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Saatnya Berbagi
Bulan ramadhan memberikan banyak
hikmah. Tagline kepedulian terhadap sesama
menjadi isue utama yang diusung dalam
berbagai kegiatan di bulan ini. Seperti yang
dilaksanakan oleh PT DAHANA (Persero) dan
seluruh BUMN yang ada di Indonesia dalam
kemasan Safari Ramadhan – BUMN Hadir Untuk
Negeri.
PT DAHANA (Persero) berbagi kepada
sesama dengan menggelar sembako murah,
santunan anak yatim, pasar murah ramadhan
dan buka puasa bersama.
Tidak hanya
di Subang, tempat kantor pusat berada,
DAHANA juga membagikan sembako murah di
Kabupaten Tasikmalaya.
Selain berbagi dengan masyarakat, DAHANA
juga sebelumnya menggelar penghijauan di
Hutan Kota Ranggawulung Subang. Kegiatan
ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga
kelestarian alam dan menjaga keseimbangan
ekosistem.
Tidak ketinggalan, program kemanusiaan
juga tercatat dengan membantu korban
bencana banjir bandang Cihideung, Cisalak.

Selain dari program CSR perusahaan, karyawan
juga turut peduli dengan memberikan bantuan
melalui Serikat Pekerja Dahana (Sejadah).
Sejadah juga meluncurkan program Ramadhan
Ceriakan Anak Yatim (RACIKAN) Sejadah
dengan menyantuni anak yatim di panti asuhan
yang berada di Subang.
Pembaca yang budiman,
Selain berita terkait aksi sosial, Dfile edisi
ini juga diisi dengan berbagai berita lainnya
tentang kegiatan DAHANA.
Sebut saja
kunjungan KPK dan Dirintelkam Polda Jabar
ke Kampus Dahana. Juga ada rubrik Site yang
membahas salah satu site yang menjadi surga
bagi para pemancing. Wah, dimana?
Di halaman akhir, pembaca juga dapat
menyimak liputan santai dari pembaca menulis
dan rubrik Narsis. Bercerita tentang harapan
DAHANA menjadi icon baru Kota Subang, dan
juga kisah dua wanita dengan cerita berbeda.
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Kata Manajemen
Asep Maskandar – GM Divisi Kuari & Konstruksi

Tinggalkan Cara Lama, Kita Perlu Cara Baru
Dengan kondisi pasar yang belum
bersahabat,
ditambah
dengan
kondisi
persaingan yang sudah tidak ‘fair’ seperti saat ini
tentunya kita perlu sekuat tenaga mengerahkan
semua energi untuk berupaya agar tetap eksis
dengan kondisi yang tetap bagus. Hal yang
perlu dilakukan adalah dengan melakukan
perubahan total.
Menghadapi situasi dan kondisi saat ini,
baik internal maupun eksternal, diperlukan
pemikiran-pemikiran baru. Cara-cara lama
sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau ada yang
bilang “Ok, saya tahu” itu berarti ketinggalan
jaman. Sekarang eranya media elektronik, serba
baru, serba cepat dan serbaneka.

Saat ini kita tengah berada dalam kondisi
ekonomi yang tidak bersahabat. Pertumbuhan
ekonomi global bisa dikatakan masih
lemah, dan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi domestik. Bisnis industri, khususnya
industri tambang masih berada diposisi
bawah dan belum memberikan tandatanda beranjak membaik. Pemerintah terus
berupaya melakukan langkah-langkah untuk
perbaikan pertumbuhan ekonomi dengan
mengeluarkan
kebijakan-kebijakannya.
Namun, pertumbuhannya terasa masih belum
sesuai harapan pelaku usaha.

Seorang guru besar Manajemen, Husaini
Usman mengatakan bahwa perubahan
organisasi adalah perpindahan ke arah yang
lebih baik untuk mempertahankan keberadaan
organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman.
Jika dalam jangka waktu tertentu sebuah
organisasi tidak melakukan perubahan, dapat
dipastikan organisasi itu akan ketinggalan.
Bahkan bisa kehilangan keberadaan dalam
bidangnya. Karena organisasi yang fleksibel
dalam menerima perubahan yang terjadi akan
tetap mempertahankan keberadaannnya.
Ini artinya, untuk melewati situasi dan kondisi
saat ini, kita harus melakukan perubahan. Kita
tidak harus kaku akan perubahan, tidak perlu
alergi dengan perubahan. Kita harus dinamis

dan fleksibel. Bisa bertahannya kita sekarang ini
karena perubahan itu sendiri, dan sampai saat
ini perubahan itu harus tetap dilakukan.
Mengutip penjelasan Jeff Davidson, penulis
buku Change Management yang menerangkan
bahwa makna perubahan itu merujuk pada
terjadinya sesuatu yang berbeda dengan
sebelumnya. Perubahan juga bisa bermakna
melakukan hal-hal atau tindakan dengan
cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi
teknologi baru, memasang sistem baru,
mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru,
penggabungan, melakukan reorganisasi atau
terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu
yang sangat signifikan.
Salah satu dasar untuk melakukan perubahan
yaitu dimulai dari budaya perusahaan. Bukan
kita harus melakukan perubahan pada budaya
perusahaan, namun yang perlu dirubah itu
adalah dalam tindakan atau upaya dalam
mengaplikasikan budaya perusahaan. Kita
memang harus mempertahankan budaya
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yang sudah baik, seperti tepat waktu, mari
kita pertahankan. Tapi yang lainnya, harus
lebih ditingkatkan lagi dalam mewujudkannya
seperti keunggulan, inovasi, aliansi global dan
kepemimpinan.
Perubahan itu akan terus ada, cara-cara
lama perlu ditinggalkan. Kita harus melakukan
‘kekinian’ agar bisa terus bertahan dalam
kondisi apapun, seperti halnya kondisi saat ini.
Apalagi sekarang perintah pemegang saham,
DAHANA harus tumbuh secara ‘Inorganic’
artinya harus melaksanakan strategi usaha
dengan cara merger atau akuisisi, itu pasti akan
merubah segalanya yang sudah ada pada kita.
So, selamat datang wahai generasi muda
DAHANA di dunia kompetisi yang baru, ini
adalah dunia anda dan saatnya sekarang giliran
anda untuk memajukan DAHANA lebih baik
lagi. Tentunya dengan ide-ide baru yang cerdas
kompetitif.
DAHANA, be Excellent..!
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Si Bintang

Harmoni Kebersamaan
Urusan membesarkan bisnis, bisa jadi bukan
hal sulit buat manajemen sebuah perusahaan
besar. Berbagai permasalahan besar akan
bisa diselesaikan dengan cara yang jitu dari
pemikiran para manajemen perusahaan yang
profesional.

dengan masyarakat di Kecamatan Cibogo,
tempat kantor pusat dan pabrik berdiri saat ini.
Pendekatan masif pun dilakukan perusahaan
pada masyarakat sekitar yang pada akhirnya
menganggap kehadiran perusahaan sebagai
pendukung ekonomi penduduk setempat.

Namun sukses dengan perkara bisnis, tak
jadi jaminan perusahaan bisa akur dengan
masyarakat sekitar. Para bos perusahaan
kerap pusing tujuh keliling berurusan dengan
penduduk
sekitar
tempat
perusahaan
beroperasi.

Banyak kebijakan ditelurkan direksi
perusahaan untuk membantu masyarakat
sekitar, dari mulai memberikan izin pengelolaan
lahan pada masyarakat, membantu perbaikan
jalan dan sekolah, membantu permodalan UKM
setempat, dan bantuan rutin paket sembako
sebagaimana yang dilakukan baru-baru ini.

Di dunia ini, banyak perusahaan meski
berhasil mencatatkan laba besar, pemberitaan
perusahaan di media masa tak pernah jauh
dari kata demo tuntutan penduduk, unjuk
rasa, pendudukan tanah, sampai terkadang
berujung pada tindakan anarkis. Penyebabnya,
tak lain kurangnya kepedulian perusahaan
pada penduduk sekitar.
Hal inilah yang disadari betul PT DAHANA
(Persero). Sekedar gambaran, sejak masih
berkantor pusat di Tasikmalaya, BUMN bahan
peledak ini rutin melakukan kegiatan sosial
pada masyarakat sekitar perusahaan.
Di awal kepindahannya ke Subang dari
Tasikmalaya, DAHANA ingin tumbuh bersama



Tak jarang, direksi perusahaan juga
meluangkan
waktunya
‘blusukan’
ke
perkampungan
di
sekitar
perusahaan.
Pendekatan tersebutlah yang menjadikan
DAHANA bisa mengakomodasi keinginan
masyarakat sekitar, dan juga sebaliknya,
perusahaan menganggap masyarakat sekitar
sebagai penunjang bisnis berkelanjutan.
Tumbuh
bersama
lingkungan
dan
masyarakat adalah ruh perusahaan untuk
kemajuan bisnis. Harmoni yang terjalin selama
ini memberi irama dalam gerak laju perusahaan
sehingga membukukan pencapaian yang
sangat baik di usia yang ke-50 tahun ini. (idr)

PT DAHANA (Persero)
Energetic Material Center
Jl. Raya Subang - Cikamurang Km.12
Cibogo, Subang 41285
Phone. +62 260 742 3333
Fax.
+62 260 742 3888
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(kika) Rezki Feriyanto, Ferial Manaf, Mustar Bona Ventura (Komisaris), Bambang Agung, Susilo Hertanto, Heri Heriswan (Direksi)
(depan) Widodo (Komut), Budi Antono (Dirut)

Direksi, Komisaris dan Karyawan PT DAHANA (Persero)
Mengucapkan:

Minal Aidin Walfaizin
Mohon maaf lahir dan batin

Menara MTH 17th Floor
Jl. MT Haryono Kav.23
Jakarta 12820
Phone. +62 21 837 823 17
Fax.
+62 21 837 823 27
Website
Facebook
Twitter
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File liputan

Ini Alasan KPK Sambangi Kampus DAHANA
Sebagai lembaga antirasuah, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dalam
dimensi lain yang memiliki banyak kemiripan
dengan perusahaan bahan peledak PT DAHANA
(Persero). Hal ini dikatakan oleh Kepala Bagian
Perencanaan Strategis Organisasi & Tatalaksana
Setjen KPK, Yonathan Demme Tangdilintin,
saat menyambangi Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA, Subang, pada Rabu, 18
Mei 2015.
Kedatangan 11 orang tim KPK dari empat
kedeputian dan setjen di KPK ke PT DAHANA
ini dalam rangka studi banding untuk menggali
lebih dalam wawasan mengenai perusahaan
DAHANA. Yonathan mengaku, sebelum
melakukan kunjungannya ke DAHANA, ia
telah banyak menggali tentang track record
perusahaan handak yang berpusat di Subang
ini. “Dalam melakukan kunjungan, kami selalu
selektif, dan kami telah mencari tahu tentang
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track record kesuksesan DAHANA. Sampai
akhirnya kami putuskan untuk belajar, sharing
ke DAHANA,” ujar Yonathan kepada Dfile.
(18/5/206).
Kepada Dfile, Yonathan mengungkapkan
alasan memilih DAHANA sebagai perusahan
untuk agenda studi bandingnya. Ada beberapa
alasan yang diungkapnya. Salah satunya untuk
mempelajari sistem manajemen resiko yang
diaplikasikan di PT DAHANA (Persero).
Menurutnya, sebagai perusahaan yang
bergerak dalam industri bahan peledak,
DAHANA
sudah
banyak
mendapat
penghargaan dan prestasi serta pengakuan
dari stakeholdernya. “Kami perlu mempelajari
manajemen resiko yang ada di DAHANA. Kami
dari KPK merasa bahwa secara institusi di KPK,
kami harus lebih persisten lagi membangun
manajemen resiko di KPK. Selain itu kami harus
- No. 78 / Juli - Agustus 2016

memperhatikan juga masalah perencanaan
strategis dan pengukuran kinerja. Bagaimana
PT DAHANA secara institusi juga membangun
sistem perencanaan strategis dan pengukuran
kinerja,” ungkapnya.
Alasan lainnya, Team KPK ingin melihat
dan mempelajari bisnis yang beretika dan
kepatuhannya, karena hal ini sangat berkaitan
dengan aspek pembinaan SDM, bagaimana
proses pengembangan dan pengawasan
pegawainya. Mengingat DAHANA adalah
produsen bahan peledak komersil maupun
militer.
“Berbicara juga tentang resiko sangat tinggi.
Nah, ini juga terkait dengan pengelolaan sistem
keamanan dan pengawasan pegawainya. Lalu
sistem keamanannya, proses keamanannya di
DAHANA,” kata Yonathan.
- No. 78 / Juli - Agustus 2016

Kunjungan KPK ini pun tidak lepas dengan
gedung baru yang dimiliki oleh KPK yang
menerapkan sistem Green, Smart & Secure
Building. Mirip dengan apa yang telah dilakukan
oleh DAHANA yang telah meraih sertifikat
platinum dari Green Building Council Indonesia
(GBCI).
Studi banding KPK di PT DAHANA
berlangsung selama dua hari, 18-19 Mei
2016. Team KPK diterima oleh Direktur
Keuangan & SDM Susilo Hertanto dan team
yang memberikan materi tentang, Green
Building Concept, Sistem Pengelolaan SDM,
Perilaku terhadap etika dan hukum, Good
Corporate Governance, serta tentang Security
Management System. (SYA)
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File liputan

Pengusaha di Subang Berkumpul
di DAHANA
Lima BUMN Hadir di BALT MILITARY EXPO 2016,
Gdansk Polandia
Dalam rangka meningkatkan peluang
ekspor dan kerja sama di wilayah Eropa,
Kementerian BUMN mengikutsertakan lima
BUMN Industri Pertahanan dan Teknologi
Tinggi dalam Balt Military Expo ke-14 tahun
2016. Kelima BUMN, PT PAL, PT Dirgantara
Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT
Len Industri ambil bagian dalam pameran
yang digelar di Amber Expo Exhibition and
Convention Centre, Gdansk Polandia pada 2022 Juni 2016. Delegasi Indonesia ini dipimpin
langsung oleh Deputi Menteri BUMN Bidang
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan
Media, F. Harry Sampurno.
Pameran selama tiga hari ini oleh
penyelenggara difokuskan pada maritime
safety and security, the latest defence systems,
sea and land rescue. Sementara itu, kedeputian
BUMN bidang PISM (Pertambangan, Industri
Strategis,dan Media)
yang membawahi
cluster National Defence dan High Technology
menggunakan
kesempatan
ini
untuk
mendorong 5 BUMN yang hadir bersinergi untuk
memperkenalkan produk yang dimilikinya.
“Lebih jauhnya dapat menangkap peluang
pasar dan kerja sama dengan industri sejenis
yang turut hadir di pameran ini,” ungkap F.
Harry Sampurno.
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PT Dirgantara Indonesia menghadirkan 3
produk utamanya termasuk pesawat N219,
disamping portofolio bisnis lainnya di bidang
aircraft services dan aerostructure. Sementara
PT PAL mempromosikan produk Fast Attack
Missile (FAM) Ship – 60 M dan Strategic Sea Lift
Vessel – 123 M. PT Pindad menampilkan produk
Kendaraan Tempur Anoa 6x6 dan Komodo 4x4
– Senjata Senapan Serbu SS2 serta Pistol G2 –
Amunisi Kaliber Kecil dan Kaliber Besar serta
Bomb Udara. PT Dahana memperkenalkan
explosives untuk defense dan juga sektor
lainnya, dan PT Len Industri menampilkan
Combat Management System yang terintegrasi
dengan kapal perang, Tactical Data Link dan
Radio Komunikasi HF dan VHF yang merupakan
Radio Komunikasi secure terintegrasi pertama
di Indonesia.
Produk Indonesia yang dipamerkan di
Balt Military Expo 2016, Gdansk Polandia, ini
mendapatkan perhatian sejumlah pengunjung.
Secara umum, pengunjung expo tidak
menyangka pesatnya kemajuan teknologi
dan industri pertahanan di Indonesia, seperti
disampaikan oleh media yang berkunjung ke
booth Indonesia.
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Plt. Bupati Subang Imas Aryumningsih
melakukan kunjungan kerja ke PT DAHANA
(Persero) yang berlokasi di Cibogo Subang.
Pemda Subang melalui Dinas Ketenagakerjaan
mengumpulkan para pengusaha di wilayah
Subang di Kampus Dahana pada Jumat, 24 Juni
2016.
Beberapa perusahaan yang terlihat hadir
diantaranya Sariater, Sinkona, Taekwang
Industri, Emoto, RNI dan beberapa dari
perbankan seperti BNI, BRI dan BJB. Tentunya
tidak ketinggalan PT DAHANA (Persero) sebagai
tuan rumah yang diwakili langsung oleh
Direktur Keuangan & SDM Susilo Hertanto.
Menurut Plt. Bupati Subang, pertemuan
ini sebagai upaya membina hubungan yang
harmonis antara pemerintah Kabupaten
Subang dengan para penguasaha. Menurutnya,
tupoksi ia pada saat menjabat Wakil Bupati
Subang adalah pengawasan dan pembinaan.
“Kami mengumpulkan para pengusaha
di Subang untuk meminta masukkan dalam
menata lingkungan. Kami berharap tidak ada
lagi miscommunication antara pemerintah dan
pengusaha,” ungkap Imas Aryumningsih dalam
arahannya.
Imas sangat menyesalkan kesan yang
tersemat selama ini bahwa iklim investasi
di Subang rumit dan mahal. Menurutnya,
pemerintah berusaha untuk membantu para
pengusaha dan para investor yang akan
menanamkan investasinya di Kota Subang.
- No. 78 / Juli - Agustus 2016

“Kami undang para investor ke Subang,
dan bagi para pengusaha jangan ragu untuk
mengurus perizinannya baik baru maupun
perpanjangan,” tegas Imas dihadapan para
pengusaha Subang.
Imas juga menekankan beberapa hal terkait
kondisi kerja di perusahaan. Menurutnya, para
pengusaha wajib memperhatikan kesehatan
lingkungan kerja di perusahaannya. Seperti
menyediakan ruang tempat menyusui, tempat
penyimpanan asi. Juga hak mengambil cuti
hamil dan THR.
Selain itu, ia meminta peran serta pengusaha
untuk menyerap tenaga kerja sekitar. Imas
prihatin karena mayoritas tenaga kerja yang
terserap adalah wanita.
“Tenaga kerja pria sampai saat ini masih
di bawah 15 persen yang terserap oleh
industri di Subang. Kami ingin meningkatkan
persentasenya supaya lebih baik lagi,”
ungkapnya.
Terkait penyaluran dana CSR, Pemerintah
Kabupaten Subang berharap pengusaha
mendukung penataan tataruang kota.
Menurutnya, jika mengandalkan dana APBD,
penataan ruang kota Subang tidak memadai,
oleh karenanya ia menghimbau dana CSR dapat
dialokasikan ke sektor tersebut.
“Dalam hal ini, Pemda tidak menerima
dana CSR. Tapi kami menghimbau, CSR nya
mendukung tata ruang kota, seperti mendirikan
taman atau hal-hal terkait lainnya,” harapnya.

11

Laporan Utama

Tumbuh Bersama Lingkungan
Sebagai BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah, PT
DAHANA (Persero) mengemban tanggung jawab dalam meningkatkan
perekonomian rakyat. Hal ini bukan hanya kewajiban, namun juga misi kami
untuk tumbuh bersama mitra dan memberikan manfaat berimbang antara
keuntungan bisnis dengan perkembangan masyarakat sekitar.
Sebagai pengejewantahan misi tersebut,
DAHANA menelurkan berbagai program
Corporate Social Responsibility (CSR). Mulai
dari keterkaitan dengan lingkungan hingga misi
sosial untuk masyarakat sekitar.
Kegiatan tersebut semakin intent menjelang
dan di bulan Ramadhan tahun ini. Di awali
dengan pemberian bantuan pendidikan untuk
sekolah, dilanjutkan dengan penghijauan hutan
kota, hingga dukungan untuk aksi tanggap
darurat korban banjir bandang Cihideung,
Cisalak Subang pada Mei 2016 lalu.
Puncaknya, melalui Kementerian BUMN
menggelar Safari Ramadhan – BUMN Hadir
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Untuk Negeri secara serentak di seluruh
Indonesia.
DAHANA menggelar sembako
murah di Kabupaten Subang dan Kabupaten
Tasikmalaya. 3.050 paket disebarkan untuk
membantu masyarakat. Selain itu, digelar pula
santunan anak yatim, tabligh akbar dan buka
puasa bersama masyarakat.
Aksi sosial tidak hanya dilaksanakan atas
nama perusahaan, karyawan pun turut peduli.
Melalui Serikat Pekerja DAHANA (Sejadah),
mereka menghimpun dana untuk korban
banjir bandang Cihideung dengan tagline
#Pray4Cisalak. Tidak berhenti di situ, karyawan
bersama Sejadah pun bergerak menyantuni
anak yatim yang berada di Panti Asuhan.
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Laporan Utama
dan tanaman yang berada diarea hutan kota,
perusahaan bervisi go green ini pun memberikan
bantuan
peralatan
kepada
masyarakat
penggarap hutan.
Peralatan bantuan ini berasal dari dana
program PKBL DAHANA, berupa Sprayer dan
mesin pemotong rumput, yang secara simbolis
diserahkan oleh Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) Budi Antono kepada perwakilan Dinas
Hutbun Subang, yang kemudian langsung
diserahkan kepada masyarakat penggarap
hutan kota.
Ujang, salah satu bagian dari warga
penggarap hutan kota, mengungkapkan bahwa
kegiatan ia bersama kawan-kawan lainnya
di hutan Ranggawulung selain berkebun ia
pun ikut serta memelihara dan menanam
pepohonan di area hutan.

Saat Pohon Nursery DAHANA
Hijaukan Hutan Gundul Ranggawulung
Bagi masyarakat Kabupaten Subang, siapa
tak mengenal Hutan Kota Ranggawulung.
Kawasan hijau ini sudah sejak lama jadi ikon Kota
Subang. Secara administratif, hutan kota seluas
80,84 hektar ini masuk wilayah di 3 kelurahan di
Kecamatan Subang. Lokasinya juga gampang
dicari, hanya 5 menit berkendara dari pusat Kota
Subang.
Hutan kota Ranggawulung merupakan
cekungan sebagai daerah resapan air. Daerahnya
yang berkontur bukit ini juga diapit dua sungai
besar d Subang, yakni Sungai Ciasem dan Sungai
Cileuley. Nama Ranggawulung sendiri diambil
dari legenda pendekar Subang yang makamnya
bisa ditemukan di kawasan hutan kota tersebut,
Eyang Ranggawulung.
Di hutan ini pula, PT DAHANA (Persero)
melakukan
gerakan
normalisasi
atau
penghijauan kembali lahan. BUMN yang lahir
di Tasikmalaya ini ikut berkontribusi dengan
kegiatan penanaman 4.250 pohon pada 25 Mei
2016.
“Penanaman pohon ini untuk normalisasi
hutan agar hutan penyimpan cadangan air ini
bisa lebih hijau lagi,” kata Budi Antono, Direktur
Utama PT DAHANA (Persero).
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Ia pun memaparkan, pesatnya pembangunan
telah banyak mendorong kemajuan pada banyak
hal, namun disisi lain pembangunan juga telah
membawa dampak perubahan kondisi pada
lingkungan dengan penurunan kualitasnya.
“Kita tetap berkomitmen untuk melakukan
normalisasi hutan kota supaya kembali hijau
dan asri, termasuk di lingkungan perusahaan
yang sudah go green,” kata Budi.

“Menanam dan memelihara hutan sudah
menjadi aktivitas kami di sini. Yang paling utama
yaitu memelihara,” terang Ujang kepada Dfile.
Selama ini, menurutnya, masyarakat
penggarap dalam memelihara hutan hanya
mengandalkan peralatan-peralatan sederhana
dan seadanya. Dengan adanya bantuan dari
DAHANA berupa penyemprot (sprayer) dan
mesin pemotong rumput, akan memudahkan
warga menggarap lahan di Ranggawulung.

“Bantuan ini sangat membantu kami
nantinya. Dapat memaksimalkan dalam
pemeliharaan hutan,” ujar ujang.
Kepedulian DAHANA kepada Hutan
Ranggawulung ini mendapat apresiasi dari Plt.
Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Ia ikut serta
berbangga hati akan kepedulian perusahaan
BUMN yang ikut serta membantu pemerintah
dalam menanggulangi penghijauan di hutan
resapan air.
“Saya ucapkan terimakasih kepada DAHANA
yang mana memang dengan penanaman pohon
ini akan menambah penghijauan, penyerapan
air yang bisa berguna untuk masa depan,” kata
Imas.
Dia menuturkan, banyaknya tambang
galian C yang banyak ditemukan di kawasan
Ranggawulung ikut berkontribusi pada
kerusakan alam. Imbasnya, saat hujan banjir
pun kerap datang karena fungsi resapan air
yang terganggu. Apalagi, beberapa kontur
wilayah Kota Subang memang berada di bawah
Ranggawulung.
“Tidak semua kabupaten memiliki
hutan kota, kita harus bersyukur dengan
kekayaan hutan kota. Kita harus menjaga dan
melestarikannya,” ajak Imas.

Aksi penanaman pohon yang digelar di bumi
perkemahan Ranggawulung ini, merupakan
salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka
untuk memperingati ulang tahun emas ke-50 PT
DAHANA (Persero) yang puncaknya jatuh pada
22 Oktober yang akan datang.
DAHANA tak sendirian, aksi tanam pohon
DAHANA ini rupanya juga melibatkan gerakan
Pramuka setempat. Pohon-pohon yang
dikembangkan Nursery DAHANA ini akan
ditanam pada lahan-lahan yang saat ini gundul
dan lahan kritis lainnya.
Tidak sekedar menanam ribuan pohon untuk
normalisasi hutan Ranggwulung, DAHANA
sadar akan pentingnya pemeliharaan hutan
yang harus dilakukan secara berkebelanjutan.
Untuk memudahkan pemeliharaan pohon
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DAHANA Bantu
Korban Banjir Bandang Cisalak
Menurut Juli Jajuli, Sekjen Sejadah, bentuk
bantuan tersebut untuk menyesuaikan dengan
kondisi saat ini pasca bencana.
“Saat ini bantuan yang dibutuhkan untuk
membangun kembali fasilitas yang rusak akibat
bencana,” ujar Juli Jajuli di lokasi bencana.

Logo Perusahaan
Perusahaan hijau atau green company
kini tak lagi hanya tren semata. Perusahaan
dengan orientasi lingkungan berkelanjutan
telah menjadi kewajiban, baik pada lingkungan
maupun masyarakat sekitar. Namun jauh-jauh
hari, prinsip sebagai perusahaan ramah bagi
lingkungan telah diterapkan dengan baik oleh
DAHANA.
Sebuah logo perusahaan tidak hanya
sebagai tanda atau simbol identitas perusahaan,
didalamnya terkandung makna tujuan serta visimisi perusahaan. Salah satu contohnya, logo
dari perusahaan bahan peledak milik negara,
DAHANA yang menamai logonya dengan
sebutan “Si Bintang” dengan banyak corak
warna.
Salah satu warna pada gambar bintang
adalah warna green alias hijau. Warna ini bukan
sekedar pemanis logo, namun sebuah visi
perusahaan yang mengimplementasikan go
green. Hal ini pun dibuktikan dari semua aspek
dalam perusahaannya. Mulai dari inovasinya,
bangunannya, sampai pada tata kelola
lingkungan kerjanya.
Komitmen green ini pun yang menjadikan
DAHANA memiliki salah satu unit kerja yang
khusus untuk menangani penghijauan yaitu
Nursery, sebagai tempat pengelolaan serta
pembibitan pohon dan tanaman untuk
kebutuhan tata kelola di perusahaan.
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Kepedulian DAHANA terhadap lingkungan
tidak hanya saja diaplikasikan di lingkungannya,
namun juga ikut serta memperhatikan daerahdaerah sekitarnya. Komitmen ini pula yang
menggerakan DAHANA terlibat dalam menjaga
dan melestarikan kehijauan Hutan Kota
Ranggawulung di Kabupaten Subang.
Menurut Kapala Seksi Pelindungan Hutan
& Konservasi Alam Dinas Perhutanan dan
Perkebunan kabupaten Subang, Nurjanah
menerangkan Hutan Kota Ranggawulung
memiliki luas sekitar 80,8458 hektar yang status
tanahnya sebagai lahan milik pemerintah daerah
Kabupaten Subang. Lokasi hutan Ranggawulung
ini masuk kedalam tiga wilayah kelurahan
yakni, Kelurahan Cigadung, Pasir Kareumbi dan
Parung, yang pengelolaanya diserahkan kepada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten
Subang.
“Hutan Ranggawulung adalah merupakan
kawasan konservasi, sebagai daerah resapan air
atau merupakan lumbung air bagi masyarakat
khususnya wilayah subang kota,” terang
Nurjanah

Bencana banjir bandang yang menimpa
Desa Cihideung Kecamatan Cisalak Subang
mengundang keprihatinan banyak kalangan.
Manajemen PT DAHANA (Persero) membantu
korban bencana dengan program CSR pada fase
tanggap darurat. Bantuan diserahkan langsung
oleh Sekretaris Perusahaan Mamat Ruhimat di
Posko Bencana Cihideung.
“Kami turut prihatin dengan bencana yang
terjadi di Cihideung ini, semoga keluarga korban
diberikan kesabaran dan ketabahan,” ungkap
Mamat Ruhimat di lokasi bencana, 24 Mei 2016.
Tidak hanya dari manajemen PT DAHANA
(Persero), bantuan juga datang dari karyawan
DAHANA melalui Serikat Pekerja Dahana
(Sejadah).
Sejadah menginisiasi aksi
penggalangan dana untuk korban bencana
banjir bandang Cisalak ini. Dengan tagline
#pray4cisalak, pengurus menghimpun bantuan
dari karyawan yang berkantor di Kantor Pusat
Subang dan Kantor Pemasaran Jakarta.
Dana yang terkumpul tersebut disalurkan
langsung ke lokasi dalam bentuk material
bangunan semen pada Jumat, 10 Juni 2016.

Hal senada diungkapkan koordinator Posko
Bencana setempat Ikhwayudin yang menerima
Tim Sejadah di lokasi. Menurutnya, bantuan ini
sangat berguna untuk membangun kembali
rumah-rumah penduduk yang hancur.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima
kasih atas bantuan ini. Sangat pas karena
kami membutuhkan bahan bangunan,” terang
Ikhwayudin.
Sementara itu Eman Suherman, salah
seorang Penasihat Sejadah yang turut serta ke
lokasi mengungkapkan rasa keprihatinannya,
Eman berharap proses rekonstruksi bangunan
yang rusak segera rampung.
“Ini hanya bagian kecil dari sumbangsih
kami kepada sesama, semoga dapat membantu
meringankan beban para korban,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Ketua Sejadah Alip
Muharam mengungkapkan bahwa pilihan
bantuan berupa semen juga tidak terlepas dari
kerjasama yang terjalin antara DAHANA dengan
perusahaan-perusahaan semen nasional.
“Melalui Divisi Kuari & Konstruksi, DAHANA
mendukung peledakan di tambang-tambang
semen seperti Holcim, Indocement, Semen
Padang, Semen Gresik dan tambang semen
lainnya,” ungkapnya. (jjs)

Beberapa waktu yang lalu, hutan penyanggah
air hujan ini di sebagian lokasinya mengalami
kerusakan dan penggundulan, menjadikan
ekosistem hutan mengalami kerusakan. Padahal
dari fungsinya, Hutan Kota Ranggawulung ini
bisa dimanfaatkan sebagai tempat parawisata
alam, rekreasi dan olahraga, untuk penelitian
dan pengembangan, pendidikan, pelestarian
plasma nutfah, serta budidaya hasil hutan bukan
kayu seperti budidaya lebah madu.
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bekerjasama dengan BUMN lainnya yaitu Bulog
dan RNI.
Dalam
pendistribusiannya,
DAHANA
dibantu oleh pemerintahan desa setempat.
Untuk kawasan Kab. Subang, DAHANA
mendistribusikan
di
Desa
Sadawarna
Kecamatan Cibogo dan daerah Pagaden.
Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya,
DAHANA mendistribusikan sembako murah
di Kecamatan Sukahening yang meliputi tujuh
desa, serta dua desa yang berada di area wisata
adat Kampung Naga.
“Pendistribusian di Kampung Naga ini
sebagai bagian dari rencana besar CSR BUMN
guna mendukung destinasi wisata setempat,”
ungkap Mamat Ruhimat.
Dihadiri Plt. Bupati Subang
Dalam acara pembagian Sembako Murah
yang dilaksanakan di Bale Dahana Subang ini,
hadir Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA
(Persero) Susilo Hertanto dan Plt. Bupati
Subang Imas Aryumningsih, para pengusaha
di Kawasan Subang serta Muspika Kecamatan
Cibogo.
Dalam sambutannya, Susilo Hertanto
menjelaskan bahwa Safari Ramadhan yang
digelar DAHANA tidak hanya berfokus pada
sembako murah. Beberapa acara lain juga
diselenggarakan BUMN yang berkantor pusat
di Subang ini.

DAHANA Sebar 3.050 Paket Sembako
Murah di Subang dan Tasikmalaya
PT DAHANA (Persero), BUMN yang bergerak
di bidang bahan peledak komersial dan
pertahanan menggelar acara Safari Ramadhan
– BUMN Hadir Untuk Negeri.
DAHANA
menyebarkan paket sembako murah di dua
kabupaten, Subang dan Tasikmalaya dengan
total paket sebanyak 3.050 paket.
Menurut Mamat Ruhimat, Sekretaris
Perusahaan PT DAHANA (Persero), kegiatan ini
program nasional dari Kementerian BUMN di
seluruh Indonesia yang dikemas dengan tagline
Safari Ramadhan – BUMN Hadir Untuk Negeri.
Seluruh kegiatan serentak dilaksanakan pada

18

Sementara itu, Plt Bupati Subang Imas
Aryumningsih menyambut baik program
sembako murah ini. Menurutnya, program
CSR seperti ini sangat membantu masyarakat
di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Imas
juga berharap keberadaan industri dapat
mendongkrak perekonomian masyarakat
setempat.
“Kami dari pemerintah ingin ada hubungan
yang harmonis antara pemerintah dan
pengusaha, sehingga bisa saling membantu
satu sama lain,” harapnya.

Jumat, 24 Juni 2016, dengan pusat pelaksanaan
di Garut yang dihadiri oleh Menteri BUMN RI.
“DAHANA mendapat penugasan di
Kabupaten Subang dan Kabupaten Tasikmalaya.
Paket di Subang sebanyak 2.050 bersama PT LEN
Industri, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya
sebanyak .1.000 paket,” terang Mamat Ruhimat.

Imas juga yakin,
Kabupaten Subang
akan semakin cepat tumbuh dengan
keberadaan beberapa project nasional seperti
pembangunan tol cipali yang sudah selesai,
pelabuhan patimban, dan Waduk Sadawarna
yang bersebelahan dengan DAHANA.

Sesuai dengan TOR yang diberikan oleh
Kementerian BUMN, isi sebako murah terdiri
dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng dan 2
kg gula pasir. Setiap paket bernilai sekira Rp.
150.000,- dan dijual ke masyarakat sebesar
Rp. 25.000,-. Pengadaan sembako murah ini
- No. 78 / Juli - Agustus 2016

“DAHANA menyelenggarakan Pasar Murah
Ramadhan, Santunan Anak Yatim, Tabligh
Akbar dan diakhiri dengan buka puasa bersama
dengan Muspika dan tokoh masyarakat
setempat,” ungkapnya.

“Tentunya, ke depan wilayah Cibogo ini
akan semakin ramai. Pembebasan lahan untuk
Waduk Sadawarna ini diharapkan rampung
pada 2017,” ungkapnya. (jjs)
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DAHANA Bantu Perbaikan
Prasarana Sekolah
Masih dalam rangkaian program CSR PT
DAHANA (Persero), melalui unit PKBL, DAHANA
berbagi kepedulian terhadap dunia pendidikan
di sekitar Desa Sadawarna, Kabupaten Subang.
“Kali ini kita mencoba membantu perbaikan
prasarana sekolah yang berada di sekitar Desa
Sadawarna dan daerah terdekatnya,” ujar Ketua
PKBL, Rikrik Indra Satia.
Beberapa sekolah yang mendapat bantuan
dari DAHANA, satu diantaranya yaitu SMP
Negeri 1 Cibogo. Di sekolah ini DAHANA
memberi bantuan untuk perbaikan pagar
sekolah yang memang sudah rusak dan
berlubang.
“Bantuan yang kami berikan untuk SMPN 1
Cibogo berupa barang-barang material seperti
pasir, semen, batako, batu split, dan besi serta
kawat beton,” jelas Rikrik.
Proses penyerahan barang pun langsung
diserahkan pihak PKBL kepada pihak sekolah

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

Serikat Pekerja DAHANA Berbagi
Kebahagiaan dengan Anak Yatim
Sore itu, Panti Sosial Asuhan Anak Yatim Piatu
Al-Rasyid yang berlokasi di Jl. Tanjungwangi
Cijambe, Subang, nampak tidak seperti
biasanya. Semua penghuni panti yang rata-rata
anak laki-laki ini berkumpul di ruang aula yang
berada di lantai tiga. Dengan menggunakan
seragam batik mereka duduk bersama. Mereka
nampak canggung, lebih banyak diam, sambil
menanti acara kapan dimulai. Begitulah suasana
sebelum dimulainya acara RACIKAN SEJADAH.
Tiga puluh menit jelang waktu berbuka
puasa, acara RACIKAN SAJADAH pun dimulai.
Pembawa acara akhirnya mampu memecahkan
kebekuan. Suasana menjadi cair, tidak ada lagi
raut wajah kecanggungan. Anak-anak panti
akhirnya mengetahui siapa yang saat ini tengah
duduk bersama dengannya, yaitu belasan
karyawan berasal dari perusahaan bahan
peledak PT DAHANA (Persero).
“Kami disini ingin berbagi kebahagian
dengan adik-adik semua, ingin berbuka puasa
bersama,” kata ketua panitia RACIKAN SEJADAH,
Dewi Kurniaty dalam sambutannya. (22/6/2016)
RACIKAN SEJADAH adalah akronim dari
Ramadan Ceriakan Anak Yatim, salah satu
program yang diluncurkan oleh Serikat
Pekerja DAHANA (Sejadah). Pada kegiatan
perdananya ini, RACIKAN SEJADAH mengajak
anak-anak untuk menonton film bersama, film
yang ceritamya syarat dengan makna ajaran
Agama Islam. Mereka juga diajak ikut terlibat
dalam keseruan permainan-permainan yang
mengundang gelak tawa bersama.
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Hingga
tibalah
Adzan
magrib
berkumandang, buka puasa dan solat
magrib pun dilaksanakan bersama-sama.
Dipenghujung
acara,
sebelum
pamit
meninggalkan gedung panti, SEJADAH
memberikan bingkisan dan santunan kepada
anak-anak. Terlihatlah wajah sumringah pada
raut muka para penghuni panti.
Dewi Kurniaty mengungkapkan kegiatan
ini bisa terlaksana karena keterlibatan semua
karyawan PT DAHANA (Persero). Apa yang
diberikan kepada anak panti adalah hasil udunan
karyawan DAHANA, “Ini semua tidak terlepas
dari rasa kepedulian karyawan DAHANA yang
ingin berbagi dan membahagiakan anak yatim
piatu,” terangnya.
Sementara itu Penasehat SEJADAH, Agus
Sukiman menerangkan bahwa kegiatan
ini merupakan kegiatan kali pertama yang
dilakukan oleh SEJADAH dalam menyantuni
anak Yatim. Sebelumnya kegiatan ini berlum
terkoordinir dalam satu organisasi.
“Dulu, kegiatan seperti ini belum terkoordinir
dalam satu organisasi. Alhamdulillah sekarang
sudah bisa dilaksanakan melalui SEJADAH,” kata
Agus Sukiman. (SYA)
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File liputan
Baru Ngeh DAHANA Bikin Bahan Peledak
Militer
Setelah dua tahun silam berkunjung ke
DAHAN, kini rombongan mahasiswa Teknik
Tambang Universitas Negeri Padang (UNP)
kembali bertandang ke Subang pada Selasa,
31 Mei 2016. Namun kali ini berbeda, jika di
2014 yang datang mahasiswa D3 UNP, saat ini
rombongan yang melakukan kegiatan ekskursi
ke PT DAHANA (Persero) adalah mahasiswa
teknik tambang program studi sarjana (S1).
Kedatangannya ke Energetic Material Center
(EMC) adalah untuk lebih mengenal DAHANA
sebagai perusahaan penghasil bahan peledak
tambang. Sebelum melakukan perjalanan
panjang ke Subang, para mahasiswa ini telah
melakukan perjalanan jauh ke daerah lainnya,
seperti Bandung, Bali, dan Yogyakarta.

Mahasiswa Tambang Berharap
Industri Tambang Kembali Menggeliat
Tahun 2016, dunia pertambangan belum
juga pulih, harga batu bara, minyak dan gas
dunia yang turun menjadi salah satu penyebab
merosotnya dunia pertambangan. Hal itu
berdampak pada beban biaya produksi yang
sudah tak berimbang dengan harga jual di
pasar. Tidak sedikit perusahaan tambang yang
memilih berhenti berproduksi. Seperti yang
dituliskan salah satu media www.tambang.co.id
yang menerangkan tahun 2016 belum ada
tanda-tanda dunia batu bara akan pulih.
“Sejauh ini belum terlihat faktor yang bisa
membantu pasar batu bara untuk pulih. Di
tengah permintaan yang masih rendah, pasar
diperkirakan tetap mengalami kelebihan
pasokan. Di sisi lain, kondisi ekonomi belum
ada tanda-tanda bakal membaik serta anjloknya
harga minyak dunia menyebabkan harga si
emas hitam berada di zona merah seperti 2015,”
tulis www. tambang.co.id yang dirilis pada awal
tahun 2016.
Merasa prihatin dengan dunia bisnis
pertambangan yang masih anjlok. Salah seorang
mahasiswa Teknik Tambang Universitas Negeri
Padang (UNP), Panji Kurnia berharap industri
tambang kedepan semakin menggeliat dan
semarak lagi.
“Berharap, dunia tambang, batu baru, minyak
dan gas kembali maju, dengan bangkitnya
dunia tambang tentu semakin terbuka lebar
pintu masuk buat kita,” kata Panji kepada Dfile
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saat berkunjung ke PT DAHANA (Persero).
(31/5/2016)

Salah
seorang
dosen
pendamping
mahasiswa, Bambang Heryadi mengatakan
kunjungannya kali ini sebagai tindak lanjut dari
kunjungan yang pernah dilakukannya ke PT
Semen Padang, dimana para mahasiswa mulai
berkenalan dengan kinerja DAHANA dilapangan.

“Waktu kita ke Semen Padang, mereka
berkenalan juga dengan DAHANA, mereka
sudah tahu Mobile Manufacturing Truck (MMT)
dan juga Dabex,” terang Bambang Heryadi,
dosen pendamping yang pernah menjabat
Dekan Teknik Tambang UNP.
Dengan berkunjung ke kantor pusat
DAHANA, mereka kini baru ngeh selain
memproduksi bahan peledak untuk tambang,
DAHANA pun meracik bahan peledak untuk
keperluan alutsista.
“Setelah tadi mendapat pemaparan kita
baru tahu ternyata DAHANA menjadi industri
strategis yang membuat keperluan militer juga,”
ungkap Bambang.
Mahasiswa yang bertandang ke DAHANA
kali ini berjumlah 46 orang, yang merupakan
mahasiswa teknik tambang UNP angkatan
2013. Kegiatan ekskursinya kali ini dilakukan
selama hampir dua minggu, mulai 22 Mei – 4
Juni 2016. Dengan rute perjalanan daratnya
mulai dari Padang, Palembang, Bandung,
Yogyakarta dan Bali. (SYA)

Hal ini pun sebelumnya ia ungkapkan dalam
kunjungannya ke PT DAHANA (Persero). Kepada
pemateri ia pun bertanya tentang bagaimana
DAHANA menghadapi situasi seperti ini,
dan langkah-langkah apa saja yang tengah
dilakukan DAHANA untuk terus bisa eksis.
Salah satu pemateri dari DAHANA, Erwin
Cipta Mulyana mengiyakan kondisi dunia
tambang saat ini dinilai cukup menyulitkan,
namun dengan inovasi dan layanan yang
diberikan oleh DAHANA bisa ikut serta
berkontribusi
membantu
perusahaan
konsumennya menjadi lebih efisien dalam
produksinya.
“Kami bisa bertahan dari bisnis tambang
yang lain, batu bara pun demikian masih ada
konsumen yang loyal kepada DAHANA. Kitapun
ikut serta memberikan solusi untuk membantu
efisiensi dalam produksinya semisal limbah oli
dari perusahaannya kita gunakan untuk bahan
produksi bahan peledak yang kita buat,” terang
Erwin Cipta.
Selain itu, terang Erwin ranah lain untuk
terus bertahan selain memproduski bahan
peledak keperluan pertambangan, DAHANA
pun tengah merambah industri bahan peledak
militer.
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Optimalkan Layanan, DAHANA Adakan
Training Peledakan
Pendalaman materi product knowledge
dan aplikasinya di lapangan sangat penting
disampaikan kepada konsumen.
Dengan
begitu, diharapkan mereka lebih memahami
penggunaaan produk tersebut. Selain itu,
dengan pemahaman yang memadai, akan
diperoleh nilai tambah berupa efisiensi
penggunaan produk, optimalisasi, keamanan,
serta kemudahan dalam menggunakannya.

Pameran IPA ke-40

Langkah DAHANA Menggaet Pelanggan Baru
Bertempat di Planary Hall JCC, Pameran
bidang perminyakan dan gas terbesar
se-ASEAN ini resmi di buka oleh Menko
Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu, 25
Juni 2016. Sedianya pameran yang bertajuk
“IPA (Indonesian Petroleum Association) yang
ke-40 ini akan di buka oleh Presiden Joko
Widodo, namun urung karena satu dan lain hal.
Dalam sambutannya Darmin menyampaikan
“Sektor migas adalah sektor yang sangat besar
peranannya bagi perekonomian Indonesia,
namun melihat kondisi perekonomian
global saat ini, menjadikan investasi di
dunia perminyakan dalam negeri menurun,
maka dari itu, dalam momen IPA ini betulbetul menghasilkan solusi yang konkrit dan,
cukup kuat dalam mengembalikan kondisi
perekonomian agar lebih baik lagi, terutama
sektor pertambangan dan energy,” jelasnya
Pada kesempatan yang sama hadir pula
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Sudirman Said, dalam kutipan
pidatonya, Menteri ESDM berharap “Pameran
Indonesian Petroleum Association (IPA) dapat
memberikan hasil atau rekomendasi yang
bagus untuk kebijakan-kebijakan pemerintah
di sektor energi khususnya minyak dan gas
(migas)”,
“Pameran IPA ini menjadi variabel baru
yang kita perhitungan, kita harus menjalankan
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asumsi-asumsi, menyelesaikan masalah kita di
masa lalu,” kata Sudirman di Jakarta Convention
Center.
Perhelatan
Indonesian
Petroleum
Association (IPA) ini diikuti oleh lebih dari 25
Negara dan perusahaan-perusahaan minyak
terkemuka dunia, termasuk
perusahaan
industri pendukung produksi minyak dan gas.
DAHANA sebagai perusahaan plat merah
yang memproduksi bahan peledak pendukung
kegiatan eksplorasi tambang minyak dan gas
turut pula menjadi peserta pameran berskala
internasional ini.

Begitu pun yang dilakukan DAHANA kepada
pelanggan setianya, PT Mandiri Sejahtera
Sentra Quarry dan PT Tarabuth Quarry, dua
anak perusahaan dari PT Indocement Tunggal
Perkasa, Tbk. DAHANA memberikan training
singkat mengenai peledakan di bidang kuari
yang dilangsungkan di Agreggate Academy PT
MSS Purwakarta-Jawa Barat, pada 16 Juni 2016.

Training yang diikuti sekitar 15 orang
peserta ini dibagi menjadi dua sesi, dalam
kesempatan ini DAHANA menghadirkan dua
narasumbernya yaitu Sudirjo Heru sebagai
pembicara sesi pertama dilanjutkan Direktur
Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono pada
sesi berikutnya.
Dalam
paparannya,
Sudirjo
Heru
mengangkat materi training dengan tema
“DABEX (Dahana Bulk Emulsion Explosive) untuk
mencapai Optimalisasi Peledakan”. “Banyak
pertanyaan tentang pra peledakan yang
meliputi persiapan dan menentukan kebutuhan
bahan peledak agar dapat diaplikasikan untuk
mencapai target peledakan yang maksimal dan
tepat sasaran,” ungkap Sudirjo Heru.

Divisi Kuari & Konstruksi PT DAHANA
(Persero) bertindak sebagai pengisi materi
training yang membahas Teknik Profiling dan
Continuous Improvement For Blasting In
Quarry.

Pada sesi kedua, Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) Budi Antono, mengangkat topik
“Blasting Improvement – Profiling”. Materi ini
disajikan dengan pendalaman pembahasan
kasus di lapangan berdasarkan pengalamannya
menangani peledakan di dunia pertambangan.

“Sebenarnya training ini dilakukan dalam
rangka memenuhi permintan dari management
PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk, sekaligus
langkah DAHANA dalam menjaga kedekatan
dengan konsumen,” terang Sudirjo Heru,
Manajer Hubungan Pelanggan kepada Dfile.

Sebagaimana diketahui, Budi Antono
sebelumnya sempat menjabat Direktur Operasi
PT DAHANA (Persero).
Pengalamannya di
dunia peledakan sejak 1996 ia bagikan kepada
peserta pelatihan dengan lugas yang disambut
antusias oleh peserta pelatihan. (aan)

“Kehadiran
DAHANA
di
Indonesian
Petroleum Association (IPA) ini, lebih bertujuan
memperkenalkan produk DAHANA kepada
perusahaan-perusahaan
industri
migas,
selain itu juga sebagai sarana memantapkan
eksistensi Dahana kepada pelanggan yang
kebetulan banyak menjadi peserta pameran di
acara ini, bahwa DAHANA concern mensuplai
kebutuhan industri dunia perminyakan,”
ungkap Fitri Susanti, Manager Suporting Divisi
Migas dalam pameran kali ini.
Fitri juga menambahkan, ”Dalam pameran
ini kita berharap mampu menggaet costumer
baru agar menjadi pelanggan DAHANA baik
perusahaan migas dalam negeri maupun
perusahaan Luar Negeri,” pungkasnya. (aan)
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Sertijab Sejadah Spesial HUT Emas DAHANA
sampai saat ini memiliki anggota berjumlah
167 orang dari total karyawan 234 orang.
Sementara itu, Alip Muharam mengatakan
bahwa
pengukuhan
kepengurusannya
bertepatan dengan moment spesial, yaitu
bertepatan dengan usia 50 tahun PT
DAHANA (Persero) berkiprah melayani negeri.
Menurutnya di usia emasnya, DAHANA telah
banyak mengalami perubahan.
“Jika diukur dari masa kerja saya di
DAHANA, dalam kurun sepuluh tahun terakhir
ini, perubahannya sangat luar biasa. Awal
saya masuk kerja, aset DAHANA baru sekitar
300milyaran, kini sudah menjelma menjadi
perusahaan yang beraset dan beromset 1
triliun,” ujar Alip, bangga.

Kepengurusan Serikat Pekerja Dahana
(Sejadah) akhirnya telah resmi dikukuhkan.
Pelantikan pengurus Sejadah tiga tahun
kedepan ini digelar di Smart Room Gedung
Diklat Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT
DAHANA (Persero), Subang, pada 13 Mei 2016.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan manajemen,
Seketaris Perusahaan Mamat Ruhimat, Ketua
Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi
BUMN, Ahmad Irfani, dan Ketua FSPB Kordinator
Wilayah Jawa Barat, Syafriadi.
Pelantikan ini merupakan acara serah terima
jabatan dari kepengurusan sebelumnya kepada
kepengurusan baru yang diketuai oleh Alip
Muharam. Pada kesempatan ini penyerahan
jabatan dilakukan dengan prosesi penyerahan
bendera pataka Sejadah oleh Plt. Ketua Sejadah
Intan Ratnasari kepada Alip Muharam.
Dalam sambutannya, Intan memaparkan
kinerja sejadah pada masa kepengurusannya
telah tuntas menjadikan Sejadah sebagai
organisasi serikat pekerja. Mulai dari tercatat
di Disnaker Subang, pambuatan akta pendirian
dan penyempurnaan AD/ART.
“Alhamdulillah, pada periode kemarin
Sejadah sudah tercatat di Kemenhunkam. Dan
kita berafliasi bersama serikat pekerja lainnya di
Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN,” terang
Intan dalam sambutannya. (13/5/2016)
Intan pun mengungkapkan, organisasi yang
dibentuk di Tasikmalaya sejak 8 Juni 2001 ini,
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Hal tersebut, menurut Alip adalah sebuah
bukti bahwa semua elemen dalam perusahaan
telah bekerja dengan sangat baik, tidak
terkecuali adanya peranan Sejadah dalam
menciptakan hubungan industrial yang
seimbang antara karyawan dan perusahaan ini.
Menyikapi kemajuan perusahaan saat ini,
Alip berharap semuanya tidak puas sampai
disini. Ia menginginkan DAHANA lebih maju
dan terus berkembang, “Kita masih ingin
DAHANA terus maju berkembang. Kita harus
percaya bahwa dengan majunya perusahaan
ini akan memberi dampak pada peningkatan
kesejahteraan bagi karyawan,” kata Alip.
Sebagai pemimpin sejadah, Alip masih yakin
dan percaya kepada Manajemen DAHANA
yang akan berkomitmen dan konsisten dalam
memperhatikan kesejahteraan karyawan.
Seperti lirik syair lagu mars DAHANA “Karyawan
yang makmur dan sejahtera...,”
“Insyaallah, bukan hanya sekedar syair
dalam mars Dahana saja, tapi benar-benar nyata
dirasakan oleh seluruh karyawan DAHANA,”
harapnya.
Untuk menjalankan organisasinya kedepan,
Alip mengajak pengurus serta anggotanya
untuk ikhlas menjalankan perjuangan di serikat
pekerja. “Mari kita bekerja ikhlas menjalankan
organisasi ini, ikhlas menjalankan perjuangan.
Perjuangan yang bukan hanya menuntut
kesejahteraan semata, tapi juga perjuangan
untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik
lagi dimasa mendatang,” pungkasnya.(SYA)
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Kajian Intelektual di Masjid Al-Akhdhar DAHANA
Masjid Al-Akhdhar kini semakin marak
dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Masjid
yang berada di Kawasan Energetic Material
Center (EMC) PT DAHANA (Persero) di Subang,
selalu menjadi pilihan tempat berkumpulnya
tokoh agama di Kecamatan Cibogo.
Pada akhir pekan kemarin, Sabtu (28/5) AlAkhdhar menjadi tempat bersilaturahmi para
tokoh agama, kiai dan ajengan dari kalangan
Nahdatul Ulama (NU) se-Kabupaten Subang.
Menurut Tatang Mulyana, takmir Masjid AlAkhdhar, menerangkan bahwa tokoh agama
yang tengah berkumpul di masjid DAHANA
ini berasal dari enam kecamatan di Kabupaten
Subang, yaitu Kecamatan Cibogo, Subang,
Kalijati, Pagaden, Pagaden Barat, dan Cijambe.
“Ini kegiatan Bahtsul Masail, kegiatan
rutinnya PC NU Subang yang digelar disetiap
MWC atau kecamatan, kebetulan kali ini di
Cibogo,” terang Tatang Mulyana kepada Dfile.
(28/5/2016).
Nampak hadir dalam kegiatan ini Sekmat
Kecamatan Cibogo, Mochamad Anas Nasrudin
dan juga Ketua PC NU Subang KH Musyfiq
Amrullah. Sekmat Cibogo menyambut baik
kegiatan yang digelar di wilayahnya ini,
musyawarahnya tokoh agama dalam mengkaji
dan membahas persoalan yang ada, akan
membantunya menyelesaikan permasalahanpermasalahan sosial yang dialami oleh
masyarakat.
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“Banyak persoalan yang dialami masyarakat,
tentunya perlu juga permasalahan ini dicarikan
solusinya oleh para alim ulama sekaligus
membimbing masyarakat,” ujar Mochamad
Anas Nasrudin.
Anas pun menerangkan tentang kondisi
Cibogo saat ini, menurutnya lima tahun
kebelakang Cibogo merupakan daerah yang
sepi, namun kini telah berubah. Dengan adanya
pabrik industri, tatanan sosial kian berubah,
dengan semaraknya keberadaan kost-kostan
dan kontrakan di daerahnya. Hal ini, menurutnya
harus menjadi perhatian pemerintah dalam
menjaga moralitas di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, KH Musyfiq Amrullah
menerangkan kegiatan yang digagas oleh
NU ini adalah sebuah tradisi intelektual para
ulama dalam mengkaji persoalan atau masalah
yang perlu dicarikan solusinya. Nampak dalam
pertemuan ini para peserta banyak yang
memberikan argumentasi solusi atas masalah
yang dibahasnya.
Dalam beragurmennya,
mereka
sambil
membuka
kitab-kitab
yang sengaja dibawanya sebagai penguat
argumentasinya.
Kegiatan Bathsul Masail kali ini membahas
lima perkara yang dianggap menjadi polemik
dikalangan masyarakat, diantaranya tentang
kepemimpinan yang korup, masalah sogok
menyogok dalam CPNS dan tentang penertiban
alunan pupujian di masjid-masjid. (SYA)
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Direktur Intelkam Polda Jabar Tinjau
Keamanan Dahana
rombongannya disambut langsung oleh Senior
Manajer Pengelolaan Aset, Andri Pudigiantoro.
“Kedatangan kami kesini yaitu dalam rangka
melakukan pengawasan langsung kelapangan,”
terang Umar kepada Dfile. (10/6/2016).
Selama di DAHANA, ia nampak melakukan
peninjauan ke beberapa lokasi di area zona A,
ring 1 Energetic Material Center (EMC), untuk
memastikan langsung proses keselamatan
kerja dan keamanan lingkungan.
“Sudah tugas kami melakukan pengawasan
dan peninjauan langsung untuk memastikan
keamanannya,” ujar Umar.

Meninjau dan melakukan pengawasan
langsung objek vital nasional di wilayah Jawa
Barat, Dir. Intelkam Polda Jabar, Kombes. Pol.
Dr. Umar Effendi, S.Ik. M.Si. bertandang ke PT
DAHANA (Persero) di Kabupaten Subang. Jumat
(10/6/2016).
Kunjungannya ini merupakan kali pertama
setelah ia dilantik menjabat Direktur Intelkam
Polda Jabar pada Mei yang lalu. Ia bersama
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“Kalo dilihat, dari sisi safety dan security-nya
sudah cukup bagus, setiap tamu-tamu yang
mau masuk ke area selalu diperiksa,” imbuhnya.
Umar berharap dalam menciptakan kondisi
aman, jangan pernah lengah dalam melakukan
sistem keamanannya, mulai dari proses
produksi sampai dengan pendistribusian
barang “Selama ini kita telah bekerjasama,
termasuk pengawalan untuk pendistribusian
produk,” kata Umar. (SYA)
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Media Dukung DAHANA Menjadi Icon Subang
Jalin kedekatan dan keakraban dengan insan
pers, PT DAHANA (Persero) pada Rabu (20/6)
mengajak awak media di Kabupaten Subang
untuk berbuka puasa bersama. Acara yang
digelar di Saung Liwet Kang Nana ini mendapat
respon baik dari belasan wartawan yang ada
di Subang. Wartawan yang hadir berasal dari
beberapa media cetak, online dan televisi.
Dally Kardilan, salah satu wartawan Gala
Media mengatakan buka puasa merupakan salah
satu moment yang baik untuk bersilaturahmi
dan menjalin kebersamaan karena dibulan yang
tepat yaitu di Bulan Ramadhan.

Mamat menginginkan media turut serta berbagi
dan bertukar pikiran memberi masukan kepada
DAHANA untuk bersama-sama membangun
Kabupaten Subang khususnya.
“Saya ingin kedekatan kita bukan saja karena
tentang informasi berita. Kami ingin juga media
memberikan masukan-masukan dan bertukar
pikiran kepada kami, agar kami bisa terus
berkembang,” ujar Mamat kepada awak media.

“Terimakasih untuk DAHANA, karena telah
mengundang saya dan rekan-rekan lainnya
untuk bersilaturahmi dan berbuka puasa
bersama,” kata Dally dalam sambutannya.

Hal ini pun disambut baik oleh wartawan
yang hadir dalam acara ini. Dalam bincangbincang santainya ada beberapa usulan
yang disampaikan media kepada DAHANA
diantaranya,
pemerataan
pemberdayaan
CSR DAHANA ke beberapa daerah lainnya di
Kabupaten Subang. serta mendorong DAHANA
untuk menjadi ikon baru Kota Subang.

Acara buka puasa bersama ini dikemas
dalam suasana santai dan hangat, penuh
canda dan tawa. Nampak terbangun suasana
kekeluargaan antara DAHANA dan awak Media.
Mamat Ruhimat Sekretaris Perusahaan DAHANA
mengatakan kedekatan DAHANA dan media
pers tidak sebatas dalam informasi berita.

“DAHANA ini perusahaan yang levelnya
cukup atas, sudah tingkat nasional bahkan
internasional. Masyarakat Subang tentunya
bangga dengan keberadaan DAHANA disini.
Sudah sepatutnya DAHANA menjadi ikon
Kabupaten Subang,” kata Budi, wartawan
Pasundan Ekspress. (SYA)
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Site
memancing atau makan ikan bakar dengan
harga sangat murah,” ujar Edi.
Diungkapkannya, di site ini sendiri
DAHANA kebagian menggarap pengeboran
dan peledakan dari PT Karunia Wahananusa,
kontraktor tambang PT Perkasa Inakakerta,
anak perusahaan salah satu perusahaan
batubara terbesar nasional, PT Bayah Resources
Tbk.
Edi menjelaskan, fasilitas di site Bengalon
terbilang sudah cukup mapan. Dengan 8 orang
tenaga peledakan dari DAHANA, serta 8 orang
dari vendor untuk membantu pengeboran, site
ini dilengkapi dengan 1 mesin bor, 1 unit Anfo
Mixer, dan 2 unit kendaraan light vehicle (LV).

Site Bengalon, Surganya Bagi Karyawan
Penghobi Mancing dan Seafood
Butuh setidaknya 1,5 jam perjalanan dari
Kota Sangatta, Ibukota Kabupaten Kutai Timur
di Kalimantan Timur, untuk mencapai tambang
batubara milik PT Perkasa Inakakerta ini. Jika
dilihat dari peta, salah satu site yang dikerjakan
PT DAHANA (Persero) ini ada di bagian ujung
paling Barat Pulau Kalimantan.
Berada di Desa Sekerat, Kecamatan
Bengalon, site ini terbilang cukup terpencil.
Edi Kusnadi, Koordinator Site Bengalon,
mengatakan dia dan timnya paling tidak

harus menempuh 10 jam perjalanan darat
ke Balikpapan, satu-satunya akses pulang ke
kampung halaman jika hendak melakukan
rutinitas cuti.

“Dalam menjalankan aktivitas pengeboran
dan peledakan, DAHANA di lengkapi dengan 1
unit alat bor Furukawa HCR1500, 1 unit ANFO
Mixer, 2 unit LV. Satu LV untuk sarana man
power, dan 1 unit lagi untuk box explosives,”
jelas Edi.
Untuk personil yang bertugas terdiri dari 8
orang dari vendor antara lain 3 orang driller, 2
orang mekanik, dan 3 orang helper. Sementara
tim peledakan dari DAHANA meliputi 1
koordinator site, 1 orang safety officer, 1 orang
pengawas, 1 orang blaster, dan 4 orang helper.

Edi Kusnadi, Site Coordinator
Site yang berada di bawah koordinasi
Divisi tambang Umum 2 ini memiliki rencana
produksi per bulan sekitar 450.000-500.000
bcm. “Kami siap memberikan pelayanan terbaik
kepada konsumen, salah satunya memenuhi,
bahkan melampaui target produksi,” pungkas
Edi Kusnadi. (idr)

“Dukanya akses pesawat atau saat
melaksanakan atau pun selesai melaksanakan
cuti harus ke Balikpapan. Alhasil, 10 jam
perjalanan darat ke Balikpapan, atau sebaliknya
ke Bengalon,” ucap Edi kepada Dfile.
Namun ditempatkan di ujung Kalimantan
ini, jelas Edi, bukan berarti pula membuat dia
dan timnya tak melulu sengsara. Lokasinya yang
berada di tepi perairan Selat Sulawesi yang kaya
ikan, tepatnya di Muara Bengalon, site terpencil
ini bisa jadi merupakan surganya penyuka hobi
memancing dan penggemar makanan seafood.
Namun, pemancing di sini juga perlu
hati-hati, lantaran Muara Bengalon kerap kali
ditemui buaya-buara muara Sungai Bengalon
yang panjangnya bisa mencapai 7 meter.
Penduduk setempat yang kurang hati-hati,
kerap dimangsa buaya yang memiliki nama laiti
crocodylus porosus ini.
“Site ini sangat dekat dengan laut, sehingga
kami dan kawan-kawan bisa menyalurkan hobi
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Santai

Humor
Ntong Dipenjara Cuma
Karena Ngerusak Jendela
Seorang tahanan baru, Ntong
Dulandeh memasuki selnya.
Onyod (Tahanan Lama): "Woii,
kenalan dulu. Gw Onyod
Bin Murkisid, terpidana
pembunuhan!"
Ntong: "M...m...makasih
Bang, saya Ntong Dulandeh,
terpidana kasus ringan yang
harus masuk penjara...!"
Onyod (Tahanan Lama):
"Kasus ringan? Tapi kenapa
sih lo masuk penjara untuk
terpidana kelas kakap gini?"

4 Ekor Binatang
Dalam sebuah kapal ada 4 ekor hewan
yang menemani seorang nahkoda. Hewan
itu ialah ayam, gajah, harimau dan tikus.
Suatu hari keempat hewan itu berkumpul
dan menceritakan kehebatan masing-masing.
Kata Ayam : “Aku selalu memberi telur
kepada nahkoda kita. Berkat aku, dia dapat
makan enak dan bergizi.”
Gajahpun tak mau kalah “Aku kuat, aku
selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat.”
Harimau menimbrung “Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan
setiap pertempuran, aku selalu melindungi
nahkoda kita dari serangan bajak laut dan
orang-orang jahat”.
Hanya tikus yang terdiam. Ketiga hewan
lainnya memandang dia katanya : “Tikus apa
fungsimu di sini, hanya engkau yang tak
mempunyai fungsi di sini.hahahaha”. Mereka mengejek tikus itu.
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Suatu hari kapal itu terantuk pada tonjolan karang dan bocor. Keempat hewan
itu dan nahkodanya panik. Mereka tidak
tahu apa yang akan mereka lakukan karena
lokasi kebocoran berada di tempat tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan.
Tikus berpikir sejenak kemudian berkata
: “Teman-teman mungkin inilah saatnya
aku dapat berguna bagi kalian.” Lalu tikus
itu mulai bergerak. Dengan tubuh mungil
dan lonjong itu dia begitu mudah masuk ke
sela-sela kayu untuk menemukan sumber
kebocoran itu. Akhirnya kapal itu dapat diselamatkan.
Nahkoda itu berkata : “Untung ada kamu
tikus, kalau tidak kita bisa celaka”. Ketiga
temannya pun tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus itu.
Demikianlah TUHAN memberikan kepada kita semua talenta masing masing. Tidak ada orang bodoh yang ada hanya orang
yang tidak sadar akan bakat yang diberikan
TUHAN kepada kita. Janganlah mengejek
dan saling merendahkan tetapi hendaklah
saling melengkapi untuk hidup yang lebih
baik.
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Ntong: "Ggg...gini ceritanya,
Bang. Di kantor saya padahal
cuma ngerusak jendela di
tempat kerja, tapi dasar nasib
harus di penjara disini...hiks
hiks hiks!"
Onyod (Tahanan Lama): "Cep...
cep...cep, jangan nangis.
Walahh..!? Lu cuma ngerusak
jendela dipenjara? Emang lu
kerja dimana cuy?"
Ntong: "Saya cuma kerja di
kapal selam, Bang...! Waktu
itu saya memperbaiki jendela
kepal selam di kedalaman
750 meter, jendela kapal
selam jebol dan semua
awak kapalnya kelelep, yang
selamat cuma saya, Bang!"

Pemuda : bang nanya, abang
ojek disini kan?

Menemukan Tas di Mal

Seorang wanita kehilangan
Ojek : iya.. mau kemana mas? sini tasnya di mal. Seorang
saya anter nih helm nya *ngasih anak muda yang jujur
menemukannya dan
helm*
mengembalikan kepadanya.
Pemuda : kalau ke pasar depan
Mencari di tasnya, dia berkata,
komplek berapa ya bang?
Ojek : udah dua belas ribu aja, ga "Hmm, ini sangat aneh. Ketika
saya kehilangan tas saya,
di mahalin kok!
ada uang 100 ribu rupiah di
dalamnya. Sekarang kok ada 5
Pemuda : umpama nih ke
perempatan depan sana berapa lembar uang 20 ribuan."
ya?
Anak itu menjawab,
Ojek : udah tujuh ribu deh
"Sejarahnya memang agak
panglaris dari pagi sepi belom
aneh juga. Terakhir kali saya
narik nih mas
menemukan sebuah tas
wanita, dia tidak memiliki
Pemuda : kalau ke gang depan
uang kecil untuk hadiah..."
situ loh brapa bang.?
Ojek : ah deket itu mah empat,
ribu aja sini saya anter
Tidak Boleh Berbicara di
Pemuda : bang kalau sampai ke Perpustakaan
mall berapa ya?
"Ma, mengapa aku tidak
Ojek : Duh jauh itu mah dua
puluh ribu deh. Mas sebenernya boleh berbicara dalam
mau kemana sih? *mulai curiga* perpustakaan?" Roni bertanya
kepada ibunya.
pemuda : gak bang. ane cuma
"Karena kamu harus tenang.
nanya doang sih, soalnya ane
Kebisingan adalah gangguan.
mau ikutan ngojeg disini juga
Orang-orang di sekitarmu
bang
tidak bisa membaca."
Ojek : !@#$%^&*~!@## *tancap
"Tidak bisa membaca? Kalau
gas nyelonong masuk got*
begitu, lalu mengapa mereka
ada di perpustakaan?"

Onyod (Tahanan Lama):
"Jyaaaan pantes...!"
Nanya Tukang Ojek
Suatu siang tengah bolong
seorang pemuda nyamperin
tukang ojek..
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Blit z

Sertijab Ketua Sejadah

Wasrik Kemhan Sidak Pabrik NG

Subang, 13 Mei 2016

Subang, 25 Mei 2016

Setelah mengalami pergantian kepengurusan, dilakukan sertijab ketua Serikat Pekerja DAHANA
yang dihadiri oleh pengurus FSP Sinergi BUMN.

Tim Wasrik Kemhan RI melakukan kunjungan kerja
ke lokasi pembangunan Pabrik Nitrogliserin yang
berlokasi di Energetic Material Center (EMC) PT
DAHANA (Persero).

Pengurus mendapat ucapan selamat

Foto bersama

Menyempatkan foto di depan Kampus Dahana

Foto bersama

Dirintelkam Polda Jabar Sambangi DAHANA
Subang, 10 Juni 2016
Dirintelkam Polda Jabar melakukan kunjungan kerja ke PT DAHANA (Persero). Kunjungan ini
sekaligus memantau sistem pengamanan DAHANA.

Tataliwargi Gelar Silaturahmi

Mendapat penjelasan tentang produksi detonator nonel

Subang, 13 Mei 2016
Pasca pergantian Ketua Tataliwargi yang saat ini
dijabat Ibu Budi Antono, pengurus mengadakan
pertemuan perdana dengan anggota di Kampus
Dahana Subang.

Siraman Rohani
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(ki-ka) Ibu Bambang Agung, Ibu Heri Heriswan, Ibu Budi Antono,
Ibu Susilo Hertanto.
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Melakukan ujicoba produk nonel
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Penjelasan tentang produk militer Dahana
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Blit z

Safari Ramadhan - BUMN Hadir Untuk Negeri
Subang-Tasikmalaya, 24 Juni 2016
PT DAHANA (Persero) menyebarkan 3.050 sembako murah di Kab. Subang dan Tasikmalaya pada
24 Juni 2016. Selain program sembako murah, diadakan juga santunan anak yatim, tabligh akbar,
pasar murah ramadhan dan buka puasa bersama.

Direksi turun langsung ke lapangan

Penyerahan secara simbolis yang dihadiri oleh Plt. Bupati Subang di Bale Dahana

Hiburan musik dari karyawan

Pasar murah ramadhan

Anak yatim di sekitar perusahaan

Penyerahan simbolis dan distribusi di Kampung Naga Tasikmalaya
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Buka puasa bersama
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Pasar murah Ramadhan
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Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai tahapan untuk menyepakati kaji ulang RSNI menjadi SNI, dengan
rancangan SNI yang akan di konsensuskan sesuai pada tabel 1.

N IEM

Tabel 1-Daftar RSNI pada rapat konsensus

National Institute of Energetic Material

No

Serving The Nation Better
Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan

Serving The
Nation Better

Perkembangan ~
dan tuntutan peran dengan motto perusahaan “Serving The Nation
Dahana dalam menjalankan proses bisnis nya Better”, yang berarti setiap insan Dahana harus
tidak terbatas hannya perihal bahan peledak, merasa bangga untuk mengapdikan diri kepada
jasa drilling-blasting dan jasa lainnya saja, Bangsa dan Negara khususnya dalam melayani,
Oleh :
namun termasuk hal terkait
dengan dunia meningkatkan kualitas, dan pengembangan
Sudirjo Heru Krisnawan
pertambangan itu sendiri termasuk kaji ulang rancangan standart nasional Indonesia untuk
RSNI yang akan diajukan dan ditetapkan menjadi ditetapkan menjadi Standart Nasional
menjadi SNI yang menjadi patokan / acuan Indonesia.
standard yang digunakan didan
areatuntutan
pertambangan
peran Dahana dalam menjalankan proses bisnis nya tidak
Rapat Konsensus ~ dihadiri Direktur Teknis
yang menjadi rujukan standard tidak hannya
terbatasdiharapkan
hannya perihal
peledak, namun
jasa drilling-blasting
dan jasa Mineral
lainnya saja,
namun termasuk
hal
Dan Batubara
serta
pada bahan
skala nasional
juga dan Lingkungan
terkait dengan
dunia
pertambangan
itu
sendiri
termasuk
kaji
ulang
RSNI
yang
akan
diajukan
dan
ditetapkan
perwakilam dari Dinas ESDM Jawa Barat, Pusat
mendapat pengakuan internasional.
menjadi SNI yang menjadi patokan / acuan standard yang
digunakan
di area pertambangan
yang menjadi
Perumusan
Standarisasi
Badan Standarisasi
rujukan standard
tidak
hannya
diharapkan
pada
skala
nasional
namun
juga
mendapat
pengakuan
Selaras dengan kebijakan good corporate Nasional, Badan Penulisan & Pengembangan
governance (GCG Code) PT Dahana (Persero), Bahasa, Komisi Teknis 13-06 K3 Pertambangan
internasional.
sebagai dasar dalam mencapai visi, misi dan Mineral Dan Batubara, nara sumber serta
dari perusahaan
dan dasar
dan corporate
untuk memberikan
Selaras tujuan
denganperusahaan
kebijakan good
governance undangan
(GCG Code)
PT Dahanapertambangan
(Persero), sebagai
jasa pertambangan,
dengan total usaha,
kontribusi visi,
pertumbuhan
usaha, perusahaan
peningkatandanperusahaan
dalam mencapai
misi dan tujuan
untuk memberikan
kontribusi pertumbuhan
orangholders,
yang hadir.pada tanggal 24 – 26 Mei 2016,
kemampuan
serta nilai
untuk stake
peningkatan
kemampuan
sertatambah
nilai tambah
untuk 36stake
holders,
pada
tanggal
24
–
26
Mei
2016,
bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Dahana ikut serta sebagai anggota Komite teknis13Tujuan
dari kegiatan
ini adalah
sebagai kaji
bertempatdan
di kesehatan
Savoy Homann
Bidakara Hotel,mineral
06 keselamatan
kerja pertambangan
dan batubara
pada acara
rapat konsensus
Bandung, Dahana ikut serta sebagai anggota tahapan untuk menyepakati kaji ulang RSNI
ulang SNI K3 pertambangan mineral dan batubara.
Komite teknis13-06 keselamatan dan kesehatan menjadi SNI, dengan rancangan SNI yang akan
kerja pertambangan mineral dan batubara di konsensuskan sesuai pada tabel 1.
Hal ini juga merupakan manifestasi nilai budaya Dahana, “Nasionalisme”, cerminan kebanggaan dan
pada acara rapat konsensus kaji ulang SNI K3
kesadaran
sebagai aset
strategis
bangsa yang memiliki sumberdaya
manusia
menopang
eksistensi
Pada pembukaan
olehyang
Direktur
Teknis dan
pertambangan
mineral
dan batubara.
perusahaan. Di dukung dengan motto perusahaan “Serving
The
Nation
Better”,
yang
berarti
setiap
Lingkungan Mineral dan Batubara, Bapak Ir. M. insan
Dahana harus
merasa
bangga
untuk
mengapdikan
diri
kepada M.Sc.,
Bangsadisampaikan
dan Negara bahwasanya
khususnya dalam
Hal ini juga merupakan manifestasi nilai Hendrasto,
melayani,
meningkatkan
kualitas,
dan
pengembangan
rancangan
standart
nasional
Indonesia
denganmenjadi
budaya Dahana, “Nasionalisme”, cerminan SNI masih bersifat volunteer , namun untuk
ditetapkan
menjadi
Standart
Nasional
Indonesia.
kebanggaan dan kesadaran sebagai aset strategis kesadaran yang tinggi terhadap K3, nantinya
bangsa yang memiliki sumberdaya manusia yang dapat menjadi kewajiban untuk ditetapkan,
menopang eksistensi perusahaan. Di dukung apakah dengan Permen / SKKNI. Beberapa hal

Perkembangan ~

Gambar
1 –1Rapat
kajiulang
ulangRSNI
RSNI
tanggal
25 Mei
Gambar
– RapatKonsensus
Konsensus kaji
tanggal
25 Mei
20162016
dan dan
pembukaan
olehDirektur
Direktur Teknik
dan
Batubara
pembukaan
oleh
TeknikMineral
Mineral
dan
Batubara
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RSNI

SNI Lama

Revisi

1

Rambu-rambu jalan
pertambangan

SNI-13-6351-2000, rambu-rambu
jalan di area pertambangan

Perubahan judul dan subtansi untuk
memperjelas maksud & tujuan

2

Pengamanan jalan
pertambangan

SNI-19-7167-2006, Deliniator di
jalan wilayah pertambangan

Perubahan judul dan subtansi untuk
penyeragaman dalam pengamanan
jalan pertambangan

3

Demarkasi di area
pertambangan

SNI-13-6350-2000, Demarkasi di
lorong, jalan lintas, daerah bebas
rintangan,
dan
tempat
penyimpanan barang

Perubahan judul dan subtansi untuk
memperjelas maksud dan tujuan
dalam penggunaan garis demarkasi
di area pertambangan

4

Penyelidikan kecelakaan
tambang & kejadian
berbahaya di pertambangan

SNI-13-7081-2005,
kecelakaan tambang

Investigasi

Perubahan judul dan subtansi untuk
penyelidikan
kejadian
hampir
celaka,
kecelakaan
tambang,
kejadian berbahaya

5

Buku tambang

SNI-13-6672-2002,
tambang

Buku

Perubahan
subtansi
untuk
memperjelas maksud & tujuan
penggunaan buku tambang

Tabel 1-Daftar RSNI pada rapat konsensus
Pada pembukaan oleh Direktur Teknis dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Bapak Ir. M. Hendrasto,
M.Sc., disampaikan bahwasanya SNI masih bersifat volunteer , namun dengan kesadaran yang tinggi
Keanggotaan
Komtek
13-06
K3
yangterhadap
penting
SNI diantaranya
K3,terkait
nantinyadengan
dapat menjadi
kewajiban untuk ditetapkan,
apakah dengan
Permen / SKKNI.
Beberapa hal sosialisasi,
yang penting asas
terkaitmanfaat
dengan SNI
diantaranya
: pengawasan, sosialisasi,
asas manfaat
Pertambangan
Mineral
Dan(acuan
Batubara
: pengawasan,
(acuan
mining practice)
SNI (kedepan)
diharapkan memperoleh
pengakuanketerwakilan
di dalam negeri dari
maupun
mengakomodir
tigaluar
(3) orang
goodgood
mining
practice)sertaserta
SNI (kedepan)
negeri dan mampu bersaing dengan MEA.

diharapkan memperoleh pengakuan di dalam dari pemerintah; tiga (3) orang dari pakar (ITB, PT
dan pakar);
duaperihal
(2) orang
produsen
negeri
maupun
luaryang
negeri
mampupula
bersaing
Pada
kesempatan
samadan
disampaikan
oleh tenagaDahana,
ahli standarisasi
dari BSN,
enam dari
prinsip
utama
dalam proses penyusunan SNI, tahapan penyusunan(PT
sertaManggala
persyaratan yang
harus
dipenuhi pada PT
rapatHarmoni
Usaha
Manunggal,
dengan
MEA.
konsensus, sesuai dengan tabel 2.
Panca Utama); tiga (3) orang dari konsumen (PT
Pada kesempatan yang sama disampaikan KPC, PT Adaro, PT Berau Coal).
pula oleh tenaga ahli standarisasi dari BSN,
Rapat konsensus berjalan lancar di hadiri
perihal enam prinsip utama dalam proses
penyusunan SNI, tahapan penyusunan serta 10 dari 11 Komite teknis sehingga dinyatakan
persyaratan yang harus dipenuhi pada rapat lebih dari 2/3 anggota Komtek dan keterwakilan
semua unsur terpenuhi, maka persyaratan
konsensus, sesuai dengan tabel 2.
konsensuspun tercapai dengan dipimpin oleh
Komtek 13-06 ~ memiliki peran yang penting Ketua Komtek, tidak memihak, netral, semua
mulai dari penyusunan konsep, pembahasan, pendapat di dengar dan keputusan di syahkan
rapat teknis, kuorum kehadiran menentukan untuk dilanjutkan ke tahap jejak pendapat.
syah apa enggaknya rapat konsensus serta Jika tidak ada tanggapan negatif pada jejak
menentukan apakah perihal yang bersifat pendapat, maka diharapkan setelah melewati
subtansi dari masukan stake holder dapat dua (2) bulan massa sanggah, maka selanjutnya
kelima RSNI dapat di syahkan menjadi SNI.
diterima dan dimasukkan dalam standard.
Tabel 2- Prinsip penyusunan, tahapan dan persyaratan konsensus
6 prinsip utama dalam
proses penyusunan SNI

Tahapan
penyusunan SNI

Persyaratan
Rapat Konsensus

1

Terbuka, siapun bisa ikut dalam
penyusunan SNI, apakah itu dalam
rapat teknis, rapat konsensus, maupun
dalam jejak pendapat

1 Usulan program nasional penyusunan
standard, di bahas pada management
teknis pengembangan standard

1 Kuorum, 2/3 dari anggota Kom
Tek harus hadir

2

Transfaran, prosesnya
secara transfaran

diikuti

2 Penyusunan konsep revisi, pada rapat
teknis

3

Konsensus inparsial, setiap pendapat di
tampung/di dengarkan, tidak memihak,
walau tidak wajib diterima, tidak ada
subtansi yang tertunda, tidak ada PR
(rapat terakhir), memperhatikan rapat &
SNI sebelumnya yang direvisi.

3 Finalisasi draft RSNI pada rapat
konsensus, seluruh masukan stake
holder dimasukkan pada rapat ini

2 Keterwakilan dari pemerintah;
pakar; produsen; konsumen,
minimal satu (1) orang harus
hadir

4

Koheren, selaras dengan standard
internasional
namun
tetap
memperhatikan kepentingan nasional

5

Efisien

4 Jejak pendapat, dihadiri komisi teknis
& anggota masyarakat standarisasi.
Jika terdapat masukan yang bersifat
substansial, akan dibahas oleh Kom
Tek untuk dipertimbangkan (diterima
/ tidak) dengan pemungutan suara

6

Efektive

No

bisa

5 Penetapan

Note :
Apabila satu dari dua persyaratan
ini tidak terpenuhi maka rapat tidak
bisa di anggap sebagai konsensus,
namun sebagai rapat teknis.
Karena ini adalah rapat final, perlu
adanya perwakilan dari stake holder
dan tidak ada pihak yang menolak
terus menerus

Tabel 2- Prinsip penyusunan, tahapan dan persyaratan konsensus

Komtek 13-06~

memiliki peran yang penting mulai dari penyusunan konsep, pembahasan, rapat
teknis, kuorum kehadiran menentukan syah apa enggaknya rapat konsensus serta menentukan apakah

- No. 78perihal
/ Juliyang
- Agustus
2016 dari masukan stake holder dapat diterima dan dimasukkan dalam standard.
bersifat subtansi

Keanggotaan Komtek 13-06 K3 Pertambangan Mineral Dan Batubara mengakomodir keterwakilan dari tiga
(3) orang dari pemerintah; tiga (3) orang dari pakar (ITB, PT Dahana, dan pakar); dua (2) orang dari

39

Sisi Lain Dahana

Taman KAMPUS DAHANA Menjadi Lokasi
Video Clip Lagu
Sebuah tayangan lagu di youtube menayangkan
Dewi Kirana tengah bernyanyi di sekitar taman
yang berada di depan Kampus DAHANA.
Ada dua judul lagu pada albumnya yang
video clipnya diambil di DAHANA, yaitu
Kesingkur dan Rangda Bodong. Bahkan rumah
produksi pembuat video clip ini, Pro Media
Production pada akun youtubenya merilis video
behind the Scene proses pengambilan gambar di
depan gedung DAHANA.

DAHANA RESCUE di Lokasi Bencana Cihideung
Senin (20/6), belasan pemuda-pemudi
berseragam kaos orange nampak berkumpul
dimeja tamu lobi Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA (Persero). Di kaos lapangan
bagian belakangnya bertuliskan Relawan “ Join
Us !” di bagian depan sebelah kiri dada terdapat
logo berbentuk bulat di tengahnya terdapat
tulisan DAHANA Rescue. Wih, keren, ternyata
DAHANA memiliki tim Rescue!
Tetapi, Usut punya usut, ternyata mereka
bukanlah tim DAHANA Rescue yang dibentuk
oleh PT DAHANA (Persero), namun mereka
adalah para mahasiswa Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung yang
tengah melakukan Praktek Profesi Mahasiswa
(PPM) di sebuah desa yang tengah terkena
dampak bencana banjir bandang pada akhir
Mei lalu, tepatnya di Kampung Cihideung,
Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten
Subang.
“Kami berinisiatif sendiri membuat kaos
seragam relawan ini, dan mencantumkan nama
DAHANA Rescue, karena DAHANA sudah ikut
serta membantu program-program kami selama
PPM ini,” terang kordinator relawan, Muhammad
Sugandi kepada Dfile. (20/6/2016).
Sugandi pun memaparkan timnya yang
berjumlah 19 orang ini merupakan mahasiswa
semester 7 Jurusan Pemberdayaan Masyarakat
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Islam (PMI) Fakultas Dakwah UIN SGD
Bandung yang tengah ikut serta membantu
menanggulangi korban bencana banjir bandang
di Cihideung.
“Biasanya kalau PPM ini dilaksanakan di
instansi-instansi atau lembaga sosial, namun
kali ini dosen pembimbing kami menyarankan
untuk praktek profesinya langsung terjun ke
lokasi bencana,” ujarnya.

Taman yang tertata apik dan hijau
menjadikan suasana halaman depan KAMPUS
DAHANA nampak asri. Dan ternyata taman
DAHANA menjadi daya tarik warga masyarakat,
mereka sengaja singgah ke taman DAHANA.
Tidak jarang terlihat beberapa warga melakukan
aktivitas berfotoria mengabadikan moment
dirinya yang tengah berada di taman hijau yang
berada dikawasan Energetic Material Center
(EMC) DAHANA, Subang.

Setelah dikonfirmasi melalui telepon yang
ditulis pada profil Pro Media Production,
Deni salah satu kameraman mengiyakan
bahwa timnya pada awal Januari 2016 pernah
melakukan syuting video clip di taman DAHANA,
Subang.

Keindahan taman DAHANA ternyata tidak
hanya dimanfaatkan untuk berfoto-foto oleh
warga, namun juga menjadi background video
clip sebuah lagu. Sebut saja penyanyi dangdut
Panturaan yaitu Dewi Kirana asal Indramayu,
pada album singlenya yang dikeluarkan tahun
2016, video clipnya ternyata mengambil seting
lokasinya di halaman Kantor Manajemen Pusat
(Kampus) PT DAHANA (Persero) di Subang.

Deni pun mengungkapkan awalnya ia
ingin melakukan pengambilan gambar di area
kampus DAHANA namun hanya diperbolehkan
syuting di taman depan dekat gerbang masuk
area DAHANA.

“Tamannya indah dan bagus, itu makanya
kami syuting di taman itu (Dahana),” kata Deni
kepada Dfile via telpon. (14/6/2016)

“Kita hanya diizinkan di taman depan. Kita
syutingnya pas hari libur kok, hanya sehari saja
dari siang sampai malam,” ungkap Deni. (SYA)

Selama dilokasi bencana mereka ikut serta
berbaur dengan tim relawan lainnya. Melakukan
banyak hal, namun menurut salah satu anggota
relawan lainnya, Encep Sopyan mengatakan
bahwa selama dilokasi bencana mereka lebih
fokus pada program Trauma Healing.
“Dua pekan kemarin kita sudah melakukan
program Trauma Healing, di Tim Kami juga ada
teman-teman dari Psikologi. Tinggal sekarang
mulai masuk pada program rekontruksi,” terang
Encep Sopyan.
Kedatangan mereka ke Kampus DAHANA,
adalah tidak lain untuk mempersiapkan tahap
program rekontruksi, dimana pada tahap
rekontruksi ini adalah upaya yang dilakukan
untuk membangun kembali sarana prasarana,
serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana,
salah satunya membangun tempat pembuangan
sampah sementara yang didukung DAHANA.
(SYA)
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Sisi Lain Dahana

Optimalkan Kinerja, Satpam DAHANA Digembleng
Untuk mengoptimalkan kinerja saat
melaksanakan tugas, Satuan Pengamanan
(Satpam) PT DAHANA (Persero) mendapat
pendidikan dan pelatihan dasar Satpam Gada
Pratama. Pelatihan yang digelar setiap akhir
pekan selama sebulan ini, diikuti oleh 24
anggota satpam yang bertugas di kawasan
Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA,
Subang.
Ikhwana, salah seorang koordinator Satpam
DAHANA, menjelaskan kegiatan latihan ini
dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu mulai
24 April – 22 Mei 2016. “Hitungannya pelatihan
ini dilaksanakan selama 10 hari, karena kondisi
anggota sambil bekerja, jadi kita buat latihan
selama lima minggu setiap Sabtu dan Minggu,”
terang Ikhwana kepada Dfile, disela-sela acara
pelatihan terakhir pada Minggu (22/5) di
Gedung Bale DAHANA.
Selama pelatihan, peserta mendapat materi
dan dilatih oleh anggota kepolisian dari Polda
Jawa Barat. Salah satunya yaitu Nata Kusumah,
bagian Binmas Polda Jabar. Nata menerangkan
materi-materi yang diberikan kepada Satpam
DAHANA yaitu materi yang berkaitan dengan
keterampilan dalam pengamanan di area objek
vital nasional.

“Semua materi yang diajarkan suatu saat
akan berguna di lapangan, yang terpenting
adalah setelah mendapat pelatihan bisa
diaplikasikan dan terus diasah dan dilatih,” ujar
Nata Kusumah.
Sementara itu, koordinator pelatihan Ahmad
Zaen menerangkan kegiatan ini bukan saja
semata-mata memberikan pemahaman dan
keterampilan, namun bagian dari upaya agar
setiap anggota satpam mendapat legalitas
dari kepolisian untuk menjalankan peranannya
sebagai kepolisian terbatas.
“Melakukan penggeledahan itu tidak
sembarangan, anggota yang melakukan itu
harus secara sah memiliki legalitas sebagai
pelaksana kepolisian terbatas. Dengan pelatihan
ini mereka akan mendapat legalitas itu,” ungkap
Zaen.
Salah satu peserta pelatihan, Rahmat Ismail
mengatakan dengan pendidikan dasar yang
diikutinya ini, ia merasakan banyak manfaat
yang didapatkannya untuk meningkatkan
kinerja dilapangan. “Apa yang dibutuhkan di
lapangan ternyata semua didapat dilatihan ini.
Kita mendapat wawasan lebih luas bagaimana
menjalankan tugas sebagai petugas keamanan,”
kata Rahmat kepada Dfile. (SYA)

DAHANA Goes to School ‘Perkenalkan’
Bahan Peledak
Memperkenalkan science pada anak-anak
sejak dini adalah salah satu cara yang dapat
memacu kreativitas anak terhadap minat dan
bakatnya. Pemahaman tentang science dapat
dipelajari sekaligus dipraktekkan anak-anak
di lingkungan rumah mereka dari materi yang
sederhana.
Seperti yang telah dilakukan oleh siswasiswi SD Darul Hikam Primary International
School, sejauh ini mereka telah dikenalkan
oleh para pengajarnya tentang science dan
menerjemahkannya dengan sebuah karya.
Terbukti, para siswa tersebut berhasil
mengimplementasikan sebuah teori ilmu
pengetahuan yang sederhana dan mewujudkan
menjadi sebuah karya. Hal tersebut merupakan
sebuah pencapaian luar biasa untuk seusia
mereka.
Sebagai bentuk apresiaisi terhadap hasil
karya sains para anak didiknya, pihak sekolah
menggelar sebuah pameran yang bertajuk
“Science Festival 2016” yang digelar pada Rabu
4 Mei 2016. Pameran ini dihelat di halaman
gedung sekolah tersebut yang berlokasi di
jalan. Ir. H. Djuanda 285 – Bandung.
“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun,
pada tahun ini menginjak keempat kalinya,”
kata Wakil Kepala DHIS, Fadli Farhurrahman.
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“Ada sekitar 8 karya ilmiah yang di buat oleh
para siswa. Dengan dibagi beberapa kelompok,
setiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa dari
kelas 1 hingga kelas 6. Istimewanya, siswa
juga diwajibkan mempresentasikan karyanya
menggunakan bahasa inggris,” kata Ketua
Panitia Sience Fair SD Darul Hikam Internasional
School, Fadli Fathurrahman. Di antara karyanya
adalah Magnetic car racing dan volcano
eruption.
Kehadiran DAHANA di acara tersebut adalah
bentuk partisipasi dan dukungan DAHANA
akan kegiatan tersebut. Disisi lain merupakan
langkah DAHANA dalam terus memperkenalkan
produk-produk ilmiah karya DAHANA kepada
masyarakat luas, tak terkecuali pada anakanak Sekolah Dasar. Diharapkan keikutsertaan
DAHANA mampu menumbuhkan minat anakanak di bidang science, dan semakin menyukai
kegiatan ilmiah ini.
Menurut Tris Budiman, Bagian Humas yang
memandu booth, dalam pameran tersebut
DAHANA menampilkan produk hasil karya dari
pengembangan kegiatan science.
“Maka tidak salah rasanya memberi
penjelasan kepada anak-anak tentang
pemahaman bahan peledak kepada mereka,
sekaligus memperkenalkan DAHANA sebagai
produsen bahan peledak dalam negeri,“ ungkap
Tris kepada Dfile. (aan)
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Narsis
Dewi Kurniaty

Tuti Mislinda

Kebaikan Jika Dilakukan Bersama-sama
Terasa Mudah

Guru yang Menjadi Admin di Site Adaro

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh
dengan keberkahan, semua amal perbuatan
kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan.
Pada bulan ini semua orang saling berlombalomba dalam kebaikan, termasuk salah satunya
menyantuni anak yatim piatu. Seperti halnya
yang dilakukan oleh Serikat Pekerja DAHANA
(Sejadah).

Keberadaan PT DAHANA (Persero) di Site PT
Adaro Indonesia Tanjung Tabalong, Kalimantan
Selatan, telah mampu mempekerjakan puluhan
karyawan yang merupakan warga masyarakat
sekitar Tanjung Tabalong. Dari sekian puluh
orang pekerja asal lokal, hanya ada satu orang
wanita, sisanya adalah laki-laki. Ia adalah Tuti
Mislinda, wanita asal Suku Banjar yang bekerja
sebagai admin DAHANA di site Adaro.

Mendengar ada peluang kerja di DAHANA
sebagai admin, akhirnya ia memilih menjadi
admin.

Tuti, begitu orang biasa memanggilnya,
sudah tiga tahun bergabung menjadi bagian
keluarga besar PT DAHANA (Persero). Menjadi
seorang admin, bagi dirinya bukanlah yang
pertama kalinya. Sebelumnya ia pun pernah
menjadi admin di beberapa perusahaan lainnya.

Sampai saat ini, Ia masih belum menentukan
target hidupnya akan seperti apa, mengalir
saja apa adanya. “Belum ada target apa-apa sih
kedepannya, lebih mengalir aja,” katanya. (SYA)

Di bulan Ramadhan ini Sejadah telah
melaksanakan salah satu programnya yang
bernama Ramadhan Ceriakan Anak Yatim
(Racikan). Untuk melaksanakan program
perdananya kali ini, ditunjuklah Dewi Kurniaty,
Asisten Auditor Operasional SPI sebagai ketua
panitia Racikan Sejadah 2016.
Dewi, yang pernah juga menjadi pengurus
Sejadah di periode sebelumnya mengaku senang
bisa terlibat dalam
program
k e b a i k a n
untuk
menyantuni
anak yatim.

“Alhamdulillah, telah diberikan kesempatan
untuk mengerjakan kebaikan di bulan
Ramadhan,” ungkap Dewi kepada Dfile.
Selama menjalankan tugasnya sebagai
ketua panitia, ibu dari dua anak ini merasakan
kemudahan-kemudahan, karena adanya rasa
kebersamaan dari semua pihak. Ketika program
Racikan Sejadah ini digulirkan, menurutnya
semua karyawan menyambut baik acara ini.
“Tidak begitu sulit, saya merasa semua
karyawan merespon baik, semua ikut peduli
dalam kegiatan ini,” terang Dewi.
Ibu yang pernah mengenyam pendidikan
teknik sipil di ITB ini berpendapat bahwa
bulan Ramadhan adalah moment semua orang
melakukan kebaikan untuk berbagi dengan
sesama, karenanya semua orang ikut serta
dalam kegiatan ini.
Namun menurutnya, berbagi itu harusnya
tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadhan
saja, di waktu-waktu lain pun bisa. Jika memang
mampu untuk berbagi kenapa harus menundanunda sampai bulan Ramadan datang.
“Jika kita mampu untuk melakukan kebaikan
dan berbagi untuk orang yang tidak mampu
kenapa tidak membantunya, tidak harus bulan
Ramadhan saja kan,” ujarnya. “Tangan diatas
lebih baik daripada tangan dibawah. Dengan
berbagi, hati kita akan merasa tenang dan
senang,” imbuh Dewi.
Melakukan kebaikan, menurutnya akan
terasa lebih mudah jika dilakukan secara
kolektif atau bersama-sama. Seperti yang
dilakukannya saat ini dengan menggalang
bantuan dana untuk menyantuni anak
yatim piatu yang berada di Panti Sosial
Anak Asuhan Al-Rasyid, Cijambe, Subang.
“Jika
dilakukan
bersama-sama
semuanya terasa mudah, semua ikut
serta peduli membantu anak yatim.
Insyaalloh, semua akan mendapat
pahala dari-Nya. Aamin” pungkas
Dewi. (SYA)
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“Mungkin ini passion saya. Saya lebih tertarik
disini” katanya. “Dulu, saya juga pernah buka les,
sambil kerja di DAHANA, tapi pernah juga les
hanya untuk anak-anak disekitar rumah,” terang
Tuti.

“Sejak masih mahasiswa saya sudah bekerja
sebagai admin dibeberapa kantor, jadi sudah
tidak asing lagi dengan dunia administrasi,”
terang Tuti kepada Dfile.
Gadis yang hobi membaca buku ini
mengaku sebetulnya apa yang dikerjakannya
saat ini berbeda dengan pendidikan yang
diperoleh saat masih kuliah. Dulu ia pernah
mengenyam pendidikan di Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Banjar, jurusan ilmu pendidikan
Matematika. Namun nasib telah
mengantarkannya kembali bergelut
di dunia administrasi.
“Harusnya saya menjadi
guru, tapi saya lebih tertarik
dan memilih menjadi
admin, karena dulu
sudah biasa jadi
admin,” ungkap Tuti,
gadis
kelahiran
1988.
Sebelum
bergabung
di DAHANA,
ia
adalah
s e o r a n g
guru disalah
satu SMK di
Kali
Banjar.
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Pembaca Menulis
Maka Jadilah Cibogo menjadi destinasi wisata
edukasi dengan keberadaan IMEX dan Len
Techno Park. Dan jika menerawang lebih ke
depan lagi, wisatanya pun dapat bertambah
dengan wisata Waduk Sadawarna yang
bersebelahan dengan DAHANA.

Bintang Dari Subang Timur
Oleh: JJS/Pemred Majalah DFile
Kembali ke ikon Kota Subang, menjadi
perusahaan yang dikenal publik memiliki
keuntungan tersendiri. Dari kacamata ilmu
komunikasi pemasaran, peranan branding
dengan menyematkan nama perusahaan
identik dengan nama kota akan memudahkan
stakeholders mengenali perusahaan tersebut.
Setidaknya, publisitas perusahaan akan menjadi
lebih mudah.
Untuk menjadi ikon baru Kota Subang,
banyak hal yang bisa diandalkan oleh DAHANA.
Selain bangunan Kampus Dahana yang berada
di Kawasan Energetic Material Center (EMC)
yang memiliki desain unik dengan segudang
prestasi, setidaknya ada beberapa yang bisa
dikembangkan lagi sehingga DAHANA bisa
lebih cetar membahana.
Indonesia Museum of Explosives (IMEX)
Saya teringat dengan obrolan ringan bareng
rekan-rekan media Subang dalam kesempatan
buka puasa bersama. Sebuah pertanyaan yang
dilemparkan disambut jawaban keyakinan oleh
rekan-rekan media.
Mungkinkan DAHANA
akan menjadi ikon baru Kota Subang? Sangat
mungkin, begitu jawabannya.
Kabupaten Subang saat ini terus tumbuh,
terlepas dari permasalahan politik lokal yang
mewarnainya. Prosfek cerah industri di kota
ini semakin terlihat dengan pembangunan
proyek
nasional
yang
mengiringinya.
Sebut saja Tol Cipali yang sudah rampung,
Pelabuhan Internasional Patimban yang segera
dibangun, dan Bandara Kertajati di kabupaten
tetanggga yang juga segera memasuki tahap
pembangunan.
Lokasi DAHANA yang berada di Subang
Timur, tepatnya di Kecamatan Cibogo, memiliki
lokasi strategis.
Subang Timur diprediksi
dalam waktu dekat segera menjelma menjadi
kawasan yang ramai dengan aktivitas industri.
Bukan tidak mungkin, wacana gerbang tol
dekat DAHANA akan segera terwujud seiring
dengan laju pertumbuhan industri di sekitarnya.
Terlebih rencana pembangunan Waduk
Sadawarna semakin santer memasuki tahapan
realisasi proyek. Hektaran lahan DAHANA
dipastikan akan ikut terendam oleh waduk
yang rencananya akan mengairi 6.000 ha areal
pesawahan ini.
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Berpromosi melalui museum. Kenapa tidak?
Menciptakan destinasi wisata edukasi di Subang
sangat bagus peluangnya untuk meningkatkan
tingkat pengenalan masyarakat terhadap
DAHANA.
Sejatinya, lahan dan bangunan
untuk cagar budaya telah tersedia, hanya
sedikit terkendala di pembiayaan yang belum
dianggarkan dalam rencana kerja perusahaan.
IMEX akan menjadi etalase industri bahan
peledak Indonesia. Betapa tidak, museum
ini akan menjadi museum satu-satunya yang
menampilkan benda-benda terkait bahan
peledak dengan teknologi dan aplikasinya. IMEX
yang dilengkapi dengan ruang theatre untuk
pemutaran film peledakan ini akan semakin
memanjakan pengunjung dalam memahami
dunia peledakan.

Bale DAHANA
Jika berkunjung ke Kampus DAHANA, hampir
dipastikan melewati Bale DAHANA. Sebuah
gedung pertemuan paling besar di Subang
saat ini. Terletak di pinggir Jalan Raya Subang
– Cikamurang, Gedung dengan kapasitas
mencapai 3.000 orang ini dapat digunakan
untuk berbagai keperluan, mulai dari olahraga,
pernikahan, wisuda bahkan konser musik.
Dukungan kapasitas ruangan yang besar
dengan desain modern, Bale Dahana sangat
refresetatif digunakan untuk acara-acara
besar.
Klaim gedung pertemuan terbesar
di Subang bukanlah isapan jempol semata.
Hanya masalah sosialisasi dan kesiapan
perangkat pendukungnya yang harus dilakukan
percepatan.
Investasi akan besar di awal untuk
pembenahan, selanjutnya pengelola akan
bisa mandiri dengan manajemen yang baik.
Pekerjaan terbesar ada pada perawatan
pendingin ruangan dan peredam suara yang
menjadi elemen utama acara. Membangun
unit event (EO) profesional akan menjadi solusi
menarik yang akan menjadi daya tarik bagi
pihak yang akan menggunakan Bale Dahana ini.
National Institute of Energetic Material
(NIEM)
NIEM
merupakan
organisasi
yang
diperuntukkan bagi yang tertarik di bidang
bahan berenergi tinggi. Kalangan praktisi

maupun akademisi. NIEM lahir sebagai bagian
dari upaya bangsa untuk mandiri di bidang
teknologi bahan berenergi tinggi. Dengan
ketua ex officio Kepala Energetic Material Center
(EMC), maka peranan sentral organisasi tetap
ada di DAHANA sebagai pemilik EMC.
Sejatinya,
NIEM
akan
menjadi
pengejawantahan visi DAHANA untuk menjadi
Industri nasional terunggul di bidang bahan
berenergi tinggi dengan menghasilkan barang
dan jasa yang berdaya saing tinggi dan ramah
lingkungan.. Keberadaan NIEM akan semakin
mengukuhkan DAHANA sebagai kiblat bahan
peledak Indonesia. Bahkan, sebagai wasilah
untuk berbicara di level internasional.
Talenta-talenta itu sebenarnya telah
terbuktikan dan ada di DAHANA.
Sudah
beberapa orang dikirim menjadi pembicara
dalam ajang tahunan International Society of
Explosives Engineers (ISEE) di Amerika. Mereka
berbicara tentang aplikasi keilmuan bahan
peledak di lapangan. Mungkin saja nantinya
NIEM bisa selevel ISEE. Ah, tidak ada yang tidak
mungkin di dunia ini.
Dengan ketiga gacoan baru di atas, Bintang
dari Subang Timur bukanlah hal yang mustahil.
Kata Bintang merujuk pada logo DAHANA yang
memiliki bintang dengan lima warna, juga bisa
diartikan metafora dari prestasi tinggi sebuah
korporasi sehingga layak menjadi ikon sebuah
tempat atau kota.
Ups, rupanya saya harus segera tersadar
dari alam penerawangan. Kembali ke realita
untuk mencolek rekan seiring yang dapat
bersama-sama membumikan mimpi.
Atau
tepatnya sebuah visi yang seringkali dipandang
sumir oleh orang lain karena tertutup tabir
keengganan untuk berubah karena ternina
bobokan oleh comport zone. *

Kunjungan
pelajar,
mahasiswa
dan
masyarakat umum yang selama ini cukup
membanjiri Kampus DAHANA dapat dialihkan
ke IMEX.
Masyarakat akan lebih mudah
mengenal DAHANA tanpa harus mengganggu
sisi sekuritas industri bahan peledak yang
memang sensitif dan tidak sembarangan orang
dapat memasukinya. Ada keuntungan dari sisi
pengamanan.
Keberadaan IMEX ini akan didukung dengan
keberadaan LEN Techno Park yang juga sedang
dibangun milik PT LEN Industri, BUMN tetangga.
Bale Dahana
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