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berenergi tinggi dengan menghasilkan barang dan
jasa yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
Visi itu hanya akan terwujud jika saja seluruh elemen
yang ada di DAHANA bahu membahu untuk
mewujudkannya. Dan itu telah nampak nyata di
hadapan kita.

Budi Antono
Direktur Utama

Saat ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan
untuk membumikan mimpi kita. Industri propelan
yang digadang-gadang sebagai visi kemandirian
alutsista Indonesia, pembangunan pabrik Ammonium
Nitrate sebagai hulu industri bahan peledak,
tantangan persaingan yang ketat dan bagaimana
memenuhi ekspektasi pelanggan yang tinggi. Itu
semua PR besar yang harus kita taklukkan. Dan saya

Visi Dahana

memiliki keyakinan yang kuat, dengan sinergi dan
bekerjasama tantangan itu akan terlalui.
Selain itu, kita juga harus meneruskan internalisasi
nilai-nilai perusahan untuk mewujudkan insan insan
Dahana yang menjunjung tinggi Nasionalisme, insan

S

yang mempunyai Kepemimpinan yang hebat dan
egala puji untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, kita

profesional, amanah dalam menjalankan tugas dan

semua telah memasuki tahun 2018. Itu juga

mampu memberikan layanan yang memuaskan

berarti DAHANA beranjak menuju usia 52

para stakeholdernya terutama konsumen, serta

tahun. Sudah setengah abad lebih DAHANA hadir

menjadi insan insan yang inovatif sehingga mampu

memberikan kontribusi kepada bangsa ini melalui

memberikan solusi terbaik bagi tantangan dan

lini bisnisnya: Explosives Manufacturing, Drilling and

perubahan yang selalu ada serta mampu membangun

Blasting, Related Services dan Defence Related.

network/jaringan dikancah nasional, regional maupun
global.

DAHANA saat ini, lahir dari proses panjang yang
melibatkan para pendahulu dan pemangku

Juga secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan

kepentingan, baik internal maupun eksternal.

terima kasih kepada pelanggan dan mitra kami atas

Semuanya terbangun melalui kepercayaan (TRUST)

kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami

bahwa kemajuan adalah sebuah keniscayaan untuk

menyadari, bahwa tanpa kerjasama dan dukungan

kita raih bersama.

dari pelanggan dan mitra, DAHANA tidak akan
tumbuh seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan
kembali pada visi perusahaan yaitu untuk Menjadi
industri nasional yang terunggul dalam bidang bahan

DAHANA, be excellent!
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Visi Dahana

DAHANA Siap Mendukung Produk
dan Jasa Peledakan PT Freeport Indonesia

BUKTI KONTRIBUSI DAN
EKSISTENSI DAHANA DI SITE BERAU

Bersama Rayakan HUT ke-51
DAHANA

DAHANA Tarik Gas Sambil
Berbagi

Curug Wangun
Destinasi Wisata Alam Teranyar
di Kabupaten Subang

DAHANA saat ini lahir dari

Perjalanan panjang Subang-

proses panjang yang melibatkan

Pangandaran ini tidak hanya sekedar

para pendahulu dan pemangku

tarik gas. Ibarat pepatah, sekali

kepentingan, baik internal maupun

dayung dua tiga pulau terlampaui.

eksternal. “Semuanya terbangun

Selain menggelar rekreasi untuk

melalui kepercayaan (TRUST)

karyawannya, DAHANA pun turut

bahwa kemajuan adalah sebuah

menyalurkan bantuan dibeberapa

keniscayaan untuk kita raih bersama.

lokasi yang dilewati oleh tim Touring.

KATA MANAJEMEN

LAPORAN KHUSUS

KABAR DARI SITE

SISI LAIN

CSR

WISATA

Visi perusahaan yaitu untuk Menjadi
industri nasional yang terunggul
dalam bidang bahan berenergi tinggi
dengan menghasilkan barang dan
jasa yang berdaya saing tinggi dan
ramah lingkungan.

DAHANA selalu ingin setiap saat
Akhir Januari lalu, tepatnya 31

memberikan yang terbaik dan

Januari 2018, PT DAHANA (Persero)

menjadi industri nasional yang

kedatangan tamu istimewa. Bukan

terunggul dalam bidang bahan

sembarang tamu, sosok tersebut

berenergi tinggi (energetic

adalah Tony Wenas, Executive Vice

materials) dengan menghasilkan

President PT Freeport Indonesia

produk dan jasa yang berdaya saing

(PTFI), perusahaan tambang asal

tinggi dan ramah lingkungan.

Amerika Serikat yang tengah diminta

Oleh karenanya, tema HUT
DAHANA51 adalah Built On Trust,”

Inilah Curug Wangun, begitu orang
menyebut dan mengenalnya. Air
terjun yang berlokasi di Kampung
Citombe, Desa Buniara, Kecamatan
Tanjung Siang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat, masih terlihat alami,
pasalnya curug ini termasuk salah
satu destinasi wisata baru yang
dimiliki Kabupaten Subang.

pemerintah mendivestasikan 51%
sahamnya.

Pelindung: Direktur Keuangan & SDM
Pembina: Sekretaris Perusahaan, SM Legal & Komunikasi Perusahaan
Pemimpin Redaksi: Juli Jajuli
Redaktur Pelaksana: Fasya, M. Idris, Yazid
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Nongkrong Nyaman Jauh dari
Kebisingan “Borneo Kopi”
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LAPORAN UTAMA
Semarak Pekan CSR DAHANA 2017

Desain & Layout: Harjoyo
Produksi: Rudi
Kontributor: Tris Budiman, Edwin Suryadika,

Seperti namanya, Borneo Kopi berlokasi di Jl.

Yustinus Sudarminto, Neni Sumarni, Della Devia

P. Kalimantan No.7 Cikalapa, Pasir Kareumbi,

Alamat: Menara MTH, Lantai 17

Subang. Sebagai patokan untuk bisa berkunjung

Jl. MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820 Indonesia

ke Borneo Kopi, jika kita berada di pusat Kota

Telp: +62 21 837 823 17 Fax: +62 21 837 823 26

Subang, bisa menuju Gor Gotong Royong,

Web: dahana-blog.blogspot.com

Subang, kemudian menuju arah selatan, ke daerah

Email: dfile.dahana@gmail.com

Cikalapa, Jl. Pulau Kalimantan.
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Kegiatan Pekan CSR DAHANA 2017 menjadi
lebih semarak karena dilaksanakannya
berbagai macam kegiatan perlombaan
pelajar dan masyarakat umum.
Acara perlomban ini merupakan
program Manjadda Wajada dalam rangka
memperingati Hari Besar Islam
yakni Maulid Nabi Muhammad SAW.
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Kesenian khas Subang Sisingaan membuka perhelatan Pekan CSR DAHANA 2017
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Pekan CSR DAHANA

Semarak Pekan CSR DAHANA 2017

S

uara nyaring terdengar dari pengeras suara

Responsibility (CSR) dengan tajuk ‘Pekan CSR

yang didorong dalam sebuah gerobak.

DAHANA 2017’. Kegiatan ini digelar selama empat

Sementara itu, empat ekor ‘singa’nampak

hari di Gedung Bale DAHANA, Subang, mulai 27 – 30

ditandu meliuk-liuk mengikuti irama musik

Nopember 2017.

khas panturaan. Empat orang dengan seragam
navy blue Dahana terlihat menunggang keempat

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan

singa tersebut tanpa rasa takut. Sementara itu,

semarak, mulai Donor Darah hingga penyerahan

dibelakangnya mengekor puluhan orang mengiringi

bantuan untuk masyarakat, seperti penyerahan

arak-arakan singa.

bantuan pendidikan untuk sekolah dasar Se-Cibogo,
bantuan pendidikan pertukaran pelajar ke Jepang,

Prosesi kesenian sisingaan rupanya menjadi pembuka

bantuan pembuatan green house di SMPN 1 Cibogo,

sebuah ajang di Dahana. Selama sepekan, di akhir

pembuatan fasilitas umum sumur artesis dan MCK di

Nopember 2017, perusahaan plat merah penghasil

Desa Sadawarna, pembuatan fasilitas tempat wudlu

bahan peledak komersial dan militer, PT DAHANA

di Masjid Besar Kecamatan Cibogo, serta renovasi

(Persero) menggelar program Corporate Social
rumah tidak layak huni di daerah Buni Hayu, Jalan

Sebelumnya, pengobatan gratis dalam kegiatan

Cagak, Subang.

Pekan CSR DAHANA 2017 juga dilaksanakan di
Desa Cibalandong Jaya, salah satu desa yang cukup

Asmoro Hadi, Direktur Keuangan dan SDM PT

terpencil di daerah Kecamatan Cibogo. Ada sekitar

DAHANA (Persero) menerangkan bahwa program

365 warga yang mendapat pelayanan pemeriksaan

CSR DAHANA ini merupakan bentuk tanggungjawab

dan pengobatan gratis yang digelar oleh DAHANA.

perusahaan. Menurutnya, hal ini salah satu kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai

Kegiatan Pekan CSR DAHANA 2017 menjadi lebih

dengan undang-undang.

semarak karena dilaksanakannya berbagai macam
kegiatan perlombaan pelajar dan masyarakat umum.

“Tujuan pelaksanaan CSR ini guna meningkatkan

Acara perlomban ini merupakan program Manjadda

kesejahteraan masyarakat khususnya melalui program

Wajada dalam rangka memperingati Hari Besar Islam

pendidikan dan kesehatan, meningkatkan rasa

yakni Maulid Nabi Muhammad SAW.

kepedulian terhadap sesama, serta terjalin hubungan
yang baik antara DAHANA dan masyarkat sekitar,”

Manjadda Wajada merupakan akronim dari Maulid

terangnya.

Nabi & Jambore Dai DAHANA, Warga Jaya, DAHANA
Mendunia, dimana kegiatannya yaitu Lomba

Pada program kesehatan, DAHANA pun menggelar

Marhabaan yang diikuti oleh Majelis Taklim, serta

pelayanan pengobatan gratis untuk warga

lomba Adzan, CCIQ, MTQ, MHQ, Kaligrafi dan Pidato

masyarakat Cibogo. Terdata ada sekitar 1.000

yang diikuti oleh tingkat pelajar SD, SMP, SMA, dan

warga yang mendapat pelayanan pemeriksaan dan

lomba mewarnai untuk tingkat Paud.

pengobatan gratis, mulai dari lansia, balita, serta

08

ibu hamil. Dalam pelaksanaan pengobatan gratis

Selama pelaksanaan kegiatan Pekan CSR DAHANA

ini DAHANA menggandeng tenaga medis dari

2017, diarea acara terdapat juga berbagai macam

Puskesmas Kecamatan Cibogo, mulai dari dokter

stand bazaar, bazaar mitra Binaan PKBL, Bazar

umum, ahli gizi dan dokter gigi.

Edukatif, Bazar buku, serta Pameran Mini DAHANA.
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Pekan CSR DAHANA

Ratusan Anak Usia Dini Ikut Ramaikan
Pekan CSR DAHANA 2017

lomba lainnya bisa diselenggarakan bersama disini,”

Y. Agus Setiawan, Ketua Panitia Pekan CSR DAHANA,

ungkapnya.

menerangkan, selain dilaksanakan program Bina
Lingkungan, penyerahan bantuan untuk bidang

Menyinggung tentang CSR, dalam sambutan

pendidikan dan kesehatan masyarakat, digelar juga

pembukaan acara perlombaan, Ida menyampaikan

kegiatan berbagai perlombaan.

keinginannya supaya DAHANA bisa ikut serta

R

atusan anak Pendidikan Usia Dini (Paud)

Ida Royani, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Cibogo

yang berada di Kecamatan Cibogo,

menuturkan, perlombaan mewarnai ini diikuti oleh 23

Subang pada Rabu (29/11) ikut serta

lembaga pendidikan usia dini yang berada di wilayah

menyemarakkan Pekan CSR DAHANA

Kecamatan Cibogo. “Ini kegiatan yang kedua kalinya

2017. Acara ini digelar oleh PT DAHANA (Persero) di

kita bekerjasama dengan PT DAHANA, menggelar

Bale DAHANA, Jl Raya Subang-Cikamurang Km.12,

lomba mewarnai untuk anak-anak,” terang Ida Royani.

Sadawarna, Cibogo, Subang.
Ida sangat menyambut baik kerjasama yang terjalin
Siswa PAUD yang berjumlah sekitar 300 orang

antar HIMPAUDI Cibogo dengan DAHANA, sudah dua

ini tengah mengikuti lomba mewarnai yang

tahun kegiatan ini selalu digelar. Event-event seperti

diselenggarakan oleh DAHANA bekerjasama

ini sangat membantu menyemarakan kegiatan-

dengan HIMPAUDI Kecamatan Cibogo. Kegiatan

kegiatan HIMPAUDI.

menyalurkan bantuan untuk lembaga Paud yang

“Kegiatan ini kami sebut dengan istilah Manjadda

berada di Cibogo, “Kami pun sangat berharap, CSR

wajada, singkatan dari Maulid Nabi, Jambore Dai

DAHANA bisa menyentuh lembag PAUD yang ada di

DAHANA, Warga Jaya, DAHANA Mendunia, salah

Cibogo, selama ini banyak sekolah-sekolah SD,SMP,

satu program Peringatan Hari Besar Islam, Maulid

SMA yang mendapat bantuan, mudah-mudahan

Nabi Muhammad,” terang Agus.

tahun depan bisa menyasar juga ke sekolah PAUD,”
harap Ida.

“Tahun ini, kegiatan ini kami formulasikan dalam
kegiatan Pekan CSR DAHANA 2017, mudah-mudahan

Selain digelar lomba mewarnai anak usia dini, di

selain memberikan manfaat untuk warga masyarakat

tempat yang sama digelar juga perlombaan lain untuk

sekitar, ini pun menjadi ajang untuk mempererat serta

tingkat SMP dan SMA, yakni perlombaan Adzan, MTQ,

mendekatkan DAHANA dan Masyarakat,” kata Agus.

Pidato, Praktek Solat, Cerdas Cermat dan Kaligrafi.

ini merupakan agenda hari ke-3 pada Pekan CSR
DAHANA yang digelar selama empat hari, sejak 27-30

“Saya,sih, berharap kedepan, perlombaan yang

Nopember 2017.

digelar tidak hanya lomba mewarnai namun kegiatan

10
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Tutup Tahun 2017, DAHANA
Dinobatkan sebagai Perusahaan
Terbaik Kategori CSR

perusahaan lainnya yang sudah menyalurkan dana

Eman Suherman Ketua PKBL DAHANA turut

CSR,” ujar Imas Aryumningsih dalam sambutannya.

berbahagia, karena sebagai tim yag berada di ujung

(27/12/2017).

tombak penyaluran CSR perusahaan DAHANA,
kinerjanya diapresiasi oleh pemerintah daerah. Hal

J

Sementara itu, Manager Humas & Kelembagaan

ini pun menjadi pendorong untuk terus berkarya

PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli mengungkapkan

dan mengabdi dalam melakukan pelayanan kepada

rasa syukurnya, kinerja perusahaan DAHANA

masyarakat.

elang tutup tahun 2017, PT DAHANA

oleh Manager Humas & Kelembagaan, Juli Jajuli.

telah mendapat apresiasi dari pemerintah daerah,

(Persero) perusahaan bahan peledak plat

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Rabu

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kebersamaan

“Insya Allah, tahun depan kegiatannya terprogram

merah yang berdomisili di Subang, diganjar

(27/12) dalam acara Launching Perizinan Online

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan berkesinambungan, doakan dan dukung

penghargaan oleh Pemerintah Daerah

di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

dan lingkungan perusahaan, DAHANA mendapat

PKBL dalam menjalankan programnya, sehingga

Kabupaten Subang. Penghargaan ini merupakan salah

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jl Ade Irma Suryani

apresiasi dari Pemkab Subang,” ujar Juli Jajuli kepada

penghargaan ini bisa dipertahankan,” harap Eman

satu apresiasi pemerintah daerah kepada perusahaan

Nasution No.2, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten

Dfile.

Suherman.

yang turut berkontribusi kepada masyarakat dan

Subang, Jawa Barat.
Diraihnya penghargaan ini mendorong DAHANA

Selain DAHANA, ada beberapa perusahaan BUMN

“Kami ucapkan terimakasih kepada perusahan-

untuk terus memberikan pelayanan kepada

dan BUMD lainya mendapat penghargaan yang sama,

Kali ini DAHANA dinobatkan sebagai Perusahaan

perusahaan yang terus menyalurkan CSR-nya

masyarakat, “2018 harus lebih matang dalam

yakni; Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, BJB,

Terbaik Kategori Pemberian Corporate Social

kepada masyarakat Subang serta ikut serta dalam

pelaksanaan program PKBL, pekerjaan rumah

Bank Mandiri, dan PT Tirta Investama.

Responsibility (CSR). Penghargaan pun diserahkan

membangun daerah Subang. Dan harapan saya

terbesarnya yaitu harus membuat program Bina

langsung oleh Bupati Subang Imas Aryumningsih

perusahaan-perusahaan yang belum menyalurkan

Lingkungan yang berkelanjutan, tidak sporadis,”

kepada Perusahaan DAHANA yang diwakili

CSR-nya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti

terang Juli.

Kabupaten Subang.
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DAHANA Siap Mendukung Produk dan Jasa
Peledakan PT Freeport Indonesia

(Persero) Budi Antono, Direktur Operasi Bambang
Agung, serta anggota Komisaris, Mustar Bona
Ventura.
Menurut keterangan Bambang Agung, Direktur
Operasi PT DAHANA (Persero), kedatangan Executive
Vice President PT Freeport Indonesia beserta

A

rombongannya ini adalah untuk melihat langsung
khir Januari lalu, tepatnya 31 Januari 2018,

Seperti diketahui, Freeport tengah menjajaki

PT DAHANA (Persero) kedatangan tamu

pengadaan bahan peledak dan jasa peledakan ke

istimewa. Bukan sembarang tamu, sosok

DAHANA. Raksasa tambang di Papua tersebut

"Kita sedang menawarkan produk dan jasa peledakan

tersebut adalah Tony Wenas, Executive

selama ini mengandalkan pasokan bahan peledak dari

DAHANA ke Freeport. Nah, kunjungan ini bagian

impor.

dari memperlihatkan kesiapan DAHANA," terang

Vice President PT Freeport Indonesia (PTFI),
perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang

proses produksi bahan peledak di fasilitas EMC.

Bambang Agung.

tengah diminta pemerintah mendivestasikan 51%

"Dahana itu bagus, dan tertata dengan rapi. Dan

sahamnya.

kita sebagai anak bangsa sangat bangga ada BUMN

Saat menemani rombongan asal Freeport tersebut,

seperti DAHANA," kata Tony mengutarakan kesannya

Bambang, sempat menceritakan sekilas lika-liku sepak

saat mengakhiri kunjungannya ke DAHANA.

terjang DAHANA di industri jasa peledakan nasional.

Tony yang mengenakan batik cokelat terang tersebut
salah satunya untuk meninjau fasilitas dan kesiapan

Sempat memonopoli pasar bahan peledak dan

produksi yang dimiliki DAHANA di Energetic Material

Kunjungan Pejabat Freeport Indonesia ke Dahana ini

kemudian terpuruk, kinerja perusahaan pelat merah

Center (EMC), Kabupaten Subang, Jawa Barat.

disambut langsung oleh Direktur Utama PT DAHANA

ini saat ini terus menunjukan kemajuan.
Menurutnya, DAHANA saat ini berbeda dengan
DAHANA yang dulu dengan kesan monopoli. Seiring
perkembangan dan kemajuannya, DAHANA kini telah
melesat lebih maju, dengan inovasi dan teknologinya.

Sementara itu, Direktur Utama PT DAHANA (Persero)

BUMN ini kini telah mampu memenuhi kebutuhan

Budi Antono, menyebut dengan kunjungan ini, ada

bahan peledak untuk pertambangan komersial yang

langkah-langkah lebih maju dalam kesepakatan kerja

terus menyesuaikan kebutuhan.

sama, khususnya dalam penyediaan bahan peledak
ataupun operasi jasa peledakan di tambang Freeport

Jika menilik sejarah, sambung Bambang, sebenarnya

di Papua.

DAHANA pernah menawarkan pasokan bahan
peledak ke Freeport. Kendati begitu, saat itu pihaknya

"Dulu produk kita pernah masuk ke Freeport, tapi itu

belum bisa memenuhi persyaratan yang diminta

sudah lama sekali. Mudah-mudahan sekarang produk

Freeport.

DAHANA bisa digunakan di tambang Freeport,"
harap Budi Antono.

"Sekitar tahun 90-an kita pernah menawarkan
produk ke Freeport, tapi saat itu kita belum mampu

Seperti diketahui, kebutuhan produk bahan peledak

mengambil tantangan yang diajukan Freeport. Tapi

di Indonesia relatif masih tinggi. Permintaan bahan

saat ini, kami akan siap," tegas Bambang Agung.

peledak komersial datang dari perusahaan tambang
batu bara, tambang mineral, semen, dan kontraktor

Pada kesempatan ini, rombongan Freeport Indonesia

minyak. Permintaan bahan peledak setiap tahun

berkesempatan meninjau fasilitas produksi seperti

sebesar 400.000 ton, bahkan mencapai 500.000 ton

melihat proses produksi bahan peledak booster,

saat booming batu bara.

Pabrik Catridge Emulsion Dayagel Extra, Pabrik
Detonator Non-Elektrik, serta menyaksikan proses uji

Saat ini, permintaan bahan peledak tersebut paling

mutu peledakan bahan peledak di bunker.

besar datang dari PT Freeport Indonesia dan PT

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono memberikan penjelasan maket produk

16
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Newmont Nusa Tenggara (Sekarang PT Amman

perusahaan tambang skala besar. Sementara pangsa

Mineral Nusa Tenggara), namun DAHANA selama ini

pasar DAHANA sebesar Rp 1,3 triliun. Freeport sendiri

kesulitan masuk ke dua tambang besar tersebut.

selama ini memasok bahan peledaknya dari Amerika
Serikat.

"Kemudian memang sangat susah masuk
pertambangan asing, karena mereka sudah terjadi

Meski tak mudah, DAHANA tetap berupaya

harmonisasi dengan pengusaha peledak asing, tetap

masuk ke dua perusahaan tambang itu dengan

kita harus masuk," kata Budi.

membangun pabrik AN (Amonium Nitrate/bahan
baku peledak) baru di Bontang, Kalimantan Timur,

Dia menuturkan, dari nilai pasar industri bahan

untuk mengamankan suplai bahan baku sekaligus

peledak sekitar Rp 5 Triliun, sekitar 60% diserap oleh

peningkatan kapasitas produksi.

Dirut Dahana serahkan sertifikat juru ledak kehormatan kepada Tony Wenas

"Bagaimana kita mau tawarkan bahan peledak ke

penghargaan sebagai Juru Ledak Kehormatan dari

Newmont (Amman Mineral) dan Freeport, caranya

Dahana.

melengkapi bahan peledak, aksesoris sudah

Plant Tour Ring I

18

diproduksi semua di Subang, tinggal AN. Kita sedang

“Walau agak ngeri-ngeri tapi ini luar biasa,’’ ujar Tony

bangun dengan kapasitas 150.000 ton, investasinya

dengan senyum mengembang usai melakukan uji

US$ 140 juta dan selesai di 2019," ungkap Budi.

mutu.

Tony Wenas Jadi Juru Ledak Kehormatan

Produk non electric detonator ini merupakan salah

Ketika mengunjungi pabrik Detonator Non Elektrik,

satu asesoris peledak andalan Dahana. Mengusung

Tony Wenas selain melihat fasilitas produksi, ia

teknologi dari Korea Selatan, sebelumnya Afrika

pun berkesempatan untuk melakukan peledakan

Selatan, produk ini telah digunakan di tambang-

uji mutu, yang pada akhirnya Tony Wenas diganjar

tambang besar Indonesia.
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Bambang Agung yang turut menjelaskan produk-

DAHANA tersebut, sekaligus memberi cinderamata

produk pertahanan DAHANA.

khas DAHANA kepada delegasi Qatar.

DAHANA sebagai perusahaan plat merah yang

Selain Bambang Agung, PT DAHANA (Persero)

memproduksi bahan peledak, selain memenuhi

juga mengirim General Manager Divisi Migas, Deputi

kebutuhan industri tambang, pengeboran, dan

Direktur Perencanaan Perusahaan, dan Tim Humas

kebutuhan peledakan sipil lainnya. DAHANA juga

DAHANA untuk turut serta menyambut kedatangan

turut mengembangkan produk-produk militer seperti

delegasi Qatar.

Roket RHAN, Bomb P100-Live, dan bahan peledak
komersial lainnya.

Tak lama setelah mendapatkan penjelasan dari
ketiga BUMN Industri Pertahanan dan menerima

Dalam sambutannya kepada delegasi Qatar, Bambang

cinderamata, delegasi Qatar kembali ke negaranya.

Agung pun turut menjelaskan produk-produk militer

(Yq)

Direktur Operasi Dahana dengan delegasi Qatar

DAHANA Sambut Delegasi Bisnis Qatar

B

UMN Industri Strategis dari Kluster National

Terdapat tiga BUMN dari kluster NDHI yang menerima

Defence & Hightech Industries (NDHI)

delegasi Qatar, PT Dirgantara Indonesia sebagai tuan

sedang merambah pasar internasional.

rumah, PT DAHANA (Persero), dan PT PAL Indonesia

Setelah menyatakan ketertarikannya untuk

(Persero). BUMN Industri Strategis ini kemudian

bekerjasama dengan industri pertahanan Indonesia

mempresentasikan produk-produk komersilnya

Januari lalu, Delegasi dari Qatar melakukan kunjungan

kepada delegasi Qatar.

melihat beberapa BUMN dari NDHI di kantor PT
Dirgantara Indonesia Bandung, Kamis, 28 Desember

Dalam kunjungannya, delegasi dari Qatar disambut

2017.

oleh DAHANA yang diwakili oleh Direktur Operasi
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BUKTI KONTRIBUSI DAN
EKSISTENSI DAHANA DI SITE BERAU

D

alam industri peledakan, secara teknologi

menggarap project Berau, Kalimantan Timur tepatnya

Wilayah Berau memang menjadi salah satu target

dikomandani oleh David Maulana selaku Manager

perkembangannya bisa dipelajari oleh

melakukan kerjasama dengan kontraktor PT Putra

perluasan market DAHANA, dimana salah satunya

Operasi Wilayah Kalimantan Utara Divisi Tambang

semua orang. Maka, ketika berbicara

Perkasa Abadi (PPA) di lokasi tambang milik PT

dengan memberikan service kepada PT PPA.

Umum 1.

mengenai competitive advantage,

Kaltim Jaya Bara (KJB) selaku owner.

Bambang Agung, Direktur Operasi PT DAHANA

keunggulan PT DAHANA (Persero) lebih terletak

(Persero) berharap untuk Produk dan Services

Ketika ditanyakan perihal inovasi pada project ini,

kepada kemudahan komunikasi. Keberadaan

Dengan cakupan area PIT yang aktif saat ini seluas

DAHANA dapat diberikan kesempatan untuk

Agung pun mengungkapkan, ”Untuk inovasi memang

DAHANA sebagai perusahaan asli dalam negeri,

229 Ha milik KJB ini yang sedang digarap ini, PPA

digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang.

belum ada mengingat penggunaan emulsion baru

dengan memberdayakan putra-putri terbaik bangsa,

telah mempercayakan untuk pekerjaan blasting-nya

”Hal ini dapat membantu Produk Dalam Negeri untuk

dimulai disini, tetapi ke depan akan selalu mencoba

ternyata justru menjadi keunggulan.

kepada DAHANA dengan durasi kontrak selama lima

bisa bersaing dengan Produk Luar Negeri yang masih

melakukan improve terhadap hasil optimal peledakan

tahun ke depan, yang dimulai per Desember 2017 lalu.

banyak digunakan di wilayah Kalimantan Timur,” ujar

dengan menggunakan material low cost”.

DAHANA selalu ingin setiap saat memberikan yang

Tepatnya lokasi tambang site KJB ini di Kampung

Agung.

terbaik dan menjadi industri nasional yang terunggul

Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten

dalam bidang bahan berenergi tinggi (energetic

Berau, Kalimantan Timur. DAHANA melalui Tim Divisi

Kegiatan operasi blasting di site KJB, DAHANA

produksi tak bisa lepas dari alat mekanis, yaitu Mobile

materials) dengan menghasilkan produk dan jasa

Tambang Umum 1 sebenarnya sudah exist pada

mempercayakan kegiatan di lapangannya kepada 18

Manufacturing Truck berkapasitas 12 Ton, 1 unit

yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

pengerjaan project Berau sudah sejak tahun 2014

orang crew yang sudah berpengalaman di berbagai

Transfer Truck dimana memiliki kapasitas 11 Ton yang

Berangkat dari pengalaman serta kelengkapan

dengan jasa yang diberikan adalah explosive supply

site project DAHANA ditambah tiga orang PLP yang

berfungsi mengangkut emulsion dari On Site Plant

layanannya, DAHANA kembali di percaya untuk

dan blasting service.

22

Selain manpower yang bekerja di lapangan, kinerja

(OSP) ke lapangan.
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Mobile Manufacturing Truck berkapasitas 12 Ton sedang melakukan pengisian
emulsion di On Site Plan (OSP) PT DAHANA (Persero) Job Site PPA-KJB

Sarana lain yang mendukung adalah 1 unit Crane

Pada awal pertama operasi pada pengerjaan proyek

Truck berkapasitas 5 Ton. ”Perlu diketahui OSP yang

site KJB ini, dengan menggunakan bahan peledak

ada di site KJB ini, memiliki kapasitas hingga 31 Ton

ANFO, namun seiring dengan kebutuhan akhir beralih

per hari per shift-nya. Kesemua sarana dalam kondisi

ke emulsion. Hal ini juga dibarengi dengan telah

Ready For Use,” ujar David menambahkan.

dibangunnya On Site Plant (OSP), keberadaannya

Bahan yang digunakan pada site KJB ini

dapat memberikan service yang lebih optimal

menggunakan aplikasi bahan peledak DABEX

dan dapat berkontribusi yang maksimal terhadap

(Dahana Bulk Emulsion Explosive), mengingat jenis

operasional dari PPA.

Sementara dari keselamatan kerja (safety), DAHANA

PT Putra Perkasa Abadi sebagai perusahaan

mampu membuktikan diri sebagai kontraktor

kontraktor yang kian menanjak namanya sebagai

peledakan dengan level safety yang menjunjung

kon-traktor pertambangan menunjuk DAHANA

tinggi serta sesuai dengan perundang-undangan yang

untuk mengerjakan project blasting, namun untuk

berlaku dimana PT PPA pun menerapkan standard

pengerjaan drilling telah dilakukan oleh pihak PPA

ISO 9001, ISO 8001, OHSAS 18001, SMK3, dan SMKP.

sendiri.

Menurut Handy, DAHANA pada intinya patuh

Seluruh cakupan luas tambang batu bara site KJB ini,

terhadap aturan safety yang berjalan dan berusaha

hampir setiap hari menjadi lokasi project pengerjaan

berkomitmen untuk menjaga konsistensi. KJB selaku

peledakan oleh DAHANA dengan layanan service

pemilik konsesi, senantiasa menjalankan filosofi K3.

yaitu Emulsion On Site Plan.

Handy menganggap DAHANA merupakan mitra kerja

PPA perusahaan yang berharap mampu masuk dalam

dari PPA, dimana apapun permasalahan di lapangan

kategori tiga besar sebagai perusahaan kontraktor

serta kekurangannya dapat diselesaikan bersama.

pertambangan, dalam perjalanannya diawali sebagai

Handy pun percaya, DAHANA sebagai perusahaan

perusahaan rental dan hal ini terjadi pada tahun 2002

BUMN yang handal dan dapat dipercaya baik

hingga 2004. Namun kemudian berkembang menjadi

pengalaman maupun kinerja, mampu bekerja sama

perusahaan yang memiliki langsung sendiri yaitu

khususnya dalam hal safety yang memang menjadi

penambangan.

prioritas utama, sekaligus sebagai bagian kontribusi
untuk meningkatkan produksi.

PPA sebagai mitra kerja, dan dapat memberikan
layanan prima yang lebih sesuai dengan kebutuhan
dan yang diharapkan oleh PPA dalam mencapai
target produksi yang telah dicanangkan. Perbaikan

bebatuan yang basah juga dengan pertimbangan
Technical, Safety, Enviroment dan menambah Nilai

layanan terus dilakukan dengan melahirkan inovasi-

Mitra Kerja

inovasi baru sebagai solusi untuk konsumen.

Tambah bagi PT PPA di site KJB.

Sebagai mitra kerja bagi DAHANA, PT PPA senantiasa

Penilaian postif atas kinerja diakui oleh Handy
Tantangan dengan menggunakan emulsion adalah

Sastradi, PJO PT Putra Perkasa Abadi Site KJB.

mampu memperoleh hasil recovery blasting sebesar

Menurutnya, ”Sejauh ini DAHANA telah memberikan

98%, atau mampu mencapai volume blasting hingga

hasil kerja kerasnya, telah berhasil mengaplikasikan

menembus 2,1 juta BCM dengan recovery minimal

bahan peledaknya dengan memiliki dan dukungan tim

98% dengan hanya menggunakan 1 unit MMT.

yang solid”.

DAHANA berharap dapat terus bekerja sama dengan

melibatkan dan memberikan kesempatan kepada
setiap vendornya untuk bisa maju bersama-sama
dalam setiap project-nya. ”Salah satu yang menarik
bagi kami adalah BOD PPA sangat terbuka dalam
setiap melakukan komunikasi, dengan berkoordinasi
dalam menyelesaikan setiap ”tantangan” (masalah,
–red) yang muncul di project-nya. Sehingga kami bisa
punya WAG, dimana anggotanya terdiri dari BOD
serta SiteCo dari kedua perusahaan,” ujar Bambang
Agung.
Kemudian Agung pun menambahkan, dari komunikasi
itu bisa saling berbagi dan mencari solusi untuk
mendapatkan jalan terbaik dan setiap ”tantangan”
dapat terselesaikan dengan cepat. ”Menarik dan
hebatnya adalah, CEO PT PPA ikut memonitor apa
saja yang kami bahas,” jelas Agung.
DAHANA terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk

Handy Sastradi. PJO PT Putra Perkasa Abadi Site KJB.

David Maulana. Manager Operasi Wilayah Kalimantan Utara Divisi Tambang

Bambang Agung. Direktur Operasi PT DAHANA (Persero)

mendukung keberhasilan bisnis dan produksi

Umum 1 PT DAHANA (Persero)
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konsumen. Sementara perbaikan dan pengembangan

BLASTING SERVICES PT DAHANA (PERSERO) DI TANAH BERAU

produk dilakukan pada aksesoris bahan peledak,

BANTU KONSUMEN DALAM PRODUKTIVITAS

pencampuran bahan peledak, optimalisasi utilitas alat
berat, dan alat bantu peledakan di lapangan.
Dengan service yang lebih optimal yang diberikan,
ke depan berharap bisa menggarap project lain yang

P

berada di Kabupaten Berau khususnya. Mengingat
banyak industri batu bara yang beroperasi di wilayah
ini, sehingga nama besar DAHANA dapat berkibar

T DAHANA (Persero) kembali
mengembangkan sayapnya di tanah Berau,
Kalimantan Timur setelah di awal tahun

kembali di tanah Berau seperti di era awal tahun

2000 banyak konsumen industri batu bara banyak

2000 an.

yang bermitra dengan perusahaan BUMN ini. Dan,
tentu saja bendera DAHANA berkibar tidak hanya di
kawasan ini saja, tetapi sebagai perusahaan dalam
negeri yang bergerak pada bahan peledak ini cukup
DAHANA senantiasa akan selalu memberikan layanan

dikenal di seluruh Indonesia.

prima kepada setiap konsumen, juga memberikan

Kehadiran On Site Plant di Site KJB adalah untuk meningkatkan service level
terhadap konsumen. Keberadaan OSP bentuk keseriusan DAHANA untuk
mengejar target yang telah ditetapkan, baik oleh konsumen maupun oleh
DAHANA. Dan inipun bagian dari aspek safety maupun produksi.

bentuk layanan dengan bentuk Penjualan Bahan

Melihat dari dekat proses peledakan yang dilakukan

Peledak, Total Paket Blasting Services, Drilling

tim DAHANA di site tambang batu bara milik KJB

Services, ”Tentunya akan disesuaikan dengan

Berau adalah suatu kesempatan berharga. Tentu

kebutuhan konsumen termasuk pula Pengukuran

meski kita harus mengikuti standar keselamatan yang

Dampak Peledakan, Technical Services, Gudang

berlaku, kita dapat menyaksikan dari jarak tertentu.

Inbond untuk men-support pengiriman bahan peledak

DAHANA sangat memahami setiap konsumen

ke konsumen,” imbuh Bambang Agung.

memiliki target produksi untuk mencapai suatu
hasil yang diharapkan. Proyek peledakan yang

Proses Blasting yang dilakukan oleh Tim DAHANA di site KJB, Berau.

dikerjakan oleh DAHANA sangat berkaitan dengan
produktivitas serta peralatan kerja. Dan DAHANA
memenuhi standar dengan metode kinerjanya,
sehingga apa yang kita targetkan dapat terpenuhi.
Harapannya fragmentasi yang dihasilkan akan tetap
bagus, dari pengerjaan yang dilakukan DAHANA
sangat membantu apa yang konsumen harapkan dan
kerjakan.
Lokasi tambang site milik PT Kaltim Jaya Bara (KJB)
secara administratif lokasi project berada di Kampung
Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur. Untuk menuju lokasi project
tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan
pesawat terbang dari Jakarta ke Balikpapan ± 1 jam
45 menit, lalu dari Balikpapan kembali menggunakan
pesawat terbang ± 45 menit dan mendarat di Bandar
Udara Kalimarau, Tanjung Redeb, Berau. Kemudian
dilanjutkan dengan perjalanan darat sejauh ± 35
km menuju Kampung Labanan. Dan untuk menuju
lokasi tambang masih dilanjutkan dengan perjalanan
darat menggunakan LV sejauh ± 30 km, melalui jalan
hauling batu bara.
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Beberapa gambaran dari konsep optimalisasi distri-

Optimalisasi Performance Bahan Peledak

busi energy secara lateral seperti gambar diatas. Blast
Engineer tentu harus mengetahui informasi geologi
sehingga di setiap lokasi peledakan bisa menentukan
Spacing dan Burden yang tepat. Bahkan lebih lanjut
pada aplikasi elektronik system dalam mendesain time
delay bisa disimulasikan delay yang paling optimal untuk memberikan fragmenatsi paling baik setelah diketahui beberapa informasi mengenai batuan dari hasil
pengukuran seismograf di lokasi yang akan diledakan.
Secara umum disaat distribusi vertikal lebih dari 65%
maka fragmentasi akan lebih baik hanya beberapa aplikasi lapangan untuk tujuan tertentu memang tidak
bisa diambil sebuah penetapan bahwa dengan Vertical
Energy Distribution (VED) lebih dari 65% akan memberikan hasil yang baik, pada peledakan di Zona Ore
tentu sangat dihindari terjadi over heave atau over
fragment (menjadi fine material) karena justru akan

oleh :
Teja Sukmara
Manager Hubungan Pelanggan
Divisi Tambang Umum 1

menimbulkan lose daripada ore, begitu pula dalam
peledakan di batuan sedimen pada overburden batubara karena disaat VED tinggi maka Powder Factor
cenderung naik, padahal kekerasan batuannya sendiri
relatif lunak.

Berbicara optimalisasi bahan peledak di dalam peker-

A.

Distribusi Energi

jaan peledakan pertambangan ada tiga hal perlu men-

Selain faktor distribusi enrgy secara vertikal dalam

jadi perhatian yaitu Energy Distribution, Energy Level

Distribusi energi peranannya sangat penting untuk

peledakan di areal batuan berlapis tentu sangat pent-

dan Energy Confinement.

menghasilkan fragmentasi yang baik secara merata

ing untuk menempatkan bahan peledak di zona batuan

pada sebuah sequence peledakan, baik distribusi se-

keras, karena dengan penempatan kolom yang salah

cara lateral maupun vertikal.

maka energy banyak hilang atau berdampak merugikan akibat coal/ore hilang, Contohnya pada aplikasi
through seam blast, sbb: (gambar bawah)

Dalam pemahaman tiga pilar seperti gambar diatas
apabila salah satu pilar rusak atau tidak ada maka akan
berdampak bangunan menjadi rusak. Seperti halnya
dalam upaya memperoleh hasil performa bahan peledak secara optimal maka ke-3 aspek penopangnya harus terkontrol.
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A.

Energi Level

kolom ledak dengan menjaga faktor – faktor tersebut.

Dalam pemahaman energi level adalah tidak berarti
salah satu jenis bahan peledak dengan energi lebih
tinggi memiliki energi level paling baik untuk sebuah
aplikasi peledakan, tetapi energi level yang dimaksud
adalah perlu disesuaikannya besaran energi yang dihasilkan dengan tujuan yang diharapkan.
Lebih ke belakang sedikit adalah bahwa dalam menentukan atau mengukur sebarapa besar energi yang dihasilkan dari sebuah jenis bahan peledak bisa dengan

Perlu diperhatikan pada saat peledakan batuan over-

analisa komposisi unsur kimia contoh Emulsion Blend

burden batubara yang memang secara diagenesa,

(60/40) energi adalah 804 Cal/gr atau 0,1 Mpa.

resources ini berada di zona sedimentasi maka kecenderungan litologi berupa batuan sedimen lunak

Gambaran energy yang dihasilkan dari sebuah bahan
peledak bisa dilihat pada tabel berikut:

Kesimpulan

ke keras, sehingga dalam proses pemboran cukup
dengan menggunakan system rotary drill dan bahan
peledak utama menggunakan ANFO. Hanya saja faktor lingkungan yang cenderung basah mengakibatkan

Jika asumsi ABS dari pada ANFO adalah 3.200 g/

ANFO mudah rusak walaupun dengan penggunaan

cc, maka dengan RBS DABEX 73 adalah 123 % maka

plastik liner sebagai pelindung tetap tidak memberi

ABS Dabex 73 = 3.200 x 1,23 = 3.936 g/cc. Sehingga

jaminan air tidak akan masuk. Ketika sudah rusak maka

ketika nilai RC yang pengungkungannya baik adalah

komposisi kimia akan berubah bahkan rusak sehingga

lebih besar dari 1,4 (>1,4), maka dari rumus diatas kita

energi pun akan menjadi turun bahkan tidak meledak

bisa track balik untuk menentukan minimum panjang

sama sekali.

kolom stemming dari aplikasi emulsion pada diameter
tertentu, menjadi:

Hal yang jauh lebih penting dalam sebuah peledakan

Penggunaan emulsion bisa menjadi solusi pada kondisi

adalah kecepatan reaksi, dan faktor pengungkungan

lubang berair, dan energi yang dikandung lebih besar

yang baik sangat berpengaruh terhadap kecepatan

dari ANFO sehingga memungkinkan untuk dilakukan

detonasi dalam lubang ledak. Level energi dari se-

expand daripada spacing dan burden. Hanya saja pada

Stemming (m) = ((1,4*ABS Dabex*Dia Hole)-(Dia

buah bahan peledak disesuaikan dengan kekerasan

beberapa aplikasi seperti pada zona batuan dengan

Hole*600))/210000

dan struktur batuan yang akan diledakkan, serta faktor

porositas tinggi atau zonasi oxyde komposisi emul-

jika terjadi gagal atau substandard hasil peleda-

lingkungan/desain seperti kondisi air tanah, reaktifitas

sion dengan ANFO harus dilakukan percobaan pada

kan maka perlu di crosscek kembali dari setiap

mineral, kedalaman lubang, tekanan hydrostatis, sleep

komposisi persentase perbandingan masing – mas-

faktornya.

time dan lainnya.

ing bahan yang bisa memberikan hasil optimal, karena

Untuk memperoleh hasil peledakan yang optimal
perlu di lakukan kontrol terhadap tiga hal yang
mempengaruhinya yang tidak bisa tepisahkan
karena satu sam lain akan saling mempengaruhi,

pada zona struktur tinggi, fracture density tinggi, dan

Pahami konsep dasar bagaimana untuk membuat

Beberapa praktisi mengindikasikan besaran energi

porositas tinggi maka pada area ini lebih dibutuhkan

sebuah desain yang baik dengan mengerti cara –

bahan peledak dapat di korelasikan dengan kecepa-

energi gas atau volume expand yang lebih di banding

cara memelihara performance bahan peledak bisa

tan detonasi (VOD), namun teori atau penelitian yang

energi shock pressure.

bekerja optimal. Dengan mengenal karakter dasar

membahas ini masih sangat sedikit. Tetapi beberapa

bahan peledak itu sendiri dan karakter batuan

dasar ilmu fisika yang membahas mengenai energi

yang akan diledakkan. Dengan memahami dasar

memang mengutarakan bahwa energi ekuivalen dengan besaran kecepatan (contoh : Energi Kinetik ; Ek =
½ MV2 , atau Rumus Einstein ; E = MC2).
Dengan melihat faktor kecepatan detonasi maka VOD
akan dipengaruhi oleh faktor komposisi campuran
(ZOB), diameter, densiti, dan derajat pengungkungan,
sehingga sebagai praktisi tentu harus berpikir bagaiamana memelihara agar level VOD bisa maksimal dalam

30

B.

Energi Confinement

karakter bahan peledak maka akan mengetahui
hal-hal yang menjadi penganggu optimalisasi

Confinement atau pengungkungan ditentukan oleh

kerja energinya dan selanjutnya perlu identifikasi

kondisi geologi dan teknik stemming yang dilakukan

yang detail terhadap kondisi karakter batuan mu-

dalam sebuah peledakan. Beberapa formulasi telah

lai dari struktur geologi, diagenesa, geomekanik,

banyak digunakan dalam menentukan sebuah pen-

mineral content dan kondisi air tanah maka se-

gungkungan yang baik adalah lebih besar dari 1,4 pada

hingga justifikasi desain atau pattern peledakan

analisa Relative Confinement (RC) Formula, sbb:

menjadi tepat dan ekonomis.
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DAHANA Raih Penghargaan
The Most Improved Company Of the Year

Serius Jajaki Pasar Global,
DAHANA Lakukan Ekspansi Pabrik

J

B

elang peringatan Hari Sumpah Pemuda
ke-89, PT DAHANA (Persero) diganjar
sebuah penghargaan The Most Improved
Company Of the Year pada acara Indonesian

UMN yang tergabung dalam National

Untuk melakukan ekspansi pabrik, DAHANA

Defence and Hightech Industry (NDHI)

melakukan investasi dengan total 2 triliyun hingga

serius dalam melakukan ekspansi ke pasar

tahun 2021, pada 2018 ini saja, DAHANA telah

global. PT DAHANA (Persero) sebagai

menganggarkan 200 Miliyar untuk pembangunan dan

Achievement & Best Performing Award 2017 yang

bagian dari NDHI turut mempersiapkan infrastruktur

pengembangan pabrik.

digelar oleh PT Sembilan Bersama Media bekerja

untuk memenuhi kebutuhan pasar akan bahan

sama dengan Majalah Indonesia Inspire.

peledak dengan membangun pabrik baru yang

Selama berbagai kunjungan pasar internasional

memproduksi amonium nitrat. Pabrik ini akan

yang dilakukan DAHANA bersama NDHI lain,

Acara penganugerahan penghargaan ini digelar

dibangun di Bontang, Kalimantan Timur pada kuartal

terdapat banyak permintaan dalam jumlah yang

pada 27 Oktober 2017 di Hotel Santika, Surabaya.

I/2018.

besar. Strategi pengembangan dengan ekpansi

Penghargaan The Most Improved Company Of the

pabrik yang dilakukan DAHANA merupakan strategi

Year diterima langsung oleh Direktur Utama PT

Selain pabrik amonium nitrat, PT DAHANA (Persero)

memenuhi rantai pasok bahan peledak global yang

DAHANA (Persero) Budi Antono.

juga akan melakukan ekspansi produksi dengan

membutuhkan diversifikasi produk lebih beragam

membangun pabrik elemented cap untuk detonator

dengan kapasitas yang besar.

Gunadi, Ketua Penyelenggara mengungkapkan,

dan pabrik pendukung produksi bahan peledak

penghargaan Achievement and Best Performing

kebutuhan militer.

Award merupakan apresiasi terhadap kegigihan
perjuangan entrepreneur, pendidik, pengusaha
dan tokoh-tokoh berpengaruh di jawa Timur dan
Indonesia pada umumnya.

ini. Penghargaan ini sendiri melengkapi berbagai
pencapaian DAHANA selama ini. Perusahaan BUMN
pelat merah yang bergerak di bidang bahan peledak

“Mereka adalah yang telah berupaya keras bertahan

ini terus bertumbuh di tengah persaingan yang ketat.

menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dan
mengupayakan kemajuan serta kesejahteraan menuju
masa depan indonesia gemilang,” terang Gunadi
dalam press rilisnya.

keuntungan hingga double digit, hal ini dianggap

Sementara itu, Direktur Utama PT DAHANA (Persero)
Budi Antono menyambut gembira penghargaan

Berbisnis di bidang bahan peledak, DAHANA tidak
hanya berhadapan dengan kompetitor lokal, lebih
dari itu, DAHANA menghadapi rakrasa dunia di

Selain itu, PT DAHANA (Persero) menargetkan

“Untuk elemented cap detonator phase 1 selesai

mungkin karena lonjakan permintaan bahan peledak

Agustus 2019,” ujar Direktur Teknologi dan

yang pesat seiring dengan naiknya harga barang-

Pengembangan PT DAHANA (Persero) Heri Heriswan.

barang pertambangan seperti batu bara. DAHANA

Rencananya, pada tahun ini pabrik yang

menargetkan capaian 1,67 Triliun pada tahun ini

memproduksi kebutuhan produk militer seperti

dengan proses ekpansi produk dan jasa ke pasar Asia

Trinitrotoluene (TNT), Penta Erythritol Tetranitrate

Pasifik dan Australia. Setelah tahun lalu membukukan

(PETN), Royal Demolition Explosive (RDX), High

pendapatan senilai 1,4 triliun. (yq)

Melting Explosive (HMX) dan Propelan akan rampung
dibangun dan siap digunakan.

sektor ini. Nyatanya, dengan keuletan dan rasa
Lebih lanjut Gunadi memaparkan, tujuan pemberian
penghargaan ini adalah untuk memberikan motivasi
serta inspirasi bagai penerima penghargaan agar

nasionalisme yang tinggi sebagai perusahaan milik
negara, DAHANA terus tampil kompetitif merebut
hati konsumen.

semakin meningkatkan kinerja dan prestasinya.
“Menghadapi persaingan yang ketat ini kita
“Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah
Pemuda, kegiatan ini diharapkan dapat menggugah
generasi muda untuk membangun kemandirian yang

memerlukan strategi yang jitu. Dahana tidak hanya
berjualan bahan peledak, tapi juga jasa peledakannya
yang terintegrasi,” terang Budi Antono.

mampu menyatukan bangsa dalam koridor NKRI,”
ujar Gunadi.

Bahkan menurutnya, konsumen lebih nyaman dengan
DAHANA karena memiliki fasilitas produksi yang

Menurut penuturannya, penganugerahan
penghargaan Indonesian Achievement & Best
Performing Award pertama kalinya digelar pada
tahun 2013, tahun kedua diselenggarakan pada tahun
2014, berikutnya pada tahun 2015, dan 2017.

32

mumpuni di kawasan Energetic Material Center (EMC)
Subang.
“Dengan fasilitas EMC ini, kami dapat memberikan
layanan terbaik dan custom sesuai dengan kebutuhan
konsumen,” pungkasnya. (sya)
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Saud Usman juga menekankan untuk melakukan
evaluasi kinerja sebelumnya. Dia berpesan, jangan
lekas berpuas diri dengan pencapaian sebelumnya.
“Terus bergerak maju, lebih kreatif dan optimis.
Dengan bahu membahu, semua kesulitan akan terlalui
dengan hasil yang baik,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Raker RKAP ke17, Wildan Widarman, mengungkapkan tentang
pencapaian Raker tahun sebelumnya, "2017 lalu,
target penjualan kita melebihi target RKAP-

Direktur Utama Budi Antono bersama pembicara

nya, angkanya mencapai 1, 5 Triliun, begitupun
peningkatan aset perusahaan kini mendekati angka

Dalam amanatnya, Budi Antono juga menekankan

1,5 T. Dan untuk pertama kalinya pencapaian laba

Dahana harus memperkuat hulu dan hilir. Beberapa

bersih kita mencapai angka tiga digit," ungkap Wildan

diantaranya segera mewujudkan Pabrik Ammonium

saat menyampaikan laporannya.

Nitrate, Elemented Detonator, TNT, HMX dan pabrik
lainnya.

Berawal dari pondasi dan pencapaian target Tahun
2017, karenanya tema yang diangkat pada RKAP

Budi juga banyak bercerita tentang sejarah lompatan

2018 adalah Membangun Pondasi yang Kuat untuk

Dahana dari era tahun 2000an hingga saat ini. Sejak

Mencapai Lompatan Besar di Masa yang Akan

lepas dari era monopoli, sempat terseok-seok namun

Datang, "Stronger Greater Brighter Future"

akhirnya Dahana dapat bangkit kembali. “Jasmerah,
jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pencapaian

Pencapaian target 2017, menurut Wildan adalah

Dahana saat ini karena kita mampu bergandengan

pencapain yang luar biasa. Selain pencapaian

tangan dengan spirit one team one goal,” terang Budi

Gelar Raker, Dahana Siap Memenangkan

program pendek 2017, ada juga rencana jangka

Antono.

Persaingan di Era Disrupsi

meningkatkan penjualan dan asetnya diangka 2

Budi juga mengapresiasi langkah pemerintah yang

Triliun, "Sebuah lompatan yang sangat luar biasa,

terus mengembangkan sinergi antar BUMN. Peluang

begitupun dengan laba bersih harus diangka 200

ini dapat ditangkap dengan cerdas oleh Dahana

Milyar atau bahkan lebih," terang Deputi Direktur

sehingga cukup banyak project-project operasi yang

Rencana Perusahaan & Logistik.

bersinergi dengan BUMN lainnya.

G

panjang 2017-2021, bahwa DAHANA ditargetkan

elaran rapat kerja tahunan PT DAHANA

Dalam sambutannya, Saud Usman Nasution

(Persero) resmi dibuka. Rapat kerja yang

mengucapkan selamat atas kinerja baik Dahana pada

"Tentunya DAHANA kedepan akan semakin besar,

digelar di Green Forest Resort Lembang ini

Bahkan saat ini Dahana telah mulai mengepakkan

2017, “Walaupun dalam kondisi lingkungan usaha

semakin besar, dan semakin besar. Untuk itu untuk

dibuka oleh Komisaris Saud Usman Nasution

sayap ke Australia untuk mengembangkan pasar

yang kurang baik, Dahana berhasil mencetak laba,”

menunjang strategi bisnis kedepan perlu menata

peledakan di Negara Kanguru tersebut. “Penetrasi

ujar Saud Usman.

kembali atau membangun kembali SDM, keuangan,

yang kami lakukan tidak hanya di dalam negeri,

teknologi, dan sistem-sistem lainnya agar menjadi

namun juga ekspansi ke luar negeri,” jelas Budi
Antono.

yang mewakili komisaris utama. Rapat kerja yang
membahas rencana strategis 2018 perusahaan bahan
peledak pelat merah ini akan berlangsung pada 25 –

Menurutnya, hasil ini merupakan hasil kerja seluruh

pijakan yang kuat melaksanakan strategi bisnis,"

26 Januari 2018.

elemen yang ada di Dahana. Tugas perusahaan

pungkas Wildan.

di 2018 tidak semakin ringan. Komisaris berharap

Para peserta raker juga mendapat pencerahan dalam

Raker Penjabaran RKAP ini adalah Raker yang ke-17,

karyawan harus lebih jeli dalam melaksanakan kerja.

Pada sesi berikutnya, Direktur Utama PT DAHANA

merupakan agenda rutin tahunan yang biasa digelar

sharing session dengan pemateri Priyantono Rudito,

“Makanya, rapat kerja ini menjadi penting untuk

(Persero) Budi Antono membangkitkan semangat

DAHANA di awal tahun, dan diikuti oleh eselon 1

tenaga ahli menteri pariwisata bidang manajemen

merumuskan strategi, sekaligus sebagai forum

peserta Raker. Dengan spirit One Team One Goal,

hingga eselon 3. Sedikitnya acara ini diikuti oleh 60

strategis. Dalam paparannya, Priyantono banyak

komunikasi antar karyawan dan manajemen Dahana,”

Budi Antono sangat optimis target-target yang telah

orang pejabat di DAHANA. Ibarat membangun rumah,

menginspirasi peserta melalui pengalamannya saat

tambahnya.

ditetapkan dapat tercapai. “Bukan hanya tercapai,

agenda Raker ke-17 ini adalah sebuah pondasi, titik

mengelola perusahaan Telkom dan Telkomsel dengan

bahkan sangat mungkin bisa terlampaui,” ungkap

awal membangun target selama setahun kedepan.

tema membangun kepemimpinan digital untuk

Budi Antono.

memenangkan era disrupsi. (sya)
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Upgrade Skill dan Pengetahuan,
Satpam DAHANA Dilatih oleh TNI - Polri
Dengan adanya latihan rutin ini, terang Didin, juga
mampu mempererat hubungan silaturahmi antar
instansi keamanan terkait di wilayah Subang. “Kita
menjadi lebih dekat, karena sekarang lebih sering
koordinasi dan komunikasi,” terangnya.

K

eberadaan tim satuan keamanan (Satpam)
di sebuah perusahaan sangatlah berarti. Ia
adalah investasi perusahaan yang berfungsi
untuk menjaga keamanan lingkungan

perusahaan. Karenanya personil keamanan dituntut
mampu terampil dan ahli dalam menjalankan tugastugasnya.
Sebagai mitra Kepolisian, Satpam pun perlu
mendapat pembinaan dan latihan yang berkelanjutan,
dalam rangka meningkatkan keahlian dan juga

Gandeng Kimia Farma,
DAHANA Gelar MCU untuk Karyawan

“Latihan rutin ini selain adanya pembentukan
fisik, juga mampu membangun kebersamaan dan
kekompakan antar personil di satuan pengamanan,”
imbuh Didin.
Selama tahun 2017, program latihan mampu berjalan
dengan lancar, kini 2018 program ini akan terus
dijalankan. “Tahun ini, baru satu kali, di bulan Januari.
Kita bakal rutin latihan setiap bulannya di pekan ke
tiga,” pungkasnya. (SYA)

pengetahuannya. Menyadari hal tersebut, tim
keamanan perusahaan BUMN penghasil bahan
peledak PT DAHANA (Persero) rutin menggelar
pelatihan.
“Setiap bulannya kita selalu mengadakan latihan.
Latihan bulanan ini sudah rutin digelar sejak tahun
kemarin (2017),” terang Didin Wahyudin, Kepala

R

Urusan Dalam Keamanan Dahana.
atusan Karyawan PT DAHANA (Persero)

Sementara itu, MCU karyawan yang berkantor

yang berkantor di Kawasan Energetic

Jakarta dilaksanakan dua hari kemudian, Kamis, 22

Sebagai penjaga keamanan objek vital nasional,

Material Center (EMC) pada Selasa, 20

Februari 2018 di Kantor MTH, Jakarta. Sedangkan

satuan keamanan harus dibekali dengan kemampuan

Februari 2018 menggelar Medical Check-

bagi karyawan di Site, dipersilahkan untuk melakukan

penyelidikan, kemampuan pengamanan dan

Up (MCU). Agenda tahunan ini dilaksanakan di

pemeriksaan dengan mendatangi kantor cabang

kemampuan penggalangan dalam mengatasi

Gedung Bale DAHANA, Subang.

Kimia Farma terdekat. "Karyawan di site, boleh datang

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

kapan saja melakukan pemeriksaan, batas terakhirnya

keamanan di lingkungan DAHANA

Seperti tahun sebelumnya, DAHANA masih

Desember 2018," terang Imam kepada Dfile.
Latihan bulanan ini, terang Didin dibimbing langsung

menggandeng PT Kimia Farma dalam pemeriksaan
kesehatan karyawannya. Tahun ini adalah tahun

Imam pun menuturkan ikatan sinergi antar BUMN

oleh pihak TNI dan Polri. Masing-masing pihak sudah

keempat talian sinergi antar BUMN Kimia Farma

yang dilakukannya ini sangat memudahkan

memiliki jadwalnya. “Yang melatih mulai dari tingkat

dengan DAHANA terjalin.

menganalisis hasil pemeriksaan secara berkala.

Polsek, Koramil, Polres dan Kodim serta dari Paskhas

"Setiap tahunnya kita tingkatkan pelayanannya, kali ini

TNI AU,” ungkapnya.

Pada MCU kali ini Kimia Farma memiliki tugas

ada dua pemeriksaan terbaru yang tahun sebelumnya

melakukan MCU karyawan DAHANA berjumlah

tidak dilakukan, yaitu pemeriksaan PSA dan Anti

Setiap latihan, pemateri yang didatangkan selalu

412 orang, "Semua totalnya segitu, itu termasuk

HBs," pungkasnya. (sya)

berbeda, begitupun dengan materinya, tidak

pemeriksaan karyawan di kantor Jakarta dan di site,"

hanya latihan fisik namun latihan inipun melingkupi

terang Imam Hilmansyah, Kepala Cabang Kimia

pengetahuan teori.

Farma Kabupaten Subang.
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Sambangi Dahana, Danlanud
Suryadarma Tanding Bulutangkis

Puluhan Siswa Kopassus Pelajari
Bahan Peledak DAHANA

K

ampus PT DAHANA (Persero), Subang

Pada kesempatan kali ini siswa bisa menyaksikan

pada 8 Nopember 2017 kembali menjadi

langsung proses uji mutu peledakan bahan peledak

tempat praktek kerja lapangan puluhan siswa

di area bunker DAHANA. Siswa mendapat pelajaran

Kopassus TNI AD. Siswa yang berjumlah

merangkai handak dan menguji inisiasi bahan peledak.

40 orang ini merupakan anggota TNI yang baru

Salah seorang siswa, Reza Kusuma kepada Dfile

beberapa bulan dinyatakan sah memakai baret merah.

menuturkan, kali ini praktek kerja lapangan yang
dilakukannya di DAHANA, dinilai cukup memuaskan,

Kedatangannya ke kawasan Energetic Material

karena bisa menyaksikan langsung proses peledakan

Center (EMC) adalah untuk mempelajari bahan

di ring 1.

praktek uji mutu handak," ujar Reza.

pada Selasa, 7 Nopember 2017.
Timbang, sejak Agustus 2017 menjabat Komandan
Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, sebelumnya
ia menjabat sebagai Komandan Pusat Latihan

Secara historis PT DAHANA (Persero) tidak bisa
dilepaskan dari TNI AU yang telah melahirkan
DAHANA pada tahun 1966.

serta dalam kunjungan ini menerangkan bahwa siswa
didiknya yang dibawa ke DAHANA adalah siswa yang

Timbang Sembiring Meliala untuk pertama

kalinya berkunjung ke PT DAHANA (Persero), Subang

"Apa yang kami harapkan saat datang ke DAHANA,
sangat terpenuhi, bisa memasuki ring 1 dan ikut

Suadi, Komandan Khusus Zeni Demolisi, yang ikut

Lanud Suryadarma, Marsekal Pertama

(Danpuslat) Kodiklat TNI Jakarta.

peledak komersial yang digunakan oleh PT DAHANA
(Persero).

S

etelah beberapa bulan menjabat Komandan

"Saya dengar setiap Selasa dan Kamis disini sering

Dalam beberapa kesempatan Pusdiklat Kopassus
Kedatangan Timbang bersama rombongan TNI AU

ada latihan badminton, tidak ada salahnya kami ikut

ini adalah untuk merekatkan hubungan silaturahmi

serta latihan bersama dengan Dahana, sekaligus

dan kemitraan, "Saya baru beberapa bulan bertugas

untuk lebih mengakrabkan emosional personil kami,"

"Siswa ini tengah menempuh pendidikan, kami bawa

di Subang, dan kali ini baru bisa berkunjung ke

terang Timbang.

ke DAHANA, untuk mempelajari langsung handak

DAHANA," ujar Timbang kepada Dfile.

tengah menempuh pendidikan spesialisasi Demolisi

senantiasa mengajak siswa didiknya ke PT DAHANA

Kopassus.

(Persero) untuk mengenal dan penggunaan bahan
peledak DAHANA. (Sya)

Ke depan, Timbang berharap latihan bersama ini

komersial," terang Suadi.
Selain berkunjung untuk mengenal lebih jauh

bisa terus terjalin, ia pun mengajak karyawan Dahana

perusahaan DAHANA, pada kesempatan ini, kedua

untuk berkunjung ke kawasan Lanud Suryadarma,

instansi yang memiliki keterikatan sejarah ini juga

untuk latihan dan olahraga bersama.

menggelar olahraga, latihan bulutangkis bersama.
"Disini lapangannya cukup bagus, di area kami

38

Latihan bulutangkis bersama ini digelar di Bale

ada lapangan tenisnya, jadi kedepan bisa juga kita

DAHANA. Nampak terlihat Komandan Lanud,

latihan bersama di Lanud," ajak Timbang, menutup

Timbang, ikut serta terjun mengangkat raketnya.

percakapan. (sya)

39

Liputan // D File Edisi Januari - Maret 2018

Booth PKBL DAHANA Menjadi
Tempat Foto Pengunjung
Mancanegara

P

T DAHANA (Persero) mengirim tiga mitra
binaan yang tergabung dalam Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
DAHANA ke acara Trade Expo Indonesia 2017

di International Convention Exhibition, Banten pada
11-15 Oktober 2017.
Acara yang dilaksanakan oleh Kementerian
Perdagangan RI ini dibuka oleh Presiden Joko
Widodo. Trade Expo Indonesia merupakan wahana
para pelaku usaha Indonesia untuk memasarkan
produknya ke dunia Internasional, dan merupakan
tempat bagi buyer internasional mendapatkan
produk-produk Indonesia yang berkualitas.
Kementerian Perdagangan menargetkan terjadi
perputaran uang senilai 1,1 Miliar US Dolar pada
TEI tahun ini. Dan tentunya pengunjung yang lebih

terutama dalam produk kesenian. Produk tersebut

banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

termasuk dalam industri yang layak dalam melakukan
proses transaksi internasional, karena kerapihan dalam

Sebagai perusahaan plat merah yang 100% sahamnya

pencatatan, dan memiliki target pengembangan

dimiliki oleh negara, PT DAHANA (Persero) terus

pasar ekspor.

berusaha hadir untuk negeri sesuai dengan motto
BUMN, dengan bentuk mendampingi masyarakat

Eman menambahkan, tolok ukur partisipasi PKBL

dalam memajukan usahanya. Tidak hanya dalam

DAHANA dalam program Trade Expo Indonesia 2017

memberikan modal, DAHANA pun turut memberikan

yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan.

ruang promosi bagi para mitranya untuk memperluas

“Pertama, ini merupakan program pembinaan mitra

pasar dari produk yang dihasilkan.

oleh PKBL untuk melakukan pemasaran produk
mitra di tingkat internasional, Kedua, adalah untuk

Di Hall 5-3C berdiri gagah booth PBKL DAHANA

mempertemukan langsung para mitra dengan calon

dengan dekorasi seperti rumah kayu berwarna coklat,

buyer,”ungkap Eman Suherman.

kuning dan hitam, diapit oleh booth Universitas
Ciputra (Kanan) dan booth Sarinah (kiri). Sebelah

Sejak pukul 10.00 tepat dibukanya acara, Booth

kiri terpajang etalase sepatu dan sendal, di tengah

DAHANA sudah ramai oleh pengunjung baik

terpajang Matul Kayu Seni Soldier, dan di kanan booth

lokal maupun internasional. Dalam pantauan Dfile

terpajang Mukena.

setidaknya Booth DAHANA sudah dikunjungi oleh
Buyer dari Palestina, India, hingga Korea. Buyer yang

40

Menurut Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman,

tertarik pada produk-produk PKBL DAHANA tidak

sebenarnya PKBL DAHANA memiliki banyak mitra

hanya mengunjungi booth untuk membeli tetapi turut

binaan yang memiliki produk berkualitas ekspor

berfoto-foto dengan produk Matul Kayu Seni Soldier.
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Hernawan: Bantuan DAHANA Sangat
Bermanfaat untuk Mengembangkan

S

ubang hingga kini dikenal sebagai lumbung
pangan nasional dan Jawa Barat, sehingga
produk agrarisnya lebih terdengar di telinga
masyarakat Indonesia. Namun selain itu,

ternyata Subang menyimpan tenaga-tenaga terampil

Haji Uun: Semoga Saya Dapat
Pelanggan Baru di Pameran Ini
2008 hernawan berambisi untuk berusaha secara
mandiri. Dan pada awal 2017, Hernawan mendapat
suntikan modal dari PT DAHANA (Persero) sebesar
10 Juta Rupiah yang membantu peningkatan produksi
dan omsetnya.

yang mampu memproduksi kerajinan yang notabene
rumit dikerjakan.

“Lima bulan lalu saya bergabung dengan program
PKBL DAHANA dan mendapatkan 10 Juta rupiah,

Hernawan, seorang pemuda kelahiran Subang yang
memulai usahanya sejak 2008 dengan memproduksi
beragam patung miniatur binatang, hingga patungpatung bermotif primitive. Selain itu, Hernawan juga

itu sangat membantu untuk membayar pekerja dan
membeli bahan baku, hingga kini omset saya sampai
belasan juta rupiah perbulan,” ujar Hernawan kepada
Dfile.

wayang golek modern.
Patung-patung binatang, dari Harimau, Burung
Hantu, Kura-kura, Ular, Ayam Merak, Badak hingga
Jerapah produksi Hernawan memenuhi etalase stand
Mitra PKBL DAHANA di acara Trade Expo Indonesia.

Exhibition, BSD, Tangerang Selatan pada 11-15 Oktober
2017.

datang pun terkesima dengan kemampuan Hernawan
dalam memberikan motif pada miniatur hewan
berbahan kayu yang sangat rumit tersebut.
Hernawan yang sejak 1995 bekerja pada ayahnya
yang juga merupakan seorang pengrajin, namun sejak

Termasuk di dalamnya industri bordir yang ada di
Tasikmalaya, tepatnya di daerah sentra bordir Kawalu.
Sentra bordir Kawalu memiliki sejarahnya sendiri dan
pusat industri bordir terbaik yang dimiliki Indonesia.
Tersebar di 12 kecamatan dan 24 desa, produksi

dan Bali. Bahkan sebelumnya Hernawan sempat

bordir di Sentra Bordir Kawalu telah memasok

mengirim barangnya ke Vietnam, namun karena

produknya untuk pasar nasional dan internasional.

barang yang dibeli sedikit sedangkan ongkos
kirim mahal, Hernawan belum melanjutkan lagi

Beberapa negara yang menjadi pasar produksi bordir

penjualannya ke luar negeri.

Tasik adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi
Arabia, Negara Timur Tengah dan Afrika. Termasuk

Hernawan berharap dengan ikut pada acara TEI

di antara pengusaha yang melakukan ekspor industri

2017 mampu mendapatkan buyer lokal maupun

bordir adalah Haji Uun Purnama, seorang mitra binaan

internasional yang membeli barangnya dengan

PKBL PT DAHANA (Persero).

distribusi.

memperlihatkan kelihaiannya memberikan motif pada
miniatur hewan dengan alat solder. Pengunjung yang

industri bordir tetap berdiri tegak memenuhi

kebutuhan masyarakat akan produksi bordir.

produksinya biasa dikirim ke pasar Jakarta, Batam

kuantitas banyak sehingga bisa memangkas ongkos
Di pelataran stand, Hernawan sempat beratraksi

krisis ekonomi sempat mampir di 2008 lalu,

Selain itu, Hernawan juga mengatakan barang

Pameran ini diadakan oleh Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia di International Convention

menemukan ujungnya, meskipun badai

telah terkenal di seantero jagad sebagai salah satu

memperkenalkan masyarakat Indonesia yang mulai
kehilangan identitas budayanya dengan memproduksi

G

eliat industri bordir Indonesia seakan tak

Hernawan adalah pemilik Evan Art Gallery yang bisa
dijumpai di rumah produksinya yang beralamat di

“Saya pengiriman ke Malaysia dua sampai lima kodi
setiap bulan, saya belum bisa mengirim banyak,
karena terhambat biaya pengiriman yang sangat
mahal,” ujar Uun kepada Dfile.

Kampung Nagrogjaya Rt 04/01, Desa Sukamulya,

Sebelumnya, Uun mengatakan, dia memulai usaha

Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, atau bisa

bordir ini sejak kuliah, secara mandiri dan nyaris

dihubungi melalui telpon selulernya di 08522-451-

tanpa modal. Tentu dengan kondisi tersebut Uun

4418.

hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan

memperkenalkan produknya ke dunia internasional
dan mendapat pelanggan baru.
“Saya ikut pameran ini untuk mencari langgananlangganan dan jaringan agar usaha saya maju dan
berkembang,” tutur Uun dengan semangat.

pribadinya. Akhirnya Uun melakukan kerjasama

Sebelumnya, Haji Uun Purnama terpilih di antara

dengan PT DAHANA (Persero) yang memiliki

banyaknya mitra PKBL DAHANA untuk mengikuti

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

acara Trade Expo Indonesia 2017 yang diadakan

“Saya menjadi mitra DAHANA sejak 15 tahun yang
lalu, DAHANA membantu saya modal berupa uang
sejumlah 5 juta rupiah pada saat itu.” tambah Uun.
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mengikuti acara Trade Expo Indonesia 2017 untuk

di International Convention Exhibition (ICE) BSD,
Tangerang Selatan pada 11 hingga 15 Oktober 2017.
Haji Uun Purnama memproduksi Mukena, Baju Koko,
dan produk bordir lainnya, Alamat produksinya

Uun mengakui omset usahanya saat ini sudah

berada di Cicarlang, Rt 002/018 Kel. Kersamenak

mencapai 20 hingga 30 kodi perbulan untuk

Kec. Kawalu. Kota Tasikmalaya. Pembaca dapat

pasar nasional, tidak cukup sampai di sana, Uun

menghubungi Pak Uun di 08139-4969-500. (yq)
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Acara ‘Touring Bermakna’ pun cukup menjadi sorotan,

pataka berwarna putih dan hitam, pataka putih untuk

kegiatan yang kali pertama digelar ini pun mendapat

yang terbaik, pataka hitam untuk yang terburuk.

antusias dan respon positif para karyawan. Dimana

Hal ini adalh untuk memberikan motivasi kepada

ratusan karyawan DAHANA melakukan perjalanan

karyawan supaya bekerja dalam kondisi bersih, sehat

bersama, mengenderai sepeda motor menuju Pantai

dan aman.

Pangandaran. Sambil melakukan perjalanan, DAHANA
juga turut serta melakukan bakti sosial di berbagai

Dua bendera ini adalah simbol pemenang terbaik

tempat, daerah yang dilalui oleh rombongan touring

dan terburuk perlombaan 5R (ringkas, resik, rapi,

DAHANA. Bakti Sosial ini merupakan salah satu

rawat, dan rajin). Bendera diberikan kepada salah

bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada

satu Departemen atau gedung. Ada 5 kategori dalam

Program Bina Lingkungan.

perlombaan 5R ini, seperti; kategori Perkantoran
Subang, Pabrik, Fasilitas Pendukung, Pergudangan,

Puncak acara perayan HUT ke-51 DAHANA ini dihadiri

dan Perkantoran Jakarta.

oleh ratusan karyawan DAHANA, Subang, Unsur

Bersama Rayakan HUT ke-51
DAHANA

Pemerintah Daerah, Ketua DPRD Subang, Unsur

Masing-masing kategori terdapat 2 nominasi, untuk

Pemerintahan Kecamatan, mitra, dan juga Pemegang

Kategori Perkantoran Subang Terbaik nominasinya

Saham yakni Kementerian BUMN, serta Dewan

adalah JO Dahana-DAK dan Keuangan Korporasi,

Komisaris DAHANA.

Pataka Putih pun akhirnya diraih oleh Keuangan
Korporasi. Sementara pada kategori Perkantoran
Subang Terburuk, bendera pataka hitam diserahkan

Pataka Putih untuk Terbaik, Pataka Hitam untuk

kepada Sekretariat Perusahaan.

Terburuk
Pada kategori Pabrik Terbaik diraih oleh Pabrik

M

elewati satu tahun setelah setengah

Acara Puncak HUT Ke-51 DAHANA

abad, perusahaan yang lahir dari

Puncak perayaan HUT pun digelar di Gedung

rahim Angkatan Udara, kini terus hadir

Auditorium Kampus DAHANA pada 24 Oktober 2017.

membangun negeri. Hijrah dari tanah

Direktur Utama DAHANA, Budi Antono, menerangkan

kelahirannya di Tasikmalaya, PT DAHANA (Persero)

Setiap tahunnya, pada acara puncak HUT DAHANA,

JO DAHANA-DAK, dan Pabrik Catridge Emulsion

Manajemen atau panitia rutin memberikan bendera

harus menerima Pataka Hitam. Sama halnya

tentang makna Built On Trust.

terus memperkokoh diri di kota seni budaya Gotong
Sisingaan, simbol dari budaya Gotong Royong atau

DAHANA saat ini lahir dari proses panjang yang

bekerjasama.

melibatkan para pendahulu dan pemangku
kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Pada Oktober 2017, tepat 51 tahun perjalanan

“Semuanya terbangun melalui kepercayaan (TRUST)

perkembangan bisnis perusahaan plat merah

bahwa kemajuan adalah sebuah keniscayaan untuk

penghasil bahan peledak, DAHANA. Kini di tanah

kita raih bersama. Oleh karenanya, tema HUT

harapan, Subang, DAHANA dengan kedigjayaanya,

DAHANA51 adalah Built On Trust,” ungkap Budi

telah memiliki kawasan industri bahan peledak, yakni

Antono dalam Pidatonya. (24/10/2017)

Penyerahan Penghargaan untuk karyawan terbaik 2017

kawasan Energetic Material Center (EMC).
Perayaan HUT kali ini cukup berbeda dengan
Usia setengah abad, sering disimbolkan dengan

perayaan sebelumnya, nampak terlihat dalam

warna keemasan atau dengan istilah Golden

sebuah tayangan video kilas balik rangkaian kegiatan

Anniversary. Kini satu tahun DAHANA telah melalui

peringatan HUT DAHANA ke-51, ada beberapa

masa itu, pencapaian setiap kesuksesan dan

kegiatan yang berbeda disetiap acara HUT, seperti

kegemilangan perusahaan tidak lepas dari peran

acara perayaan Ulang Tahun di berbagai lokasi Site.

semua pihak. Menyadari hal tersebut, diulang

Karyawan yang berada di Site pun ikut merasakan

tahunnya yang ke 51 tahun, DAHANA mengambil

semarak perayaan HUT bersama.

tema Built On Trust.
Penyerahan Pataka 5R
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3.

Toleng (Security Total EPI Divisi Tambang Migas)

4.

Santoso (Supervisor Operasi Site CK-BBE,

DAHANA sejak 1982. Tempat terakhir ia mengabdi

Mereka membawakan drama Cinta yang berjudul

yaitu di unit kerja Koperasi Karyawan DAHANA.

Agatha akronim dari Anak Gaul MTH. Meski wajah
nampak tidak lagi remaja, pentas ini berlatar belakang

Samarinda)
5.
6.

Ismun (Asisten Foreman Jobsite Semen Padang)
Agus Sunaryo (Koord. Security Gudang
Banjarmasin)

7.

Kasman (Staf Pergudangan Subang)

8.

Wahyu Mulyana (Asisten Manajer Pemeliharaan
Fasilitas Korporasi)

Puluhan tahun mereka mengabdi kini Purnabakti,

di Sekolah, sotak penonton tertawa, orang yang

banyak kenangan dan kisah keteladan yang ditoreh

mereka kenal kini mengenakan pakain seragam

dalam kisah hidupnya di DAHANAyang akan menjadi

sekolah SMA. Cerita pun menambah lucu dan seru,

cerita, karya-karya nyatanya akan selalu terpatri

ketika pemain menggunakan kostum setan, layaknya

pada perjalanan kesuksesan perusahaan DAHAMA,

film yang tengah booming yaitu ‘Pengabdi Setan’

“Terimakasih atas pengabdianya,”

Tidak hanya karyawan DAHANA Jakarta yang
mempersembahkan penampilan panggung, puluhan

Penyerahan Sertifikat penghargaan untuk penari cilik dari
ketua Panhut DAHANA 51

Karyawan DAHANA Subang pun telah menyiapkan
Lama Mengabdi Kini Purnabakti

Persembahan Karyawan DAHANA

diri untuk pentas Kabaret, mereka membawakan
drama yang berjudul ‘Runtuhnya Tahta Kerajaan

dengan Workshop yang harus rela menyandang

Waktu, tenaga dan pikirannya sepenuhnya ia

kategori Fasilitas Pendukung terburuk, yang

curahkan untuk melakukan pengabdian kepada

terbaiknya diraih oleh Labolatorium. Pergudangan

negeri, berkarya pada perusahaan BUMN PT

terbaik dimenangkan oleh gudang Pabrik Booster,

DAHANA (Persero). Berproses membentuk diri,

Pergudangan terburuknya adalah Gudang Pabrik

meniti karir, dan membangun kekeluargaan di

Nonel, dan kategori perkantoran Jakarta terbaik,

perusahaan.

Diluar gedung Auditorium hari semakin siang,

Cibogo’, dari judulnya saja kita sudah bisa menebak

matahari kian terik, berbeda dengan didalam gedung,

latar belakang suasananya adalah tentang Kerajaan.

meski gelap,minim cahaya, namun gelak tawa begitu

Jalan cerita, tingkah pemain dan musik yang

membahana. Siapa yang tidak terpingkal-pingkal,

ditampilkan tidak kalah kocak, penonton dibuat

menonton aksi para karyawan DAHANA bermain

tertawa dengan kelucuan-kelucuannya.

pentas panggung drama kabaret.
Pentas drama panggung ini merupakan penutup

diraih oleh Korporasi Jakarta.
Tidak sedikit pengorbanan yang telah ia
persembahkan untuk membangun perusahaan, dan
Memilih yang Berprestasi

kini telah tiba ia harus undur diri, Purnabakti. Acara
perayaan HUT ke-51 DAHANA menjadi moment

Selain melakukan ritual mengumumkan juara 5R,

perpisahaan, disaksikan ratusan karyawan, empat

pada kesempatan ini manajemen juga mengumumkan

orang karyawan ini ‘Diwisuda’ sebagai tanda telah

hasil pemilihan Karyawan Terbaik 2017. Karyawan

lulus mengabdi pada perusahaan DAHANA.

Seperti yang dilakukan oleh puluhan karyawan

rangkaian acara puncak HUT ke-51 DAHANA. Sebuah

DAHANA Jakarta. Mereka yang sehari-harinya

persembahan dari karyawan untuk memeriahkan

berkantor di Menara MTH ini, bermain drama kabaret

acara ulang tahun.

penuh kelucuan,mulai dari kostum, tingkahnya dan
jalan ceritanya mengundang gelak tawa penonton.

berprestasi ini adalah karyawan DAHANA dengan
kinerja di atas rata-rata.

Prosesi sederhana dan singkat ini tidak mengurangi
rasa khidmat, para wisudawan dianugerahi

Deya Kemalasari, bagian Pengelolaan SDM &

penghargaan, Direktur Utama DAHANA, Budi Antono

Organisasi mengatakan karyawan berprestasi adalah

pun memakai cicin emas pada jari mereka. Mereka

mereka yang dalam kinerjanya mampu memberikan

yang diwisuda ini adalah; Rahmana, selama 25 tahun

manfaat yang tidak sedikit untuk perusahaan dan

mengabdi di DAHANA, mulai bergabung sejak 1

sekitarnya.

Juli 1992, unit kerja terakhir yakni di Sekretariat
Perusahaan.

“Mereka adalah yang mampu menyelesaikan segala
masalah dan hambatan dalam perkejaan tanpa

Berikutnya adalah Yanto Haryanto, Keuangan

mengeluh, memberikan hasil nyata, sikapnya mampu

Korporasi, mulai bergabung dengan DAHANA sejak

menjadi teladan untuk karyawan lain, dan bisa

1 Maret 1992, dengan masa kerja selama 25 tahun.

dikatakan mereka adalah sebagai manusia kuat,” ujar

Ir. Gunawan, setelah 28 tahun di DAHANA kini

Deya kepada Dfile.

Purnabakti, ia mulai bekerja di DAHANA pada tahun
1989, unit kerja terakhir di Satuan Pengawas Internal

Berikut nama-nama karyawan DAHANA yang terpilih

(SPI).

dan didaulat menjadi Karyawan Dahana Berprestasi
2017:

Sariningrum adalah satu-satunya perempuan
yang saat ini ikut diwisuda, diantara wisudawan

1.

Cucu Ruhiyat (Staff Nursery)

Sariningrum adalah yang memiliki masa kerja paling

2.

Atep TN (Foreman Jobsite Lampung)

lama yaitu 34 tahun, ia mulai bergabung dengan
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PROGRAM BINA LINGKUNGAN

DAHANA Tarik Gas Sambil
Berbagi

J

umat (6/10) pagi, ratusan karyawan PT
DAHANA (Persero) melakukan tarik gas
motor, mulai dari depan Gedung Bale

DAHANA sampai dengan Pantai Pangandaran
pada kegiatan Touring Bermakna Pangandaran
dalam rangka memeriahkan HUT ke-51 PT DAHANA
(Persero).
Perjalanan panjang Subang-Pangandaran ini tidak
hanya sekedar tarik gas. Ibarat pepatah, sekali dayung
dua tiga pulau terlampaui. Selain menggelar rekreasi
untuk karyawannya, DAHANA pun turut menyalurkan
bantuan dibeberapa lokasi yang dilewati oleh tim
Touring.
Ketika rombongan motor tengah memasuki
Kabupaten Pangandaran, tim PKBL yang ikut serta
dalam kegiatan touring, berbelok dan berhenti di
Gedung Dakwah Padaherang. Kedatangan DAHANA
disambut oleh puluhan anak-anak santri dari Pondok
Pesantren Yayasan Assyifa dan Yayasan Riyadul
Salikin. Santriwan-santriwati berjumlah 50 orang
ini merupakan anak yatim yang tengah dibina oleh
yayasan. Kehadiran PKBL DAHANA di tempat ini
adalah untuk memberikan bantuan santunan kepada
mereka.
"Bulan ini DAHANA merayakan ulang Tahun ke-51, dan
ingin berbagi kepada anak yatim," ujar Ketua PKBL
DAHANA, Eman Suherman.(6/10/2017).
Bagus Teguh, Ketua Panitia HUT DAHANA ke-51 ikut
serta dalam penyerahan santunan. "Ini adalah lokasi
pertama yang kami kunjungi dan mendapat bantuan
dari DAHANA," terang Bagus.
Bagus pun mengatakan kegiatan bakti sosial
DAHANA ini masih akan dilakukannya di tiga lokasi
yang berbeda yakni, Pangandaran, Banjar dan
Manonjaya.
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Maqbulaeni, Ketua Yayasan Assyifa sangat

7 Oktober 2017. Terdapat 40 anak yatim yang hadir

Selain membina anak yatim, dhuafa dan jompo,

mengapresiasi bantuan yang diserahkan DAHANA

dan mendapat santunan dari DAHANA. Menurut Ika

lembaga ini juga menyelenggarakan pendidikan untuk

kepada anak asuhnya.

Surtikah, Ketua Yayasan Tatali Asih, Yayasan yang

anak yang tidak mampu, mulai dari Paud sampai

didirikan sejak tahun 1980 saat ini lembaganya tengah

dengan SMP Terbuka, dan penyelenggaraan sekolah

"Saya sangat berterimakasih atas perhatian DAHANA

mengurus puluhan anak yatim, dhuafa dan jompo

paket persamaan.

kepada anak-anak kami, semoga kebaikan yang

terlantar.

dilakukan dibalas dan diganti Alloh dengan jumlah
yang lebih besar, lebih sukses dan karyawannya pun

Kehadiran DAHANA ketempatnya, disambut rasa

Dukung Membangun Kemandirian, DAHANA

lebih sejahtera lagi," ucapnya.

haru, terlihat saat Ika memberikan sambutan, matanya

Sumbang Peralatan Hydroponik

sebab, terisak menangis.
Lewati Banjar, DAHANA Santunani Anak Yatim

Setelah melakukan Program Bina Lingkungan

Setelah melakukan touring dan bakti sosial di daerah

"Terimakasih DAHANA telah peduli kepada anak

di Pangandaran dan Kota Banjar, DAHANA pun

Pangandaran, sambil melakukan perjalanan pulang,

yatim, mau berbagi kepada anak-anak yang berada di

menggelar kegiatan yang sama di kota kelahirannya,

DAHANA pun kembali melakukan Bina lingkungan di

lingkungan kami," ucap Ika.

Tasikmalaya. Kegiatan Bina Lingkungan yang

Kota Banjar dan Tasikmalaya, daerah yang dilalui oleh
rombongan touring Karyawan DAHANA.

disertai kegiatan Touring Bermakna ini menyasar ke
Terang Ika, bantuan semacam ini jarang

salah satu Pondok Pesantren di Manonjaya, yaitu

didapatkannya, "rata-rata bantuan datang dari

PesantrenersihPAY.

Kali ini, kegiatan menyalurkan santunan anak yatim

perorangan atau dari pihak desa, jarang kalau dari

dilakukan di Yayasan Tatali Asih yang berlokasi di

perusahaan, mah" terangnya.

Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Sabtu,

Dari namanya saja bisa terbilang unik, berlokasi
di Kampung Jenang, Desa Margaluyu, Manonjaya,
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Tasikmalaya, PesantrenersihpPAY merupakam
akronim dari Pesantren Entrepreneurship Pencinta
Anak Yatim.

Terlihat di depan masjid terdapat tanaman

Selang beberapa hari, pada rabu (12/10) DAHANA

Material tanah dan pepohonan masih terlihat

hydroponik yang tengah tumbuh, sementara di depan

pun kembali datang ke Pangandaran, untuk

berserakan di pinggir-pinggir rumah korban. Akibat

teras terdapat beberapa paralon dan bahan lainnya

membantu korban banjir dan longsor Pangandaran

terdampak longsor ini tidak sedikit yang hancur dan

bantuan dari DAHANA.

yang terjadi pada 7 Oktober, silam.

hilang harta bendanya.

“Mudah-mudahan bulan depan sudah jadi, dan bisa

Mewakili perusahaan DAHANA, tim PKBL membawa

"Kali ini, DAHANA membawa sembako berupa

ditanam, jika nanti panen raya pertama, saya harap

puluhan paket sembako untuk dibagikan kepada

beras, minyak goreng, mie instan, kecap, sardencis,

ada perwakilan DAHANA bisa hadir, untuk melihat

korban bencana alam. Kali ini bantuan DAHANA

kue kering, dan susu kental manis, untuk memenuhi

hasilnya,” ujar Jajang. (SYA)

diserahkan kepada warga yang terdampak longsor

sementara kebutuhan hidupnya," ujar Deni.

“Memang namanya unik, pesantren ini fokus pada
hapalan Alquran dan juga Entrepreneurship, untuk
membangun kemandirian, dan memang rata-rata
santrinya anak tidak mampu dan yatim,” terang
Jajang, Pimpinan Pondok PesantrenersihpPAY
Manonjaya.

di Dusun Sentul, Desa Sukanagara, Padaherang,
Pangandaran.

Kehadiran DAHANA di pesantren ini adalah untuk

Bantuan DAHANA untuk Korban Longsor

ikut serta membantu berjalannya program pesantren

Pangandaran

yaitu entrepreneurship, dengan memberikan bantuan
berupa satu set peralatan Hydroponik.

Seluruh bantuan DAHANA, terang Deni diserahkan
melalui Desa. Pada saat penyerahan bantuan ini

"Beberapa rumah disini, ternyata ada yang tertiban

pum disaksikan oleh salah satu Anggota DPRD

longsor," terang Deni Amarullah kepada Dfile.

Pangandaran, Ruspandi.

Setelah melakukan kegiatan Touring dan Bakti
Sosial di tiga kabupaten, kota di Jawa Barat, seperti;

“Pesantren ini tengah mengembangkan pertanian
Hydroponik untuk membangun kemandirian santri
dengan belajar tanaman Hydroponik, dalam hal

Pangandaran, Banjar dan Tasikmalaya, pada kegiatan
Touring Bermakna Pangandaran yang digelar selama
dua hari, 6 - 7 Oktober 2017.

ini DAHANA turut serta memberikan bantuan
peralatannya,” terang Eman Suherman Ketua PKBL
DAHANA. (7/10/2017).
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Meningkatkan Human Capital
Perusahaan, DAHANA Kirim
Tim Humas ke IHCS 2017

Kemudian Hambra juga menyampaikan. Satu hal

Acara pembukaan ini disimbolkan dengan pemencetan

tantangan besar Human Capital Indonesia dalam

tombol bersama-sama oleh pihak FHCI, Kementerian

pengembangan

BUMN,

setelah

assesment

yang

dan

tentunya

panitia

acara.

Kemudian

dilanjutkan dengan coffee break serta doorstop

calon direksi (eselon 1) BUMN, dengan tiga kategori;

pejabat FHCI dengan wartawan.

1. Kategori disarankan (ready stock), 2. Disarankan
dengan

P

talent,

dilakukan oleh kementerian BUMN di lingkungan

agi hari, di Ballroom The Pasific Palace Ritz
Carlton, SCBD, Jakarta. ribuan orang dari
pegiat Human Capital, akademisi, profesional,
dan masyarakat lainnya berkumpul untuk

mengikuti pembukaan acara Indonesia Human Capital

pengembangan

(ready

stock

with

Jajaran direksi PT DAHANA (Persero) hadir dalam

development), dan 3. Tidak disarankan. Terdapat data

acara ini.

yang

Nampak Direktur Utama Budi Antono

disarankan baru 51%, artinya masih ada gap

didampingi Direktur Keuangan & SDM Asmorohadi

49%. Target Kementerian BUMN ready stock di tahun

serta SM Pengembangan SDM Bayu Anggoro. Selain

yang akan datang bisa sampai 80%, ini baru tentang

itu, DAHANA juga membuka booth dalam IHCS 2017

assesment talk talent, dan ini terjadi di sedikit BUMN

ini yang digawangi oleh Bagian Humas, Della Devia dan

saja. Dan kedepan akan membuat integrated talent

Edwin Suryadika. Kehadiran dalam event ini dengan

management system agar semua human capital

harapan mampu menyebarkan pengetahuannya pada

tersebar luas di seluruh BUMN.

perusahaan dan mampu meningkatkan kualitas human
capital DAHANA. Sehingga baik perusahaan pun

Summit 2017. Acara dimulai dengan penampilan dari

manusia di dalamnya dapat terus melejit di persaingan

Batavia Dancer. 9 November 2017.

global. (yz)

Untuk kedua kalinya Forum Human Capital Indonesia
(FHCI)

mengadakan

forum

pertemuan

berbagai

talent yang ada di lingkungan BUMN dan juga talenttalent Indonesia lainnya yang telah sukses membawa
nama bangsa Indonesia harum di hadapan dunia.
Forum sharing ini diharapkan mampu menyebarkan
kemampuan talent Indonesia ke seluruh bidang
utamanya di lingkungan BUMN yang memiliki tagline
“Hadir untuk Negeri.”
Perjuangan Bangsa Indonesia kini tidak lagi berada
dalam perang fisik dan pertempuran senjata, namun
persaingan

global

yang

menuntut

talent-talent

berkualitas untuk memberikan sumbangsih sebesar“Kita

besarnya untuk rakyat Indonesia.

ingin

menghibahkan

pengembangan
“Pahlawan

kekinian

adalah

anak

bangsa

yang

memberi maksimal kepada bangsanya. Ini kenapa
diambil

tema

tentang

kepahlawanan.

banyak

talent-talent

waktu

Indonesia,

untuk

because

Indonesia is Great Nation and Great People,” tambah
Ketua Umum FHCI.

Indonesian

talent sesungguhnya hebat tapi butuh development.

Selanjutnya,

Talent tidak hadir begitu saja, namun harus dipikirkan

dari Kementerian BUMN oleh Deputi Menteri Bidang

semuanya,

pengembangannya,

Infrastruktur Bisnis Hambra yang mewakili Menteri

komitmen

untuk

tempatnya,

mengembangkan

dan

talent-talent

acara

dilanjutkan

dengan

sambutan

BUMN RI Rini Soemarno yang berhalangan hadir.

tersebut,” ucap Herdy Harman dalam sambutannya.
“BUMN

Agent

of

Development,

BUMN

sebagai

FHCI berusaha berkomitmen bahwa pengembangan

peningkatan values. Kedua hal ini harus berjalan

talent tidak hanya disumbangsihkan bagi human

beriringan, BUMN harus memberi dukungan penuh

capital di lingkungan BUMN tetapi juga untuk human

pada program pemerintah, Forum Human Capital

capital Indonesia secara lebih luas. Sesuai dengan

ditantang untuk tidak hanya untuk Human Capital

tema IHCS kali ini “Fostering Indonesian Heroes: The

BUMN tetapi juga Human Capital Indonesia,” ujar

Future Competitive Great Talent.”

Hambra.
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Curug Wangun
Destinasi Wisata Alam Teranyar
di Kabupaten Subang

M

erasa Stres dengan urusan pekerjaan

Coba saja rasakan sensasinya. Apalagi jika tempat

yang belum terselesaikan? Mungkin

wisatanya masih terasa sangat alami, belum begitu

tidak ada salahnya jika kita sejenak

ramai oleh pengunjung. Seperti tempat wisata yang

menyegarkan suasana dan pikiran.

satu ini.

Bertamasya ke wisata alam, siapa tahu bisa
membantu menghilangkan rasa penat, dan

Inilah Curug Wangun, begitu orang menyebut dan

membangkitkan gairah untuk menjalankan rutinitas

mengenalnya. Air terjun yang berlokasi di Kampung

pekerjaan.

Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang,
Kabupaten Subang, Jawa Barat, masih terlihat alami,

Berwisata alam selain memberikan suasana baru juga

pasalnya curug ini termasuk salah satu destinasi

dapat memberikan banyak manfaat atau efek lainnya.

wisata baru yang dimiliki Kabupaten Subang.

Curug Wangun pada mulanya hanya diketahui oleh

Pada bulan Nopember 2017, pihak desa dan warga

masyarakat sekitar, karena air curug wangun ini

masyarakat bekerja sama dengan Kelompok

menjadi sumber air irigasi pertanian masyarakat

Penggerak Pariwisata (Kompepar) Subang, mulai

sekitar tanjung siang. Setelah ramainya muncul

mengenalkan curug wangun kepada publik. Mereka

destinasi wisata baru di Kabupaten Subang,

bersama-sama membuka akses jalan, dan menata

khususnya di Kecamatan Tanjung Siang, maka

area curug.

pihak Desa Buniara dan warga masyarakatnya

54

memunculkan alternatif wisata lain, yaitu membuka

Bisa dibayangkan kedamaiannya Curug Wangun,

wisata alam Curug Wangun.

disekitarnya masih terdapat pohon tinggi dan rindang,
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Tidak begitu sulit akses menuju Curug Wangun, kita

Salah seorang penggiat pariwisata, Alam Rantjatan,

hanya tinggal menuju Pasar Tanjung Siang, kemudian

Ketua Kompepar Subang menuturkan Curug Wangun

berbelok ke arah Desa Buniara, kemudian sekitar 3

konon pada era penjajahan Belanda, air yang

kilo meter arahkan kendaraan ke sebelah kiri menuju

mengalirnya sangat kecil, kemudian salah seorang

kampung Citombe. Parkirkan kendaraan di dekat

petani asal Desa Wangun berinisiatif mencari sumber

pemukiman warga, dan kemudian dilanjutkan dengan

airnya yang berada di puncak curug, ia lalu membuat

berjalan kaki.

codetan baru, mengalirkan sumber mata air ke arah
Wangun.

Kini akses menuju kampung Citombe jalannya sudah

asri, bersih, karena belum banyak pengunjung yang

Salah seorang wisatawan, Wendi (23) menuturkan,

datang kesini. Air terjun Wangun ini memiliki tinggi

Curug Wangun cukup berbeda dengan curug lainnya

sekitar 150 meter, uniknya curug ini berundak, landai,

yang berada di sekitaran Subang Selatan, “Biasanya

dan tidak memiliki kubangan air untuk mandi.

Curug besar dan tinggi yang ada di Subang Selatan

beraspal, bisa dilalui kendaraan bermotor roda dua

“Dipuncak Curug Wangun ada sumber air, yang

dan empat. Untuk biaya tiket masuk menuju Curug

mengalir ke beberapa curug, salah satunya ke Curug

Wangun, terbilang sangat ekonomis, kita hanya perlu

Wangun. Curug Wangun ini termasuk curug paling

mengeluarkan kocek Rp. 6000,- tiket ini pun sudah

tinggi di Jawa Barat. Tingginya 150 meter,” ungkap

termasuk asuransi kecelakaan.

Alam Rantjatan. (SYA)

ini akses jalannya jauh, jalan kaki bisa satu jam.
Namun, tidak perlu khawatir jika ingin mandi di curug

Kalau ke Curug Wangun jalan kakinya paling 20

ini, kita masih bisa basah-basahan di bawah air terjun,

menitan,”ungkap Wendi.

bisa mandi di beberapa undakan air terjun. Konturnya
berbatu dan tidak licin jadi aman untuk mandi.
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Nongkrong Nyaman Jauh dari
Kebisingan “Borneo Kopi”

kalau gazebo penuh, pengunjung terpaksa memilih
meja yang lain yang telah tersedia,” ungkap pemilik
Borneo Kopi Sanditya Nugraha kepada Dfile.
Menurut Sanditya ada satu lagi tempat paling favorit
dan dicari oleh para pengunjung yaitu rumah pohon.
Pohon setinggi hampir 4 meter ini diatasnya terdapat
sebuah gazebo, dan ditempat ini pengunjung bisa
lebih merasakan segarnya hembusan angin.
Seperti namanya, Borneo Kopi berlokasi di Jl. P.

B

Kalimantan No.7 Cikalapa, Pasir Kareumbi, Subang.
orneo Kopi adalah salah satu kedai kopi yang
berada di Kabupaten Subang, tempatnya
yang sepi dan jauh dari kebisingan kendaraan

menjadi alasan para pengunjung datang ke tempat
ini, untuk sekedar menenangkan diri dari penatnya

Sebagai patokan untuk bisa berkunjung ke Borneo
Kopi, jika kita berada di pusat Kota Subang, bisa
menuju Gor Gotong Royong, Subang, kemudian
menuju arah selatan, ke daerah Cikalapa, Jl. Pulau
Kalimantan.

keramaian dan menghilangkan peluh sibuknya
pekerjaan.

Kedai ini mulai buka pada pukul empat sore sampai
dengan pukul sebelas malam. Dimana suasana mulai

Tempat yang berkonsep garden ini tidak pernah
sepi dari pengunjung. Terdapat beberapa gazebo
yang selalu menjadi tempat favorit para pengunjung,
“Pengunjung lebih suka memilih tempat di gazebo,

sejuk dan tenang. Sanditya mengungkapkan, alasan
buka sejak sore yakni tidak jarang pengunjung yang
datang mereka yang baru pulang kerja. “Mungkin lagi
nyari ketenangan,” ungkapnya.

Konsep garden dan lokasi yang berada di sekitar

saja, makanan untuk teman ngobrol aja, tapi tidak

banyak pepohonan, tempat ini menjadi lebih sejuk

jarang suka ada yang minta makanan berat, jadi kami

dan nyaman tanpa kebisingan lalu lalang kendaraan.

sediakan nasi goreng dan ayam penyet,” terangnya.

Ihsan Saputera, salah satu pengunjung Borneo Kopi
mengatakan tempat yang dikunjunginya ini memang

Borneo Kopi baru berusia 1 tahun. Pada 2016,

terasa asri, dan nyaman. “Disini udaranya segar, dan

Sanditya yang baru lulus Sarjana Hukum Universitas

tenang aja,” ujar Ihsan.

Padjajaran lebih memilih merintis membuat
kedai. Langkah nekad dan beraninya ini akhirnya

Tidak jarang Ihsan dan teman-temannya mampir

membuakan hasil. Sebuah area pekarangan

berkunjung ke Borneo Kopi untuk sekedar melepas

perkebunan di tempat sepi, ia sulap menjadi kedai

penat, kongkow santai, atau ngobrolin project.

berkonsep garden, dan kini banyak diminati banyak

“Tidak sering, sih, paling seminggu sekali saja datang

pengunjung.

kesininya,” ungkapnya.
Salah satu media harian di Subang, Pasundan
Kedai ini, menurut Sanditya tidak ada yang begitu

Express pun pernah merilis berita bahwa kedai

spesial dari menu makanan dan minuman yang

Borneo Kopi merupakan satu diantara lima tempat

disajikan, kedai ini hanya menyediakan berbagai

nongkrong asyik di Subang. Benarkah demikian?

jenis menu kopi dan makanan ringan. “Awalnya kami

Silakan mampir untuk bisa merasakannya. (SYA)

hanya menyediakan minuman dan makanan ringan
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bekam. Menurut teori bekam, ada lebih dari 350 titik

tubuh. Racun-racun ini bisa dibuang melalui bekam”.

di tubuh manusia. Namun dalam praktik pengobatan

Banyak manfaat yang bisa didapat meskipun pasien

hanya 12 titik utama yang sering menjadi obyek

tidak mengalami sakit tertentu yang memerlukan

sentuhan pengobatan, yakni di daerah leher, kepala,

pengobatan.” Setelah bekam, sirkulasi darah jadi

pinggang, dada dan kaki. Pada kepala terdapat tiga

lancar dan imunitas tubuh jadi meningkat karena

titik utama yaitu satu titik ummu mughits dan dua

darah kotor telah dibuang.”

titik qomahduah.
Meskipun begitu, bekam tidak boleh dilakukan
Ummu mughits di atas kepala merupakan titik

dalam jangka waktu yang berdekatan. Paling cepat

utama bekam, yang sekaligus merupakan pertemuan

sebulan sekali.” Karena bekam ini menyedot stamina

ratusan titik dari seluruh tubuh, seperti vertigo, polip,

tubuh,” Itu pula sebabnya, tidak sembarang orang

gangguan saraf telinga, penyakit kulit, depresi, sampai

bisa melakukan terapi bekam. Anak-anak dibawah

gangguan ilmu hitam atau sihir.

3 tahun, lansia dan penderita darah rendah tidak
dianjurkan karena mereka tidak memiliki stamina
yang baik.”Itulah sebabnya, idealnya sebelum bekam,

Manfaat Bekam Mengatasi Penyakit Ringan Hingga

pasien harus memeriksa tensi darah dan tes gula

Berat

darah terlebih dahulu. kalau kadar gula darahnya di
atas 500 sampai 700 maka hindarilah bekam basah”

Sedangkan dileher bagian belakang, tepatnya antara

Manfaat Bekam Mengatasi 72 Macam Penyakit

rambut dan telinga, terdapat titik quamahduah. “Titik

Pengobatan alami seperti bekam, memang dipercaya

qomahduah dan ummu mughits merupakan titik yang

tidak memiliki efek samping dibanding pengobatan

selalu digarap dalam sebuah terapi.

dengan obat-obat kimia.Gejala yang timbul setelah
bekam biasanya agak meriang. “Sebenarnya ini

M

Sentuhan terhadap titik yang lain diperlukan

bukan efek samping, tapi lebih pada reaksi tubuh

sesuai keluhan pasien,” bekam bisa mengobati

yang menjadi sedikit meriang atau sedikit mual.

anfaat bekam dengan terapi bekam atau

melegakan sakit secara darurat. Bisa juga digunakan

hampir semua penyakit. “Nabi Muhammad SAW

Itu dikarenakan tubuh beradaptasi kembali setelah

kop banyak dipilih oleh masyarakat untuk

untuk meringankan nyeri urat-urat punggung karena

mengisyaratkan bahwa bekam bisa mengobati 72

pembebasan darah yang tadinya mampet. Dan karena

mengatasi penyakitnya. Pengobatan

sakit rematik dan nyeri punggung. Bekam kering

macam penyakit, dari yang berat seperti stroke, lever,

menyedot stamina, setelah bekam dianjurkan untuk

dengan cara membuang racun di dalam

baik bagi orang yang tidak tahan suntikan jarum dan

ginjal, jantung, asma, darah tinggi, kolesterol, sampai

tidak melakukan senggama selama dua hari. Agar

takut melihat darah. Kulit yang dibekam akan tampak

yang ringan seperti masuk angin,”

stamina cepat kembali, pasien disarankan untuk

merah kehitam-hitaman selama 3 hari. Bekam kering

Untuk penyakit berat, proses bekam tidak bisa di

mengkonsumsi madu dan minum minuman manis.

Bekam atau alhijamah adalah tehnik pengobatan

dilakukan dengan menghisap permukaan kulit dan

lakukan sekali, tetapi berkali-kali. Hal ini disebabkan

dengan jalan membuang darah kotor atau racun

memijat daerah sekitarnya tanpa mengeluarkan darah

proses penyembuhan terapi ini secara bertahap.

yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan

kotor.

Jadi tidak sekali terapi langsung sembuh. Tetapi

darah ini mampu mengatasi 72 macam penyakit.

kulit. Perkataan alhijamah berasal dari bahasa arab

pengobatan apapun harus bertahap, tidak sekali

yang berarti pelepasan darah kotor. Istilah bekam

Sedangkan bekam basah dilakukan setelah melakukan

diobati langsung sembuh. Khusus pasien stroke,

berasal dari bahasa melayu. Di Indonesia pengobatan

bekam kering. Jadi setelah bekam kering, kita melukai

penderita langsung dibekam saat baru diserang

alternatif ini dikenal pula dengan istilah kop atau

permukaan kulit dengan jarum tajam, lalu disekitarnya

stroke. Titik-titik yang dibekam juga tidak hanya di

cantuk. Sekilas bekam memang menyeramkan karena

dihisap dengan alat cupping set dan hand pump

yang terletak di punggung, namun juga di kaki dan

kelihatan terjadi pendarahan di bawah kulit. Padahal

untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh.

tangan. Bekam tidak hanya dilakukan jika sudah sakit.

sebenarnya tidak seseram itu. Dalam terapi bekam,

Lamanya setiap hisapan 3 sampai 5 menit dan

Orang yang sehat pun bisa di bekam, agar tubuhnya

darah yang di ambil adalah darah di dermis (kulit

maksimal 9 menit. Lalu darah kotornya dibuang.

bisa tetap segar atau untuk menjaga stamina.

jangat) dan bukan dari pada pembuluh darah.

penghisapan tidak lebih dari 7 kali. Darah kotor
berupa darah merah pekat dan berbuih. Selama 3

Gaya hidup masyarakat sekarang, yang kurang

jam setelah di bekam, kulit yang lebam itu tidak boleh

sehat sehingga stamina tubuh mudah menurun dan

Ada Dua Jenis Terapi Bekam

disiram air.

jatuh sakit. “makan makanan yang mengandung

Dalam terapi bekam dikenal dua jenis, bekam kering

Pengobatan bekam ini tidak sulit, asal tahu titik-titik

disadari sudah membuat tubuh tidak sehat, dan

dan bekam basah. Manfaat bekam kering yaitu untuk

letak penyakitnya insyaallah dapat melakukan terapi

mengakibatkan terjadinya penumpukan racun dalam

pengawet, zat pewarna, atau fast food, polusi, tanpa
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Cecep Jayadi

Cipta Ismaya Kusumah

Master Zumba Dahana

Karyawan DAHANA Magang
di Kementerian BUMN

O

tersebut. Cecep yang tidak menyadari kehadiran Beto

K

Cecep R Jayadi, Asisten Manager Keuangan Divisi

berfoto dengan Beto, sampai ketika foto tersebut

untuk percepatan transformasi budaya kerja secara

Tambang Umum PT DAHANA (Persero) bergabung

dikomentari oleh temannya bahwa dia sedang berfoto

professional dalam mendukung tugas Kementerian

dengan komunitas Zumba untuk memenuhi

dengan penemu Zumba.

BUMN dalam melaksanakan pembinaan BUMN

“Sangat menyenangkan karena bekerja dengan

lahraga merupakan hal pokok untuk

Cecep mengikuti pelatihan untuk instruktur yang

menjaga kesehatan. Sebagai pekerja,

dilaksanakan oleh Zumba Indonesia. Kebetulan saat

olahraga menjadi penting agar tubuh tetap

itu, Beto sang penemu Zumba turut datang di latihan

fit dalam menjalankan tugas sehari-hari.

ementerian BUMN mengadakan program

orang, apalagi diberikan peluang untuk belajar di

alih pengetahuan bagi BUMN. Program alih

ruang yang besar seperti Kementerian BUMN. Setelah

pengetahuan ini diadakan dalam rangka

selesai melaksanakan program alih pengetahuan di

proses penciptaan transfer knowledge

batch 3, Cipta akan melanjutkan program magang di
batch 4.

sesuai dengan program Trisakti dan Nawacita.

suasana dan lingkup baru, banyak belajar dan

yang mudah dan efektif untuk membuat tubuh

“Saya tuh baru tahu kalau itu Beto, pendiri Zumba

Terutama dalam mendorong percepatan program

menambah ilmu serta wawasan yg lebih luas,” tambah

menjadi ringan.

dari Colombia setelah foto di medsos dikomen sama

pembangunan nasional.

Cipta.

kebutuhan tersebut. Olahraga dari Amerika Latin

temen,” ucap Cecep.
Cecep bukanlah seorang yang mencintai olahraga

Salah satu BUMN yang mendapat kesempatan untuk

pada awalnya. Namun, berkat pengaruh teman-teman

mengikuti program alih pengetahuan ini adalah PT

kumpulnya, Cecep mencoba menjalani olahraga

DAHANA (Persero), Perusahaan negara yang menjual

Zumba sampai pada akhirnya terpikat. Selain Zumba,

barang dan jasa bahan peledak ini mengirim Cipta

di klub tempat Cecep berlatih terdapat beragam kelas

Ismaya Kusumah (Supervisor Pendukung Divisi Kuari

seperti kelas yoga, dance dan alat.

& Konstruksi) untuk mengikuti program magang
alih pengetahuan yang bertugas di kedeputian

Setelah mencoba beragam kelas, Zumba menjadi

PISM (Pertambangan, Industri Strategis dan Media)

olahraga pilihan Cecep karena memiliki gerakan-

Kementerian BUMN.

gerakan yang mampu mengeluarkan akumulasi emosi
semasa kerja. Selain itu, juga bisa dinikmati dengan

“Tepatnya di Asisten Deputi Usaha Pertambangan,

asyik karena Zumba bisa diiringi beragam musik

Industri Strategis dan Manufaktur II,” ujar Cipta

termasuk musik lokal.

kepada Dfile.

“Zumba itu asik, selain dengan musik-musik

Cipta masuk dalam program alih pengetahuan dalam

internasional, olahraga ini menjadi ringan karena kita

batch 3 bersama beberapa BUMN lainnya seperti

bisa juga melakukan mix di musiknya, bisa dengan

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT

musik lokal misalnya, jika audiensnya merupakan ibu-

Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Dirgantara Indonesia

ibu,” ujar Cecep kepada Dfile.

(Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), PT
Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT LEN

Zumba merupakan olahraga aerobic yang ditemukan

Industri (Persero), PT Pindad (Persero) dan lainnya.

Alberto “Beto” Peres pada pertengahan tahun
1990 di Colombia, dan mulai membesar sejak 2001.

Sejak 14 Agustus 2017, Cipta bertugas membantu

Zumba merupakan perpaduan antara gerakan dance

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi

dan aerobic dengan musik-musik enerjik. Pelatihan

Keasdepan Pertambangan , Industri strategis

Zumba biasanya mengambil waktu satu jam dengan

dan media II Kementerian BUMN. Ia juga

bimbingan instruktur yang memiliki lisensi dari Zumba

mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kepada

Fitness, LLC. Dalam satu kelasnya Zumba dapat

atasan langsung yaitu Kepala Bidang Usaha Industri

membakar 600 Kalori.

Strategis dan Manufaktur II.

Cecep aktif dalam Klub Zumba sejak Maret 2017,

Bekerja dengan ruang dan orang-orang baru

dalam perjalanannya pada 17-18 Agustus 2017

merupakan sebuah pengalaman tersendiri bagi setiap
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Visi
Menjadi industri nasional yang terunggul dalam bidang bahan berenergi
tinggi dengan menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi
dan ramah lingkungan.

PT DAHANA (Persero) atau “DAHANA” adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis
yang memberikan layanan bahan peledak terpadu untuk
sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi
serta sektor pertahanan keamanan.

Misi
•
Memenuhi kebutuhan bahan peledak komersial serta jasa - jasa
pemanfaatannya untuk dunia pertambangan dan konstruksi.
•
Mendorong kemampuan penguasaan teknologi dan kemandirian
melalui pengembangan kualitas SDM dan kemitraan strategis
dengan pelanggan maupun pemasok.
•
Melaksanakan program pemerintah yang sesuai dengan bidang
usaha dan tujuan perusahaan.

Inovasi menjadi kata inti DAHANA untuk terus berkembang baik
dari segi produk baru maupun proses yang lebih efisien.
DAHANA telah berhasil mendirikan Pabrik Cartridge Emulsion,
ANFO, Pabrik Detonator Electric dan Non-electric, Pabrik
Ammonium NitrateSolution dan Pabrik Booster, serta memiliki
gudang bonded magazinedanOn-site Plant, pabrik emulsion di
berbagai lokasi tambang.
Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini berawal dari proyek
Menang Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada tahun
1966 di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Setelah pada tahun 1973 diresmikan menjadi Perusahaan
Umum DAHANA berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
36/1973,kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan
(Persero), pada tahun 1991.
DAHANA telah teruji dan terbukti mampu menyediakan bahan
peledak dan jasa peledakan secara terpadu untuk berbagai
kebutuhan dan kondisi secara memuaskan, termasuk bench
blasting, trench blasting dan underwater blasting yang cukup
kompleks. DAHANA mampu menangani proses peledakan secara
lengkap mulai dari perancangan, kalkulasi, persiapan drill hole,
konfigurasi peledakan, penyediaan bahan peledak, pelaksanaan
peledakan, hingga pengamanan operasional.

Pada tahun 2012, DAHANA menyelesaikan pembangunan
fasilitas pengembangan dan manufaktur terbesar di ASEAN yang
dinamakan Energetic Material Center (EMC) berlokasi di Subang,
Jawa Barat.
DAHANA sadar tumpuan perusahaan terletak pada pengelolaan
sumber daya manusia yang mumpuni, sistem manajemen yang
efektif, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini ditunjukkan
dengan komitmen manajemen PT DAHANA (Persero) melalui
Kebijakan Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007
Kedepannya, DAHANA ingin melayani negeri lebih baik dengan
menjadi mitrapemerintah dalam pengembangan industri
pertahanan di tanah air. SERVING THE NATION BETTER!

