah Patimban.
Tentunya, dengan begitu salah satu
manfaat menyimpan barang di PLB, selain
menghemat biaya, barang pun menjadi lebih
dekat dengan buyer. Dalam pelaporan dan
pendokumentasiannya
menurut
Ahmad
Fachrudin lebih mudah dibandingkan ketika
masih gudang berikat.
“Kini semuanya mudah, pelaporannya pun
menggunakan sistem, jadi sudah paperless,
tidak usah repot-repot pergi ke Bea Cukai
Purwakarta. Karena sudah ada sistemnya, dan
selalu ready 24 jam,” ungkapnya.
Saat ini, di kawasan EMC ada empat gudang
yang menjadi PLB yang luasnya 950 meter2.
Kedepannya, barang yang disimpan di gudang
ini tidak hanya digunakan oleh DAHANA,
namun bisa digunakan pemilik barang dari luar
negeri.

Kemanfaatan PLB kini mampu menjawab
kebutuhan pelaku industri migas. Seperti
yang diungkapkan oleh mitra DAHANA pelaku
industri sektor migas yaitu Halliburton. Pada
8 April 2016, beberapa orang perwakilan
Halliburton ini berkunjunga ke PT DAHANA
(Persero), nampak mereka tengah melihat
langsung kondisi PLB yang berada di dalam
area ring 1 kawasan EMC.
Kepada Dfile, salah seorang perwakilan
Halliburton,
Isnain
mengungkapkan
kedatangannya ke EMC DAHANA karena cukup
tertarik untuk menggunakan fasilitas PLB.
Menurutnya dengan menggunakan fasilitas
PLB mampu memenuhi kebutuhan industri
migas, apalagi ditengah kondisi harga minyak
dunia yang semakin melemah.
“Ini peluang bisnis yang memang kita
tunggu-tunggu karena memang selama ini
kita banyak permasalahan di inventory kita,
jadi secara inventory kita cukup tinggi, apalagi
ditengah kondisi harga minyak yang seperti
sekarang, kita perlu mencari terobosanterobosan untuk coast efisiensi, dan yang kita
lihat dari PLB ini adalah mendukung kearah itu,”
ungkap Isnain kepada Dfile. (8/4/2015)

Dengan PLB Semua Semakin Mudah
Setelah Resmi memiliki sertifikat Pusat
Logistik Berikat (PLB), pergudangan berikat
milik PT DAHANA (Persero) yang berada di
kawasan Energetic Material Center (EMC) di
Kabupaten Subang, kini telah berubah menjadi
PLB untuk menimbun barang industri tambang
dan migas.
Dua hari setelah peresmian PLB, DAHANA
langsung melakukan impor pertamanya dan
langsung menggunakan fasilitas PLB-nya.
Ahmad Fachruddin, Manager Persedian dan
Pergudangan DAHANA, menerangkan setelah
diresmikan menjadi PLB, pada 14 Maret 2016
DAHANA melakukan impor perdananya. Barang
yang dipesan dari Korsel, langsung masuk ke
gudang PLB DAHANA.
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“Ada 12 kontainer, barang yang masuk
ke PLB DAHANA, dan ini impor perdana
setelah gudang berikat DAHANA diresmikan
menjadi PLB. Baru DAHANA yang langsung
menggunakan fasilitas ini,” terang Ahmad
kepada Dfile. Senin,14/3/2016.
Sebelumnya, untuk menimbun barang
impor bahan produksi bahan peledak, barang
akan disimpan di Singapura dan Gudang
Momoi, Batam. Namun setelah dikeluarkannya
kebijakan ekonomi jilid II oleh Presiden Joko
Widodo, maka terwujudlah fasilitas Pusat
Logistik Berikat. Dan DAHANA merupakan
satu-satunya BUMN yang mendapat fasilitas
PLB di periode pertama ini. Maka barang yang
dikirim dari supplier di luar negeri bisa langsung
masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok, yang
- No. 77 / Mei - Juni
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Funbike DAHANA

Keseruan Peserta Gowes DAHANA Taklukkan Hutan Cikole
Pagi itu, tepat pukul 08.30, kawasan Hutan
Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung sudah
terasa ramai dengan hiruk pikuk. Sekitar
seratusan orang kompak mengenakan helm
dan kaos biru muda dengan kelir garis kuning.
Mereka adalah peserta Funbike DAHANA yang
tengah bersiap-siap melakukan track adventure
di lintasan ektrem kawasan yang masuk kawasan
hutan Tangkuban Perahu itu.
Berjarak 20 kilometer sebelah Utara Kota
Bandung, lintasan pada Track adventure
bisa dibilang cukup ekstrem, namun juga
menyuguhkan pemandangan alam yang
memanjakan mata untuk penyuka olahraga
sepeda gunung. Track Adventure ini adalah jalur
lintasan khusus yang ditentukan panitia dari dua
jalur yang ada yaitu “Funbike dan Adventure”.
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Budi Antono, Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) membuka secara langsung funbike
dengan mengangkat bendera start. Ikut
menemaninya, Direktur Operasi Bambang
Agung, Direktur Teknologi dan Pengembangan
Heri Heriswan, dan Sekretaris Perusahaan
Mamat Ruhimat.

Dengan jarak tempuh yang lebih panjang
dan track yang lebih sulit serta menantang,
peserta dituntut ekstra hati-hati saat melintasi
track ini. Dari awal start pun, “bikers” sudah
disuguhi medan bebatuan dan kontur tanah
yang licin hingga turunan terjal dengan
kemiringan 35 derajat.

Berbeda dengan funbike, peserta yang
mengambil track adventure ini cukup menantang
adrenalin. Dengan jarak 13 Km, peserta harus
melewati jalan yang dipenuhi bebatuan
dan juga tanah, memasuki perkebunan kopi
dan masuk dalam hutan dengan track tanah
turunan. Dimana jalur ini sangat tepat bagi
penyuka sepada downhill. Peserta yang ikut
dalam track ini sudah pasti merasakan sensasi
heroik dibanding track funbike.

Namun demikian, peserta terlihat begitu
menikmati jalur tersebut. Betapa tidak, di awal
start saja, kesejukan dan segarnya udara hutan
pinus sepanjang hampir 5 kilometer seakan jadi
penyemangat para peserta Funbike DAHANA
ini. Keluar dari belantara pinus peserta kembali
disambut oleh hamparan perkebunan teh yang
hijau sejauh mata memandang.
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Tanah yang licin, turunan tajam dan track
yang sempit sudah barang tentu sukses menguji
adrenalin peserta. Alhasil banyak para peserta
yang tidak mampu menaklukan track adventure
tersebut, terpelanting di lintasan terjal adalah
hal biasa.
“Saya sudah tiga kali ini menjadi peserta
Gowes Dahana dan ternyata ketiga kalinya pula
saya harus merasakan jungkir balik di lintasan
tadi,“ ungkap Octavianus, peserta funbike dari
PT Holcim bersemangat.
Dan tentunya masih banyak kejadiankejadian yang di alami para peserta jalur
adventure ini. Meskipun mereka sangat berhatihati dalam mengayuh sepedanya, tetapi medan
yang susah di jalur tesebut memaksa mereka
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merasakan pengalaman jatuh dari sepeda
tunggangannya.
“Acara ini asyik banget mas, saya tadi dua kali
jatuh terjungkal di lintasan, meskipun luka juga,
tetapi tidak saya rasakan, saking semangatanya
ikut acara ini, semoga setiap tahun DAHANA
terus menggelar acara serupa,” jelas Leustanto
peserta lain dari PT 46 berharap.
“Tiga Direksi DAHANA juga ikut dalam track
Adventure ini,” terang Eman Suherman, Ketua
Panitia Funbike Dahana.
Sementara, bagi peserta yang mengambil
track funbike, bisa merasakan kesejukan udara,
dan bisa memandangi hamparan perkebunan
teh dan melihat langsung Pegunungan
Tangkuban Perahu. Lintasan jalannya pun
berupa jalan tanah, batu dan aspal, dengan jarak
tempuh hampir 6 Km.
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Meski garis strart kedua track itu berbeda,
namun garis finishnya tetap sama yakni diarea
Villa Sari Alam, sebelah timur pemandian air
panas Sari Ater, Ciater Subang. Disini peserta
mengakhiri petualangan bersepedanya. Yang
menarik, DAHANA pun memberikan doorprize
untuk para peserta yang terpilih, dengan
berbagai macam hadiah, mulai dari puluhan
hadiah hiburan, sepeda gunung, televisi dan
dua lemari es.
Tahun Emas DAHANA
Acara gowes di Lembang tersebut
merupakan satu dari rangkaian acara yang
digelar selama perayaan Hari Ulang Tahun
(HUT) DAHANA. Tepat di tahun ini, PT DAHANA
(Persero) tengah memasuki usia emas. Meski hari
lahirnya jatuh di bulan Oktober, di awal Januari
sampai dengan sekarang, DAHANA tengah
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gencar melaksanakan rangkaian kegiatan
peringatan HUT-nya yang ke-50 tahun.
Dipenghujung April, perusahaan penghasil
bahan peledak ini menggelar rangkaian acara
HUT-nya dengan mengajak konsumennya
untuk ikut serta gowes sepeda bareng di area
perkebunan teh milik PTPN VIII Ciater, Subang.
Kegiatan gowes yang bertajuk “Bike to
nature” ini mendapat sambutan baik dari para
konsumen DAHANA. Ada sejumlah perusahaan
yang ikut serta dalam ajang ini, diantaranya PT
Adaro Indonesia, PT Semen Padang, PT Holcim,
United Tractor Semen Gresik, PT Timah, PT
Harita Panca Utama, PT Madhani, PT Cibaliung
Sumberdaya, PT Antam, dan PT Bukit Asam.
“Kegiatan gowes ini, diikuti konsumen
seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, Jawa,
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Kalimantan dan dari Sulawesi. Saya ucapkan
terimakasih telah ikut serta memeriahkan
HUT Emas DAHANA,” kata Budi Antono,
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) dalam
sambutannya, Sabtu (23/4/2016).
Selain diikuti oleh konsumen, gowes sepeda
yang memiliki track Funbike dan Adventure
ini diikuti oleh mitra DAHANA dari institusi
pemerintah terkait maupun perusahaan seperti
Kementerian Pertahanan, Bappenas, Jasindo,
Pupuk Kaltim, Bank BNI, PT Sinkona dan PT
Buana Daya Perkasa.
“Lebih dari seratus peserta yang ikut serta
dalam kegiatan ini, dan kami sediakan dua truk
yang bisa dipilih oleh peserta, fun bike atau
adventure,” ujar Ketua Panitia Funbike Eman
Suherman kepada Dfile. (sya/idr)
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Wawancara Utama
Pelaksanaan FUNBIKE DAHANA 2016 membawa kesan mendalam bagi peserta.
Jatuh bangun selama mengarungi track perkebunan teh sudah biasa. Track
adventure menyuguhkan tantangan yang membuat adrenalin terpacu, sementara
track funbike menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Walau tetap saja tidak
mudah bagi peserta yang tidak terbiasa dijalur berbatu. Tetapi mayoritas peserta
sepakat, mengesankan dan ingin ikut di chapter berikutnya.

Afreza, PT Adaro Indonesia
“Event ini sangat positif terutama dalam
rangka meningkatakan kerjasama Dahana
dangan para customer. Mudah-mudahan
kedepannya kerjasama ini semakin baik,
dan Dahana semakin mampu memenuhi
semua kebutuhan setiap pelanggannya.
Kami mewakili manajemen Adaro
menyampaikan ucapan selamat ulang
tahun ke-50 buat Dahana, semoga semakin
sukses dan semakin jaya terus buat
Dahana”

Tia, PT Antam
“Bagi pemula seperti saya, acara funbike
yang dihelat DAHANA begitu menantang.
Saya pikir karena namanya funbike, ya
kayak sepeda santai biasa gitu, ternyata
medan yang harus ditempuh bukan
lumayan susah tapi susah banget hehe.

Oktavianus, PT Holcim

Darno, Asuransi Jasindo

“Event ini menurut saya luar biasa. Dari 3
etape yang dibuat panitia, ketiga-tiganya
butuh stamina ekstra. Kebetulan saya ikut
funbike, tetapi jalurnya tidak kalah dengan
adventure, saya sendiri hampir masuk
jurang, untungnya saya masih konsentrasi
jadi masih sempet menarik rem sepeda
saya. Terutama yang di etape 3 kebetulan
itu jalur baru kan, jalan setapak yang di
bikin jalur hal itu butuh ekstra hati-hati
melewatinya”.

“Meskipun saya ikutnya funbike bukan
adventurenya, tetapi jalurnya juga cukup
menantang terutama pemandangan
sepanjang jalur yang dilalui begitu indah,
sedikit mengurangi kepenatan sepanjang
jalan”.

Fani, PT Semen Padang,
“Saya ikutan jalur funbike. Saya pikir
track yang di lewati jalanan beraspal
layaknya sepeda santai, ternyata diluar
dugaan, sebagai peserta wanita saya
anggap jalurnya sangat menguji adrenalin.
Inimah namanya bukan funbike tapi semi
adventure, awalnya saya merasa takut
tetapi lama-kelamaan merasa tertantang
untuk segera menyelesaikain trip ini”.

Diharapkan kedepan seandainya ada acara
serupa, untuk setiap pos transit panitia
membuat game-game untuk setiap regu
dan jangan lupa harus ada doorprizenya
yaa, hehehe.”

UTSG Tuban

Agus, PT Madhani

“Saya sampaikan terima kasih kepada
semua panitia DAHANA atas segala
penyambutan yang sangat hommy, dan
acara yang dikemas sangat bagus terlihat
keterlibatan panitia sangat integrated,
sajikan sesuatu yang kompetitif, dirgahayu
Dahana dan sukses”.

“Kita pertama kalinya ikut event ini,
diharapkan seandaianya DAHANA
menggelar lagi acara serupa akan lebih
banyak lagi pesertanya. Awalnya saya
mengira karena namanya FunBike seperti
sepeda santai biasa ternyata dugaan saya
salah, justru tracknya begitu sulit dilalui”.
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Amin Aris, PT Timah

Ucok, PT Cibaliung Sumberdaya

“Kami sampaikan terimakasih kepada
DAHANA yang kembali melibatkan kami
menjadi peserta funbike advenuture ini.
Semoga Dahana tetap jaya, pesannya
semoga kedepanya diadakan lagi, kami
merasa ketagihan dan terkesan dengan
pemandangan pada setiap rutenya”

“Ini cara cerdas DAHANA dalam
membangun networking antara produsen
dengan konsumen, artinya kita jangan
cuma dipertemukan di site saja tetapi
adakalanya perlu juga bertemu pada
suasana berbeda seperti sekarang ini
melalui Dahana Funbike 2016. Semoga
semakin mempererat kedekatan DAHANA
dengan relasi-relasinya”.
Leustanto, PT 46
“Advanturenya sangat mantap, acaranya
boleh di gelar lagi setiap tahun. Saya
sangat terkesan kebetulan saya dapat
bonus terjungkal dua kali, terus maju buat
DAHANA di ulang tahun emas ini, sukses
terus Dahana”.

Memperingati hari buruh sedunia yang
jatuh pada 1 Mei 2016, Serikat Pekerja PT
DAHANA (Persero) atau biasa disebut Sejadah
ikut serta menggelar aksi bersama 33 serikat
pekerja BUMN lainnya yang tergabung dalam
Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN (FSPSB).
Aksi May Day kali ini, FSPSB kembali
melakukan aksi penanaman pohon, tahun ini di
daerah Sentul Jawa Barat. Sebelumnya ratusan
massa aksi ini berkumpul melakukan acara
seremoni di area kantor Jasa Marga, Cililitan.
Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang dan Direktur Utama Jasa Marga,
Adhityawarman.

Triyono, BAPPENAS
“Sebenarnya Bapenas sudah tiga kali
mengikuti acara serupa yang digelar
Dahana. Untuk tahun ini track yang
dilalui sangat menarik terutama jalur
adventurenya sangat berat. Terimaksaih
kepada Dahana semoga semakin sukses
kedepannya”
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Aksi May Day, Sejadah Ikut Menanam Pohon

Salah satu pengurus Sejadah yang hadir
dalam kegiatan ini, Thomson Ferdina Ardian,
menerangkan aksinya kali ini mengangkat tema
“Green Union Commitment”, yaitu gerakan
pekerja peduli lingkungan yang digagas oleh
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FSPSB untuk membangun kesadaran terhadap
penurunan kualitas lingkungan hidup yakni air
dan udara.
Menurut Thomson, aksi May Day bukan saja
sebagai moment untuk melakukan tuntutan
namun bisa juga untuk membangun semangat
untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar.
“Aksi May Day kali ini kita telah berkomitmen
untuk peduli terhadap lingkungan. Dan
PT DAHANA (Persero) sudah menerapkan
semangat itu, dengan Green Concept-nya”
ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kepengurusan
Sejadah baru berganti pucuk pimpinan. Alip
Muharam terpilih menjadi ketua Sejadah untuk
periode 2016 – 2019. Rencananya, sertijab
ketua Sejadah akan dilaksanakan pada pekan
kedua Mei 2016 di Subang yang dilanjutkan
dengan rapat perdana kepengurusan baru.
(sya)
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Kepala Balitbang Kemhan :

“DAHANA Akan Semakin Lengkap
dengan Propellant”
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemhan)
Republik Indonesia, Anne Kusmayanti pada 14
April 2016 melakukan kunjungan lapangan ke
DAHANA. Anne beserta rombongan melihat
langsung proses pekerjaan pembangunan
Pabrik Nitrogliserin yang berada dalam kawasan
Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA
(Persero) di Kabupaten Subang.
“Kami kesini dalam rangka memantau
langsung pengerjaan Pabrik Nitrogliserin,
terutama ingin mengetahui sudah sejauh mana
proses pembangunannya,” terang Kabalitbang
Kemhan kepada Dfile. (14/4/2015)
Didampingi Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) Budi Antono, Anne terjun langsung
melihat proses pengerjaan pembangunan. Ia
pun tidak segan untuk melakukan pengecekan
ke setiap bangunan gedung yang masih dalam
tahap pengerjaan.
Hal ini untuk memastikan perkembangan
pembangunan pabrik prototype Nitrogliserin
yang tengah dilakukan oleh PT Waskita Karya.
Di papan pengerjaan, tertuliskan bahwa
pengerjaan pembangungan fasilitas Penelitian
dan Pengembangan Sarana & Prototipe
Nitrogliserin ini membutuhkan waktu 270
hari, dan ditargetkan rampung pada bulan Juli
mendatang.

Direktur Operasi:

pengembangan
SDM,
Penelitian
dan
pengembangan teknologi dalam bidang bahan
peledak serta propellant. Kesepakatan tersebut
kemudian disusul dengan perjanjian kerjasama
tentang penelitian dan pengembangan sarana
dan prototype nitrogliserin antara DAHANA
dengan Balitbang Kemhan pada tahun 2014.
Nitrogliserin sendiri merupakan bahan baku
pembuatan propellant. Balitbang Kemhan
sebagai pemilik proyek membangun fasilitas ini
area EMC. Dan DAHANA sendiri berperan dalam
penyediaan peralatan utama, engineering,
utilitas, bangunan, pelaksanaan commissioning
maupun start-up proyek pembangunan fasilitas
penelitian dan pengembangan sarana dan
prototype nitrogliserin sebagai bahan baku
propellant.
Anne mengatakan bahwa jika Pabrik
Propellant ini rampung, maka akan menjadi
sebuah perubahan yang besar bagi DAHANA.
Dengan adanya Pabrik Propellant diharapkan
DAHANA bisa menjadi lebih maju lagi.
“Jadi propellant ini akan menjadi core bisnis
baru bagi DAHANA, kita istilahkan propellant
ini berada dirumah sendiri dengan arti kata
bahwa DAHANA itu lengkap sekarang sebagi
Energetic Material Center, sebagai kampus.
Dengan adanya propellant lengkap sudah, dan
insya allah itu harus kita perjuangkan bersama,”
pungkas Anne Kusmayanti. (Sya)

Pembangunan Proyek Nitrogliserin ini
berawal dari kesepakatan bersama tentang

“DAHANA Mampu Membuat Tunneling
di PLTA Cisokan”
Untuk meningkatkan pasokan listrik Jawa
dan Bali, pemerintah dalam hal ini PT PLN kini
tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) di Cisokan, Cianjur Jawa Barat. PLTA ini
memiliki kapasitas terpasang 1.040 MW. PLTA
ini merupakan PLTA dengan sistem Pumped
Storage pertama di Indonesia.
PLTA Cisokan diharapkan dapat menambah
pasokan energi pada saat beban puncak. PLTA
ini sebagai fasilitas pembangkit cadangan jika
terjadi penurunan kapasitas pada jaringan
dan membantu mengatur frekuensi sistem
keseluruhan. Dalam pembangunannya. PLTA
Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) ini akan
memiliki dua buah waduk dibagian bawah
dan atas, waduk pertama yaitu dengan cara
membendung Sungai Cisokan dan waduk yang
kedua yang membendung Sungai Cirumamis,
maka akan terjadi dua genangan air di dua
waduk.
Pada 13 April 2016, Perwakilan DaelimAstaldi-Wika JV sebagai kontraktor utama
dari pembangunan PLTA Upper Cisokan ini
berkunjung ke Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA (Persero) di Kabupaten
Subang. Setio Budhianto, Senior Manajer
Operasi Sektor Kuari mengatakan bahwa
tamu yang tengah berkunjung ke DAHANA ini
sedang memantau dan menguji kualitas dan
melihat mekanisme pekerjaan yang diterapkan
di DAHANA.
“Hari ini kita belum masuk pada pengerjaan
di Cisokan, kali ini kita masih diperhitungkan
untuk ikut serta dalam pengerjaan waduk
Cisokan, makanya pihak kontraktornya sedang
menilai dulu kesini,” terang Setio Budhianto.
(13/4/2016).
Sementara itu Direktur Operasi PT
DAHANA (Persero) Bambang Agung yang
ikut serta menyambut kedatangan tamu ini,
sangat optimis DAHANA bisa ikut serta dalam
pembangunan di PLTU Cisokan. Ia bahkan
berharap DAHANA bisa melakukan total Service
dalam pembuatan tunneling.
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Bambang menerangkan ada dua peluang
pengerjaan yang DAHANA bisa lakukan dalam
proyek di Cisokan, yaitu menyuplai bahan
peledaknya, dan melakukan peledakan kuari
untuk bahan material pembangunan.
“Kita berharap sih tidak hanya sebagai
penyuplai bahan peledak, tapi bisa melakukan
services pembuatan terowongannya. Kita yakin
bisa. terowongan waduk Jati Gede saja DAHANA
yang buat,” ujar Bambang Agung kepada Dfile.
Dalam proyek pembangunan Waduk Jati
Gede, DAHANA menjadi subkontraktor dua
proyek sekaligus, yakni kuari dan tunneling
yang dikerjakan PT Waskita Karya. Tunneling
sepanjang 520 meter, dengan diameter tengah
14 meter dikerjakan DAHANA dalam waktu 20
bulan, yang artinya DAHANA menyelesaikan
proyek tunneling sesuai tenggat waktu yang
ditentukan kontraktor pelaksana.
Proses pengerjaan tunneling yang dilakukan
DAHANA tak hanya menyediakan bahan
peledak namun juga semua jasa handak dan
pendukungnya, meliputi drilling, loading,
blasting, hauling, dan supporting. Bahan
peledak yang dipakai adalah Dayagel Magnum
dengan panjang 30 cm dan berat 200 gram
dengan beberapa modifikasi (membuktikan
bahwa Dahana bisa costumize sesuai dengan
kebutuhan konsumen) yang menyesuaikan
kondisi batuan dan tanah basah. Kesulitan
terbesar selama proses tunneling berlangsung
berupa struktur tanah perbukitan di Jatigede
yang labil, sehingga sering terjadi sliding
(longsoran tanah) ketika proses blasting
berlangsung. Namun dengan keahlian khusus
dan sedikit modifikasi pola peledakan, kondisi
tersebut tak menjadi masalah berarti selama
pengerjaan, baik dari segi keamanan, efisiensi
peledakan, dan waktu.
“Berbekal pengalaman di Jati Gede,
DAHANA pun mampu melakukan pengerjaan
di Cisokan,” pungkas Bambang Agung. (sya)

21

File liputan

Defence Services Asia 2016,
Ajang Pamer Produk Militer DAHANA di Malaysia
dengan Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia. Mengingat selama ini, perusahaan
yang lahir di Tasikmalaya ini rutin memproduksi
bahan peledak untuk keperluan militer di dalam
negeri.
Lebih jauh, keikutsertaan DAHANA di ajang
pameran internasional ini lebih bertujuan
memperkenalkan produk militernya,
Produk bahan peledak militer PT DAHANA
(Persero) kembali mejeng di ajang pameran
internasional. Kali ini, BUMN asal Subang
ini mengikuti pameran industri pertahanan
“Defense Services Asia (DSA) 2016” di Putra
World Trade Centre (PWTC) Jalan Tun Ismail,
Federal Territory Kuala Lumpur, Malaysia.

DAHANA Pemer Bom di Pertemuan Marinir Sail
Komodo 2016
Berlangsung di Markas Komando Lantamal
II Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat
(Sumbar) gelaran Multilateral Naval Exercise
Komodo (MNEK) 2016 atau yang disebut juga
Sail Komodo 2016, Selasa (12/4) pagi secara
resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pembukaan acara tersebut Jokowi
juga didampingi oleh Panglima TNI Gatot
Nurmantio, KSAL Laksmana TNI Ade Supandi
dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Selain
itu, hadir pula para delegasi marinir dari negaranegara peserta.
Sebagai BUMN yang bergerak di industri
militer, DAHANA tak ketinggalan memanfaatkan
ajang MNEK 2016 tersebut untuk mengenalkan
produk bahan peledak militernya pada angkatan
laut negara-negara peserta. Keandalan produk
DAHANA sendiri telah dibuktikan TNI AL, TNI AD,
dan TNI AU.
“Di hari pertama pengunjung terlihat
membludak, banyak yang datang di stand
pameran kami, baik pengunjung lokal maupun
dari peserta delegasi luar negeri, mereka
antusias bertanya tentang Dahana dan produk
apa yang dibuat kita,” ujar Ade, pemandu booth
DAHANA pada Dfile.
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“Malah sebagian pengunjung di stand kami
baru tahu Indonesia memiliki industri pembuat
bahan peledak yang tidak kalah dengan negara
lain,” tambahnya.
Selain 15 Negara dan tidak kurang 20 kapal
perang Angkatan Laut luar negeri yang menjadi
peserta perhelatan ini, hanya ada tiga BUMN
Industri Strategis yang dapat kesempatan hadir
di ajang kemaritiman berkelas internasional
ini. Ketiganya yakni DAHANA, LEN dan PAL
Indonesia.
Selama pembukaan, mewakili perusahaan,
yakni Direktur Keuangan dan SDM Susilo
Hartanto, dan Sekretaris Perusahaan Mamat
Ruhimat.

Pameran yang digelar pada tanggal 1821 April tersebut dibuka langsung oleh
Menteri Pertahanan Malaysia, YB Dato’ Seri
Hishammuddin Tun Hussein. Ada sekitar 1.500
perusahaan dari 60 negara yang ikut serta di
salah satu pameran industri pertahanan terbesar
di dunia ini.
Dalam perhelatan itu, banyak di tampilkan
produk-produk alat utama sistem persenjataan
(Alutsista) unggulan bidang pertahanan
dan keamanan baik darat, laut, maupun
udara. Alutsista yang dipamerkan, umumnya
merupakan teknologi terbaru. Tak salah jika
pameran ini jadi ajang yang pas untuk promosi
perusahaan industri alutsista dalam menjaring
pangsa pasar negara-negara di dunia.
Kehadiran DAHANA dalam acara ini sendiri
merupakan bagian dari kerjasama DAHANA

“DAHANA memiliki Bom P 100 Live untuk jet
tempur Sukhoi. Aktifnya DAHANA di pameran
pertahanan juga sebagai bukti bahwa DAHANA
juga tidak cuma piawai menghasilkan bahan
peledak komersil untuk industri tambang saja,”
terang Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan
PT DAHANA (Persero) yang turut menjadi
delegasi dalam pameran tersebut.
Hal senada diungkapkan Tris Budiman,
salah satu pemandu booth DAHANA di DSA
kepada Dfile, berkaitan dengan pameran DSA
yang berlangsung selama 4 hari tersebut,
menguraikan bahwa rata-rata hampir 100
pengunjung datang menghampiri booth
DAHANA setiap harinya.
“Saya merasa bangga sebagai karyawan
DAHANA yang ditugaskan kantor di pameran
itu, melihat respon pengunjung yang luar biasa
dibooth kami, mereka sangat antusias bertanya
mengenai DAHANA dan produk-produknya,”
ungkap tris.
Dahana sendiri menempati pavilion
Indonesia dan tergabung dengan PT Dirgantara
Indonesia, dan beberapa perusahaan industri
strategis lainnya di dalam negeri. (aan/idr)

Sementara itu, dalam pidato sambutannya,
Presiden
Jokowi
menyampaikan,
dilaksanakannya kegiatan MNEK 2016 ini
harus mampu memperkuat kerjasama antara
Angkatan Laut negara-negara yang berada
di kawasan Samudera Hindia dan Samudera
Pasifik.
“Diharapkan
dapat
meningkatkan
kewaspadaan dan kesiagaan menyangkut
kawasan maritim, sekaligus untuk penumbuhan
pemahaman yang sama mengenai sumber
daya laut dan manusia di sektor kemaritiman,”
kata Jokowi. (aan)
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Munas Forum Humas BUMN

“Ini merupakan aksi kemasyarakatan dari
teman-teman humas BUMN yang kebetulan
memberikan perhatian khusus kepada
pengemudi becak ,” kata Ketua Presidium
Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH
BUMN) Purwanto seusai pembukan Munas
FHBUMN 2016.

Selaras Mewujudkan Karya Nyata

Prosesi puncak pemilihan Ketua Umum
FHBUMN periode 2016-2019 sendiri digelar di
Hotel Alana, Yogyakarta, dengan tiga kandidat
ketua umum, yaitu Ahmad Reza, Corporate
Communication Head Bank Mandiri; Pujo
Suwarno, Corporate Secretary PT Taman Wisata
Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
dan Muhammad Eriansyah, Corporate Secretary
PT Pelindo I.
Setelah melalui pemungutan suara yang
mendebarkan pada Sabtu, 16 April 2016,
Ahmad Reza terpilih menjadi Ketua FH BUMN
periode 2016 – 2019. Ketua Umum terpilih
dikukuhkan di Peak Point Kali Adem, Merapi
dalam rangkaian acara Lava Tour yang diikuti
hampir seluruh peserta Munas.

Kunjungan ke Kraton
April 2016 menjadi bulan yang penuh warna
bagi Forum Humas BUMN. Organisasi yang
menaungi insan humas BUMN ini menggelar
hajatan nasional berupa Munas dengan tajuk
Selaras Mewujudkan Karya Nyata. Mengambil
lokasi di Hotel Alana Yogyakarta, Munas yang
digelar pada 15 – 17 April 2016 ini diikuti sekitar
200 peserta dari berbagai BUMN.
“Kami berkomitmen penuh memberikan
karya nyata bagi BUMN melalui pelaksanaan
program kerja FHBUMN tahun 2016 ini, antara
lain untuk meningkatkan reputasi FHBUMN
kepada stakeholder, dan meningkatkan
kompetensi sebagai value creation FHBUMN

Pemberian Bantuan Pengemudi Becak
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Pengukuhan Ketum Baru di Merapi

guna
mendorong reputasi BUMN,” ujar
Sekretaris Jenderal FHBUMN Teddy Poernama.
“Hal tersebut kami akan bangun melalui
kebersamaan, sportivitas dan kebanggaan
profesi Public Relation BUMN. Selain itu kami
juga berkomitmen meningkatkan persepsi
positif stakeholder terhadap BUMN. Dengan
demikian keterlibatan aktif Humas BUMN
dalam FHBUMN terus meningkat,” lanjutnya.
Acara Munas berlangsung meriah dengan
rangkaian kegiatan diawali formasi Paguyuban
Becak Yogyakarta di Alun-Alun Yogyakarta dan
diikuti dengan aksi sosial penyerahan donasi
bagi 300 pengemudi becak. Aksi sosial ini
digelar sebagai bukti penghargaan FHBUMN
kepada becak sebagai salah satu ikon budaya
Jogja yang patut dipertahankan. Dari sana
peserta Munas disambut oleh Gusti Kanjeng
Ratu Mangkubumi selaku tuan rumah di
Ndalem Wironegaran, Keraton Ngayogyakarta
Hadiningrat.
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Hari berikutnya, rombongan peserta Munas
menghadiri festival penjor dan janur di kawasan
Candi Borobudur. Festival ini merupakan
perwujudan komitmen FHBUMN terhadap
pelestarian nilai-nilai kebudayaan yang dapat
menjadi inspirasi dalam setiap aspek kehidupan
bernegara. Selain itu festival penjor ini juga
menjadi bukti dukungan FHBUMN terhadap
potensi wisata Joglo Semar dengan Candi
Borobudur sebagai ikonnya.

Penjor adalah seni kreasi merangkai janur
(daun kelapa muda) yang biasanya menjadi
hiasan umbul-umbul di pinggir jalan maupun
dekorasi pelaminan pesta pernikahan. Ratusan
penjor itu berdiri menghiasi concourse
Manohara Hotel, taman Ashsobya, hingga
halaman sekitar Candi Buddha terbesar di dunia
itu. Penjor tersebut merupakan hasil kreasi
dari sejumlah warga yang mewakili 20 desa di
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.
Seusai terpilih menjadi Ketua Umum Forum
Humas BUMN (FH BUMN) Periode 2016-2019
Head of Corporate Communication Corporate
Secretary Group Bank Mandiri Ahmad
Reza langsung membuat gebrakan. Forum
itu meneken kontrak kerja sama National
Publishing & News Corporation (NPNC),
konsorsium empat lembaga yaitu LKBN Antara,
PFN, Bali Pustaka, dan PNRI.
“BUMN akan jauh lebih maju dengan
melakukan sinergi. Inilah komitmen kami untuk
melaukan kerja yang kongkret membangun
komunikasi antar-BUMN yang pada gilirannya
akan meningkatkan kinerja,” kata Reza kepada
Harianjogja.com hari ini (Minggu, 17 April
2016).
Munas FHBUMN ini diharapkan mampu
menjadi wadah aspirasi bersama dan
menghasilkan sistem dan bentuk komunikasi
yang efektif antara anggota FHBUMN dengan
stakeholders terkait baik langsung maupun
tidak langsung, baik secara internal maupun
eksternal. FHBUMN juga menjadikan Munas
2016 ini sebagai penegasan komitmen dan
momentum untuk mengambil posisi dan peran
strategis, serta membangun paradigma baru
kehumasan yang transparan dan responsif
terhadap semua perkembangan terkini dunia
BUMN, untuk mewujudkan karya nyata.
(munas2016.fhbumn.or.id)

Festifal Penjor di Borobudur
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KAMPUS DAHANA,
Menjadi Gedung Percontohan

Bukan Touring Biasa
MMBI Ke KAMPUS DAHANA
Menjadi komunitas motor ‘gede’ yang
berbeda dengan komunitas lainnya menjadi
ciri khas komunitas Migas Motor Besar (MMBI)
dalam setiap kegiatannya. Komunitas yang
anggotanya para pekerja di bidang minyak dan
gas ini punya kegiatan touring yang berbeda.
Seperti yang diungkapkan oleh ketua
komunitas MMBI, Andi Razak Wawo. Ia bersama
bikers moge lainnya selalu melakukan touring,
namun ia selalu mengajak anggotanya untuk
mengenal
perusahaan-perusahaan
yang
dianggapnya ada keterkaitan dengan dunia
migas.
“Anggota kita kebanyakan bekerja di dunia
migas, dan kita ingin sekaligus perkenalkan
mereka kepada industri yang ada hubungannya
dengan migas. Jadi kalau touring kita mampir
ke perusahaan itu. Agar pulang dapat
pengetahuan baru,” terang Wawo kepada Dfile.
(19/3/2016).
Pada akhir pekan kemarin (19/3/2016),
belasan moge MMBI ini melakukan touring dari
Jakarta ke Subang, dan berkesempatan mampir
ke Kantor Manajemen Pusat (Kampus) Dahana,
Subang.
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“Kali ini saya ajak teman-teman ke DAHANA,
agar mengenal industri strategis. Sekaligus
mengenal lini usaha migas disini,” ungkap
Wawo, yang pernah bekerja di BPIS.
Wawo
pun
menceritakan,
setelah
dibubarkannya BPIS, ia memilih pensiun muda,
dan memilih menjadi kontraktor pengeboran
migas. Namun pengalamannya di BPIS ini
menjadikan ia memiliki niat untuk terus
memperkenalkan industri strategis kepada
stakeholder yang berada dalam komunitas
MMBI.
“Saya ingin kenalkan kehebatan
strategis dalam negeri. Harapannya,
mampu
merekomendasikan
perusahaannya untuk menggunakan
dalam negeri,” harap Wawo.

Menjadi perusahaan dengan konsep
bangunan ‘hijau’, PT DAHANA (Persero) menjadi
perhatian dunia akademik perguruan tinggi
di bidang sipil. Seperti mahasiswa magister
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil
& Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sepuluh mahasiswa ini, bersama beberapa
dosennya pada kamis (24/3/2016) berkunjung
ke Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT
DAHANA (Persero) di Kabupaten Subang, Jawa
Barat.

“Dengan adanya gedung ini, kita baru bisa
menilai dan berkomentar seperti apa gedung
ramah lingkungan,” ujar Muhammad Abduh.

Muhammad Abduh, Ketua Program
Studi Sarjana Teknik Sipil ITB menerangkan
kunjungannya
ke
kampus
Dahana
mendampingi
mahasiswanya
untuk
mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dari
DAHANA tentang penerapan aplikasi green
building.

“Jangan sampai karena ada tawaran atau
saran dari pengembang, muncul konsep hijau.
Seharusnya ini muncul karena kesadaran, agar
ke depan semua aktifitasnya selalu ramah
lingkungan,” paparnya

“Ini kunjungan pertama kalinya kesini
(Dahana). Sebenarnya sudah lama dapat
informasi tentang DAHANA dari PP (PT
Pembangunan Perumahan Tbk). Baru kali
ini kami bisa kesini,” ujar Muhammad Abduh
kepada Dfile.(24/3/2016)
Kedatangannya ke kawasan Energetic
Material Center (EMC) dalam rangka terkait
mata kuliah Sustanable Construction atau
konstruksi berkelanjutan. Menurut Abduh
gedung milik PT DAHANA (Persero) menjadi
salah satu gedung percontohan yang ramah
lingkungan.

Dalam membangun gedung ramah
lingkungan, Abduh menerangkan bahwa
pembangunannya harus secara holistic
berkonsep green pula. Mulai dari persiapan
konsep gedung, proses pembangunan
sampai dengan perawatannya sudah harus
terbayangkan.

Abduh pun menambahkan bahwa gedung
ramah lingkungan itu harus efisien. Keefisienan
itu bisa terlihat dari proses daur hidup. “Daur
hidup itu bisa dilihat dari pembiayaan mulai
dari investasi dan maintenance-nya. Apa lebih
rendah dibanding dengan gedung yang tidak
green,” ungkapnya.
Untuk bisa melihat dan menilai itu
diperlukan laporan data berjangka. karenanya
Abduh membuka harapan, kedepan pihaknya
bisa diberi kesempatan untuk menguji dan
meneliti perkembangan gedung ramah
lingkungan PT DAHANA.
“Kalau diberi kesempatan kami bisa menguji
dan meneliti gedung ini (Dahana),” harap
Abduh. (SYA)

industri
mereka
kepada
produk

Berkesempatan berkunjung ke DAHANA,
Wawo merasa kagum dengan kemajuan yang
diraih oleh DAHANA saat ini.
“Dahana sekarang sudah lebih maju,”
ujarnya. (SYA)
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CSR

Ulang Tahun Emas, DAHANA Bantu Perbaikan
Prasarana Sekolah
Jelang puncak ulang tahun Emas PT
DAHANA (Persero), ada yang spesial dari
program bina lingkungannya. Melalui unit
PKBL, DAHANA tengah berbagi kepedulian
terhadap dunia pendidikan di sekitar Desa
Sadawarna, Kabupaten Subang.
“Kali ini kita mencoba membantu perbaikan
prasarana sekolah yang berada di sekitar Desa
Sadawarna dan daerah terdekatnya,” ujar Ketua
PKBL, Rikrik Indra Satia.

Menjadi Mitra PKBL DAHANA, Elin
Sukses Buka Warung Nasi
Keberadaan pabrik industri di suatu tempat
sudah seharusnya mampu berdampak pada
peningkatan tarap perekonomian masyarakat
sekitar. Seperti halnya yang dirasakan oleh
salah satu mitra PKBL PT DAHANA (Persero),
Herlin Ekawati.

Angin harapan akhirnya berhembus,
ibu kelahiran 1977 ini mendapat kabar dari
tetangganya tentang program kemitraan
PKBL DAHANA. Dan ia mendapat suntikan
pinjaman dana usaha dari DAHANA sebesar Rp.
30.000.000.

Ibu yang biasa dipanggil Ceu Elin ini,
mengaku usaha warung nasinya yang berada
didekat salah satu pabrik sepatu di daerah
Rawa Badak- Subang, kini warungnya semakin
berkembang.

“Dulunya ruko ini masih kosong tidak ada
apa-apa. Dana dari DAHANA saya gunakan
untuk beli peralatan,” ungkapnya.

“Alhamdulillah,
sekarang
warungnya
semakin ramai,” terang Elin kepada DFile.
(8/3/2016).
Elin mengaku saat mengawali usaha warung
nasinya ini tidak lepas dari peranan PT DAHANA
(Persero). Pasalnya saat hendak memulai
usahanya ini, ia mendapat kucuran pinjaman
modal dari PKBL DAHANA.
Pada tahun 2014, Elin memberanikan diri
membangun sebuah ruko di tanah miliknya
yang berdekatan dengan pabrik sepatu. Ia
berencana membuka warung nasi. Namun pada
akhirnya ia terkendala oleh modal. Dana yang
semula dipersiapkan untuk membangun ruko
dan dagang, ternyata habis untuk keperluan
pembangunan ruko.
“Diluar prediksi, ternyata uang modal habis
untuk bikin ruko, saya sempat bingung, nggak
jadi dagang. Mau disewakan saja rukonya,” ujar
Elin bercerita.
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Beberapa sekolah yang mendapat bantuan
dari DAHANA, satu diantaranya yaitu SMP
Negeri 1 Cibogo. Di sekolah ini DAHANA
memberi bantuan untuk perbaikan pagar
sekolah yang memang sudah rusak dan
berlubang.
“Bantuan yang kami berikan untuk SMPN 1
Cibogo yaitu berupa barang-barang material
berupa pasir, semen, batako, batu split, dan besi
serta kawat beton,” jelas Rikrik.
Proses penyerahan barang pun langsung
diserahkan pihak PKBL kepada pihak sekolah

yang dilakukan pada Jum’at 29 April 2016 di
SMPN 1 Cibogo.
Dengan adanya bantuan dari DAHANA,
pihak sekolah sangat berbahagia, seperti yang
diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1
Cibogo, Syarif Nurnaedi.
“Syukur Alhamdulillah kita mendapat
bantuan dari DAHANA berupa material untuk
merenovasi bangunan pagar sekolah kita.
Setidaknya 30 atau 20 persen kita terbantu
dalam penanggulangan perbaikan pagar
sekolah. Terimakasih DAHANA. Selamat ulang
tahun ke 50, semoga jaya selalu,” ungkap Syarif
selepas acara penyerahan bantuan.
Menurut informasi, ada beberapa sekolah
lain yang masih berdekatan dengan kawasan
PT DAHANA (Persero) yang akan mendapat
bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana
sekolah seperti pembuatan MCK, pemasangan
paving block, renovasi mushola sekolah dan
juga bantuan meja dan kursi untuk dikelas.
(SYA)

Bagi Elin, DAHANA memiliki peranan
penting disaat merintis usahanya. Kini warung
nasinya semakin ramai dan semakin besar. Yang
awalnya ia harus berjibaku sendiri memasak
dan melayani pembeli, kini ia sudah memiliki
lima orang karyawan yang membantunya.
“Pinjaman ini sangat membantu, tiga bulan
pertama saya tidak usah mikirin cicilan, saya
bisa fokus puterin terus modalnya,” ujar Elin.
Dipenghujung 2015 kemarin, Elin akhirnya
telah mampu mengembalikan dan membayar
semua pinjaman sebelum jatuh tempo.
Menurut
penuturannya,
ia
tengah
mengajukan kembali pinjaman modal untuk
merambah bisnis lain. Rencananya lahan yang
berada di sekitar warung nasinya akan disulap
menjadi area penitipan kendaraan.
“Dibelakang warung tanahnya masih luas,
saya mau buka penitipan kendaraan. Banyak
karyawan pabrik suka nitip motor disini,”
ungkapnya. (SYA)
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Site
Jalan Tol Cipali dengan meratakan sebuah bukit
di wilayah Kabupaten Cirebon,” jelas Wibowo
kepada Dfile.
Pembangunan ruas tol Trans Sumatra
ini dilakukan oleh Konsorsium BUMN, yakni
PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan
Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pimpinan proyek.
Kemudian PT Pembangunan Perumahan (PP),
PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi
Karya sebagai anggota konsorsium melalui
skema penugasan.
Wibowo
mengungkapkan,
saat
ini
penandatanganan kontrak kerja pengeboran
dan peledakan dilakukan antara DAHANA dan
PT PP selaku kontraktor utama paket 1 ruas .
“Proyek
peledakan
yang
ditangani
DAHANA ini cakupan areanya sepanjang 9
km, kebanyakan medan yang di ledakan adalah
areal perbukitan,“ ujarnya.
Pembangunan sarana pendukung opearasi
sites maupun unit pendukung sites sudah

dilaksanakan seperti pembuatan gudang
penyimpanan material handak dan peralatan
pengeboran serta office container,” tutur
Wibowo.
Dia mengatakan, untuk pengerjaan
peledakan perataan bukit di Lampung ini,
DAHANA menggunakan bahan peledak Danfo
dan Dayagel Magnum. Serta Dayadet Nonel
sebagai detonatornya.
“DAHANA telah sukses melaksanakan
peledakan perdana di area pembangunan tol
Trans Sumatra itu pada tanggal 11 April 2016
lalu”, tutupnya.
Dua titik fokus kritis di fase awal proyek ini
adalah pemastian kesiapan lokasi dari pihak
owner untuk optimalisasi personil maupun unit
untuk kegiatan drilling – blasting dan kegiatan
sosialisasi secara intensif dan komunikasi
dengan masyarakat sekitar mengenai kegiatan
peledakan dan program-program CSR yang
nantinya akan didukung oleh PKBL. (aan)

Pembangunan Tol Trans Sumatra,
Kehebatan Ledakan DAHANA diuji Kembali
Sesuai janji kampanyenya, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) langsung mengebut
pembangunan infrastruktur sebagai agenda
paling prioritas dalam masa pemerintahannya.
Untuk
memperlancar
arus
logistik,
pembangunan tol jadi salah satu infrastruktur
yang paling dikebut.
Pemerintah langsung tancap gas. Selain
melelang kembali konsesi tol-tol yang
mangkrak, pemerintah langsung mempercepat
realisasi pembangunan jalan tol baru.
Jurus lainnya, pemerintah bahkan sampai
menyatukan BUMN-BUMN Karya dan operator
jalan tol dalam satu induk perusahaan (holding).
Tol Trans Sumatra salah satunya.
Sebagai BUMN penyedia jasa konstruksi di
sektor peledakan (blasting services), PT DAHANA
(Persero) sendiri kebagian menggarap proyek
peledakan di Desa Sabah Balau, Kabupaten
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Lampung Selatan. Desa yang berjarak 5
kilometer dari Kota Bandar Lampung ini sendiri
merupakan bagian dari pekerjaan ruas tol
Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 155 km.
Manajer Site Lampung Divisi Kuari dan
Konstruksi PT DAHANA (Persero), Wibowo
Budi Santoso menuturkan, di desa yang
pernah dikunjungi Jokowi tersebut, DAHANA
mengerjakan peledakan sejumlah perbukitan
untuk perataan jalan tol. Proyek jalan bebas
hambatan Tol Trans Sumatra sendiri merupakan
proyek peledakan untuk jalan tol kedua yang
digarap DAHANA setelah Tol CikampekPalimanan (Cipali).
“Karena bukan pertamakalinya DAHANA
melakukan
peledakan
pada
lahan
pembangunan jalan bebas hambatan ini,
kepiawaian DAHANA di bidang ini telah
dibuktikannya dalam proyek pembanguan
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Santai

Humor
Seabreg Warisan Murkisid
Buat Anak Dan Istrinya
Pak Murkisid adalah seorang
pengusaha susu sederhana
yang tengah meregang
hampir menemui ajal karena
penyakit menahun yang telah
dideritanya di sebuah Rumah
Sakit,,,

Dua Serigala
Ada 2 ekor serigala di hutan Rica-rica, serigala B menantang serigala A untuk menangkap
seekor kelinci yang sedang makan wortel, tidak
jauh dari tempat mereka berdiri,
“Ayo Serigala A, kamu bisa ngga tangkap
kelinci itu?” tanya serigala B,
“Ah, itu gampang, lihat saja nih!” Jawab
serigala A, dan dengan sigap serigala A itupun
melompat ke arah kelinci tersebut, dan berlari
mengejarnya.
Sedangkan kelinci yang melihat serigala itu,
langsung lari terbirit-birit ketakutan, tanpa pikir
panjang wortel yang masih dikunyahnya di lemparkan ke arah serigala tersebut,
“DUAAAKK!!” begitu suaranya..
Karena serigala adalah binatang yang kuat,
maka wortel kecil yang mengenai kepalanya tidak terasa sama sekali, serigala tersebut tetap
mengejar kelinci itu, 1 menit.. 2 menit.. 3 menit...
sampai 5 menit..
Serigala itu belum dapat menangkap kelinci itu, karena kelinci itu larinya lebih kencang.
serigala itupun kelelahan, dan menghentikan
pengejarannya.
Dengan perasaan yang sangat malu, dia
menunduk berjalan dan kembali ke temannya
serigala B.
Setelah sampai di tempat serigala B, maka
serigala B itupun bertanya, “Bagaimana? Apakah
kamu bisa menangkapnya ?” tanya serigala B,
lalu serigala A hanya menggeleng-gelengkan
kepalanya yang masih tertunduk.
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Serigala B lalu melanjutkan perkataanya :
“Kamu tahu, kenapa kamu tidak bisa menangkap kelinci itu? Kamu kalah, karena kamu tidak
serius. Kamu berlari mengejar kelinci hanya untuk pamer saja, sedangkan kelinci itu berlari untuk nyawanya.”
Mungkin kita tertawa mendengar cerita ini,
betapa bodohnya seekor serigala yang seharusnya dapat berlari sangat kencang, tetapi tidak
dapat menangkap seekor kelinci.
Tapi, kita dapat mengambil pelajaran dari
serigala tersebut, untuk orang yang sudah
bekerja, mungkin Anda merasa, Anda sangat
lelah, Anda capai dengan pekerjaan Anda, Anda
merasa bosan, Anda merasa tidak ada kemajuan
sama sekali dalam pekerjaan Anda, Itu dikarenakan karena Anda tidak serius dengan pekerjaan
Anda. Cobalah pikirkan kembali, apakah tujuan
sebenarnya Anda bekerja? Apakah pekerjaan
Anda yang sekarang sudah cocok dengan bidang Anda? Terkadang ada orang yang bekerja,
karena tuntutan orang tua agar mencari uang
sendiri, atau kadang juga ada orang yang bekerja, karena mereka merasa ‘harus’ bekerja untuk
membantu orang tua mereka menghidupi keluarganya, atau ada juga orang yang bekerja karena untuk dapat pamer pada teman-temannya,
pada sanak saudara, bahwa dia sudah bekerja.
Memang bekerja tidaklah salah, tapi jika pekerjaan itu dilakukan dengan tidak serius atau
‘separuh hati’ maka Anda akan merasa bosan,
merasa malas untuk bekerja, tidak ada gairah.
Lain halnya jika Anda bekerja, karena Anda
benar-benar menyukai pekerjaan tersebut dan
sesuai dengan bidang Anda, Anda akan enggan
berhenti bekerja untuk beristirahat, setiap pagi
Anda akan selalu terbangun dengan wajah yang
berseri-seri.
- No. 77 / Mei - Juni

2016

Ditemani istrinya disertai
tiga orang anaknya, dengan
terbata-bata, dengan susah
payah ia berusaha untuk
berkomunikasi dengan
mereka,,,

Perawat Euis yang dari tadi
mendengar percakapan antara
Pak Murkisid dengan anakanak dan istrinya, berbisik
kepada Odah Istri Pak Murkisid:
"Waaah,,,! Nggak nyangka ya,
Bapak walaupun hanya seorang
pengusaha susu sederhana, tapi
warisannya,,,? Alhamdulillah
ya, semua beliau wariskan buat
keluarganya,,,!"

Odah: "Bukan, Suster,,,! Yang
Bapak wariskan ke saya dan
ketiga anak saya itu kan RUTERUTE ANTARAN SUSUnya,,,!
Saya udah nggak kuat lagi
ngejalaninnya, Suster,,,"

Odah (Menimpali Komentar
Perawat): "Kalo kamu mau,
saya bisa berikan warisan yang
diberikan suami saya ke saya
tadi kok,,,! Saya ikhlas, sungguh,
Suster,,,!"

Mimpi istri yang terkabul

Pak Murkisid: "Onyod,,,!
Perawat Euis: "Ah yang bener,,,?
Untukmu Bapak wariskan
empat blok apartemen persis Ibu serius apa cuma bercanda
di belakang Rumah Sakit ini,,,!" neeeh,,,?"
Onyod (Sambil Berkaca-kaca
Menahan Tangis): "Baik, Pak,,,!
Terimakasih,,,!"
Pak Murkisid: "Ikoh,,,!
Kepadamu Bapak berikan
enam deret rumah mewah di
Cibubur,,,!"
Ikoh (Langsung Menangis
Sesenggukan): "Iya, Pak,,,!
Terimakasih, Bapaaak,,,!"

Odah: "Saya serius, Suster,,,!
Saya kan sudah tua, nggak ada
gunanya lagi warisan-warisan
itu,,,! Karena saya udah nggak
kuat,,,!"
Suster Euis: "Kok nggak kuat
sih, Bu,,,? Nggak kuat lagi buat
pemeliharanaan vila-vila di
Puncak, Bu,,,?"

Suster Euis (Tepok Jidat):
"%$#@&%$#@,,,???"

Pada saat bangun pagi
seorang wanita berkata pada
suaminya,"Tadi malam aku
bermimpi engkau memberi
aku sebuah kalung berlian
di hari ulang tahun ku ini.
Bagaimana pendapatmu
mengenai mimpiku itu?"
"Engkau akan segera
mengetahuinya malam ini
juga, Sayang," jawab
suaminya.
Malam itu si suami
memberikan kepada istrinya
sebungkus kado. Dengan
hati berdebar-debar penuh
kebahagiaan sang istri
membuka kado itu perlahanlahan dan isi kado itu
adalah sebuah buku yang
berjudul:"Arti-arti Mimpi".

Pak Murkisid: "Kamu
Dulandeh,,,! Kamu dapet
perkantoran di Slipi Jaya dari
lantai 5 sampai lantai 15,,,!"
Dulandeh (Nggak
Kuat Menahan Tangis):
"Terimakasih, Pak,,,! Hiks, hiks,
hiks,,,!"
Pak Murkisid: "Dan terakhir,
buat Ibu,,,! Ibu mendapatkan
3 komplek vila mewah di
Puncak, Bogor,,,!"
Odah (Istri Pak Murkisid):
"Iya, iya, iya, Pak,,,! Nggak
usah kepikiran, Bapak tenang
saja,,,!"
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Blit z

FUNBIKE DAHANA
Ciater, 23 Mei 2016
Dalam rangka HUT EMAS DAHANA, PT DAHANA (Persero) menggelar
Funbike dengan peserta dari Steakholders Pelanggan, Mitra Bisnis
maupun institusi pemerintah. Acara yang berlangsung di Ciater
ini menyuguhkan Track Funbike dan Track Adventure. Keseruan
kegiatan ini terekam dalam foto-foto dibawah ini.
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Blit z
Kunjungan PT Pertamina

Penandatanganan MOU DAHANA - Sucofindo

Subang, 28 April 2016

Subang, 18 Maret 2016

Tenis Persahabatan Dahana - Bea Cukai - Sinkona
Ciater, 4 April 2016

Kujungan Pokja dan Pemasaran Engineering
Subang, 10 Maret 2016
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N IEM
National Institute of Energetic Material

FootNotes; Oxide Ores
& Fenomena
Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan
Catatan kejadian demi kejadian reaksi
eksotermis bahan peledak yang tidak
berpenyangga mulai dihimpun dari tahun
1963 dengan klasifikasi : Elevated temperature
ground; Reactive ground; Elevated temperature
& reactive ground; serta klasifikasi information
unavailable,
dipublikasikan
berdasarkan
konvensi para aplikasi dan assosiasi manufaktur
bahan peledak.
Pada akhir tahun 1990-an topik ini menarik
perhatian yang lebih luas di Australia karena
adanya peningkatan kepedulian terhadap
keamanan, terutama personil-personil yang
terlibat dalam industri pertambangan. Pemasok
bahan peledak mulai menguji sampel batuan
untuk mendeteksi reaktivitas dan membuat
produk berdasarkan rekomendasi hasil uji
tersebut.

Catatan Kaki~

Perkembangan persyaratan dan aplikasi
bahan peledak di Indonesia menuntut
Dahana mau / tidak harus mengikuti dan
memenuhi baik secara teknikal berupa
kemampuan memproduksi bahan peledak
berpenyangga ataupun komitmen dalam
hal kepedulian keselamatan dengan secara
spesifik untuk membuktikan kemampuan /
kopetensi bagaimana mitigasi mensubsitusi
potensial resiko peledakan prematur dari reaksi
eksotermis pada bahan peledak berbasis (tidak
terbatas hannya) nitrate dengan mineral batuan
yang bersifat reactive ground.
Pengalaman
telah
membuktikan
kemampuan Dahana sekaligus membangun
dan selalu meningkatkan kopetensi serta
pengetahuan berkaitan hal tersebut.
Jika dilihat dari beberapa catatan literatur,
bahwasanya penelitian mengenai reaksi antara
pyrite dengan bahan peledak berbahan dasar
ammonium nitrate / fuel oil (ANFO) telah mulai
dilakukan tahun 1960 di Amerika Serikat.
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Pada literatur lainnya, perkembangan
selanjutnya dikeutarakan namun tidak terbatas
pada bahan peledak berbasis AN, namun dapat
juga seperti trinitrotoluene dan atau campuran
dua atau lebih terhadap mineral sulfida besi
(FeS2 + ТNТ +/ NH4NO3 +/ Н2О).
Di Indonesia juga mulai dipublikasikan
beberapa kejadian peledakan prematur serta
menjadi pembahasan pada Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI) dan Rancangan
Standar Kopetensi kerja Nasional Indonesia
(RSKKNI) yang berkaitan dengan bahan peledak
dan peledakan.

Pyrit ~

Adalah salah satu mineral sulfida yang paling
sering dan gampang dijumpai dengan unsur
formula kimia nya FeS2 dengan penampakan
metallic berwarna keemasan yang membuatnya
sangat mudah dilakukan deskripsi secara visual
hannya dengan mata terbuka atau dengan lop
geologi.
Pada proses pembentukannya mineral ini
berassosiasi dengan mineral lainnya termasuk
Au, Ag, Cu dan dapat menjadi mineral petunjuk
keberadaan mineral/logam berharga tersebut.
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Beberapa dokumen penelitian serta
dokumen Patent memuat reaksi eksotermis
antara bahan peledak berbasis AN dengan pyrit
sbb :
1. Persamaan yang timbul berkaitan reaksi
dengan pyrit (Possibility Spontaneous
detonation, T=450oC) AN + FeII → -FeIII +
NOx + Heat
2. AN dan pyrit rasio 1 : 1 (Possibility
Spontaneous detonation, T=298,15oC,
P=101,325 kPa; Qreact = 320,69kJ/mole)
4NH4NO3 + FeS2 = FeSO4 + H2SO4 + 4NH3 +
H2O + N2O +2NO
3. Chemistry
of
Reactive
Ground,
disampaikan pada beberapa tahapan :
a. Natual oksidasi dari proses pelapukan
dg kenaikan suhu kecil ±2oC:
Iron Sulphides + Oxygen+ Water →
Ferrous Ions + Sulphuric Acid
b. Kontak dengan AN
Nitrates+Iron Sulphides+Ferrous
Ions+Sulphuric Acid → Nitric
Oxide+Ferric Ions+Head
c. Bereaksi kembali dengan pyrite
Iron Sulphides + Nitric Oxide+Ferric
Ions → Ferrous Ions + Sulphuric Acid

d. Dapat terus berlangsung dengan
kondisi tertentu dan potensial terjadi
dekomposisi dengan AN :
Nitrates+Fuels (sulphides, diesel etc) +
heat → EXPLOSION
Pendekatan dan gambaran reaksi yang
disampaikan selalu melibatkan AN dan pyrit.
Pandangan tersebut menimbulkan opini
dari konsumen yang disampaikan pada
beberapa presentasi dan diskusi dengan
penulis, bahwa yang menjadi parameter utama
kenaikan suhu yang besar (reaksi eksotermis)
antara bahan peledak berbasis AN adalah
besarnya kandungan pyrit pada batuan mineral
sampel yang diuji.
Namun sangat dimungkinkan rantai reaksi
yang terjadi melibatkan mineral sulfida lainnya,
seperti halnya terlihat pada tabel 1 ataupun
yang terlihat pada contoh mineral sulfida yang
merupakan mineral pembentuk bijih (ores)
lainnya yang dapat dilihat pada fig. 2.

No

Mineral

Synonim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pyrite
Marcasite
Chalcopyrite
Arsenopyrite
Sphalerite
Galena
Enargite-Luzonite
Covellite
Stibnite
Orpiment
Cinnabar
Realgar

Iron Shulphides / Fool’s Gold
White Iron Pyrite
Copper Iron Pyrite
Iron Arsenic Sulphide
Zinc Sulphides / False Galena
Lead Sulphide
Copper Arsenical Sulfosalt
Copper Sulphide / Blue Copper
Antimony
Yellow Arsenic
Mercury Sulphide
Red Arsenic/Ruby Sulphur

Chemical
Formula
FeS2
FeS2
CuFeS2
FeAsS
ZnS
PbS
Cu3AsS4
CuS
Sb2S3
As2S3
HgS
As4S4

Tabel.1, Mineral Sulfida pada Ephithermal Deposit
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Oxide Ores ~

emas yang ditambang di Indonesia
diantaranya berlokasi di Bolaang Mongondow
(±70% majoritas adalah oksida), Seruyung dan
Tumpang Pitu Banyuwangi (lapisan oksida :
porfiri =1:13 oz Au).

Proses perolehan mineral berharga Au-AgCu, dll, dari oxide ores manjadi bullion dilakukan
dengan proses pelindian (heap leach) dengan
larutan sianida.

Fenomena ~

Jika kita susun sedikit perubahan pada
tabel terhadap beberapa laporan reactivity
screning test beberapa site dengan mengambil
data perbandingan batuan reactive dengan
kandungan pyrit tertinggi dan terendah serta
suhu dekomposisi screning test terhadap
ANFO tertinggi dan terendah, maka dapat
menunjukkan suatu fenomena terhadap pyrit
dan korelasi kandungan mineral lainnya (lihat
tabel 2).

menunjukkan proses oksidasi yang kuat
sehingga menghilangkan sebagian besar
dari mineral sulfida / pyrit yang ada pada ore
tersebut (no pyrit , oxidesed rock), menunjukkan
nilai suhu dekomposisi terendah.
Untuk lokasi yang sama (BSI) dengan
peningkatan sedikit pyrit pada sampel no.9,
potensial acid forming (PAF) pada zona wastetransisional, hannya terjadi peningkatan sedikit
dari batas paling bawah (zona low risk potensial)
contoh pada tabel 2.

Suhu dekomposisi terhadap ANFO tertinggi
Sementara batuan mineralisasi non oxide
(zona high risk potensial) pada sampel no.7
ores
dengan kandungan pyrit tertinggi pada
dengan kandungan pyrit 0,3% pada batuan
sampel no.2 dan no.3 menempati zona medium
medium oxide dengan proses alterasi,
to high
potensial
dari beberapa
suhu dekomposisi
sementara sampel
no.10susun
yang sedikit
menunjukkan
Jika kita
perubahan
padarisktabel
terhadap
laporan
yang dihasilkan.
non acid forming (NAF) pada oxide ores yang

Fenomena ~

reactiv
screning test beberapa site dengan mengambil data perbandingan batuan reactive dengan kandungan py
tertinggi dan terendah serta suhu dekomposisi screning test terhadap ANFO tertinggi dan terendah, ma
dapat menunjukkan suatu fenomena terhadap pyrit dan korelasi kandungan mineral lainnya (lihat tabel 2).

Fig.1, Sampel Oxide ores-silica vuggy texture Tumpang Pitu, Oxide Ore Seruyung
& Heap Leach Pad-Proses pelindian ores dengan larutan sianida

No
1
2
3
4

Chalcopyrite - pyrit

Disseminated pyrite –
marcasite

Silica-kaolinitpyrite

Massive pyrite
vein -luzonite

Bornite-CovallitePyrite as clast

Sphalerite-pyriteChalcopyrite
Breccia veins

Pyritetetrahedriteeargite vein

SRD101

6

SRD144

7

SRD143
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SRD155
GTH-16-165

10

GTD-14-506

Suhu
60,8ºC
60,3ºC
66,9 ºC
59,5 ºC

0,1%Pyrit, 1%Limonite, 0,1%Sulfur, Medium 60 ºC
oxide (MO), Alterasi (Alt) Silica Vuggy
(SV), Tuff breksi vulkanic andesit (TBVA)
1% Pyrit, 3% Limonite, 1% sulfur, Weak 61,6 ºC
Oxide, Alt SV, TBVA
0,3% Pyrit, 1% Limonite, MO, Alt SV, TBVA 91,2 ºC
0,5% Pyrit, 30% Limonite, MO, Alt Alt SV,
TBVA
59,6 ºC
Clorite-clay alt, intense limonite oxides, 58,6ºC
vulcanic breccia
Massive silica alt, intense vuggy textures, 57,2ºC
intense oxides, minor sulphides, vulcanic
breccia

Ket

Lokasi

%Pyrit
terendah
%Pyrit
tertinggi
Eksotermis
tertinggi
Eksotermis
terendah

KBK

%Pyrit
terendah

SPP

%Pyrit
tertinggi
Eksotermis
tertinggi
Eksotermis
terendah
Eksotermis
tertinggi
Eksotermis
terendah

SPP

KBK
KBK
KBK

SPP
SPP
BSI
BSI

Tabel 2, Specimen Batuan Reactive ground
hasil reactivity screning test dengan ANFO, PT DAHANA

Fig.2, Contoh diantara mineral sulfida merupakan mineral pembentuk bijih (ores)
pada sampel penelitian reactivity screning test Dahana
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Identifikasi & Litology

EMCDHN002 10% sulphidecundifferetiated, veinstringer;
1% pyrit – disseminated , quartz vein
EMCDHN007 20% pyrite cluster & diseminated ; 1%
sulphide undiff – veinstringer, lithic tuff
EMCDHN004 10% pyrite cluster ; chalcopyrite 5% cluster,
lithic tuff
EMCDHN003 3% sulphide unifferentiated cluster; 7%
pyrite blebs, lithic tuff

5

8

Galena (PbS) in Vuggy
quartz

ID Sampel

2016

Suhu dekomposisi terhadap ANFO tertinggi (zona high risk potensial) pada sampel no.7 dengan kandung
77 / Mei - Juni 2016
pyrit 0,3% pada- No.
batuan
medium oxide dengan proses alterasi, sementara sampel no.10 yang41
menunjukk
non acid forming (NAF) pada oxide ores yang menunjukkan proses oksidasi yang kuat sehing

Sisi Lain Dahana

Komunikasi Pemasaran Ala DAHANA
Berbeda
dengan
perusahaan
pada
umumnya, PT DAHANA (Persero) memiliki
cara tersendiri dalam mencari pelanggannya.
Sebagai perusahaan negara penghasil bahan
peledak, DAHANA cukup ekslusif dalam
pemasarannya. Hal inilah yang menjadi sorotan
belasan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas
Subang berkunjung ke Kantor Manajemen
Pusat (Kampus ) PT DAHANA (Persero) di Jl.
Raya Subang Cikamurang, Kabupaten Subang,
pada Rabu, 6 April 2016.
Nura’eni, salah seorang dosen yang ikut
serta dalam kunjungan ini mengatakan
kedatangannya ke Kampus DAHANA adalah
terkait dengan mata kuliah yang diampunya
tentang Komunikasi Pemasaran. Setiap
perusahaan, menurutnya memiliki cara
tersendiri dalam mengaplikasikan komunikasi
pemasaran.
“Dahana itu kan perusahaan bahan peledak,
tentunya memilki cara pemasaran yang
berbeda dengan perusahaan lain. kedatangan
kami kesini terkait bagaimana komunikasi
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan
bahan peledak,” terang Nura’eni pada
sambutannya. (6/4/2016)
Belasan mahasiswa yang memakai jas
warna biru ini kemudian mendapat penjelasan
dan pemaparan tentang DAHANA oleh Juli
Jajuli dari Bagian Humas. Menurutnya salah
satu upaya memberikan informasi dan promosi
kepada khalayak adalah melalui media, juga
untuk membangun citra DAHANA.
“Melalui media kita membangun image
tentang DAHANA. Untuk menggaet konsumen
kita ada cara lain, salah
satunya dengan pemasaran
melalui pameran,” ungkap Juli
Jajuli.

“Konsumen Dahana itu segmented sekali.
Hubungannya B to B, bukan masyarakat umum.
Masa iya cara jualannya harus kayak ngajak
masyarakat untuk beli bom,” kelakar Juli Jajuli.
Juli pun mengungkapkan, cara lain
menggaet konsumen ke DAHANA yaitu dengan
cara Word Of Mouth (WOM) Communication atau
mulut ke mulut. Tidak sedikit konsumen yang
mendapatkan informasi dari pihak lain yang
lebih dulu mengetahui dan menjadi Konsumen
DAHANA.
“Karena jejaring dan relasi yang telah
dibangun, banyak konsumen yang datang
melalui teknik WOM ini. Hal itu bisa terjadi tentu
saja karena kualitas layanan DAHANA yang
sudah dipercaya oleh konsumen, sehingga
mereka berani merekomendasikan kepada
yang lain,” terangnya.
Pada masanya, DAHANA pernah menjadi
pelaku monopoli bahan peledak, dimana
perusahaan tidak perlu melakukan promosi
dan pemasaran. Konsumen dengan sendirinya
datang dan membeli bahan peledak ke
DAHANA. Namun saat ini berbeda jauh,
tuntutan era persaingan bebas ini membuat
DAHANA menjadi lebih inovatif dan kreatif
untuk menjawab kebutuhan konsumen.
“Salah satu kunci kemajuan perusahaan
adalah inovasi. Banyak produk baru DAHANA
yang lahir karena memenuhi kebutuhan
konsumen yang spesifik. Terlebih saat ini
DAHANA memiliki Energetic Material Center
(EMC) yang mendukung untuk litbang bahan
peledak,” pungkas Juli Jajuli. (SYA)

Kamis, (10/3/2016), rombongan civitas
akademika
Universitas
Muhammadiyah
Tasikmalaya (Umtas), bertandang ke Kampus
PT DAHANA (Persero). Rombongan yang
dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Umtas,
Yusuf Abdullah ini tengah melakukan
penjajakan kerjasama antara Umtas dengan PT
DAHANA (Persero) dalam rangka Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Diantara rombongan Umtas ternyata ada
salah seorang yang sudah tidak asing lagi di
DAHANA, yakni Waspada kurniadi, ‘alumni’
Dahana yang pernah menjabat sebagai
Kepala Energetic Material Center (EMC). Kini ia
gunakan masa pensiunnya mengabdi menjadi
seorang dosen di Umtas.

Hadirnya DAHANA dalam
event pameran merupakan
salah satu cara menghadirkan
perusahaan ditengah-tengah
masyarakat khususnya calon
konsumen dan memberikan
informasi tentang produk dan
pelayanan perusahaan.
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Jajaki Kerjasama dengan DAHANA,
Umtas Pulang Bawa Tanaman

“Jadi dosen itu jadi kebawa muda terus,
selalu ketemu anak-anak muda. Ya, meski basic
saya di kimia tapi sekarang saya jadi dosen
pertambangan,” kelakar Waspada.
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Mengamati perbincangan antara Umtas
dan DAHANA, nampaknya kedua pihak ini
akan memulai kerjasamanya diawali di bidang
lingkungan hidup. “Umtas juga concern pada
lingkungan hidup, beberapa kali mahasiswa
kami melakukan penanaman pohon dibeberapa
daerah di Tasikmalaya,” terang Yusuf Abdullah.
Sejalan
dengan
program
DAHANA
yaitu penghijauan lingkungan hidup, maka
rombongan Umtas pun sebelum melakukan
perjalanan pulang ke Tasikmalaya, diajak
singgah sejenak ke tempat penyemaian bibit
pohon yang berada di Nurseri PT DAHANA
(Persero).
Mampir ke Nurseri, akhirnya rombongan
dipersilahkan memilih bibit pohon untuk
dibawa pulang sebagai cinderamata dari
DAHANA. “Kebanyakan mereka memilih bibit
pohon kayu putih, tanaman hias pucuk ungu
dan daun bahagia,” terang salah satu karyawan
Nurseri, Herdi kepada Dfile. (SYA).
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Narsis
Eso Darsono

Alip Muharam

Menjiwai Dunia Pergudangan

“Hanya Dahana Yang Punya Paket Komplit”
Memelihara hubungan baik dengan
pelanggan memang bukan perkara mudah,
pelayanan yang prima dan kesigapan dalam
memenuhi kebutuhan customer adalah salah
satu bukti mengapa hingga kini Dahana menjadi
industry handak nomor satu di tanah air.
Strategi inilah yang dilakukan oleh Pria
kelahiran cirebon 34 tahun silam, menjabat
sebagai Manager Hubungan Pelanggan Wil-1
Divisi Migas ini, Alip pemilik nama lengkap Alip
Muharam bersama team nya memiliki tugas
menyampaikan informasi mengenai produkproduk dahana kepada calon pelanggan sedetail
mungkin dan senantiasa menjaga kedekatan
dengan perusahaan-perusahaan yang telah
menggunakan produk dahana pastinya.

karena perjalanan yang sangat jauh”ujar pria
pecandu mancing ini.
Sudah hampir sepuluh tahun Alip
bergabung di divisi ini permaslahan di lapangan
yang sering ia temui menjadikan ia semakin
matang menyikapinya, “Biasanya keluhan yang
kami terima dari pelanggan adalah masalah
perijinan, kita tidak bisa menekan instansi
yang berwenang, seperti pemda setempat dan
kepolisan yang menangani perijinan ini agar
segera mengeluarkan surat perijinnya segera
turun, karena kita tahu semua harus mengikuti
prosedur yang ada” Pungkasnya. (aan)

Pria yang suka warna biru ini kini seakan
menjiwai dunia barunya di pergudangan.
Seiring harapan darinya semoga DAHANA
semakin jaya.

Pria kelahiran Bandung lima puluh dua
tahun lalu ini bekerja sebagai Pengelola Gudang
Bahan Peledak di Bati-bati Banjarmasin. Meniti
karir di DAHANA berawal dari karyawan honorer
pada rentang 1986 – 1990, bapak dua anak ini
diangkat menjadi karyawan pada tahun 1990
sebagai supir direktur utama saat itu.
Sepuluh tahun dia jalani sebagai supir
direktur utama. Eso mengalami empat pejabat
dirut yang dia layani. “Saya pernah menjadi supir
Pak Kadarisman (sd. 1992), Pak Ateng (sd. 1993),
Pak Edi Suharia (sd. 1997) dan Pak Gardjito (sd.
2001),” ungkap Eso Darsono kepada Dfile.

Meskipun tidak mudah mencari pelanggan
baru, tetapi menurut alip itulah tantangannya
“sejauh mana saya mampu membuktikan
kepada perusahaan yang telah memberikan
kepercayaan kepada saya, karena produkproduk yang di jual dahana berbeda dengan
perusahaan lain, selain kuwalitas produk
tentunya, dahana juga memiliki paket komplit
untuk produk yang dijual”, katanya.

Pengalaman terberat baginya selama meniti
karier di DAHANA adalah ketika masuk ke unit
kerja SDM pada 2001. Keseharian dibelakang
kemudi, kemudian beralih ke depan komputer
membuatnya pusing tujuh keliling. Namun
kesulitan itu dapat dilaluinya hingga 2004
beralih ke Gudang Marunda Jakarta.

“Di Indonesia hanya dahana yang mampu
mengcover semua kebutuhan pelanggan dalam
penggunaan handak untuk kegiatan eksplorasi
migas, ibaratnya dari handak tidak ada sampai
handak kembali tidak ada lagi,” papar ayah dari
dua orang putri, Alya dan Della ini. Maksud dari
perumpamaan itu adalah layanan konsultasi
yang diberikan kepada calon pembeli sekaligus
pengaplikasian handak tersebut di lapangan
dari A hingga Z, contoh sederhananya adalah
mengenai kebutuhan handak yang akan di
gunakan, perijinan penggunaan handak,
menyiapkan gudang penyimpanan, supervisi
di lapangan, pengiriman handak, sampai
pemusnahan handak sisa operasi peledakan.

Dari sinilah babak baru dunia pergudangan
ia mulai. Mengemban tugas di Marunda hingga
2009, Eso dipindahkan kembali ke Gudang
Tasikmalaya. Pada 2010, Eso beralih ke Gudang
Subang. Hanya empat tahun di Subang, Eso
terbang ke Gudang Bati-Bati Banjarmasin pada
2014 hingga saat ini.
Mengelola gudang Bati-bati di Banjarmasin,
Eso mendukung kelancaran suplai kebutuhan
bahan peledak untuk wilayah Kalimantan
Selatan dan sekitarnya.
Beberapa project
tambang besar DAHANA berada di wilayah
Kalsel, seperti Adaro Indonesia di Tanjung
Tabalong.

Banyak pengalaman yang di dapatkan oleh
alip selama bergabung di divisi migas, dia sudah
menginjakan kakinya hampir diseluruh wilayah
Indonesia, dari Aceh Tamiang hingga pedalaman
Papua pernah ia kunjungi “Senangnya jika kita
berkunjung ke sebuah daerah, kita ada waktu
untuk singgah sejenak menikmati keindahan
wisata daerah itu baik alamnya ataupun budaya
lokalnya, setidaknya bisa mengurangi kepenatan
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Rambutnya sudah tidak hitam lagi. Bahkan
kumisnya pun kini terlihat putih merata. Hal ini
menandakan usianya tidak muda lagi. Namun,
tidak begitu dengan semangat bekerjanya.
Walau lanjut usia, pria asal Tasikmalaya ini tetap
energik dalam bekerja. Dialah Eso Darsono.

Dalam mengelola pergudangan, Eso
berharap ada peningkatan skill sekuriti melalui
pelatihan. “Selain untuk keperluan audit dari
klien, team kami juga butuh peningkatan
skill dalam penanganan bahan peledak dan
penanganan kebakaran,” harapnya.
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Pembaca Menulis
Tiessa Amelia Minza, Manajer Hubungan Pelanggan DTU 2

Saya yang Lupa, tapi Kamu yang Salah
Sebenarnya sih saya bisa saja mencari
pembenaran, seperti saya lupa gara-gara tidak
konsen. Saya tidak konsen gara-gara kelaparan.
Saya kelaparan gara-gara harus puasa. Saya
terpaksa puasa gara-gara harus medical
checkup. Dan seterusnya.
Atau saya bisa menyalahkan mbak yang
di rumah. Bajunya kan sudah saya siapkan di
kursi dari pagi buta. Si mbak kan udah mondarmandir di situ. Kok nggak kasih tau? Kok nggak
ngeh. Kalau sama suami sih saya tidak berharap
banyak. Saya bahkan tidak yakin suami tahu
kalau seragam sekolah anaknya ada 4 setel,
apalagi pada hari apa saja dipakainya. Tidak
bermaksud menggeneralisasi, tetapi biasalah…
bapak-bapak.

Pagi itu saat saya sampai di kantor dan
mengecek ponsel, saya agak heran melihat ada
panggilan tidak terjawab dari rumah. Ada apa
ya? Sedetik kemudian saya tiba-tiba teringat
bahwa saya salah menyiapkan baju seragam
untuk anak saya yang saat ini duduk di TK B. Ini
hari pertamanya sekolah setelah 2 minggu lebih
libur. Saya sendiri tampaknya pagi itu agak tidak
konsen, mengira bahwa hari itu hari Selasa dan
bukannya Rabu sehingga salah menyiapkan
baju.
Dengan hati-hati dan setengah menahan
geli, saya menelepon rumah. Anak saya tentu
saja protes, dia ingin ganti baju. Meski ia tidak
mengungkapkannya, saya tahu ia merasa
gelisah. Mungkin takut dimarahi ibu guru,
mungkin ia tidak mau berbeda di antara temantemannya. Intinya sih, hidupnya berantakan
karena emaknya salah menyiapkan seragam.
Bagaimanapun, setelah meminta maaf dan
berusaha membujuknya (yang syukurnya tidak
memakan waktu lama), saya menawarkannya
dua alternatif: pakai baju bebas atau pakai
seragam Selasa. Dengan berat hati akhirnya
ia memilih tetap memakai seragamnya.
Saya memberitahunya supaya jika ibu guru
menanyakan, bilang saja kalo emaknya lupa
dan salah menyiapkan baju. “Mungkin karena
liburnya lama ya, jadi lupa?” anak saya bertanya
dan langsung saya iyakan.
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Kembali ke kondisi di atas, kalau saya sekedar
mencari pembenaran dan menyalahkan apakah
bakalan menemukan solusi? Tentunya tidak.
Jadi yang bisa saya lakukan adalah menganalisis
situasi. Untuk pulang lagi ke rumah tentunya
tidak mungkin, mengingat lalu lintas Jakarta di
pagi hari yang bagaikan neraka. Membiarkan
anak bolos sekolah gara-gara seragam juga
bukan pilihan. Apalagi memanggil tukang kunci
buat mendobrak kamar, kok rasanya berlebihan
sekali.
Nah, sebenarnya apa tujuan saya
menceritakan peristiwa di atas? Menurut saya,
situasi sehari-hari ini bisa dianalogikan dengan
yang dapat terjadi di dunia kerja. Taruhlah
kesalahan dari salah satu atau beberapa
personil yang berimbas terhadap proyek yang
tidak menguntungkan, konsumen yang kecewa
dengan pelayanan Dahana kemudian berpaling
ke kompetitor, atau kegagalan mencapai target
penjualan.
Dalam menghadapi setiap permasalahan,
kita bisa menyikapinya dengan positif atau
negatif. Reaksi yang negatif tentu saja di
antaranya berupa lepas dari tanggung jawab,
mencari pembenaran, untuk kemudian
menyalahkan orang lain. Tetapi apakah sikap
seperti itu dapat menyelesaikan masalah, atau
malah memperparah terjadinya hal-hal yang
tidak kita inginkan? Apakah reaksi negatif bisa
mencegah timbulnya masalah yang sama, atau
malah kembali menyebabkan situasi sama yang
jauh lebih parah?
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Seharusnya untuk setiap masalah yang
timbul, pasti ada jalan keluarnya. Jadi sudah
sewajarnya seorang pemimpin bertanggung
jawab dengan bereaksi positif, mencoba dan
mendukung dalam pencarian solusi. Anggaplah
bahwa setiap kesalahan yang muncul sekedar
merupakan langkah bagi kita untuk mempelajari
hal yang baru. Bertanggung jawab berarti
menerima, belajar, dan mencari jalan keluar
untuk setiap masalah atau kesalahan yang
muncul.
Nah, lalu bagaimana caranya supaya
kita tidak terjebak menjadi seorang blamer?
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama adalah mencoba mencari akar
penyebab masalah tersebut. Tenangkan diri
dulu, coba pelajari situasi yang sedang terjadi,
dan jangan buru-buru asal menyimpulkan,
menuduh, dan menyalahkan orang lain. “Oke,
situasinya sekarang seperti ini. Kira-kira apa
langkah terbaik yang bisa saya ambil dalam
keadaan ini?”
Ingat juga bahwa kita bisa berkembang
dengan menerima masukan yang jujur tentang
diri kita, termasuk masukan tentang hal-hal
yang negatif. Tampung masukan tersebut
dengan legowo, tanpa prasangka apapun.
Tidak perlu malu untuk mengakui, baik kepada
diri sendiri maupun orang lain bahwa kita pun
bisa berbuat kesalahan. Kenapa? Karena hal itu
justru menunjukkan karakter yang kuat. Banyak
orang pintar yang berbuat kesalahan konyol,
dan itu wajar… toh kita hanya manusia biasa.
Orang lain juga akan lebih respek, apalagi jika
kita mau sesekali mengakui saat berbuat salah.
Jangan sampai reaksi pertama yang timbul
pada saat ada masalah adalah kaget, marah,
kemudian buru-buru menimpakan kesalahan
kepada orang lain.

feedback tersebut, tetapi coba bersabar dan
tunggu sampai situasi sudah tenang dan
masalah sudah beres. Kenapa? Karena meneriaki,
menyumpahi, dan menyalahkan orang, tidak
akan membuat mereka tahu apa kesalahan
mereka lakukan. Mengata-ngatai orang bukan
suatu feedback. Malah sebaliknya, mereka tidak
akan menghormati kita dan umpan dan saran
apapun yang kita berikan tidak akan masuk.
Jadi intinya adalah tetap tenang dan cari
solusi terbaik pada saat kita menemui suatu
masalah. Jangan buru-buru menyalahkan orang
lain saat kita sedang emosi supaya kita tidak
terjerumus dan dicap sebagai seorang blamer.
Saya sendiri juga masih belajar untuk konsisten
melakukan hal tersebut dan sebagai pengingat,
saya ingin mengutip kata-kata bijak dari Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf dari
Jerman, “The learner always begins by finding
fault, but the scholar sees the positive merit in
everything.”
Oh ya, sebelum saya menutup tulisan ini,
saya ingin kembali ke kejadian domestik di awal
cerita. Apa yang akhirnya saya lakukan supaya
kejadian salah seragam itu tidak terjadi lagi?
Solusinya cukup sederhana dan seharusnya
sudah saya lakukan dari jauh-jauh hari. Akhirnya
baju-baju seragam anak saya disimpan di lemari
atas, di kamar yang sehari-hari memang tidak
pernah dikunci. Nah lho... Wis yo Le, sing seneng
lan tenang olehmu sekolah, ora sah mikirke
seragam meneh!

Buang jauh-jauh blaming dan fokuslah
terhadap tujuan dan target kita karena kalau
kita fokus terhadap blaming, nantinya waktu
kita malah terbuang sia-sia untuk mencari orang
yang bisa disalahkan daripada menyelesaikan
masalah. Lebih parahnya lagi, jika orang
tersebut merasa bahwa kita berbuat tidak
adil dengan menyalahkan mereka. Sudah
suasana kerja menjadi tidak kondusif dan tidak
menyenangkan, bukannya menyelesaikan
masalah, malah tambah lagi masalah lain.
Lalu bagaimana kalau ternyata masalah yang
muncul memang disebabkan oleh kesalahan
orang lain? Bagaimana jika setelah ditelusuri,
memang orang tersebut yang melakukan
kesalahan dan kita perlu memberikan masukan
atau saran kepadanya? Kita bisa memberikan
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