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HUT DAHANA ke-49 terasa lebih istimewa.   
Selain mensyukuri usia perusahaan handak plat 
merah yang menginjak 49 tahun, perayaan kali 
ini juga sekaligus launching HUT Emas Dahana 
tahun depan.

Walaupun HUT Emas jatuh tahun depan, 
rangkaian kegiatannya sudah disiapkan mulai 
22 Oktober 2015 hingga setahun ke depan, 
22 Oktober 2016. Ragam kegiatan, mulai dari 
quiz medsos hingga customer gathering telah 
disiapkan oleh panitia.

Namun, bukan hanya rangkaian kegiatannya 
saja yang istimewa. Lebih dari itu, prestasi 
yang ditorehkan oleh DAHANA dalam kurun 
setengah abad menjadi kebanggaan bersama. 
Tidak hanya karyawan DAHANA, tapi juga 
bangsa Indonesia.

Apa saja dan bagaimana tentang DAHANA 
dalam menyambut HUT EMAS-nya? Simak 
ulasannya dalam Dfile edisi 74 ini.   Selain itu, 
masih banyak cerita tentang DAHANA dalam 
rubrik lainnya.  Ada kunjungan Wantimpres 
ke Kampus DAHANA untuk mengetahui lebih 
dalam tentang DAHANA dan bisnisnya.

Seperti biasa, ada rubrik santai untuk 
dibaca, pembaca menulis dan juga NARSIS 
yang mengangkat warga lokal Subang dan 
pengelola gudang di Bati-bati.  Bagaimana 
ceritanya?  Segera buka lembaran-lembaran 
beriutnya.

Selamat menikmati sajian spesial kami.

Redaksi

Menyongsong Ulang Tahun Emas
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Kata Manajemen

Sinergi di sini diartikan sebagai membangun 
dan memastikan hubungan kemitraan internal 
yang produktif, serta kemitraan yang harmonis 
dengan para pemangku kepentingan. 
Tujuannya, untuk menghasilkan lompatan-
lompatan jauh ke depan dalam aspek operasi 
bisnis. 

Dari pengertian sinergi tersebut, terlihat 
bahwa sinergi yang harus dibangun oleh 
manajemen DAHANA adalah sinergi internal 
dan sinergi eksternal. Selain itu, komunikasi 
yang efektif juga jadi gambaran hubungan kerja 
yang tak kaku dalam lingkungan perusahaan 
dengan tetap mengedepankan etika dan 
profesionalisme.

Untuk mendukung kemitraan yang 
juga tak bisa dilepaskan dari etika dan seni 
berkomunikasi. Sinergi dengan pihak eksternal 
dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti 
pemerintah, konsumen, vendor, regulator, serta 
masyarakat sekitar. Kerena perusahaan tidak 
bisa lepas dari peran eksternal.

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, 
interaksi antar bagian tidak mungkin berjalan 

Oleh:  Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan
SINERGI dan PROFESIONALISME

tanpa adanya kerjasama yang baik. Perbedaan 
persepsi dan perbedaan pendekatan sangat 
wajar terjadi dalam lingkungan kerja, misalnya 
dalam hal bagaimana memenuhi tuntutan 
kepuasan pelanggan agar tercapai kepuasan 
konsumen yang maksimal.

Kemitraan antar sesama yang harmonis, 
apalagi dibekali profesionalisme yang cukup, 
akan menghasilkan lompatan-lompatan 
jauh ke depan. Perusahaan besar dibangun 
oleh para pengikut dengan aturan main dari 
pemimpinnya, disamping oleh kemampuan 
individu sang pemimpin. 

Lalu, bagaimana untuk menyamakan sebuah 
persepsi dalam bahasa yang dapat dimengerti 
oleh semua bagian atau divisi dalam sebuah 
perusahaan? Dalam sebuah bisnis, tentu 
saja tercapainya kepuasan pelanggan akan 
menjamin keberlangsungan bisnis baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dengan 
demikian Dinamika bisnis perlu terus didorong 
demi pertumbuhan bisnis.

Dalam sebuah perusahaan, kerugian 
signifikan akan dialami ketika antar bagian 
tidak merasa sebagai mitra yang setara dan 
butuh saling mendukung. Jika dibiarkan, maka 
pertumbuhan perusahaan tidak akan terjadi. 
Akibatnya sulit mengambil keputusan yang 
tepat akibat terjadinya penolakan terus-menerus 
antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Sebuah kelompok kerja, baik divisi atau tim 
terbaik, hanya bisa mencapai puncak prestasinya 
apabila setiap anggota kelompoknya 
memahami bahwa mereka semua melangkah 
menuju tujuan yang sama, dan dalam upaya 
untuk mencapai sasaran bersama. Masing-
masing mereka juga perlu dan harus mengerti 
peran serta kontribusinya bagi keberhasilan 
kelompok.

Dalam tim yang bersinergi, semua anggota 
tim berkontribusi sehingga biasanya ketika ada 
satu ide brilian yang bisa diimplementasikan 
dengan baik, anggota-anggota tim tidak lagi 
memperdebatkan siapa yang paling berjasa 
dengan mencetuskan ide tersebut. 

Mengapa demikian? Karena pada akhirnya, 
ide brilian tersebut sudah diolah secara 
bersama-sama menjadi rencana kongkrit, dan 
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pada akhirnya menjadi tindakan nyata. Semua 
orang berkontribusi, dan setiap anggota 
mengetahuinya.

Sekali lagi sinergi sangat penting 
dilaksanakan oleh perusahaan, baik sinergi 
di internal perusahaan maupun dengan 
eksternal. Untuk optimalnya sinergi, memang 
profesionalisme selalu harus ditingkatkan 
supaya pengetahuan dan kompetensi antar 
bagian tidak terlalu jauh dan mengurangi 
kesalahan persepsi .

Pemerintahpun menginginkan khususnya 
industri strategis bersinergi untuk memajukan 
industri pertahanan Indonesia. Hal ini punya 
tujuan agar kebutuhan militer dalam negeri bisa 
terpenuhi oleh kemampuan bangsa sendiri. 

Kemampuan-kemampuan yang sudah 
dimiliki industri strategis dalam negeri, salah 
satunya DAHANA harus terus dikembangkan 
dan bekerjasama menjadi satu tim dengan 
industri strategis lainnya.

Tidak kalah penting, Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara sebagai Bapak dari BUMN, 
saat ini memiliki motto “Sinergy for Nation”. 

Banyak sudah usaha, strategi dan prestasi yang 
didapat PT DAHANA.

Kementerian BUMN selaku pemegang 
saham, untuk mendukung sinergi, telah 
membentuk cluster-cluster.  Diantaranya adalah 
cluster "pertahanan strategis" yang terdiri dari 
PT DAHANA, PT Pindad, dan lain-lain.

Beberapa tahun yang lalu, DAHANA sendiri 
telah melaksanakan beberapa strategi antara 
lain redefinisi usaha, reorganisasi & sistem, 
rekomposisi SDM dan restrukturisasi reuangan 
dengan menghasilkan banyak prestasi yang 
diraih.

Leap frogging, istilah yang sering 
digunakan oleh DAHANA sebagai buah 
hasil Transformation. Saat ini Dahana telah 
memiliki 10 OSP lebih, 19 MMU lebih dan 
32 Job Site. Dahana diganjar sebagai BUMN 
rintisan tekhnologi, sektor industri berdaya 
saing terbaik #2, mendapatkan beberapa 
penghargaan dari pemerintah maupun swasta, 
2nd “runner-up” ASEAN energy award dan 
tentunya peningkatan penjualan serta prestasi 
lainnya.
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DTH Services, salah satu layanan unggulan DAHANA
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File liputan
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Menyelam sembari minum air, begitu 
yang dilakukan Divisi Kuari dan Kontruksi  PT 
DAHANA (Persero). Divisi yang yang dinahkodai 
Asep Maskandar ini mencoba menerobos pasar 
pertambangan hingga konstruksi di Sumatra 
Barat (Sumbar), lewat ajang sosialisasi regulasi 
bahan peledak. 

Digelar di Hotel Mercure, Padang, acara 
yang digagas Dinas ESDM Sumatra Barat ini, 
sebenarnya adalah workshop mengenai regulasi 
bahan peledak dan aplikasinya  di daerah. 
Kegiatan ini merupakan bagian tindak lanjut 
dari kunjungan rombongan ESDM Sumbar dan 
Semen Padang ke Energetic Material Center 
(EMC) Subang pada Juni yang lalu.

Saat itu, Kepala Dinas ESDM Sumatra Barat, 
Marzuki Mahdi, mengungkapkan keinginannya 
agar DAHANA yang merupakan BUMN bahan 
peledak bisa dikenal luas oleh pelaku usaha di 
wilayahnya. Baru pada 15 September, atau 4 
bulan setelah kunjungannya ke Subang. 

Di acara sosialisasi tersebut, General Manager 
Divisi Kuari & Konstruksi, Asep Maskandar, 
membahas panjang lebar aplikasi bahan peledak 
pada pertambangan dan konstruksi. Selain itu, 
narasumber lainnya adalah dinas ESDM Sumbar, 
Polda Sumbar, serta PT Semen Padang.

Menurut Wibowo Budi Santoso, Manager 
Hubungan Pelanggan Sektor Kuari DKK, acara 
ini sebagai upaya memperkenalkan DAHANA 
kepada perusahaan tambang yang ada di 
Sumatera Barat.

“Acara ini pun sebagai media promosi 
DAHANA terkait penggunaan bahan peledak 
pada sektor pertambangan dan Konstruksi 
khususnya Jasa Drilling Blasting dan DTH (Down 
The Hole),” tulis Wibowo kepada DFile melalui 
pesan eletroktronik (15/9).

Dengan adanya kegiatan ini, Wibowo 
berharap ke depan eksistensi DAHANA di 
Sumbar bisa dikenal oleh pelaku usaha 
pertambangan dan jasa kontruksi.

“Saat ini Divisi Kuari & Konstruksi sudah 
beroperasi di Semen Padang lewat DTH Service 
Emulsion, Proyek Drilling blasting untuk 
pelebaran jalan di Mandeh dan sebelumnya 
pernah ikut serta  di proyek PLTU Sumbar,”  
terangnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh oleh para 
pelaku usaha tambang yang telah memiliki IUP 
(izin usaha pertambangan), dan juga Himpunan 
Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI).  (SYA)

Di Padang, DAHANA Promosi Lewat Sosialisasi

Para peserta Sosialisasi Regulasi Handak



07- No. 74 / November - Desember 2015

PT DAHANA (Persero) kembali kedatangan 
tamu dari Kementerian BUMN. Kunjungan 
kementerian yang dipimpin Rini Sumarno ini 
dilakukan untuk mendalami lebih lanjut proses 
bisnis yang dilakukan perusahaan di bawah 
naungannya. 

Dipimpin oleh Kepala Bidang Usaha Industri 
Strategis I, Faisal Ahmad, tim kementerian 
melakukan blusukan ke jobsite Adaro, di 
Kabupaten Tanjung Tabalong, Kalimantan 
Selatan, pada Selasa (29/9). Ada 5 orang dalam 
tim yang melakukan kunjungan kerja ke salah 
satu site terbesar DAHANA tersebut. 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA, Mamat 
Ruhimat mengungkapkan, selain sebagai 
kunjungan rutin, perwakilan dari ‘pemegang 
saham’ DAHANA ini juga banyak memberikan 
masukan pada operasi bisnis perusahaan. 

 “Selain mendalami proses bisnis DAHANA, 
tim Kementerian BUMN juga memberikan 
masukan kepada kami dan memberikan support 
secara langsung dalam keberlangsungan bisnis 
DAHANA,” ujar Mamat Ruhimat kepada DFile.

Selama kunjungan, Mamat yang ikut 
mendampingi tim Kementerian BUMN mengajak 
tamu kunjungannya ke beberapa lokasi. Selain 
memantau On Site Plant (OSP), diperlihatkan 

juga pabrik berjalan milik DAHANA yaitu 
Mobile Manufacturing Truck (MMT).

Mobil buatan DAHANA yang mampu 
memproses bahan peledak jenis emulsi matrix 
hingga 8 ton kapasitas terpasang.   Selain itu, 
Tim Kementerian BUMN pun berkesempatan 
untuk menyaksikan langsung proses 
peledakan di lokasi tambang.

“DAHANA saat ini sudah sangat baik 
sisi bisnis dan teknologinya.  Supaya lebih 
berkembang lagi, DAHANA harus mampu 
meningkatkan sinergi dengan pihak lain, 
khususnya bersinergi dengan BUMN lainnya,” 
terang Mamat menirukan pesan dari Tim 
Kementerian BUMN.  (SYA/IDR).

Wakil ‘Pemilik’ DAHANA Blusukan Ke Jobsite 

Rombongan berfoto bersama di tambang batu bara PT ADARO Indonesia

Diskusi selama kunjungan lapangan
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Si Bintang

Usia dan Emas. Kedua kata ini sungguh 
berbeda satu sama lain dalam sisi pengucapan 
maupun dari sisi makna dibaliknya. Usia 
mencerminkan umur, rentang waktu 
pertumbuhan atau lamanya waktu bagi suatu 
benda dari mulai ada hingga saat ini. Sedangkan 
emas nama bahan galian atau logam hasil dari 
penambangan di perut bumi. 

Kata Emas menggambarkan sesuatu yang 
memiliki nilai tinggi, berharga. Umumnya 
berwarna kekuningan. Istilah emas juga 
melambangkan kejayaan. Semisal kita bisa 
temui makna dari kata “masa keemasan” dalam 
suatu dinasti atau pemerintahan kerajaan di 
masa lampau. 

Lantas apa yang ada dalam benak Anda 
bila mendengar perpaduan dari kedua kata 
tersebut (Usia Emas)? Ilustrasi mengenai Usia 
Emas ini banyak kita temui dalam lingkungan 
masyarakat kita. 

Sekalipun tidak pernah ada patokan standar 
nominal angka yang ditetapkan secara resmi 
atas istilah ini, tetapi seakan telah termaterai 
dengan sendirinya limit waktu dari perayaan 
emas dimaksud yang menerminkan masa 
50 tahun. Artinya bahwa bila terkait dengan 
perkawinan, maka usia emas menggambarkan 
bahwa kedua pasang suami-istri telah 
menjalani kehidupan rumah tangga selama 
50 tahun atau setengah abad. Ada banyak 
istilah lain lagi sebetulnya yang menggunakan 
sebutan dengan meminjam istilah dari nama 
logam lainnya, seperti Pesta Perak yakni 
menggambarkan masa 25 tahun atau ¼ abad. 

Istilah emas dan perak dalam konteks ”usia” 
tentu berbeda dengan penggunaannya di 

bidang olahraga seperti medali emas dan atau 
medali perak serta medali perunggu yang biasa 
berikan sebagai penghargaan kepada para atlet 
yang berprestasi. Agak aneh memang kenapa 
harus menggunakan ketiga nama logam 
tersebut, kenapa tidak juga menggunakan 
nama yang lainnya seperti ”pesta intan” atau 
”medali intan”? 

Kembali ke Usia Emas atau masa setengah 
abad.  PT DAHANA (Persero), pada 22 Oktober 
2015 lalu merayakan HUT ke-49.   Tidak hanya 
itu, perusahaan juga melaunching rangkaian 
kegiatan  HUT EMAS perusahaan yang dimulai 
pada 22 Oktober 2015 hingga 22 Oktober 2016 
nanti.

Lalu apa sebenarnya makna ulang tahun 
emas itu sendiri untuk perusahaan handak pelat 
merah ini?  Catatan sejarah yang mengalami 
pasang surut, terpukul sempoyongan dan 
kembali bangkit untuk menang.  Setidaknya itu.

Sejatinya, kondisi seperti itu sangat umum 
terjadi untuk sebuah korporasi,  namun 
pengalaman yang memberikan keberanian 
lepas dari monopoli itu sangat  luarbiasa.  
Melalui badai krisis dengan tegap melangkah 
ke depan menjadi  catatan emas sejarah 
perusahaan.  Tidak mudah, tapi sudah terlalui.  

Lalu bagaimana ke depan?  Kita semua 
sepakat untuk bekerja lebih baik lagi.  Zaman  
dan lingkungan bisnis akan terus berubah 
dan siap menggilas siapa saja yang terlena.   
Setidaknya dua project besar telah menanti 
adrenalin kita untuk membumikan mimpi 
propelan dan amonium nitrat.  (jjs)

� �� �� ����

� � � � � ����
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DAHANA  dan Usia Emas
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File liputan

Pekerjaan besar, atau pun pekerjaan kecil, 
harus dilakukan orang yang tepat. Dalam 
istilah populernya, right man in the right place. 
Apalagi jika sosok pemimpin di dalam sebuah 
organisasi atau perusahaan. Tentunya butuh 
pemimpin-pemimpin yang cakap memegang 
kendali arah perusahaan.

Dalam perkara leadership pula, sudah 
banyak dibahas dalam banyak buku-buku 
manajemen. Namun, apalah artinya teori 
manajemen tanpa figur yang bisa dijadikan 
model pemikiran leadership. Hal itulah yang 
mendasari DAHANA menggelar workshop 
pada pejabat eselon I dan eselon II perusahaan. 

Tak tanggung-tanggung, sebagai 
pembukan, BUMN bahan peledak ini langsung 
mengadirkan mantan Presiden Direktur 
PT General Electric Technology Indonesia, 
Hermien Sarengat. Di workshop yang dilakukan 
pada 22 September lalu di Menara MTH, 
Jakarta, Hermien memaparkan ada tipe gaya 
kepemimpinan yang menjadi tolak ukurnya. 

Keempatnya yakni Driver, Analytical, 
Amiable dan Expressive. Dengan mengusung 
tema “as leader, what growth, values, integrity & 
transformation”, Hermin menyebut, banyak tipe 
pemimpin dengan gaya komunikasi masing-
masing. 

Menurutnya, dari sekian gaya komunikasi 
tersebut, cara mengenali dan menempatkan 
diri saat berkomunikasi dengan lawan bicara 
jadi hal paling menentukan. Hal ini mutlak 
diperlukan agar bawahan bisa mengerti apa 
yang didelegasikan atasannya, begitu juga 
sebaliknya. 

Lalu, apa kunci komunikasi membangun 
leadership dari Hermien? Alumnus Norteastern 
University Boston ini mengungkapkan, ada 
7 kriteria khusus yang harus dimiliki oleh 
pemimpin dalam karir profesional. Ketujuh 
kriteria itu adalah sharp, good culture fit, willing 
to learn, egos, change, high growth, ideas. 

“Dengan 7 kriteria tersebut maka akan 
terbentuk seorang holistic leader,  yaitu 
seorang pemimpin yang unggul dalam seluruh 
kehidupannya,” terang Hermien di hadapan 
peserta workshop.

Melalui workshop ini, DAHANA berharap 
peserta dapat menjadi komunikator yang 
efektif, mampu membangun kemampuan 
berkomunikasi dengan baik, dapat 
menghormati perbedaan, cakap dalam 
membangun interpersonal relationship, serta 
lebih positif dalam berpikir dan memberikan 
feedback. (AAN/OEL/IDR).

- No. 74 / November - Desember 2015

Mantan Bos GE Beri Kuliah Leadership DAHANA
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Laporan Utama

Setelah sukses menyelenggarakan berbagai 
acara dalam rangkaian HUT DAHANA ke-49, 
panitia HUT pun menggelar acara puncak 
perayaan hari lahirnya PT DAHANA (Persero). 
Acara ini digelar di tiga kota yakni Tasikmalaya, 
Jakarta dan Subang,  dilaksanakan dalam waktu 
yang bersamaan tepat pada hari H-nya, 22 
Oktober 2015.

Perayaan HUT DAHANA di Kantor Pusat 
Subang digelar di Gedung Auditorium Kantor 
Manajemen Pusat (Kampus). Semua karyawan 
yang berada di kawasan Energetic Material 
Center (EMC) ini tumpah ruah memenuhi 
gedung auditorium untuk memeriahkan hari 
spesial tersebut.

Berbagai acara ditampilkan dalam kegiatan 
ini, diawali dengan aksi tari dari anak karyawan 
dengan menampilkan tari Makalangan dan 
Kembang Tanjung. Para penari begitu aktraktif, 
mereka  adalah anak-anak sekolah dasar yang 
tergabung dalam sanggar Ringkang Pamitran, 
Manon Jaya, Tasikmalaya. Salah satu penarinya 
adalah Indana Rafifah Asilah, putri dari 
Eman Suherman, Asisten Manajer Pelaporan 
Keuangan DAHANA.

Suasana gedung pun semakin riuh penuh 
tawa saat diputarnya tayangan video ucapan 
ulang tahun dari karyawan yang tengah berada 
di Job Site. Dalam cuplikan video, mereka 
nampak beraksi dengan penuh kreativitas, lucu 

- No. 74 / November - Desember 2015

Rayakan HUT 49, DAHANA Menyongsong HUT EMAS

Seremoni potong tumpeng ulang tahun



11

dan juga unik. Beberapa site yang menampilkan 
aksi dalam video diantaranya dari job site MPP, 
Seruyung, Adaro, Tuban, HPU Pondok Labu, KBK 
dan jobsite Karimun. Aksi mereka mendapat 
apresiasi tepuk tangan dari para penonton.

Tidak kalah seru dengan aksi karyawan di 
Jobsite. Panggung auditorium pun semakin 
seru, ketika Kalis komika standup comedy 
besutan audisi Stand Up Comedy Indonesia 
(SUCI) Kompas TV ikut beraksi menyampaikan 
cerita-cerita lucunya yang membuat gelak tawa 
semakin riuh di ruangan.

Penganugerahan Penghargaan

Seperti sudah menjadi pakem, 
perayaan puncak HUT DAHANA kali ini pun 
mengumumkan tujuh orang karyawan yang 
didaulat menjadi karyawan Dahana berprestasi 
tahun 2015, mereka adalah Edi Setiadi Karsana 

-Asisten Supervisor Semen Padang JsP – DKK,  
Idik Sodikin -Koordinator Project TEPI – DTM, 
Korfinus SGP -Asisten Foreman CK KJB JsP – DTU 
1, Nata Rustana - Junior Operator Nonel – EMC, 
Xaverius Sandri - Foreman Adaro Jsp – DTU 2, 
Yana Nurdiana - Office Boy Kantor Jakarta, dan  
Kinaryo - Foreman Pergudangan.

Bersamaan dalam HUT ini pun, 
diumumkannya pemenang program 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Pemenang 
5R ini dibagi menjadi dua yaitu Terbaik 
dan Terburuk. Dibagi kedalam tiga wilayah 
yakni perkantoran Subang, Jakarta dan 
Tasikmalaya. Mulai dari perkantoran, pabrik 
dan pergudangan, kantor pendukung dan non 
perkantoran.

Kategori terbaik di perkantoran Subang 
dimenangkan oleh Satuan Pengawasan Intern 
(SPI), Nonel, dan Laboratorium, sedangkan 
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kategori terburuknya yaitu Keuangan 
Korporasi, Kantor Pergudangan, dan Koperasi. 
Sedangkan untuk kantor Jakarta kategori tebaik 
dimenangkan oleh Korporasi Jakarta, dan Divisi 
Kuari & Kontruksi didaulat kategori terburuk. 
Dan Pemenang 5R di kantor Tasikmalaya di 
menangkan oleh DOJO dan Shapcharges, 
untuk kategori terburuk disandangkan kepada 
Pabrik CE.

Program yang bertujuan untuk 
mengimplementasikan nilai budaya 
perusahaan sehingga dapat meningkatkan 
kinerja mutu dan perbaikan kualitas K3 maupun 
lingkungan. Mereka yang didaulat Perkantoran 
terbaik akan mendapat bendera putih, 
sedangkan perkantoran terburuk mendapat 
bendera berwarna hitam.

HUT kali ini, DAHANA pun mewisuda 
lima orang karyawan terbaiknya yang telah 
memasuki masa purnabakti. Mereka dihadirkan 
ditengah-tengah karyawan lainnya untuk 

bersama-sama merayakan HUT DAHANA yang 
terakhir kalinya bagi mereka. Mereka adalah  
Junanto B.P, A. Chrisnaeni,  Paimin, Hendi 
Nurpandi, dan Djumali. Sisa hidup mereka telah 
dihabiskan untuk mengabdi dan berkarya di 
PT DAHANA (Persero). Sebagai penghormatan, 
Plt. Direktur Utama Dahana Bambang Agung, 
berkesempatan menyerahkan penghargaan 
kepada mereka, memasangkan ‘Cincin 
Kenangan’ dari DAHANA.

Launching Buku dan Logo HUT Emas

Sebagai Plt. Direktur Utama, Bambang 
Agung menyerahkan buku kenang-kenangan 
kepada para wisudawan. Buku ini merupakan 
buku sejarah yang dibuat oleh perusahaan berisi 
tentang sejarah perjalanan panjang Dahana, 
mulai tahun 1966-2014, dengan judul “From 
Nothing to be Something” yang diluncurkan 
pada waktu yang sama dalam perayaan puncak 
HUT ini. Kamis, (22/10).
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Perayaan puncak HUT kali ini pun, menjadi 
penghantar persiapan HUT Dahana tahun 2016, 
dimana DAHANA akan memasuki ulang tahun 
emasnya. Panitia pun me-launching-kan Logo 
dan tema untuk HUT ke 50.

“HUT kali ini akan menghantarkan DAHANA 
kepada ulang tahun Emasnya, 2016 Dahana 
berusia 50 tahun. Dengan semangat better, 
bigger, Smarter akan menghantarkan Dahana 
pada Synergies to Improve Achievement,” ungkap 
Bayu Anggoro, Ketua Panitia HUT ke 49 DAHANA. 
(SYA)

Menitip Harapan dalam Doa di HUT DAHANA

Ketua HUT Bayu Anggoro, dengan ‘iket 
sunda’ di kepalanya, maju keatas mimbar. 
Disaksikan ratusan karyawan, ia mulai angkat 
bicara, menyampaikan laporannya sebagai 
ketua pelaksana HUT ke-49 DAHANA.

“Kami sampaikan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah mendukung dan mengapresi 
kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan untuk 
memeriahkan HUT DAHANA” ujar Bayu.

Dalam laporannya, ia menerangkan aktivitas 
panitia dalam tiga bulan kebelakang yang telah 
melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan 
dalam menyambut peringatan hari kelahiran 
DAHANA, diantaranya; santunan dan buka 
puasa bersama anak yatim, bazzar murah 
ramadhan, merayakan HUT kemerdekaan RI 
bersama warga sekitar, Sembako murah untuk 
masyarakat, santunan untuk korban musibah 
Dahana di Tasikmalaya, pekan olah raga dan seni 
untuk karyawan Dahana, upacara hari kesaktian 
pancasila sekaligus upacara peringatan HUT 

Dahana, gerakan menanam pohon ‘Dahana 
Hijau’ di area masjid Al-Akhdar.

Selain melaksanakan kegiatan tadi diatas, 
Bayu pun mengungkapkan, panitia telah 
mengajak karyawan Dahana disetiap unit 
kerja untuk melakukan gerakan simbolisasi 
membuat origami burung bango kertas yang 
menghiasi disetiap ruangan kerja.

“Kami, bersama-sama telah menghiasi 
ruangan kerja dengan hiasan origami sebanyak 
2000 burung bango kertas” terangnya.

Pembuatan origami kertas ini selain 
membuktikan semangat kerja keras, menurut 
mitologi kuno, setiap membuat 1000 burung 
bango kertas maka satu doa akan terkabulkan. 
Maka dengan membuat 2000 origami bango 
kertas ada dua doa yang diharapkan bisa 
dikabulkan.

“Ada dua doa yang kami harapkan dalam 
HUT kali ini, yaitu doa jangka pendek dan doa 
jangka panjang. Doa jangka pendek yaitu 
semoga di tahun 2015 semua target yang 
ditetapkan oleh dan untuk Dahana bisa tercapai 
bahkan terlampaui,” harap Bayu.

Doa yang kedua merupakan doa jangka 
panjang sebagaimana dikamaksudkan dalam 
mitologi kuno, selain naga dan kura-kura, 
hewan yang berumur panjang lainnya yaitu 
burung bango.

“Doa yang kedua yaitu berharap DAHANA 
yang akan memasuki ulang tahun emasnya di 
tahun depan dapat eksis sampai beribu-ribu 
tahun kemudian menjadi better, bigger, smarter 
company,” pungkas ketua panita. (SYA)
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Penampilan Stand Up Comedy Kalis  Purwakarta



Sebagaimana amanat Presiden Joko 
Widodo pada Upacara HUT RI ke-70 di Cilegon 
- Banten, presiden menegaskan komitmennya 
untuk membangun kemandirian pertahanan 
agar tidak ketergantungan pada impor 
dalam komoditas keamanan dan pertahanan. 
Hal inilah yang mendasari anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk 
berkunjung ke beberapa Industri pertahanan 
alutsista yang berada di provinsi Jawa Barat, 
salah satunya adalah ke PT DAHANA (Persero), 
Kamis (29/10/2015).

Yusuf Kartanegara, anggota Wantimpres 
bidang pertahanan dan keamanan dalam 
kunjungan bersama timnya menerangkan, 
kedatangannya ke PT DAHANA (Persero) untuk 
menghimpun informasi tentang kondisi dan 
perkembangan terkini industri pertahanan.

“Kunjungan kerja ini untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan sebagai bahan 
penyusunan nasehat dan pertimbangan 
kepada presiden tentang permasalahan industri 
pertahanan,” terang Yusuf Kartanegara.

Kunjungan wantimpres ini disambut 
langsung oleh Plt. Direktur Utama Bambang 
Agung beserta Direktur Keuangan & SDM Susilo 
Hertanto, dan Sekretaris Perusahaan Mamat 
Ruhimat. Dalam kesempatan ini, Bambang 
Agung memaparkan tentang kondisi DAHANA 
saat ini.

“Dahana sebagai perusahaan milik negara, 
saat ini tengah ikut serta dalam mengembangkan 
dan mendukung industri pertahanan,” ujar 
Bambang Agung dalam paparannya.

Bambang menerangkan, meski DAHANA 
merupakan perusahaan yang murni komersil 
dan harus memperoleh keuntungan untuk 
negara, namun kini DAHANA berani merambah 
industri pertahanan untuk mendukung 
ketahanan negara. Salah satu pekerjaan rumah 
yang sedang dipersiapkan oleh DAHANA yaitu 
membangun industri propelan, sebagai bahan 
isian Roket.

Direktur Keuangan & SDM, Susilo Hertanto 
pun menyampaikan salah satu solusi untuk 
mempercepat pembangunan industri propelan 
yaitu adanya keterlibatan pemerintah dalam 
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Mencari  Info Perkembangan Industri Pertahanan, 
Wantimpres Kunjungi DAHANA
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Plt. Dirut Bambang Agung memberi penjelasan Bomb P 100 Live
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investasi. Sampai saat ini PT DAHANA (Persero) 
telah menyiapkan SDM dan juga lahan untuk 
pendirian pabriknya. 

“Salah satu kendala untuk mempercepat 
pembangunan pabrik propelan yaitu masalah 
pendanaan,” terang Susilo Hertanto.

Komitmen DAHANA terlibat dalam industri 
pertahanan dibuktikan dengan beberapa inovasi 
handak, salah satunya adalah pembuatan Bom 
Sivor, bahan peledak hampir sejenis dengan 
C4. Pembuatan bom latih Blast Effect Bomb, 
bom Sukhoi P 100 L, dan ikut terlibat dalam 
konsorsium pembuatan Roket R-han 122. 

Uji Kualitas Produk Dahana, Anggota 
Wantimpres Ledakan Nonel

Rombongan Wantimpres meninjau fasilitas 
produksi yang dimiliki oleh DAHANA.  Dengan 
menggunakan mobil Plant Tour, rombongan 
Wantimpres berkesempatan memasuki area 
ring 1. Didampingi Plt. Direktur Utama Bambang 
Agung, tim diajak mengitari kawasan berbahaya 
untuk melihat langsung kondisi area produksi 
bahan peledak.

Tim akhirnya diajak masuk ke salah satu 
pabrik, melihat proses pembuatan Detonator 
Non Electric atau Nonel, salah satu komponen 
penting yang bisa menginisiasi ledakan. Setelah 
mendapat pemaparan bagaimana nonel di 
produksi, tim diberi kesempatan untuk ikut serta 
mencoba menguji kualitas produk yang telah 
selesai dibuat.

“Pak, silakan coba, ledakan nonelnya,” 
ujar Mamat Ruhimat Sekretaris Perusahaan 
menawarkan kepada tim Wantimpres.

Akhirnya, M. Yusuf Kartanegara mencoba 
menjajal meledakkan nonel. Dipegangnya shot 
gun (Alat pemicu nonel). Ditekannya salah satu 
tombol pada Shot Gun, dalam hitungan tiga, 
tombol satu lagi ditekan. 

“Duarr..!” nonel pun meledak.

“Nah ini pak hasilnya, bisa dilihat di 
Komputer,” terang Ivan Angga Maulana, Asisten 
Manager Produksi Usaha NONEL kepada tim 
Wantimpres

Ivan pun menjelaskan hasil uji mutu nonel, 
bahwa dengan uji mutu akan diketahui kualitas 
ledakan dan cepat rambatan nonel yang telah 
diproduksi. Uji mutu ini biasa dilakukan setiap 
nonel telah selesai diproduksi, sebelum dikemas 
dan dikirim ke konsumen. (sya)
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Ivan Angga Maulana memberikan penjelasan kepada rombongan

Menguji coba kualitas nonel
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Puluhan Perwira Siswa (Pasis) yang tergabung 
dalam KKL Widya Wisata Sekolah Staff 
Angkatan Darat (Seskoad) berkunjung ke 
PT DAHANA (Persero), Subang.  Kunjungan 
dilaksanakan pada 13 Oktober 2015 dan diikuti 
75 Pasis Pendidikan Reguler (Dikreg) 53 tahun 
2015 TNI AD dalam rangka Untuk mengetahui 
perkembangan industri strategis dan 
memahami kondisi kebijakan BUMN strategis 
di Indonesia.

Seperti yang diterangkan pembimbing KKL 
Seskoad Bambang Biyanti, KKL ini merupakan 
rangkaian dari operasional pendidikan regular 
yang bersifat aplikasi di lapangan, dengan 
tujuan para siswa dapat memiliki kemampuan  
olah pikir dalam mengaplikasikan pelajaran 
yang telah diberikan selama mengikuti kuliah 
yang bersifat teori.

“Peninjauan objek industri strategis diharapkan 
para siswa mendapatkan data dan informasi 
sebagai bahan diskusi dan mampu memberikan 
saran dan masukan yang berkaitan dengan alut 
sista atau sarana dan prasarana yang dapat 
dimanfaatkan TNI dari industri strategis, guna 
mendukung alutsista TNI,” ungkap Bambang 
Biyanti dalam sambutannya. 

Selama kunjungan, pasis diajak meninjau 
langsung beberapa fasilitas yang dimiliki oleh 
DAHANA, diantaranya Labolatorium.  Pasis 
bisa melihat pengujian kualitas bahan baku 
yang akan dipergunakan untuk memproduksi 
bahan peledak, salah satunya bahan baku isian 
bom pesawat sukhoi yaitu P 100. Sarana dan 
prasarana lainnya yang ditinjau oleh peserta 
KKL ini adalah pabrik detonator non elektric –
Nonel. 

Siswa SESKOAD KKL ke KAMPUS DAHANA
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]Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) 
mengirimkan delegasi dalam pameran Defense 
& Security 2015 yang dihelat di Bangkok 
Thailand pada 2 - 5 Nopember 2015. Selain 
menghadiri seminar dan forum, Kemhan juga 
membuka booth dalam Faviliun Indonesia 
dengan mengikutsertakan BUMN dan 
Perusahaan swasta binaan.

Menurut Kasubdit Industri Pertahanan 
Kemhan RI Nurwijayanti, keikutsertaan 
Indonesia dalam ajang ini sebagai bagian dari 
upaya pemerintah mempromosikan potensi 
industri pertahanan di luar negeri.

“Harapannya, Industri pertahanan nasional 
bisa lebih bersaing di kancah internasional.” 
tuturnya.

Delegasi Indonesia sendiri dipimpin 
langsung oleh Dirtekindhan Kemhan RI Jan 
Pieter Ate. Adapun perusahaan yang tergabung 
dalam Paviliun Indonesia terdiri dari PT 
DAHANA, PT Pindad, PT DI, PT Saba Wijaya, PT 
NTP, PT Garda Persada, PT Info Global, PT Daya 
Radar Utama, dan PT ICK.

Salah satu perusahaan yang turut membuka 
booth dalam pameran ini adalah PT DAHANA 
(Persero). BUMN di bidang bahan peledak ini 
menampilkan produk-produk handak untuk 
komersial dan militer.

Menurut delegasi DAHANA Holly Alifiah, 
keikutsertaan perusahaannya sebagai bagian 
promosi di luar negeri yang difasilitasi oleh 
Kementerian Pertahanan RI.

“Selain komersial, kami juga memiliki bahan 
peledak untuk pertahanan seperti bomb P 100 
L, Dayagel Sivor dan produk lainnya,” terang 
Holly Alifiah (2/11).

Sebagai informasi, DAHANA merupakan 
BUMN di bidang bahan peledak dengan 
lini bisnis utama Explosives Manufacturing, 
Drilling & Blasting, Related Services, Defence 
Related. Saat ini, BUMN yang berkantor pusat 
di Energetic Material Center (EMC) Subang ini 
sedang membangun industri propelan. (jjs)

Kemhan RI Promosikan Industri Pertahanan 
di Defense & Security Bangkok 2015
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Indonesia kembali menggelar ajang 
pameran promosi dagang terbesar dan berskala 
internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2015. 
Gelaran TEI ke-30 ini dihadiri lebih dari 14 ribu 
buyers dari 118 negara.

TEI yang tahun ini mengusung tema 
“Sourcing at Remarkable Indonesia” 
diselenggarakan di Jakarta International Expo 
(JIExpo) pada 21-25 Oktober 2015 lalu, dan 
dibuka oleh Presiden Joko Widodo.  Dalam 
event ini ditampilkan produk dan jasa Indonesia 
berorientasi ekspor.

Peluang promosi ini tidak disia-siakan, 
dengan mendatangkan buyers dari 
mancanegara TEI merupakan ajang promosi 
yang cukup efektif bagi DAHANA.   Dalam event 
ini DAHANA memperkenalkan produknya 
ke pasar internasional sebagai langkah 
memperluas target ekspornya tanpa harus ke 
luar negeri.

DAHANA dan beberapa perusahaan BUMN 
lainnya patut berbangga karena menempati 

Pavilion “Pride Indoneisa”.  Paviliun ini 
diperuntukkan perusahaan nasional baik BUMN 
maupun Swasta sebagai kelompok industri 
unggulan.  Selain itu ada juga PT Dirgantara 
Imdonesia, PT Pindad dan Toyota Astra, Sinar 
Sosro, Gajah Tunggal perwakilan dari pihak 
swasta dengan produk-produk merek lokal 
kebanggaan Indonesia dan sudah diterima 
pasar global.

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA (Persero) 
Mamat Ruhimat menyambut antusias gelaran 
pameran ini, menurutnya DAHANA dapat 
berpromosi ke calon konsumen luar negeri 
tanpa harus keluar negeri.

“Sebagai bagian perusahaan BUMN dari 
indusrti pertahanan strategis, dalam pameran ini 
DAHANA lebih menekankan pada pengenalan 
produk unggulannya dan services yang dapat 
kita ekspor, dengan sasaran lembaga maupun 
perusahaannya membutuhkan produk-produk 
dari  Dahana, termasuk pengunjung luar negeri 
maupun perusahaan perwakilan Negara asing,” 
papar Dahana Mamat Ruhimat di sela-sela 
pameran. (aan)

Trade Ekspo Indonesia  2015
Langkah DAHANA Perkenalkan Produk 
Ke Internasional
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DAHANA berpartisipasi dalam gelaran 
Porseni BUMN 2015.   Persiapan menghadapi 
Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang digelar 
oleh kementerian BUMN ini dijalani cukup 
serius.   Badan yang membidangi Seni dan 
Olahraga di DAHANA yang biasa dikenal SENIOR 
DAHANA, telah mempersiapkan beberapa 
cabang olahraga yang akan diikuti.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang 
banyak mengirimkan cabang olahraga, tahun 
ini, DAHANA akan menurunkan team SENIOR 
dalam tiga cabang olahraga saja.  Cabang yang 
diikuti adalah bulutangkis, futsal dan voly.   

“Kami akan mengirimkan team yang siap 
untuk bertanding sehingga peluang melaju 
ke babak berikutnya cukup besar,” ujar Holly 
Alifiah, penanggungjawab SENIOR DAHANA 
disela-sela pembukaan Porseni BUMN di 
Sarinah Jakarta (08/11).

Kontingen DAHANA juga mengikuti acara 
pembukaan Porseni BUMN 2015 bersama 
Menteri BUMN di Jakarta pada Minggu, 8 
Nopember 2015.  Mengangkat tema “Bintang 
untuk Negeri”, penyelenggaraan PORSENI 
BUMN kali ini diharapkan mampu memunculkan 
bintang-bintang baru yang bersinar di berbagai 
cabang yang dipertandingkan, baik di bidang 
olahraga maupun kesenian. 

PORSENI BUMN ke-8 tahun ini akan 
dilaksanakan pada 8 – 20 November 2015 
yang digelar di Jakarta. Pesta olahrga ini 
mempertandingkan 8 cabang olahraga, 
meliputi Sepakbola, Futsal, Bulutangkis, Tenis 
Meja, Tenis Lapangan, Voli, Basket, dan Bowling. 
Adapun 5 cabang kesenian meliputi kompetisi 
Duta BUMN, Vokal Grup, Stand-up Comedy, 
Tarian Daerah, serta Band. (sya)

DAHANA Sambut PORSENI BUMN 2015
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Bukan rahasia umum lagi, bahwa dunia 
bisnis pertambangan batubara di Indonesia 
saat ini sedang mengalami kondisi yang kurang 
sehat. Banyak perusahaan yang gulung tikar 
karena sudah tidak sanggup berjuang di tengah 
kondisi ekonomi saat ini. Begitu juga dengan 
apa yang dirasakan Tim Divisi Tambang Umum 
1 PT DAHANA (Persero). Perjuangan untuk tetap 
bisa exist dengan mendapatkan project-project 
baru sangat terasa sekali. 

Alhasil perjuangan Tim Divisi Tambang 
Umum 1 di bawah komando GM DTU 1 Herry 
Sudaryanto membuahkan hasil ketika pada 
tahun 2014, DAHANA untuk kesekian kalinya 
kembali mejalin kerjasama dengan perusahaan 
yang berada di bawah naungan ABM Investama 
Grup yaitu PT Cipta Kridatama. Kali ini, DAHANA 
menggarap lahan seluas 4.974 Ha milik PT 
Kaltim Jaya Bara (KJB) selaku owner. 

Lokasi tambang terbagi menjadi dua panel, 
yaitu Panel 1 dan Panel 2.  Secara administratif 
lokasi project berada di Kampung Long Lanuk, 
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, 
Kalimantan Timur. Untuk menuju lokasi 
project tersebut dapat ditempuh dengan 
menggunakan pesawat terbang dari Jakarta 
ke Balikpapan ± 2jam, lalu dari Balikpapan 
kembali menggunakan pesawat terbang ± 60 
menit dan mendarat di Bandar Udara Kalimarau, 
Tanjung Redeb, Berau. Kemudian dilanjutkan 

dengan perjalanan darat sejauh ± 35 km menuju 
Kampung Labanan. Dan untuk menuju lokasi 
tambang masih dilanjutkan dengan perjalanan 
darat menggunakan LV sejauh ± 30 km, melalui 
jalan hauling batubara.

Jenis jasa yang diberikan adalah explosive 
supply dan blasting service. Bahkan mungkin 
hanya di jobsite  CK – KJB ini yang Kepala Gudang 
Bahan Peledak langsung dikepalai dari orang 
DAHANA, bukan dari kontraktor atau owner. Jadi 
bisa dikatakan hampir semua service diberikan 
disini, hanya minus jasa drilling. Setelah 
sebelumnya  vakum cukup lama dari dunia 
blasting di Berau, akhirnya pada 20 Oktober 2014 
DAHANA melakukan blasting perdana di lokasi 
Jobsite CK – KJB. Hal ini sangat patut disyukuri 
oleh semua pihak.

Dengan operasi produksi DTH yang saat ini 
masih berada di angka ± 350 Ton/bulan, DAHANA 
mempercayakan kegiatan di lapangan kepada 
19 orang crew yang sudah berpengalaman 
di berbagai site project DAHANA sebelumnya 
ditambah security gudang handak 5 orang 
dan kepala gudang 1 orang  dan dikomandoi 
langsung oleh 2 orang karyawan tetap, Agus 
Sofyan selaku Site Coordinator dan Muhammad 
Ilyas Lolo sebagai Assistant Site Coordinator.  

Selain manpower  yang bekerja di lapangan, 
kinerja produksi tak bisa lepas dari alat mekanis, 

Mengibarkan Kembali Bendera Kejayaan 
di Tanah Berau
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yaitu Mobile Manufacturing Truck berupa Anfo 
Truck  yang berjumlah 3 unit  dengan merk 
Mitsubushi Fuso 1 unit dan Nissan CWA 2 unit. 
Dan kesemuannya dalam kondisi Ready For Use. 

Meskipun lokasi tambang berada di ± 30 km 
dari jalan utama, hal tersebut tidak menutup 
kemungkinan terlepas dari protes–protes 
warga. Lokasi tambang hanya berjarak kurang 
lebih 500 meter dengan rumah warga terdekat. 
Hal ini, membuat operasi blasting sempat 
mengalami beberapa kali penundaan seperti 
yang terjadi di Pit Nyapa West Panel 2 di Bukit 
Lukman. Pengoptimalan hasil blasting terus 
diupayakan dengan berbagai cara agar hasil 
peledakan aman dan tetap berkualitas. Selain 
dari sisi teknis, dari sisi non teknis DAHANA juga 
menghadapi hal yang tak bisa dianggap remeh, 
yaitu permintaan blasting dari customer yang 
saat ini tidak bisa terprediksi. Mengingat harga 
“emas hitam” yang saat ini masih belum stabil 
dan permintaan di pasar juga tidak menentu, 
berujung permintaan blasting juga harus 
menyesuaikan. Hal ini akan berdampak pada 
kondisi psikis atau semangat kerja dari crew 
yang ada di lapangan itu sendiri. Efisiensi yang 
saat ini sedang gencar dilakukan oleh DAHANA 
guna menunjang keberlangsungan Jobsite juga 
menjadi tantangan tersendiri bagi karyawan 
yang diberi kepercayaan untuk mengelola site 
project.  Namun itu semua menjadi salah satu 
motivasi kerja tersendiri untuk memberikan 
yang terbaik.

Meski terdapat beberapa tantangan 
yang harus dihadapi, peningkatan kualitas 
layanan terus berusaha ditingkatkan. 
Peningkatan pelayanan yang dilakukan antara 
lain, peningkatan kualitas hasil peledakan, 

fragmentasi peledakan, pencapaian blasting 
recovery, optimalisasi Pf, pengiriman bahan 
peledak tepat waktu dan sesuai permintaan 
customer.

Untuk service yang lebih optimal lagi ke 
depannya, DAHANA Jobsite CK – KJB akan 
mengganti jenis bahan peledak dari anfo ke 
emulsion yang didukung oleh pembuatan OSP 
langsung dimana harapannya pembangunan 
On Site Plant (OSP) direncanakan di mulai akhir 
tahun ini dan dapat segera terlaksana. Sehingga 
service yang diberikan akan lebih optimal 
lagi dan berharap akan terus dapat bermitra 
dengan PT Cipta Kridatama di site project yang 
lain. Dengan service  yang lebih optimal yang 
diberikan, ke depan, berharap bisa menggarap 
project lain yang berada di Kabupaten Berau 
khususnya. Mengingat banyak industri batubara 
yang beroperasi di Berau, termasuk yang paling 
besar adalah Berau Coal dan dengan modal 
nama besar DAHANA yang sempat berkibar di 
tanah Berau di era awal tahun 2000 an.
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Disposal bahan peledak merupakan 
salah satu layanan dalam lini bisnis Related 
Services  yang dimiliki oleh PT DAHANA 
(Persero). Kegiatan disposal ini dilakukan untuk 
memusnahkan bahan peledak yang sudah tidak 
terpakai lagi yang disebabkan karena kegagalan 
pemakaian dilapangan maupun bahan peledak 
yang telah turun performancenya, atau untuk 
memenuhi standard safety & security.

Tujuan lain perlu dilaksanakan disposal 
yaitu agar para pengguna akhir dapat 
mengoptimalkan space gudang yang dimiliki 
untuk menyimpan bahan peledak yang dalam 
kondisi baik dan masih dapat digunakan dan 
juga dapat mengurangi biaya penanganan 
handak yang sudah tidak dapat digunakan lagi 
seperti biaya perpanjangan perijinan, biaya 
sewa gudang, biaya penjagaan. Dan juga untuk 
mengurangi resiko lingkungan.

Seperti yang dilakukan oleh Divisi Migas 
DAHANA. Aditya Prima Dewayana, Manajer 
Hubungan Pelanggan Wilayah 2, menerangkan 
pada 19 – 28 Oktober 2015 divisinya telah 
melakukan pekerjaan disposal di DAHANA 
Tasikmalaya. Pemusnahan handak ini untuk 
perusahaan Total E & P Indonesia dan Chevron 
Indonesia Company. 

“Disposal kali ini merupakan salah satu item 
scope of work dalam kontrak besar PT Dahana 
dengan Total E & P Indonesia dan Chevron 
Indonesia Company bersamaan dengan 
jasa importasi, local handling & pengurusan 
perijinan,” terang Prima kepada Dfile, (5/11).

Pemusnahan yang telah ditunjuk oleh 
Polda Jabar, dimana anggotanya terdiri dari 

tim Polda Jabar, Polres Tasikmalaya dan Tim 
Teknis dari PT Dahana. Karena bahan peledak 
yang dimusnahkan adalah barang konsinyasi, 
maka selain dihadiri oleh perwakilan pengguna 
akhir (Total E & P Indonesia dan Chevron 
Indonesia Company), kegiatan ini juga dihadiri 
oleh perwakilan operator Schlumberger & 
Halliburton sebagai pemilik barang. Selain itu, 
sempat hadir juga dalam kegiatan tersebut 
jajaran pejabat Lanud Wiriadinata Tasikmalaya.

Kegiatan ini merupakan disposal bahan 
peledak jenis shaped charges dalam jumlah 
banyak  pertama yang dilakukan di Tasikmalaya 
dengan metode peledakan di dalam 
bunker,yakni dengan jumlah bahan peledak 
yang dimusnahkan ; Shaped charges : 15.738 
ea, Detonator Perforasi: 2.523 ea, Detonating 
Cord: 27.337 ft. 

“Dengan metode tersebut, jumlah isian 
dari masing – masing rangkaian handak 
harus dibatasi dengan mempertimbangkan 
kekuatan bunker. Rangkaian bahan peledak 
yang dimaksud, terdiri dari shaped charges, 
detonating cord dan jika diperlukan 
ditambahkan dengan dayagel,” ungkapnya.

Selain jumlah handak diatas, pemusnahan 
kali ini pun memusnahkan bahan peledak jenis 
Non Electric Detonator ex Hanwha sebanyak 
11.425 ea. Sedangkan untuk membantu proses 
peledakannya, digunakan Dayagel sebanyak 80 
Kg dan Electric Detonator sebanyak 900 ea.

“Rata – rata dalam satu hari meledakkan 
120 rangkaian dengan isian rata – rata masing – 
masing rangkaian 0.5 Gr Net Explosive Content 
nya,” imbuhnya.

Prima pun mengatakan tingkat keberhasilan 
dari pekerjaan disposal dengan metode 
peledakan dalam bunker bisa dikatakan 
cukup baik, dari sisi waktu dan teknis yang 
dihasilkannya.

“Dari sisi waktu, kegiatan ini berjalan lancar 
dan dapat selesai lebih cepat dari waktu yang 
direncanakan. Sedangkan dari sisi teknis, 
peledakan didalam bunker kali ini hasilnya 
lebih baik dari peledakan sebelumnya, hal ini 
terlihat dari serpihan casing shaped charges 
yang tersisa sedikit,” pungkasnya. (sya)
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Piawai Dalam Disposal,
Divisi Migas Musnahkan Bahan Peledak Kadaluarsa

File liputan

Bunker, area pemusnahan bahan peledak
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Awal Oktober menjadi momen penting bagi 
PT DAHANA (Persero). Dimana setiap 1 Oktober 
DAHANA selalu rutin menggelar upacara 
peringatan Hari Kesaktian Pancasila, hari untuk 
mengenang peristiwa pemberotakan PKI tahun 
1965 yang ingin merubah haluan ideologi 
Pancasila menjadi Komunis.

Tahun ini, DAHANA kembali menggelar 
upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 
di lapangan sepakbola DAHANA, yang berada 
di area cagar budaya, PSB DAHANA, Subang. 
Upacara kali ini dipimpin oleh Susilo Hertanto, 
Direktur Keuangan & SDM, dan diikuti oleh 
seluruh karyawan DAHANA yang berada 
di kawasan Energetic Material Center (EMC), 
Subang.

Nampak, upacara ini berjalan dengan 
khidmat. Pada kesempatan ini ikrar menjaga 
keutuhan NKRI pun dibacakan.

“Maka dihadapan tuhan yang maha esa 
dalam memperingati hari kesaktian pancasila, 
kami membulatkan tekad untuk tetap 
mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai 
pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang 
kebersamaan untuk memperjuangkan, 

menegakkan kebenaran dan keadilan demi 
keutuhan negara kesatuan republik Indonesia,” 
kutipan dari teks ikrar yang dibacakan petugas 
upacara.

Bagi DAHANA, 1 Oktober 2015 tidak saja 
hanya untuk memperingati hari kesaktian 
pancasila, namun juga sebagai upacara 
peringatan hari ulang tahun perusahaan. 
Dimana pada upacara ini DAHANA senantiasa 
memberikan penghargaan kepada karyawannya 
yang telah mendedikasikan dirinya kepada 
perusahaan selama, 10 tahun, 15 dan 20 
tahun. Penghargaan ini disebut dengan nama 
Satyalencana Karya Satya.

Oktober tahun ini, DAHANA memberikan 
penghargaan Satyalencana Karya Satya  
Adhitama kepada empat orang karyawannya 
yang telah mengabadikan diri selama 20 tahun. 
Mereka adalah, Yusep Nugraha, Benny Gunawan, 
Ruslan dan Yadi Gunandi.

Pada kesempatan ini, prosesi pemberian 
penghargaan diserahkan langsung oleh 
pemimpin upacara, Susilo Hertanto direktur 
SDM dan keuangan PT DAHANA (Persero). (SYA)

DAHANA Peringati Hari Kesaktian Pancasila 
dan Beri Penghargaan
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Pertama Kalinya, Peserta Pelatihan Migas 
berkunjung ke Energetic Material Center

Tidak seperti biasanya, kali ini kunjungan 
peserta pelatihan pembinaan keselamatan 
pengelolaan bahan peledak minyak dan gas 
berkunjung ke Energetic Material Center (EMC) 
PT DAHANA (Persero), Subang. Rabu (21/10). 
Pada umumnya, peserta pelatihan sektor 
migas jika berkunjung ke DAHANA, biasa akan 
berkunjung ke pabrik Shaped Charges  yang 
berlokasi di Tasikmalaya.

“Ini kunjungan pertama kalinya kami ke 
DAHANA Subang, biasanya kami ke Tasikmalaya 
melihat pabrik Shaped Charges,” terang Teguh, 
pembimbing dan kordinator pelatihan. 

Teguh menerangkan bahwa kunjungan ini 
untuk mengenalkan DAHANA kepada 34 peserta 
pelatihan  Pembinaan Keselamatan Pengelolaan 
Bahan Peledak yang diselenggarakan oleh 
Ditjen Migas di Bandung, 20-23 Oktober 2015. 
Peserta merupakan perwakilan beberapa 
perusahan yang mengelola sektor minyak dan 
gas.

Dalam kunjungan ini, pada sesi tanya 
jawab, peserta lebih tertarik bertanya tentang 
profil PT DAHANA (Persero). Bagus Teguh, 
Senior Manajer K3LH & Teknologi DAHANA 
mengungkapkan sehari sebelumnya dirinya 
menjadi pemateri dalam pelatihan tersebut, 
pada akhirnya dalam kunjungan kali ini peserta 
lebih tertarik bertanya tentang DAHANA.

“Kemarin saya di bombardir dengan 
pertanyan-pertanyaan teknis, jadi sekarang, 
disini tidak banyak pertanyaan,” terang Bagus 
kepada DFile.

Bagus pada akhirnya, mengajak peserta 
kunjungan untuk menyaksikan langsung proses 
uji mutu handak di bunker. “Biasanya orang 
migas, kalau meledakan bom tidak pernah 
terdengar karena ledakannya ada di bawah 
tanah. Sekarang saya ajak untuk melihat dan 
mendengarkan langsung jika handak meledak,” 
celoteh Bagus dihadapan peserta.

Pesertapun diajak masuk area ring 1, 
meninjau area pabrik detonator non-electric 
dan menyaksikan langsung peledakan uji mutu 
handak serta memantau kawasan pabrik yang 
berada di area objek vital. 

“Insyaalloh tahun depan jika mau melihat 
pabrik Shaped Charges disini tempatnya, yang 
di Tasikmalaya semua pindah kesini,” terang 
Bagus kepada peserta saat melintasi gedung 
yang dipersiapkan untuk  pabrik Shaped 
Charges. (sya)

File liputan

Penjelasan tentang nonel
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Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(K-BUMN) resmi melantik Mustar Bona Ventura 
sebagai Komisaris PT DAHANA (Persero).   
Acara serah terima jabatan dilaksanakan pada 
Selasa, 3 Nopember 2015 di Kementerian 
BUMN dipimpin oleh Deputi Menteri Bidang 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media F. 
Harry Sampurno.    

Mustar Bona Ventura menggantikan 
komisaris sebelumnya Aditya Dhanwantara 
yang telah menunaikan masa tugasnya di 
DAHANA.   Selanjutnya, Aditya Dhanwantara  
mendapatkan tugas baru di salah satu 
perusahaan BUMN lainnya, PT RNI.

Dengan pergantian ini, maka formasi Dewan 
Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama:  
      R. Edwin Prabowo
 
Komisaris:  
      Marzan Aziz Iskandar
      Ferial Manaf
      Mustar Bona Ventura Manurung

Sedangkan komposisi Direksi PT DAHANA 
(Persero) sebagai berikut:

Direktur Utama (Plt)  :  Bambang Agung
Direktur Keu. & SDM :  Susilo Hertanto
Direktur Tekbang       :  Heri Heriswan

Acara lepas sambut komisaris sendiri 
diadakan pada Selasa, 10 Nopember 2015 di 
Jakarta.  

Acara yang digelar secara sederhana ini 
dihadiri oleh Dewan komisaris, Direksi dan 
Karyawan DAHANA.  

Dalam sambutannya,  Mustar Bona Ventura 
mengungkapkan  bahwa menjadi komisaris di 
BUMN merupakan hal baru bagi dirinya. 

 
“Ini adalah tantangan baru bagi saya, karena 

sebelumnya saya lebih banyak berkecimpung 
di organisasi.  Disini saya akan belajar untuk 
mengetahui lebih dalam dan memahami 
tentang Dahana, karena perusahaan ini 
merupakan  salah satu industri pertahanan, 
selain PT Pindad dan PT DI.  Dimanapun kita 
berada, kita dituntut untuk selalu belajar 
mengenai apapun,” ungkapnya. 

Mustar Bona Ventura Jabat Komisaris DAHANA
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Seperti pada tahun-tahun sebelumnya 
setiap kali menyambut Idul Adha, PT DAHANA 
(Persero) rutin melakukan pemotongan hewan 
kurban. Di Idul Adha 1436 H, BUMN bahan 
peledak ini melakukan pemotongan sapi dan 
kambing. 

Yang sedikit berbeda, pemotongan sapi 
dilakukan tepat saat jam kerja pada Jumat 
(25/9). Pemotongan hewan kurban di area 
kantor Pengelola Sumur Barang (PSB) Subang 
ini nampak tidak mengganggu kerja karyawan 
lainnya. Mereka yang berada di lokasi hanya 
beberapa orang karyawan yang terlibat dalam 
kepanitiaan.

“Agar prosesnya cepat dan tidak 
mengganggu karyawan lainnya, kami gunakan 
beberapa orang tenaga khusus untuk mengurus 
pemotongan hewan kurban ini,” terang Diah 
Putrianti, salah seorang panitia kepada Dfile.

Daging hasil pemotongan sapi ini, kata Diah, 
langsung dibagikan untuk karyawan DAHANA 
yang berada dikawasan Energetic Material 
Center (EMC).

“Daging kurban dibagikan kepada 
karyawan, setiap unit kerja sudah ada datanya 
siapa saja yang berhak mendapatkannya. Di 
data kami ada 300 orang lebih,” imbuhnya.

Pemotongan hewan kurban ini memang 
diagendakan pada hari Jumat, sehari setelah 
hari raya Idul Adha.  Menurut panitia, jika 
dilaksanakan pada hari Kamis bertepatan 
dengan Idul Adha, jam kerja kantor 
sedang libur. Panitia akan kesulitan dalam 
pendistribusiannya.

Sebelumnya, jelang hari H Idul Adha, 
DAHANA pun telah menyebar hewan kurban 

untuk masyarakat sekitar perusahaan. Ada 18 
ekor kambing telah disebar ke tiga kota, yakni 
Subang, Jakarta dan Tasikmalaya

”Hal ini sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan kepada masyarakat di sekitar 
perusahaan, yang sedang merayakan Idul 
Adha,” jelasnya.

Di Subang, hewan kurban yang diserahkan 
sebanyak 10 ekor kambing yang disalurkan ke 
9 rukun warga yang berada di 3 dusun Desa 
Sadawarna, yakni Dusun Sadawarna, Cikareo 
dan Dukuh. 

Sedangkan untuk DAHANA Jakarta, hewan 
kurban 1 ekor kambing diserahkan ke panitia 
kurban di masjid yang berada di basement 
gedung Menara MTH Jakarta, dan sebaran 
hewan kurban di Tasikmalaya, DAHANA 
menyerahkan 2 ekor kambing untuk masyarakat 
wilayah Warung Bandung.

Selain memberikan hewan kurban kepada 
masyarakat, DAHANA pun menyalurkan hewan 
kurban melalui beberapa instansi yakni 1 
ekor kambing untuk Polsek Cibogo, Subang, 
dan 4 ekor kambing untuk Lanud Wiriadinata 
Tasikmalaya.

Pada kesempatan yang sama, Humas 
DAHANA, Juli Jajuli, mengatakan kegiatan ini 
memang diharapkan bisa bermanfaat bagi 
semua pihak yang menerima hewan kurban. 
Dengan demikian, keinginan untuk bisa saling 
berbagi, akan bisa terlaksana dengan baik.

”Ini bentuk keinginan kami untuk bisa saling 
berbagi. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, 
bisa membuat masyarakat, utamanya sekitar 
perusahaan, tetap semangat merayakan Idul 
Adha,”  imbuhnya. (sya)

DAHANA Berbagi Hewan Kurban

Penyerahan hewan kurban ke masyarakat
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Pameran infrastruktur terbesar di Indonesia 
“Indonesia Infrastructure Week 2015” digelar di 
Jakarta Convention Center pada 4-6 November.   
Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla serta dihadiri oleh  Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki 
Hadimuljono dan  Menteri Komunikasi dan 
Informatika, Rudiantara. 

Indonesia Infrastructure Week merupakan 
serangkaian acara yang menggabungkan 
pameran, konferensi dan seminar yang terkait 
dengan infrastruktur Indonesia di bawah 
satu atap.  Tujuannya untuk  mendukung 
pembangunan yang berkelanjutan pada 
seluruh aspek kebutuhan infrastruktur nasional 
Indonesia di darat, laut dan udara.

Dalam sambutannya, JK mengatakan bahwa 
laju pembangunan infrastruktur begitu cepat 
meningkatnya.

“Jadi bukan berarti negara tidak 
melakukan pembangunan infrastruktur 
melainkan  peningkatan kebutuhan 
tersebut tidak sebanding dengan 
pelaksanaan sarana infrastruktur yang di 
bangun,”ujarnya dihadapan undangan. 
 
Pameran ini tidak hanya menghadirkan badan 
usaha dan industri pelaku dan penggerak sarana 
infrasturuktur dalam negeri saja, selain itu juga 
di ikuti oleh  negara – negara sahabat di wilayah 
Asia seperti Malaysia, Singapura, India.  Bahkan 

peserta datang dari negara Eropa seperti 
Jerman, dimana peserta pameran banyak 
menampilkan produksi material maupun 
komponen pendukung sarana Infrasturuktur.

Keikutsertaan DAHANA dalam pameran 
ini merupakan kesempatan besar untuk 
lebih  memperkenalkan produk-produknya, 
serta memperluas pasar dengan  perusahan-
perusahan yang bergerak di dunia konstruksi.
terlebih pameran ini berskala internasional. 
Mengingat saat ini Pemerintah berkomitmen 
membangun infrastruktur Indonesia dan akan 
terus berupaya merealisasikan pembangunan 
infrastruktur di segala lini.

Menurut Meriana, salah satu pemandu 
booth DAHANA, mengatakan bahwa banyak 
perusahaan konstruksi yang telah bekerjasama 
menggunakan produk dari DAHANA dalam 
pelaksanaan pembangunan jalan tol, 
bendungan, PLTU, PLTM.

“Ada Waskita, Wika, Brantas dan PP dari 
BUMN, dan beberapa pihak swasta diantaranya 
Arkaro Indonesia, Faktanusa Cipta Graha, 
Surya Manunggal Wisesa, tetapi menurut saya 
konstribusi DAHANA di dunia konstruksi masih 
terlalu sedikit,“ ungkapnya. 

Ada beberapa produk unggulan DAHANA 
yang di pamerkan di kegiatan ini yaitu Danfo, 
Dayagel Magnum, Dayadet Non Electric. (aan)

Indonesia Infrastructure Week 2015
Memperluas Pasar DAHANA di Dunia Konstruksi

Penyerahan hewan kurban ke masyarakat
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“Menanam Pohon sama dengan 
membangun prasasti, namun prasasti ini 
hidup dan berkembang. Jika saat ini menanam 
pohon, kelak pohon ini tumbuh besar, tentu hal 
ini menjadi kebanggan diri sendiri,”

Begitulah kutipan sambutan Bambang 
Agung, Plt. Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) pada pelaksanaan penanaman pohon 
yang dilakukan di halaman Masjid Al-Akhdhar 
PT DAHANA (Persero), Subang. Jumat (16/10). 

Penanaman pohon yang bertajuk 
DAHANA HIJAU ini merupakan kegiatan 
yang digelar oleh Panitia HUT DAHANA 
dalam rangka memperingati HUT ke-49. Bayu 
Anggoro, Ketua Panitia HUT DAHANA ke-49 
mengatakan kegiatan menanam pohon ini 
untuk membangun kepekaan dan kepedulian 
terhadap lingkungan dalam diri karyawan.

“HUT ke-49 DAHANA ini akan menjadi 
momen bagi karyawan untuk terus memupuk 
rasa peduli terhadap lingkungan, khususnya 
menanam pohon. Suatu saat jika masa pensiun 
tiba dan kita tengah bermain kesini (Dahana) 
kita akan melihat pohon yang pernah kita 
tanam,” ujar Bayu dalam sambutannya.

Kegiatan menanam pohon ini melibatkan 
karyawan Dahana yang berkantor di Kampus 
Dahana Subang. Panitia beserta Unit Nursery 

telah menyiapkan 32 lubang yang akan 
ditanam oleh karyawan dari masing-masing 
bagian satuan kerja.

Program DAHANA HIJAU ini dicetus dan 
digagas oleh Heri Heriswan Direktur Teknologi 
dan Pengembangan DAHANA. Dalam hal 
ini, Heri menginginkan karyawan DAHANA 
ikut terlibat langsung dalam penghijauan di 
DAHANA  dengan ikut serta menanam dan 
menjaga pohon.

“Gerakan ini sebagai inisiasi supaya kita 
semua bergerak kembali untuk menghijaukan 
lingkungan setelah musim panas cukup lama,” 
terang Heri Heriswan

Heri pun mengatakan program DAHANA 
HIJAU ini tidak hanya dilakukan pada momen 
HUT DAHANA saja, namun terus berkelanjutan.

“Program ini harus terus berlanjut. Kita bisa 
melakukan hal ini setiap sebulan sekali, masih 
banyak lahan yang perlu kita tanami pohon, 
agar DAHANA ini terasa sejuk,” ujar Heri

Bagi Heri, yang terpenting dalam program 
DAHANA HIJAU ini yaitu, tumbuhnya rasa 
kepedulian terhadap lingkungan serta 
konsisten untuk menjaga dan merawatnya. 
(SYA)

Menanam Prasasti Hidup untuk Membangun 
Kepedulian Lingkungan

Sisi Lain Dahana

Plt Dirut memulai gerakan Dahana Hijau
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Membuat kue tart sekaligus menghiasnya 
memang bukan hanya hobby para wanita dan 
ibu-ibu saja, bahkan jaman sekarang para pria 
pun banyak yang ahli dibidang tersebut, atau 
istilahnya “patiseri”. 

Seperti halnnya dengan kegiatan yang 
ada di PT DAHANA (Persero) Kantor Jakarta, 
meskipun bukan acara lomba membuat kue 
tetapi kegiatan ini sedikit ada kaitanya dengan 
dunia “patiseri”. 

Masih dalam rangkaian acara peringatan 
HUT DAHANA ke-49, kali ini panitia menggelar 
lomba menghias kue tart.  Panitia hanya 
mewajibkan para pria sebagai peserta, masing 
masing unit kerja wajib mengirimkan timnya 
yang terdiri 2 orang, total ada 4 team. 

Meski hanya lomba menghias kue, bukan 
berarti tidak ada tantangannya.  Banyak 
kesulitan dan butuh ketelitian serta kesabaran 
dalam menghiasnya, karena hampir semua 
peserta kali pertama mereka melakukannya

 

“Pada saat kita menghias harus hati-hati 
sekali takut kuenya rusak, biasanya sih kita  
tinggal makan kuenya,” ungkap salah satu 
peserta lomba

Sistem penilaian ditentukan pada beberapa 
kriteria: Kreasi, Kesesuaian Tema, Ketepatan 
Waktu, Kebersihan dan Kekompakan. 

“ Waktu yang disediakan oleh panitia 49 
menit, alasannya sesuai dengan usia Dahana 
sekarang,“ terang Meirina, salah satu panitia 
lomba.

Panitia juga menyediakan kue yang akan di 
hias serta bahan-bahan yang diperuntukkan 
menghias kuenya, seperti butter cream, coklat, 
buah cherry, mesis, keju dan pewarna makanan.

Setelah waktu yang di tentukan panitia 
selesai, akhirnya dewan juri memutuskan hasil 
penilaianya dengan memilih team dari Divisi 
Kuari & Konstruksi sebagai kampiun dalam 
lomba ini. (aan)
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Santai

Seorang anak perempuan mengeluh pada 
sang ayah tentang kehidupannya yang sangat 
berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan 
dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa ca-
pai untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu 
persoalan telah teratasi, maka persoalan yang 
lain muncul. Lalu, ayahnya yang seorang koki 
membawanya ke dapur. Ia mengisi tiga panci 
dengan air kemudian menaruh ketiganya di atas 
api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. 
Pada panci pertama dimasukkannya beberapa 
wortel Ke dalam panci kedua dimasukkannya 
beberapa butir telur. Dan, pada panci terakhir 
dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya 
ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata 
sepatah kata.

Sang anak perempuan mengatupkan mu-
lutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia 
keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahn-
ya. Setelah sekitar dua puluh menit, ayahnya 
mematikan kompor. Diambilnya wortel-wortel 
dan diletakkannya dalam mangkok. Diambil-
nya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam 
mangkok. Kemudian dituangkannya juga kopi 
ke dalam cangkir. Segera sesudah itu ia berbalik 
kepada putrinya, dan bertanya: “Sayangku, apa 
yang kaulihat?” “Wortel, telur, dan kopi,” jawab 
anaknya.

Sang ayah membawa anaknya mendekat 
dan memintanya meraba wortel. Ia melakukan-
nya dan mendapati wortel-wortel itu terasa 
lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya 
mengambil telur dan memecahkannya. Setelah 
mengupas kulitnya si anak mendapatkan telur 
matang yang keras. Yang terakhir sang ayah me-
minta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum 
saat mencium aroma kopi yang harum. Den-
gan rendah hati ia bertanya “Apa artinya, bapa?” 
Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda 

telah merasakan penderitaan yang sama, yakni 
air yang mendidih, tetapi reaksi masing-masing 
berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar, 
ternyata setelah dimasak dalam air mendidih 
menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh, 
hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi 
cairan di dalamnya. Namun setelah dimasak 
dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu 
menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi sangat 
unik. Setelah dimasak dalam air mendidih, kopi 
itu mengubah air tawar menjadi enak.

“Yang mana engkau, anakku?” sang ayah 
bertanya.

“Ketika penderitaan mengetuk pintu hidup-
mu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau wor-
tel, telur, atau kopi?”

Wortel yang kelihatan keras, tetapi saat ber-
hadapan dengan kepedihan dan penderitaan 
menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekua-
tan?

Telur yang mulanya berhati penurut? Apakah 
engkau tadinya berjiwa lembut, tetapi setelah 
terjadi kematian, perpecahan, perceraian, atau 
pemecatan, Anda menjadi keras dan kepala 
batu? Kulit luar Anda memang tetap sama, teta-
pi apakah Anda menjadi pahit, tegar hati,serta 
kepala batu?

Biji kopi, kopi mengubah air panas, hal yang 
membawa kepedihan itu, bahkan pada saat 
puncaknya ketika mencapai 100 C. Ketika air 
menjadi panas, rasanya justru menjadi lebih 
enak. Apabila Anda seperti biji kopi, maka ke-
tika segala hal seolah-olah dalam keadaan yang 
terburuk sekalipun Anda dapat menjadi lebih 
baik dan juga membuat suasana di sekitar Anda 
menjadi lebih baik.
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TIDAK DIBALAS

Daru, seorang murid SMP 
yang terkenal nakal di tegur
oleh Ibu Gurunya.

Ibu Guru : “ Daru, mengapa 
kemarin kamu tidak masuk? “

Daru : “ Sakit, Bu ? “

Ibu Guru : “ Mengapa tidak 
kirim surat ? “

Daru : “ Habis tidak pernah di 
balas, sih. “

PALING MALAS

Seorang ayah memarahi 
anaknya yang terkenal sangat 
malas. “Siapa agaknya yang 
paling malas di kelasmu?” 
sindir ayahnya.

Nanda: “Wah, saya tidak tahu.”

Ayah: “Aku rasa kamu 
tahu. Kalau semua murid 
sedang belajar atau menulis 
pelajarannya, lalu ada yang 
hanya duduk-duduk saja 
tanpa mengerjakan sesuatu. 
Itulah si pemalas.”

Nanda: (Dengan santainya) 
“Ooo..., itu saya tahu, guruku 
yang sering begitu.”

DILEMPARKAN KEMBALI

Seorang ayah bermain-main 
dengan anaknya di sebuah 
pantai. Tiba-tiba anaknya 
yang baru berumur empat 
tahun menarik tangannya 
dan membawanya ke 
suatu tempat di mana ia 
menemukan seekor burung 
camar yang telah mati di atas 
pasir.

“Ayah, apa yang telah terjadi 
dengan burung ini?” tanya 
anaknya.

“Dia mati dan telah pergi ke 
Sorga,” jawab ayahnya.

Si anak berpikir sebentar lalu 
bertanya, “Apakah Tuhan 
melemparkannya kembali ke 
sini?”

TIKET

Di stasiun, seorang lelaki 
menyodorkan karcisnya kepada 
kondektur kereta api. Kondektur 
itu mengamati karcisnya. 

Kondektur: “Maaf, Tuan, karcis ini 
untuk kereta besok.”

“Tapi aku memesan karcis ini 
untuk hari ini!” protes lelaki itu.

“Benar Tuan,  tapi hari ini kereta 
yang berangkat adalah kereta 
yang kemarin, sedangkan kereta 

hari ini baru berangkat besok.”
Sanggah Kondektur.

Lelaki: "...@#?.."

TANAH ABANG

Ada seorang anak kecil ingin 
bertanya kepada abang.

Anak kecil : "Bang apakah ini 
tanah abang ?"

Abang itu pun menjawab: 
"Bukan ini bukan tanah saya !"

Anak kecil: "Yang bener bang, 
apakah ini tanah abang ?"

Abang itu pun menjawab 
dengan sangat kebingungan: 
"SUMPAH ! ini bukan tanah 
saya !"

Anak kecil : "lalu ini tanah 
siapa ?"

abang : *^#$&*^&$

Humor
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Kegiatan Pra HUT DAHANA

Bazaar Ramadhan dan Santunan Anak Yatim

Panjat pinang untuk masyarakat

Pertandingan olahraga, futsall

Bulutangkis Putra putri

scrabble contest

Lomba senam antar departemen

lomba menghias kue

Dahana Hijau

Permainan untuk anak-anak sekitar perusahaan

Penyerahan bantuan pendidikan dan Baksos dalam upacara HUT RI
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Perayaan HUT DAHANA Ke-49
22 Oktober 2015

Juara perlombaan 

Penyerahan bantuan pendidikan dan Baksos dalam upacara HUT RI

Para penerima pataka 5R

Pemenang Doorprize HUT DAHANA dilaksanakan di Kantor Tasikmalaya

Dahana mewisuda karyawan purnabakti

Karyawan Berprestasi 2015

HUT DAHANA dilaksanakan di Kantor Jakarta
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Kunjungan Pasis Seskoad
Subang, 13 Oktober 2015

Para Pasis Seskoad

Mengunjungi Laboratorium

Menyusuri taman Kampus Dahana

Menyakskan uji mutu produk

Mengunjungi Pabrik Nonel

Penyerahan plakat dari Dirkeu & SDM Susilo Hertanto kepada Seskoad
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Kika:  Mamat Ruhimat (Sekper), Mustar Bona Ventura (Komisaris), 
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kepada Aditya Dhanwantara
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Abstrak:

Propelan mengandung nitro selulosa (NC) 
terus membusuk karena efek autokatalitik 
disebabkan oleh gas nitrous yang dilepaskan 
dari dekomposisi NC sendiri. Untuk mencegah 
autocatalysis, stabilisator ditambahkan ke NC/
NG propelan. Tindakan dari stabilisator adalah 
untuk menjebak gas nitrous dan membentuk 
senyawa yang stabil, mencegah atau 
penundaan proses ini. Stabilisator yang paling 
umum adalah turunan anilin. Karena fungsi ini, 
mereka dapat membentuk turunan nitrosamine 
berpotensi beracun dan/atau karsinogenik 
selama penyimpanan berkepanjangan. Hal ini 
mendorong upaya kami terhadap senyawa baru 
tanpa gugus amina.

FOI telah mengembangkan kelas baru 
stabilisator dengan sifat senyawa plasticizing. 
Ini yang baik eter atau ester dari trietilen 
glikol. Contoh, dengan satu dari setiap sub-
kelompok, yang si2,6-dimethoxyphenyl) 
trietilen glikol eter dan triethylene glycol di(2,6-
dimethoxybenzoate), masing-masing. Makalah 
ini menjelaskan konsep kelas stabilisator 
plasticizing, sintesis senyawa ini dan karakterisasi 
dasar, yang terakhir meliputi evaluasi efek 
menstabilkan di NC.

Keywords : Stabilizers ; nitrocellulose ; 
plasticizing properties ;synthesis ; characterization

Pendahuluan

 Propelan mengandung nitroselulosa 
(NC) terus membusuk karena asal efek 
autocatalytic dari gas nitrous yang dirilis oleh NC 
sendiri. Karena efek ini, stabilisator ditambahkan 
ke NC / NG propelan untuk menjaga kualitas 
tinggi dari produk [1]. Tindakan dari stabilisator 
adalah untuk menjebak gas nitrous dan 
membentuk senyawa yang stabil, sehingga 
mencegah atau menunda proses autokatalitik. 
Beberapa stabilisator yang paling umum 
ditunjukkan pada Gambar 1 dan di antara ini, 
Centralite I-II dan Akardite II juga dikenal memiliki 
efek gelatinizing [2]. Masalah dengan stabilisator 
saat ini adalah bahwa mereka membentuk 

Sintesis Stabilisator dengan Sifat Plastizing 
untuk Nitroselulosa Propelan

derivatif nitrosamine selama penyimpanan 
lama, dan setidaknya beberapa dari senyawa ini 
dikenal sebagai karsinogenik. Oleh karena itu, 
ada dorongan untuk menemukan stabilisator 
alternatif dengan tidak adanya motif amina 
aromatik.

   

Gambar 1:Beberapa stabilisator umum 
propelan

Baru-baru ini, berbagai fenol tersubstitusi 
yang diusulkan sebagai stabilisator baru 
dan dipamerkan menjanjikan tapi kurang 
menstabilkan, efek dari stabilisator konvensional 
[3-4]. Fenol yang diteliti adalah dalam banyak 
kasus sterik terhalang dengan substituen alkil 
besar hadir pada cincin aromatik. Substituen 
alkil akan membuat cincin aromatik kaya 
elektron dan rentan untuk bereaksi dengan gas 
nitrous elektrofilik. Namun, karena ukuran besar 
substituen, cincin akan kurang rentan terhadap 
substitusi karena kendala sterikal. Dalam tulisan 
ini kami menyarankan jenis lain dari elektron 
fenol yang kaya dengan sedikit hambatan 
sterikal yang dapat bertindak baik sebagai 
stabilisator dan agen gelatinisasi.

Percobaan awal pada alkoksi-diaktifkan, 
benzen menunjukkan bahwa mereka bekerja 
sebagai stabilisator, yang dikonfirmasi hasil 
yang dipublikasikan[3-5]. Namun, tekanan uap 
yang relatif tinggi membuat mereka kurang 
cocok untuk produk komersial. Penggunaan 
dari stabilizer yang mudah menguap dapat 
menyebabkan penguapan stabilizer selama 
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pengolahan propelan. Ini dapat menyebabkan 
kandungan stabilizer yang lebih rendah dari 
yang diinginkan dalam produk akhir atau 
masalah lingkungan kerja untuk operator. 
Derivatisasi akan memungkinkan dipertahankan 
menstabilkan sifat fenol dan sifat gelatinization 
ditingkatkan oleh linker yang cocok, sedangkan 
tekanan uap pada saat yang sama menurun 
secara signifikan. Lima struktur  mirip fenol-
berbasis, calon stabilizer telah disintesis dan 
NC menstabilkan sifat mereka telah dievaluasi 
dan dibandingkan baik secara individu maupun 
dengan stabilisator konvensional. Stabilizer 
adalah elektron-kaya karena metoksi yang-
substituen pada cincin aromatik, Tabel1, dan 
karena itu rentan terhadap substitusi elektrofilik. 
Stab-6 disertakan pada tahap berikutnya dalam 
penelitian dan sifat-sifatnya masih sedang 
dievaluasi.

Table 1 : StabilisatorBaru untuk NC–propelan
        

Hasil dan Diskusi

Semua stabilisator diperoleh untuk hasil 
yang sangat baik(67-91%) dan semua kecuali 
Stab-5 diperoleh sebagai padatan(Gambar 2) 
dari sintesis. Kristal dari Stab-5 bisa kemudian 
diperoleh melalui rendah-kristalisasi suhu dari 
eter.

Enam sampel total dari NC stabil yang 
disusun sesuai dengan Stab-1untuk Stab-
5 dan difenilamin (DPA, referensi). Karena 
tingkat kelembaban batch NC-tidak diketahui 
dan mungkin tidak homogen, sulit untuk 
mendapatkan beban yang sama dari semua 

stabilisator. Namun, semua sampel diperoleh 
dengan beban antara1,4-1,9% berat kecuali 
untuk referensi DPA-yang diperoleh sebagai 
sampel2,3% berat. Karena DPA memiliki 
berat molekul rendah dibandingkan dengan 
stabilisator baru, jumlah DPA dalam mol adalah 
sekitar tiga sampai empat kali lebih tinggi pada 
sampel siap dibandingkan dengan stabilisator 
lain dan harus diambil dalam pertimbangan 
ketika hasilnya dievaluasi.

 

Gambar 2: Sebuah gambar untuk 
menunjukkan bentuk fisik dan warna stabilizer 
masing-masing. Stab-1, Stab-2 dan Stab-3 
diperoleh sebagai amorphous bubuk. Stab-4 
adalah sementara Stab-5 adalah satu-satunya 
stabilizernon-padat dan diperoleh berwarna 
pucat viscous pale-yellow liquid

Sebelum pengukuran aliran panas 
kalorimetri (HFC), tes blok pada 82 0C dilakukan 
selama 14 hari sebagai evaluasi pertama dari sifat 
stabil. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2, semua 
sampel mengembangkan warna kuning kecuali 
untuk sampel DPA, yang berubah menjadi hijau 
seperti yang diharapkan. Yang paling penting, 
tidak ada sampel menunjukkan evolusi gas 
terkenal atau reaksi pelepasan termal. Tidak 
adanya reaksi tersebut adalah prerequisate untuk 
pengukuran HFC untuk menghindari kerusakan 
pada sel. 

Untuk pengukuran HFC, sampel baru dari 
batch yang sama seperti pada tes blok siap. 
Pengukuran dilakukan pada 850C selama 181 jam 
dengan duplikat untuk memastikan stabilitas 
NC selama 10 tahun. [6] Selama pengukuran, 
aliran panas dari sampel tidak boleh melebihi 
201μW/g untuk memastikan stabilitas NC dan 
di antara sampel hanya Stab-5 dan DPA lulus uji 
(lihat Gambar 2-6).

Stab-4 Stab-5 Stab-6 

Stab-5 

 

Stab-6 Stab-4 
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Tabel 2: Gambar dari tes blok pada 820C 
pada waktu yang berbeda stabilisator

Perbandingan pertama dapat dibuat dari 
dua pasang plasticizers yang dievaluasi. Stab-3 
bekerja lebih baik sebagai stabilizer dari Stab-
2, meskipun tidak menstabilkan NC selama 
sepuluh tahun penuaan dipercepat. Perbedaan 
ini dapat dijelaskan dengan aktivasi yang lebih 
tinggi dari cincin aromatik di Stab-3, yang 
memiliki dua substituen metoksi.

Perbandingan yang sama dapat dibuat 
untuk Stab-4 dan Stab-5, dimana aktivasi 
yang lebih tinggi di Stab-5 harus memberikan 
kontribusi untuk kinerja yang lebih baik sebagai 
stabilisator.

Dalam kasus Stab-1 dan Stab-3, jumlah 
mengaktifkan substituent adalah sama. Oleh 
karena itu, stabilisasi lebih baik dari Stab-1 bisa 
disebabkan oleh hambatan sterical kurang 
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Kesimpulan

 FOI menyiapkan kelas baru stabilisator 
untuk NC propelan dengan tujuan untuk 
mendapatkan non-volatil, gelatinizing stabilizer 
yang tidak dapat membentuk senyawa 
N-nitroso pada kontak lama dengan NC. Salah 

satu produk, yaituStab-5, stabil NC selama 
lebih dari sepuluh tahun menurut sebuah 
studi HFC. Evaluasi senyawa ini terus berlanjut. 
Gelatinisation NC dan kinerjanya sebagai 
stabilizer di NC/NG-propelan berada di bawah 
penyelidikan saat ini dan akan disajikan nanti.
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DAHANA membangun Energetic Material 
Center (EMC) sebagai pusat penelitian, 
pengembangan dan produksi bahan-bahan 
berenergi tinggi dan teknologi terkait lainnya 
yang terdepan se-Asia Tenggara.

Dilandasi dengan budaya inovasi, 
pengabdian dan kesempurnaan DAHANA, EMC 
mendorong kemampuan Perusahaan dalam 
penguasaan dan pengembangan teknologi 
secara mandiri, pengembangan kualitas SDM, 
dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. 

Pembangunan EMC ini merupakan hasil 
sinergi BUMN dengan lead PT PP (Persero) 
sebagai kontraktor yang ditunjuk dengan PT 
Bina Karya (Persero) dan PT BNI (Persero) Tbk 

serta PT Telkom (Persero) Tbk. Kawasan EMC 
terbagi menjadi beberapa zona dan menaungi 
berbagai fasilitas, termasuk pusat penelitian 
dan pengembangan, pabrik (termasuk pabrik 
emulsion, pabrik detonator, pabrik DANFO, 
Booster dan pabrik Shaped Charges), gudang 
berikat, laboratorium, pusat pelatihan, dan 
fasilitas pendukung lainnya.

Di komplek EMC juga tersedia area uji coba 
bahan peledak yang mumpuni dan berstandar 
internasional baik untuk uji coba maupun 
pemusnahan bahan peledak. Sehingga 
diharapkan dapat mencetak para profesional 
yang kompeten di bidang bahan peledak dan 
bahan berenergi tinggi lainnya. 

D-Review

Pusat Pengembangan Bahan Berenergi Tinggi

Energetic Material Center
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EMC juga mendukung GREEN CONCEPT 
yang termasuk Land Efficient, Energy Efficient, 
Water local & environmental friendly material, 
dan healthy indoor air. Dengan begitu, EMC 
yang peletakan batu pertamanya oleh Menteri 
Pertahanan RI pada 4 Desember 2010 lalu ini 
siap menjadi kebanggaan bangsa dengan 
mengusung semangat keberpihakan kepada 
pelestarian alam dan lingkungan sekitarnya.

Dengan dimulainya fase baru ini, DAHANA 
mempertegas komitmen perusahaan dalam 
membangun industri nasional di bidang bahan 
peledak demi kemandirian bangsa dan daya 
saing dalam peta perekonomian dunia.

KAMPUS DAHANA

DAHANA juga menyadari berada dalam 
industri yang unik sehingga kebutuhan tenaga 

kerja khususnya para profesional di bidang 
bahan peledak dan materi berenergi tinggi 
relatif sulit didapat. Oleh karena itu, perusahaan 
mengembangkan pusat pelatihan khusus 
untuk mencetak tenaga profesional di bidang 
ini dengan membangun pusat pelatihan dan 
pengembangan di EMC yang juga disebut  
“Kampus”. 

Gedung Kampus yang merupakan singkatan 
Kantor Manajemen Pusat berhasil meraih 
sertifikat “green building” setelah memenuhi 
standar yang ditetapkan oleh Green Building 
Council Indonesia (GBCI) terkait pemenuhan 
standar GREEN CONCEPT seperti standar tahan 
gempa, keamanan untuk kebakaran gedung, 
dan aksesibilitas penyandang cacat.Selain 
itu, KAMPUS DAHANA juga diganjar dengan 
penghargaan Juara 1 Kategori Bangunan 
Gedung Hemat Energi “GEDUNG BUMN” dalam 
Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2012.
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N a r s i s

Hari itu langit masih gelap, namun suara 
ayam telah berkokok bersautan. Seorang 
wanita berusia 53 tahun keluar dari rumahnya 
menuju kantor Pengelola Sumur Barang 
(PSB) PT DAHANA (Persero) Subang. Langit 
gelap tidak menyurutkan dirinya untuk 
membersihkan halaman kantor PSB, sapunya 
terus mengayun mengumpulkan sisa daun 
kering yang berjatuhan, dan dibuangnya. 

Setelah tuntas menyapu halaman ia 
bergegas mengerjakan pekerjaan lainnya. 
Wanita yang selalu mengenakan kerudung 
ini pun langsung membersihkan ruangan, 
menyapu dan mengepel lantai perkantoran 
PSB.  Tidak biasanya ia mulai pekerjaannya 

sepagi ini. Hal itu dikerjakan hanya dihari 
tertentu saja, jika area PSB akan digunakan 
untuk kegiatan upacara.  Di hari-hari biasa ia 
mulai aktivitasnya pada jam enam pagi.

Ia adalah Unengsih, wanita asal Dusun 
Sadawarna yang sudah lima tahun bekerja di 
DAHANA. Ia mengikuti jejak suaminya yang 
lebih awal sudah bekerja di DAHANA. Bersama 
suaminya, Unengsih menjadi karyawan harian  
lepas (Harpas) DAHANA dan mendapat tugas 
mengelola area PSB. 

“Saya memilih ikut kerja sama suami, 
daripada diam di rumah, kalau kerja kan 
lumayan ada pemasukan buat ke dapur,” terang 
Unengsih kepada DFile (25/9/2015).

Unengsih dikalangan karyawan DAHANA 
lebih dikenal dengan nama Bi Ade. Tidak 

jarang ia harus melayani permintaan 
karyawan yang ingin dibuatkan minum, 

seperti teh atau kopi. Suatu ketika, 
saat ia hendak membuat kopi, 

ternyata gulanya habis. Tanpa 
sepengetahuan orang lain, 

tak jarang iapun mengeluarkan 
uangnya sendiri untuk membeli 

gula.

“Kalau lagi ada uang mah, pakai uang saya 
saja, ya mun teu aya (Kalo tidak ada) kasbon 

dulu ke warung,” terang bi Ade.

Ia pun mengungkapkan, 
dengan adanya DAHANA dan 
EMC-nya telah membantu dirinya 
dalam meningkatkan tarap 
perekonomian keluarganya. 
Sebelum ia bekerja di DAHANA, 
ibu dari tiga anak ini hanya 
seorang ibu rumah tangga. 
Karena meningkatnya 
kebutuhan hidup, akhirnya 
ia ikut serta mengikuti 
suaminya menjadi pekerja 
lepas DAHANA.

“Ibi tidak punya kebun, 
tidak punya sawah, jadi ikut 
kerja disini aja, Alhamdulillah 
masih diterima,” ujarnya. 
(SYA)

Bi Ade, Penyaji Kopi dari Sadawarna
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Menginjakkan kaki di Kampus Dahana 
menjadi sangat istimewa baginya. Lokasi 
kerja nun jauh di Pulau Borneo membuatnya 
tidak bersentuhan langsung dengan kantor 
pusat. Dialah Kinaryo Subiyanto, Foreman 
Pergudangan Bati-bati, Banjarmasin.

Pria yang biasa dipanggil Kinar ini hadir ke 
Subang dalam moment istimewa perayaan HUT 
DAHANA ke-49 pada 22 Oktober 2015. Lebih 
istimewa lagi, Kinar menjadi salah seorang yang 
terpilih sebagai karyawan berprestasi 2015.

Pria yang lahir di Cimahi 40 tahun lalu ini 
menghabiskan masa kecilnya d Malang dan 
Jember. Takdir membawanya merantau ke 
Kalimantan Selatan pada 1997.

Pertemuannya dengan DAHANA sendiri 
baru terjadi pada 2006 silam.

“Pekerjaan saya tidak jauh dari 
pergudangan. Sebagai admin gudang, 
operasional dan supporting divisi untuk 
perizinan di area Kalsel,” tutur Kinar.

Penghargaan sebagai karyawan 
berprestasi sangat disyukurinya. 
Terlebih untuk pertama kalinya 
bisa datang langsung ke Kampus 
Dahana.

Menurutnya, selama di 
DAHANA banyak suka dan duka 
yang dialaminya.

“Saya senang di DAHANA, 
rekan-rekan tidak pelit 
berbagi ilmu,” ujar pria yang 
menikahi gadis solo dan saat 
ini dikaruniai dua anak.

Kinar pun berharap, 
perusahaan lebih banyak 
memberikan pelatihan-
pelatihan yang menunjang 
kompetensi karyawan 
seperti dirinya.

“Semoga ke depan 
semakin banyak pelatihan 
sehingga kemampuan 

karyawan semakin meningkat di samping 
pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan 
oleh instansi terkait,” harapnya.

Apa yang bisa akan saya kerjakan, yang 
tidak bisa saya akan belajar, itulah prinsip yang 
dipegang oleh Kinar. (jjs)

Kinaryo Subianto

Karyawan Berprestasi dari Bati-Bati
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Pembaca Menulis

sehat untuk kemajuan suatu bangsa, tapi saat 
dibenturkan dengan kewajiban memajukan 
perusahaan kita tidak segan-segan mengatakan 
GCG, anti bribery adalah sebagai hambatan. 
Kadang terpaksa setuju bahwa korupsi dan 
kolusi diperlukan untuk kemajuan perusahaan. 
Untuk dilema tersebut saya hanya bisa 
membesarkan hati dengan mengatakan, dunia 
bukan hanya Hitam Putih, ada juga daerah abu-
abu dengan gradasi dari Hitam ke putih, ada 
sedikit orang yang berada di area hitam, ada 
sedikit orang yang berada di area putih, tetapi 
untuk saya pribadi yang berada di zona abu-abu 
hanya berusaha sebanyak mungkin mengarah 
ke sisi putih.

Kembali tentang kemandirian bangsa, 
konon katanya Korea Selatan sebelum menjadi 
salah satu raksasa industri elektronik juga 
sempat terseok-seok, satu hal yang membuat 
industri elektronik di Korea Selatan maju karena 
kesadaran warganya, mereka tidak keberatan 
membeli produk dalam negeri yang masih 
berkualitas rendah dengan harga mahal, dengan 
demikian perusahaan-perusahaan bisa terus 
mengembangkan teknologinya.  Semangat 
nasionalisme yang berhasil membangun 
Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan kita, 
apa masih ada semangat rela berkorban untuk 
kepentingan negara?

Banyak dari kita yang menuntut perubahan 
tetapi tidak mau menciptakan perubahan, yang 
lebih parah lagi kita ingin perubahan tetapi 
tidak mau terkena dampak negatif perubahan. 
Ingin produk dalam negeri tidak kalah dengan 
produk luar negeri, tapi sudah siapkah kita 
mengganti Samsung atau Apple kita dengan 
Nexian atau Mito? Lalu bagaimana dengan 
Dahana?, kandungan lokal yang diupayakan 
dalam produk Dahana apakah karena rasa 
nasionalisme atau sekedar tuntutan pasar? Kira-
kira apa komentar kita seandainya laptop kantor 
kita ganti dengan zyrex atau advan. Atau mobil 
dinas menggunakan mobil esemka.

Apapun kondisinya, inilah bangsa 
(perusahaan) kita, ingat kata-kata God Bless, 

“ Kasihan bangsa yang memakai pakaian yang tidak 
ditenunnya, 

memakan roti dari gandum yang tidak dituainya 
dan meminum anggur yang tidak diperasnya ”

~ Bangsa kasihan - Khalil Gibran ~

Entah kenapa saya suka sekali dengan puisi 
tersebut, mungkin karena saya merasa bangsa 
ini seharusnya bisa menjadi bangsa yang lebih 
besar dengan segala sumber dayanya. Mungkin 
karena saya yakin bangsa ini masih bisa berubah 
mejadi digjaya jika kita semua  benar-benar 
mencintai bangsa ini.

Kata AA Gym, cara efektif merubah bangsa 
ini adalah dengan merubah diri sendiri, mulai 
dari yang paling kecil, dan mulai dari sekarang. 
Semudah itu kah?.... sepertinya  tidak. Manusia 
adalah mahluk sosial, yang segala tindakannya 
pasti dipengaruhi dan mempertimbangkan 
lingkungan sekitar. Misalnya hampir semua dari 
kita pasti akan mengatakan korupsi, kolusi dan 
nepotisme adalah perbuatan salah dan tidak 

BUDAYA KITA

Nasional.is.me, Mulai Dari Diri Sendiri 
Untuk Kemandirian Bangsa

Oleh:  Abdul Haris Atbaro
Senior Manager Operasi DTU 2
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“lebih baik disini, rumah kita sendiri”. Dian nafi 
dalam bukunya sarvatraesa: Sang Petualang 
berucap: “Silahkan jadi kritikus tentang apapun 
di negeri (perusahaan) ini, tapi jangan lupakan 
nasionalisme kalian.  Jangan cuma kaya kritik 
tapi miskin jiwa negarawan”.  Jadikan  bangsa ini 
adalah kita, nasional.is.me.

 
Kepemimpinan & Profesionalisme,
be a leader not a bos

Seperti apa sih pemimpin yang baik dan 
profesional? Apakah pemimpin itu harus yang 
terbaik dan paling tegas diantara yang ada. 
Kalau pemimpin haruslah yang terbaik, saat 
diangkat menjadi Khalifah pertama Abu Bakar 
as Shidiq tentunya tidak akan berkata seperti ini. 

“Saudara-saudara, aku telah diangkat 
menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang 
terbaik diantara kalian semuanya, untuk itu jika 
aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku 
berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu 
adalah amanah, sedangkan kebohongan itu 
adalah pengkhianatan. “

Atau seandainya pemimpin haruslah orang 
yang paling tegas, tentu saat diangkat sebagai 
khalifah kedua menggantikan Abu bakar, Umar 
ibn Khatab tidak akan menangis dan berkata :

“Aku ini keras, banyak orang yang takut 
padaku. Kalau aku nanti salah, lalu siapa yang 
berani mengingatkan?”

Ada kisah inspiratif dari seorang Charles 
Schwab, dia adalah salah satu orang pertama 
yang di gaji  lebih dari satu juta dollar pertahun 
dan dipilih untuk menjadi presiden  perusahaan 
baja ternama di Amerika pada tahun 1921. Yang 
membuat Schwab menjadi pimpinan dan di 
bayar 1 juta dollar saat itu bukan karena ia paling 
pintar atau seorang genius dibidang industri 
baja. Schwab sendiri mengatakan banyak 
orang yang lebih tahu mengenai rekayasa 
baja, dia dipilih sebagai presiden perusahaan 
baja tersebut adalah karena kemampuannya 
mengembangkan kemampuan seseorang 
dengan cara menghargai dan mendorong 
semangatnya. Schwab mengatakan “Saya suka 
memberi penghargaan namun segan mencari 
kesalahan, kalau saya menyukai sesuatu, saya 
sepenuh hati dalam penerimaan dan saya 
royal dalam memberikan pujian”. Itulah yang 
di lakukan schwab, tapi apa yang rata-rata 
dilakukan orang? Biasanya berlawanan dengan 

itu, kalau mereka tidak menyukai sesuatu, 
mereka menyalahkan bawahan mereka, 
kalau mereka menyukainya, mereka tidak 
mengatakan apa-apa (kalau tidak malu ingin 
rasanya mengganti kata “mereka” dengan kata 
“saya”).

Sikap tegas penting dimiliki seorang 
pemimpin, tetapi harus di dampingi dengan 
kebijaksanaan. Dengan kekuasaan kita bisa 
memaksa anak buah kita yang bandel untuk 
menggunakan safety helmet dengan ancaman 
akan diberi sanksi atau dipecat, pertanyaannya 
sampai kapan perintah itu akan di turuti, mungkin 
hanya sampai kita membalikan badan.  Jika sikap 
tegas saja tidak cukup untuk menggerakkan 
orang melakukan yang kita inginkan, lalu apa?  
Satu-satunya cara yang bisa menggerakkan 
kita melakukan apapun adalah dengan 
mendapat apa yang kita inginkan.  Desakan 
paling dalam yang diinginkan dan menjadi sifat 
dasar manusia adalah “Hasrat untuk menjadi 
penting”.  Saat saya jadi site koordinator ada 
seorang karyawan yang disamping berperangai 
buruk juga sangat senang menularkan perangai 
buruknya ke karyawan lain. Teguran dan 
sanksi sama sekali tidak membuat karyawan 
tersebut berubah. Hingga disatu  kesempatan 
saya meluangkan waktu bermain kerumah 
karyawan tersebut, tidak bercerita mengenai 
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pekerjaan, tidak membicarakan kesalahan 
yang bersangkutan, hanya sekedar silaturahmi 
dan membahas kehidupan sehari-hari dan 
sesekali meminta saran dan pendapat yang 
bersangkutan untuk hal-hal diluar pekerjaan. 
Ajaib, tidak perlu waktu lama karyawan tersebut 
langsung berubah, esoknya dia sudah menjadi 
yang paling pertama hadir di tempat kerja.  Saya 
yakin bukan karena rasa takut akibat kunjungan 
saya yang menggerakkan karyawan tersebut 
untuk disiplin, tetapi perasaan telah menjadi 
penting. Terkadang untuk tidak merusak rasa 
penting seseorang kita harus berusaha untuk 
memberi pelajaran dengan cara seolah-olah 
tidak mengajari, dan hal-hal yang tidak diketahui 
seolah-olah hal yang terlupa, bagaimana kita 
lebih tahu tetapi tidak mengatakan hal tersebut.

Tentunya banyak hal lainnya yang harus 
dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin 
yang baik dan profesional seperti visi, tanggung 
jawab, kemampun komunikasi, knowledge 
tetapi yang paling penting adalah bagaimana 
memahami orang lain seutuhnya. Bos di ikuti 
karena kekuasaannya, pemimpin diikuti karena 
tauladannya.

Amanah & Pelayanan, harus berani 
memutus mata rantai ke tidak amanahan

Beberapa waktu ini kita (saya)seperti 
dipaksa tidak boleh bosan mendengar berita 
perseturuan KPK & Polri, sejak kecil saya terbiasa 

menilai selain agama tidak ada sesuatu  yang 
bersifat mutlak, diantara hitam dan putih ada 
banyak zona gradasi abu-abu. Dalam kasus ini 
saya tidak ingin bilang tersangka KPK atau Polri 
benar atau  salah (memangnya saya ahli hukum?). 
Tapi saya yakin baik tersanga KPK dan kepolisian 
adalah orang baik tetapi pernah berbuat 
salah dan mungkin sedang mencoba berbuat 
amanah. Orang baik bukan berarti harus orang 
suci yang tidak pernah berbuat salah dan dosa.
Waktu kecil kita diajarkan “karena nila setitik 
rusak susu sebelanga” sehingga kita lupa “Najis 
tidak merusak air 2 qullah selama tidak berubah 
warna dan baunya”. Atas kasus tersebut banyak 
orang berfikir kalau tidak ingin borok kita dilihat 
orang, jangan coba-coba membuka borok orang 
lain. Tapi kalau borok terus disembunyikan dan 
tidak diobati tentunya cepat atau lambat akan 
membunuh kita.

Terus apa hubungannya cerita tadi dengan 
menjadi amanah di perusahaan?  Dalam 
hubungan antara atasan dan bawahan, 
saya pribadi sering merasakan hal-hal yang 
menghambat untuk bersikap amanah dan 
memberikan pelayanan yang baik ke perusahaan 
adalah rasa toleransi atas kesalahan-kesalahan 
yang terjadi dengan pembenaran bahwa saya 
juga dulu melakukan yang sama.  Mungkin 
sifat amanah akan mudah diaplikasikan  jika 
kita mau lebih dahulu mengakui kesalahan diri 
sendiri dan mau memaafkan kesalahan orang 
lain. Jangan mewariskan perbuatan salah kita 
ke generasi penerus dan jangan juga terbiasa 
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meng copy paste kesalahan pendahulu untuk 
membenarkan kesalahan kita.  Seperti kata 
Inul... “masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau 
ungkit jangan ingatkan aku”. Hidup harus 
terus bergerak maju, kaizen kata orang jepang, 
sedangkan untuk muslim ingatlah:

“Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari 
kemarin adalah orang yang beruntung. Bila hari 
ini sama dengan kemarin, berarti orang merugi. 
Dan jika hari ini lebih jelek dari kemarin adalah 
orang celaka”

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w, 
bersabda, “Tunaikanlah amanat kepada 
orang yang mempercayakan kepadamu dan 
janganlah kamu mengkhianati orang yang 
mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 
Kalau menghianati orang yang menghianati kita 
saja tidak boleh, apalagi menghianati sesuatu 
yang sudah menghidupi kita selama ini.

Inovatif dan keunggulan, never ending 
improvement

Ditahun 2012 saya mendapat kesempatan 
mengerjakan proyek yang terbilang baru untuk 
Dahana, demolisi bangunan. Dengan segala 
keterbatasan pengetahuan dan informasi, 
proyek demolisi meruntuhkan 4 unit silo dan 1 
unit chimney dilakukan dengan hasil 1 chimney 
sukses di runtuhkan sementara 4 unit silo masih 
berdiri dengan gagah ditempatnya masing-
masing, alhasil alat beratpun dikerahkan untuk 
menuntaskan proyek tersebut. “Kegagalan” 
proyek tersebut meruntuhkan segenap 
rasa percaya diri yang menggebu-gebu 
saat meyakinkan pihak konsumen untuk 
memenangkan dan melaksanakan proyek 
tersebut. Rasa sedih, kecewa dan kehilangan 
rasa percaya diri itu sedikit bisa terobati saat 
mengingat bahwa seorang Thomas Alva 
Edison butuh 1000 kali percobaan untuk dapat 
menemukan lampu pijar, dan atas percobaan-
percobaanya tersebut Edison tidak pernah 
menyebutnya sebagai kegagalan, tetapi dia 
menyebutnya saya berhasil menemukan 999 
cara yang salah membuat lampu pijar sebelum 
akhirnya menemukan satu cara yang benar.

Semua industri pasti akan menemui 
titik jenuh dimana industri tersebut tidak 
berkembang lagi dan harus membuat 
perubahan untuk tetap bertahan. Beberapa 
perusahaan besar, sebut saja misalnya Nokia 
yang tidak bisa mengembangkan diri akhirnya 
harus gulung tikar.

Beberapa teori menjelaskan sebab 
keruntuhan raksasa nokia adalah munculnya 
innovator dilemma, dimana penguasa pasar 
itu ragu melakukan inovasi lantaran takut 
produk inovasinya itu akan meng-kanibal atau 
menghantam balik produk utamanya yang masih 
laku di pasaran. Nokia ragu mengembangkan 
aplikasi smart phone lantaran takut produk 
utamanya, symbian, kehilangan pasar. 

Dan saat mereka sadar, segalanya telah 
terlambat. Kompetitor yang sigap dan nothing to 
lose dengan segera mengambil kesempatan itu. 
Lalu meninggalkan sang incumbent (penguasa 
pasar saat itu) terpelanting ke pinggir arena.

Aliansi Global, karena kompetitor kita 
menjadi berarti

Teringat comic superman yang pernah saya 
baca waktu kecil, dimana superman terbang 
membawa anak kecil yang di vonis sakit berat 
dan tidak bisa hidup lama lagi, saat anak itu 
turun, dia di tanya oleh orang tuanya, apa yang 
kamu lihat dari atas sana. “saya melihat sungai, 
laut, gunung-gunung, bangunan, tapi saya tidak 
melihat batas-batas antar negara”. Membuat 
saya kecil sedikit sadar Tuhan tidak memisah-
misahkan kita, kita yang sering memisah 
misahkan diri sendiri. Dan perlahan lahan 
batas antar negara pun akan semakin samar. 
Lihat saja AFTA/MEA, si pesimis akan melihat 
negeri kita akan segera dibanjiri pendatang dari 
negara lain, si optimis akan melihat kita bisa 
mengembangkan diri lebih luas lagi.

Dalam kebaikan Tuhan senang kita 
melakukannya secara berjamaah. Sering kita 
melihat deretan jalan yang berisi kumpulan 
pedagang-pedagang yang sama, katakanlah 
deretan para pembuat stempel, deretan 
tukang duplikat kunci, deretan penjual barang 
bekas, dan lain-lain. Ternyata kompetitor 
tidak selamanya bisa merugikan, dengan 
aliansi para pedagang tersebut justru berhasil 
membesarkan pasar bidangnya masing-masing.
Buat yang rindu masa-masa monopoli, saya 
tutup tulisan ini dengan mengutip kata-kata 
AA Gym, apa artinya menjadi juara tanpa lawan. 
Wallahu a’lam bishawab.
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