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Para pembaca yang budiman,

Laju pertumbuhan di sektor tambang 
batubara diperkirakan masih akan melambat.  
Bahkan hal tersebut diprediksi hingga beberapa 
tahun ke depan. Kondisi ini tentu saja menjadi 
pukulan yang berarti bagi korporasi yang ceruk 
pendapatannya berada di sektor ini.  Dan hal ini 
cukup dirasakan oleh DAHANA, yang salah satu 
sektor usahanya di pertambangan umum.

Namun demikian, manajemen PT DAHANA 
(Persero) sigap membaca perubahan situasi 
bisnis ini.   Walau pun tetap terkena imbasnya, 
namun korporasi masih dapat melalui 2015 
dengan membukukan keuntungan. Lalu 
bagaimana dengan prosfek bisnis di sektor ini 
pada 2016?  Laporan utama akan mengupas 
strategi dari Divisi Tambang Umum untuk 
menaklukkan tahun suram batubara.

Pada rubrik lainnya pembaca dapat 
menikmati sajian berita hangat dari redaksi.    
Sebagai salah satu objek vital nasional, DAHANA 
mendapatkan perhatian khusus dari BAIS TNI.  
Bahkan, Direktur D Bais TNI menyambangi 
langsung Energetic Material Center (EMC) 
milik DAHANA yang berlokasi di Subang untuk 
memastikan sistem pengamanannya.

DAHANA juga peduli terhadap lingkungan 
pendidikan dengan turut serta menjadi dosen 
tamu di Universitas Lambungmangkurat.   Ilmu 
peledakan dalam tataran teori dan praktek 
disampaikan langsung oleh engineer DAHANA.  
Tidak ketinggalan, sebagai oleh-oleh DAHANA 
memberikan dummy bahan peledak sebagai 
alat bantu materi ajar perkuliahan di UNLAM.

Bersama masyarakat, DAHANA 
mengembangkan lahan garapan di sekitar 
perusahaan. Masuk dalam program CSR, 
DAHANA memberikan bantuan kepada para 
petani setempat sebagai modal dalam program 
tumpangsari yang saling menguntungkan 
kedua belah pihak.  Hal ini sebagai wujud 
komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama 
lingkungan dan masyarakat.

Masih banyak informasi lainnya yang 
dikemas dalam berbagai rubrik dalam 
terbitan edisi ini.  Seperti rubrik NARSIS 
yang mengangkat sosok engineer wanita di 
tambang, serta kisah seorang pelaku sejarah 
berdirinya DAHANA.

Kami mengucapkan selamat membaca 
sajian informasi hangat edisi ini.

Redaksi

Menyulam Asa Sektor Pertambangan Umum
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Kata Manajemen

Dunia bisnis pertambangan sampai saat 
ini masih mengalami perlambatan global 
dan berkepanjangan, khususnya pada 
tambang batu bara. Sejak 2012 sampai saat 
ini belum menunjukkan sinyal positif, terus 
mengalami trend penurunan harga. Kondisi 
ini menyebabkan tantangan berat bagi 
operasional industri pertambangan batu bara 
di Indonesia. 

Dengan penurunan index harga batu bara 
(HBA) pada bulan Oktober 2015 mencapai 21% 
dibandingkan rata-rata index tahun 2014. Hal 
ini menyebabkan pemilik lahan (Mining Owner) 
memberlakukan efisiensi, agar bisnis terus 
berjalan. Semua ini berdampak pada kontraktor 
pertambangan (Mining Contractor) beserta 
sub kontraktornya harus terus memberikan 
kontribusi dan supportnya dalam bentuk 
efisiensi.

Kendati demikian, kita harus mampu 
melayani dan menjawab kebutuhan konsumen. 
Harus tetap dapat menunjukan performance 
yang baik dalam operasionalnya dan dapat 
memenuhi tuntutan konsumen. 

Pada tahun 2015, ada delapan proyek baru 
yang diaraih oleh team Divisi Tambang Umum 
1, yaitu driling & blasting services, antara lain: 
CK MBA Malinau, BSI Banyuwangi, SAC – Taliabu 
dan GAM Sangkulirang. Di Blasting Services 
antara lain BSS – AGM, sedangkan untuk kontrak 
suplai bahan peledak antara lain DNS dan KPP 
area (MBA, MASS, BRE dan Idexim), dimana dari 
total pendapatan Divisi komposisi sercives 64% 
sedangkan penjualan bahan peledak (spot) 
36%.  Hal ini menunjukan bahwa pendapatan 
terbesar divisi berasal dari services.

Pada awal tahun 2016, Divisi Tambang Umum 
1 diganjar dua penghargaan dari manajemen 
yaitu sebagai Highest Sales 2015 dan Highest 
Gross Profit 2015. Pendapatan Divisi Tambang 
Umum 1 mencapai 435.194 Milyar dan laba 
kotor 93.800 milyar. Pencapaian ini berkat kerja 
sama dan kerja keras tim. Pencapaian tersebut 
tidaklah membuat kita puas. kita harus terus 
melakukan improvisasi, efisiensi dan terbaik 
untuk perusahaan.

Tantangan 2016 semakin berat, pada kondisi 
pertambangan yang kurang menguntungkan 
saat ini, kita harus tetap optimis dan selalu 
berdoa. Menumbuhkan semangat kerja tim 
yang kuat dan terus melakukan komunikasi 
dan kordinasi yang baik. Maka apa yang kita 
targetkan akan bisa dicapai.

Di tahun 2016 ini, pada RKAP Divisi Tambang 
Umum 1 dipatok target pendapatan kita 398.154 
milyar. Sinyal positif sudah nampak diawal 
tahun dengan adanya proyek-proyek baru. Kita 
akan beroperasi di site baru, seperti Site NBC 
di Sambarata – Berau, BJA di Tenggarong dan 
SBS di PT Bukit Asam Tanjung Enim, selain site 
baru yang persiapannya sejak akhir tahun 2015 
yaitu GAM Sangjulirang dan BSI di Banyuwangi. 
Di tahun ini pun, proyek di negeri Kangguru, 
Darwin Australia, juga akan mulai beroperasi 
dan diharapkan akan menambah revenue pada 
perusahaan.

Salah satu kunci kesuksesan yaitu selalu 
menanamkan semangat “Bersama kita bisa”.   
Itulah yang akan mendorong dan memberikan 
semangat untuk melewati kondisi bisnis 
pertambangan saat ini. Bersama saling 
berkoordinasi, saling memberikan informasi dan 
saling mendukung dan mampu meninggalkan 

Herry Surdaryanto

“Bersama Kita Bisa”
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Herry Surdaryanto – GM Divisi Tambang Umum 1
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ego, karena tim yang baik ialah tim yang mampu 
bersama-sama melangkah mewujudkan cita-
cita.

Di dalam tim tidak ada lagi kata aku 
dan kamu,  yang ada hanya “kita”, kita yang 
berusaha semaksimal mungkin mengerahkan 
tenaga, pemikiran serta kemampuan untuk 
bersama-sama melangkah melewati tantangan 
yang saat ini tengah dihadapi. Dengan adanya 
kebersamaan, selain efektif tentu juga akan 
efisien.

Sikap saling support dalam menanamkan 
semangat dan optimisme menjadi pemantik 
yang akan membakar semangat diri untuk 
terus berusaha melewati setiap hambatan. 

Dengan semangat dan optimisme harus 
tertanam setiap diri, apapun tantangannya, 
apapun kesulitannya tentunya kita bisa’ 
menghadapinya. Tidak mudah putus asa.

Seperti apa yang tertuang dalam ayat suci 
“Sesungguhnya beserta kesulitan itu terdapat 
kemudahan”. Kesulitan-kesulitan yang kita 
hadapi pada dasarnya ada kemudahan 
menyertainya. Tinggal sejauh mana kita terus 
berusaha. Dengan bekerjasama dan kerja keras 
melewati kondisi saat ini, kita akan mendapati 
kemudahan untuk bisa menampilkan 
performance yang terbaik untuk perusahaan 
dalam melayani konsumen. 

“Bersama Kita Bisa..!”
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Saat menerima Penghargaan The Higest Sales 2015 dari Direktur Operasi dalam Raker Penjabaran RKAP 2016
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Si Bintang

� �� �� ����

Tahun 1770 silam di Inggris terjadi kerusuhan 
besar. Si pemimpin kerusuhan, William Addis, 
akhirnya berhasil ditangkap dan dijebloskan 
ke penjara. Rupanya di dalam tahanan, Addis 
punya lebih banyak waktu memikirkan apa yang 
harus dikerjakannya nanti selepas dibebaskan 
dari penjara.

Suatu pagi, saat tengah membersihkan gigi, 
tiba-tiba dia mendapat ide. Sepanjang hari di 
dalam penjara Addis terus memikirkan idenya 
tersebut. Keesokan harinya, dia mengambil 
tumpukan tulang sisa makannya untuk 
kemudian melubangi tulang-tulang tersebut 
dengan lubang kecil. 

Addis kemudian meminta sipir penjara 
memberinya bulu-bulu kasar dari sapu 
penjara. Dia kemudian mengikat bulu-bulu itu 
dan menjepitnya pada lubang-lubang kecil 
yang dibuatnya di tulang-tulang yang telah 
dia siapkan sebelumnya. Itulah awal mula 
ditemukannya sikat gigi.

Bebas dari penjara, Addis mengajak anaknya 
memproduksi temuannya secara massal. 
Ternyata, produk buatan tanganya selama di 
penjara sangat disukai di Inggris Raya, dirinya 
mendadak langsung menjadi jutawan. 

Kisah William Addis tersebut memberikan 
gambaran, meski tubuh terkurung dalam 
penjara namun pikiran dan ide seseorang 
tidak terpenjara. Sementara di sisi lain, banyak 

orang yang tidak dipenjara namun seringkali 
memenjarakan pikiran dan idenya sendiri. 

Kondisi tersebut juga kerap ditemui pada 
karyawan perusahaan yang merasa terpenjara 
dalam kondisi perusahaan. Kondisi yang 
sudah terbentuk sejak lama atau sebelum 
karyawan sendiri masuk ke perusahaan jadi 
alasan seseorang menyalahkan keadaan yang 
membuat dirinya tak bisa berkembang. 

Tak ada perubahan baik jika tak ada yang 
memulai. Banyak pula perusahaan yang tadinya 
merugi, budaya kerja buruk, dan produktifitas 
rendah kemudian berbalik jadi perusahaan 
yang dengan suasana kerja dinamis serta 
profit yang maksimal si perusahaan, jauh 
lebih menguntungkan dibandingkan kondisi 
sebelumnya. Berkat segelintir karyawannya 
yang pikirannya tidak terpenjara dan berpikir 
bebas.

Perubahan baik tak akan muncul tentu 
ketika orang merasa terpenjara dalam 
lingkungan kerjanya yang sudah lama terjadi. 
Atau sebaliknya, dalam kasus lainnya, banyak 
pula perusahaan yang jadi penjara untuk 
sumber daya manusianya. Memang harus 
diakui, perubahan dari karyawan-karyawan 
yang memiliki ide yang tak terpenjara juga 
terkadang harus berakhir di jalan buntu, tak 
berkembang karena dipenjara oleh kondisi 
yang diciptakan budaya lama perusahaan. 

� �� �� ����

Di Penjara Tanpa Terpenjara
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File liputan
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Keamanan dan Keselamatan kerja adalah 
harga mati bagi kita yang aktivitas kesehariannya 
bersentuhan dengan pekerjaan yang memiliki 
resiko kerja tinggi. Bahkan banyak simbol 
keselamatan kerja dipasang sekitar  lingkungan 
kerja kita sebagai perhatian agar senantiasa 
waspada dan  menjaga keselamatan kerja.

Begitupula acara yang diselenggarakan 
oleh PT Adaro Indonesia, Tanjung Tabalong 
Kalimantan Selatan, yang menggelar mini 
pameran. Mini Pameran dalam rangka bulan 
K3 Nasional ini dilaksanakan  di area pelataran 
kantor PT Adaro Indonesia Tanjung Tabalong.    
Acara yang berlangsung mulai 12 Januari - 12 
Februari 2016 ini mengangkat tema  “Tingkatkan 
budaya K3 untuk mendorong produktivitas dan 
daya saing pasar internasional”.

PT DAHANA (Persero) sebagai salah satu 
kontraktor peledakan di site ini tidak ketinggalan  
ikut serta dalam pameran ini. PT DAHANA 
(Persero) menampilkan beberapa produk 
unggulannya seperti Pentolite Booster dan Non 
Electric Detonator yang digunakan langsung di 
site ini.

“Mini pameran ini diikuti oleh beberapa 
perusahaan yang berhubungan dengan 

PT ADARO Indonesia seperti DAHANA, 
Trakindo, BUMA, Ekatama serta Adaro sebagai 
penyelenggara acara dan beberapa perusahaan 
undangan lainnya,” ungkap Agung Prionegoro, 
Site Coordinator PT DAHANA di Adaro.

Menurut Agung, pameran ini penting untuk 
mempromosikan kinerja DAHANA di salah 
satu tambang batubara terbesar di Indonesia.    
Produk dan jasa yang diberikan oleh DAHANA 
untuk konsumen selalu menjadi prioritas, dan 
salah satunya aspek safety.

“Dalam bisnis pertambangan, dan terutama 
DAHANA bergerak dibagian peledakannya, 
safety menjadi tuntutan utama. Kami sangat 
concern untuk yang satu ini,” tutur Agung 
kepada Dfile.

Sebagaimana diketahui, PT Adaro Indonesia 
yang berlokasi di Tanjung Tabalong, Kalimantan 
Selatan merupakan salah satu pengguna 
bahan peledak DAHANA.  Di Site ini, DAHANA 
menempatkan On Site Plant (OSP) berupa 
pabrik bahan peledak di lapangan dengan 
sistem continuous, dan armada Mobile 
Manufacturing Truck (MMT) sebagai truk 
pembuat dan pengangkut bahan peledak di 
lapangan. (aan)

DAHANA Meriahkan Bulan K3 di Adaro Indonesia



08

Acara yang dihelat di Kawasan Energetic 
Material Center (EMC) ini, Kementerian 
BUMN yang dipimpin Deputi Menteri BUMN 
Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan 
Media F. Harry Sampurno mengagendakan 
pembentukan dua komite konsolidasi BUMN 
yakni Komite Konsolidasi BUMN Pertahanan 
Strategis dan Komite Konsolidasi BUMN Industri 
Berat dan Perkapalan. Sebelumnya Kementerian 
BUMN pun pada awal Januari telah membentuk 
Komite Konsolidasi BUMN Pertambangan.

“Ini adalah pelaksanaan atau implementasi 
dari roadmap BUMN, dimana di tempat 
kami ada lima cluster BUMN yaitu, Cluster 
Pertambangan, Pertahanan Strategis dan 
Teknologi Tinggi, Industri Berat dan Perkapalan, 
Manufacturing, dan Telekomunikasi dan Media. 
Semuanya ada 26 perusahaan, ” terang F. Harry 
Sampurno. (28/1/2016).

Dalam pelaksanaannya, konsolidasi BUMN 
ini akan dikerjakan oleh Komite eksekutif, yang 

DAHANA Menjadi Tuan Rumah 
Konsolidasi BUMN
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File liputan

PT DAHANA (Persero), perusahaan penghasil bahan peledak komersil dan militer 
ini pada Kamis, 28 Januari 2016 menjadi tuan rumah acara konsolidasi antar BUMN. 
Acara yang digelar oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dihadiri 
oleh beberapa cluster perusahaan BUMN.
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bertugas untuk merancang bentuk kerjasama 
atau sinergis yang akan dilakukan oleh antar 
BUMN untuk jangka waktu paling kurang dua 
tahun kedepan.

Komite eksekutif konsolidasi BUMN 
Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi 
di ketuai oleh Deputi Menteri BUMN Bidang 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media, 
sedangkan wakil Ketua dipegang oleh Dirut PT 
BNI (Persero) Tbk. Dan anggotanya adalah dirut 

PT Pindad, PT DI, PT DAHANA, PT Len, PT Inti, 
dan PT Inuki. 

Kegiatan konsolidasi dan penandatanganan 
kerjasama cluster BUMN ini awalnya 
direncanakan akan di hadiri oleh Menteri 
ESDM dan Menteri BUMN, namun Sudirman 
Said mendadak diundang ke Istana untuk 
menghadap Presiden. Sedangkan menteri 
BUMN, Rini Sumarno saat itu masih berada di 
luar negeri. (SYA)

- No. 76 / Maret - April  2016
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File liputan

Pada 10 Maret 2016, Presiden Joko Widodo 
telah meresmikan pendirian Pusat Logistik 
Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta Timur. Izin 
PLB ini diberikan kepada 11 perusahaan yang 
tersebar diberbagai daerah dan menimbun 
berbagai jenis barang. Salah satu perusahaan 
yang resmi memiliki PLB yaitu perusahaan 
BUMN penghasil bahan peledak, PT DAHANA 
(Persero).

Gudang Berikat yang berada di kawasan 
Energetic Material Center (EMC) kini statusnya 
berubah menjadi PLB, bersamaan dengan 
peresmian PLB milik 11 perusahaan lainnya 
yang diresmikan di  PLB milik PT Cipta Krida 
Bahari di Kawasan Industri Cakung Jakarta. 
Kamis (10/3/2016).

PLB ini merupakan salah satu amanat 
dari paket kebijakan ekonomi Jilid II yang 
dikeluarkan   pemerintah untuk menjawab 
tantangan tingginya biaya logistik nasional 
yang membuat industri dalam negeri menjadi 
kurang kompetitif.

Keberadaan PLB di kawasan EMC PT 
DAHANA (Persero) merupakan lokasi yang 

Direktur Utama Budi Antono saat menerima kunjungan Presiden  Jokowi di Booth DAHANA.

strategis, karena berada di Kabupaten Subang, 
yang posisinya berada di tengah-tengah. 
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Utama 
PT DAHANA (Persero) Budi Antono,

“Subang ini berlokasi di tengah-tengah 
Indonesia, sehingga biayanya lebih efisien, 
mau ke Sumatera dekat, mau ke Kalimantan 
juga dekat, dibandingkan sebelumnya kami 
menyimpan di dekat Batam, Singapura,” terang 
Budi  Antono.

Dengan kehadiran PLB maka jalur distribusi 
tersebut berawal di Tanjung Priok langsung 
menuju Subang. Perjalanan yang sebelumnya 
melalui Batam pindah ke Tanjung Priok. Dan 
ini menurut Budi akan menghemat biaya 
transportasi hingga Rp 10 miliar.

PLB adalah GB Plus-Plus

PT DAHANA (Persero) sebelum ditetapkan 
mendapat fasilitas penggunaan izin Pusat 
Logistik Berikat, DAHANA telah memiliki 
empat gudang berikat (GB) yang berada di 
kawasan Energetic Material Center (EMC), 

DAHANA, BUMN yang Memiliki 
Pusat Logistik Berikat
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Kabupaten Subang. Semenjak 10 Maret 2016, 
gudang berikat milik perusahaan plat merah ini 
diupgrade statusnya kini menjadi PLB.

Alip Muharam, Manajer Hubungan 
Pelanggan Divisi Migas, menerangkan PLB 
merupakan salah satu amanat dari paket 
ekonomi jilid II yang dikeluarkan pemerintah. 
Yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 
biaya logistik di Indonesia. 

“Jika dibandingkan dengan GB, maka PLB 
bisa dibilang sebagai GB plus-plus. Karena 
fasilitas yang ada di GB juga terdapat di PLB 
namun ditambah dengan bermacam fasilitas 
tambahan lainnya,” terang Alip Muharam 
kepada Dfile.

Fasilitas lainnya yang dimaksud antara 
lain, jika barang yang disimpan di GB harus 
diselesaikan pembayaran pajaknya maksimal 
dalam satu tahun, sedangkan di PLB 
penangguhan pajak bisa tiga tahun dan dapat 
diperpanjang paling lama tiga tahun lagi. Masa 
berlaku GB adalah tiga tahun maka PLB masa 
berlakunya adalah seumur hidup.

Di PLB PPN penyerahan (lokal) tidak 
dipungut lagi sedangkan di GB dipungut.  Jika 
di GB hanya boleh menyimpan produk milik 
sendiri maka di PLB diperbolehkan menyimpan 
produk milik pihak lain.  PLB dapat memfasilitasi 
penyelesaian fasilitas masterlist dalam industri 
Migas yang mana tidak dapat dilakukan di GB. 

Alip pun menuturkan beberapa manfaat 
yang bisa didapat dengan adanya PLB di 
kawasan EMC PT DAHANA (Persero) bagi 
konsumen khususnya dari sektor migas 
dibanding dengan lokasi lain yang berada di 
Batam.

1. PLB  Berada di kawasan EMC, sehingga 
sudah pasti didukung oleh adanya fasilitas 
Riset & Pengembangan, Pengujian handak, 
pengamanan, dan sistem inventory yang 
handal.

2. PLB Berada di Subang yang artinya berada 
di tengah-tengah negara kita sehingga 
lebih efisien dalam pendistribusian Handak 
ke seluruh wilayah operasi di Indonesia.

3. Pilihan jalur transportasi lebih 
banyak,  dekat dengan jalur distribusi baik 
Darat (dengan adanya TOL Cipali), Laut 
(Tanjung Priok) maupun udara melalui 
Halim Perdana Kusumah.

Budi Antono, Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero), mengatakan dengan adanya PLB 
meyakini akan mampu menghemat biaya 
transportasi dan distribusi sekitar Rp 10 miliar. 
Ke depan, menurutnya DAHANA juga masih 
akan melakukan ekspansi PLB ke Kalimantan.

“Saya merasa sangat beruntung dengan 
kehadiran PLB ini menghemat cashflow, barang 
yang masuk tidak perlu membayar pajak dulu. 
Begitu keluar barulah bayar pajak,” pungkasnya.

Direktur Utama Budi Antono (kanan)
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Di Indonesia sendiri, lusinan perusahaan 
tambang batu bara, terbanyak di Kalimantan 
dan Sumatra, harus menutup sementara 
produksinya karena arus kas perusahaan dalam 
kondisi minus akibat penjualan tak menutup 
biaya operasional perusahaan. 

Yang masih bisa bertahan hanya 
perusahaan-perusahaan tambang dengan 
modal besar. Itu pun yang penjualannya 
ditopang pada permintaan batu bara dalam 
negeri, sebagian besar untuk pembangkit 
listrik. Suramnya prospek bisnis batu bara ikut 
membuat industri-industri pendukungnya 

Melambatnya ekonomi dunia yang berdampak pada anjloknya harga batu bara dan 
komoditas tambang lainnya, masih menjadi pukulan terberat buat industri tambang 
batu bara. Apalagi, permintaan komoditas yang sebagian besar datang dari China ini 

diperkirakan masih akan berlanjut pada dua hingga tiga tahun mendatang. 

sekarat pasca permintaan ekspornya jatuh 
begitu dalam. 

General  Manajer Divisi Tambang Umum 
2 PT Dahana (Persero), Benny Gunawan 
mengungkapkan, sektor bisnis bahan peledak 
yang jadi salah satu penopang utama tambang 
batu bara juga mulai mengalami kesulitan 
keuangan. Padahal sebelumnya, sektor batu 
bara jadi tulang punggung pendapatan 
perusahaan dari tahun ke tahun. 

“Banyak analis dan pengamat menyatakan 
bahwa beberapa tahun ini, bahkan sampai 
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dengan tiga tahun ke depan merupakan 
masa-masa sulit pada industri pertambangan 
khususnya industri batu bara. Hal ini tentu 
saja berimbas juga pada industri lain yang 
melekat langsung pada industri pertambangan 
termasuk industri bahan peledak yang digeluti 
oleh Divisi Tambang Umum (DTU),” jelas Benny.

Dia berujar, jika sebelumnya pencapaian 
pendapatan divisinya jadi barometer 
pertumbuhan bisnis perusahaan, kini dalam 
kondisi sulit seperti sekarang, paling tidak 
bertahan dengan melakukan efisiensi sudah 
jadi capaian kinerja yang cukup baik. Apalagi, 
manajemen telah menetapkan lesunya 
permintaan batu bara jadi kesempatan 
melakukan efisiensi dari yang paling 
menyeluruh. 

“Kondisi ini membuat Divisi Tambang 
Umum yang yang merupakan barometer 
pertumbuhan bisnis PT DAHANA (Persero) 

berupaya mengubah ancaman ini menjadi 
sebuah peluang. Divisi Tambang Umum II 
sebagai bagian dari barometer pertumbuhan 
bisnis ini mengikuti kebijakan strategis 
direktorat operasi yang dicanangkan oleh 
Direktur Operasi yaitu cost leadership,” ujar 
Benny. 

Masih menurut Benny, hal ini mengaitkan 
cost leadership yang tengah dilakukan divisinya 
dengan five force competitive, sebuah konsep 
perubahan masif demi tujuan pemangkasan 
biaya yang dicetuskan Michael Porter, ekonom 
Universitas Harvard.

“Dimana divisi didorong untuk melakukan 
penghematan secara masif dan terstruktur dari 
sisi internal dan memanfaatkan suplai yang 
murah karena menekankan pada volume yang 
besar,” ungkapnya. 

Dia mencontohkan, efisiensi mulai dilakukan 
dengan penyesuaian yang sebelumnya jarang 
diterapkan. Di sisi lain, penghematan yang 
bersifat ekstrem ini tidak mengurangi kualitas 
layanan DAHANA pada konsumennya.

“Terkait strategi ini, Divisi Tambang Umum 
2 dalam menawarkan jasa drilling dan blasting 
maupun pada exisiting project dengan menekan 
biaya operasional seperti menyesuaikan 
lembur, memaksimalkan penggunaan sarana 
operasional, menekan biaya suplai barang 
dan jasa memaksimalkan sarana produksi dan 
lainnya sehingga penawaran yang diberikan 
kepada calon konsumen akan sangat menarik,” 
katanya. 

Bentuk efisiensi lain yang menonjol, 
yakni melakukan seleksi pada kemampuan 
pembayaran pada perusahaan-perusahaan 
pengguna layanan bahan peledak DAHANA. 
“Kebijakan yang lain adalah fokus pada calon 
konsumen besar untuk sektor penambangan 
batu bara dan fokus pada sektor penambangan 
mineral dengan mengevaluasi kemampuan 
pembayaran,” tutur Benny. 

Sementara, kemampuan membayar 
konsumen dan menyediakan suplai bahan 
peledak jadi tantangan terberat dalam strategi 
ini. “Tantangan pada sektor ini ada dua, dari 
eksternal dan internal. Dari eksternal adalah 
mengevaluasi kemampuan pembayaran 
calon konsumen dan dari internal adalah 
kemampuan untuk suplai bahan peledak yang 
berkesinambungan,” ungkapnya.  

Menurut Benny, evaluasi mendalam pada 
konsumen jadi pertimbangan utama divisinya, 
mengingat banyak perusahaan batu bara besar 
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yang sudah mulai mengalami kesulitan finansial 
dengan tingginya biaya tetap, sementara harga 
batu bara tak kunjung membaik.

Sebagai informasi, harga batu bara mengacu 
pada Harga Batu bara Acuan (HBA) Per  1 Februari 
2016 hingga 29 Februari 2016 ditetapkan adalah 
US$ 50,92/ton. HBA bulan Februari 2016 turun 
sebesar US$ 2,28 atau turun 4,3% dibandingkan 
dengan HBA Januari 2016 US$ 53,2. Bila 
dibandingkan dengan HBA bulan yang sama 
pada tahun 2015 yaitu Februari 2015 US$ 62,92 
(year on year), maka HBA Februari 2016 turun 
signifikan sebesar US$ 12 atau turun 19%.

Ekspansi Bisnis

Meski iklim industri batu bara tengah suram, 
bukan berarti tak ada kesempatan untuk tancap 
gas memacu kinerja bisnis Divisi Tambang 
Umum 2. Sebaliknya, bagi DAHANA, kondisi 
tersebut dijadikan peluang dengan membidik 
konsumen besar di sektor tambang. Pemain 
besar ini mengacu pada 5 perusahaan dengan 
produksi tambang terbesar di Kalimantan.

“Pada tahun 2016 ini, Divisi Tambang Umum 
2 akan memanfaatkan peluang dari lesunya 
industri pertambangan, dengan menggeser 
pesaing pada dua tambang besar yang 
merupakan The Big Five di wilayah Kalimantan,” 
jelas Benny. 

Sebagai tuan rumah, lanjut Ryan, DAHANA 
memiliki sejumlah keuntungan dan keunggulan 
dalam penyediaan layanan bahan peledak, baik 
dari suplai maupun operasi bisnis yang lebih 
lincah ketimbang pesaing perusahaan yang 
rata-rata merupakan entitas jasa peledakan 
asing. 

“Divisi Tambang Umum 2 merupakan divisi 
yang dapat dikatakan merupakan divisi yang 
memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 
kegiatan drilling dan blasting pada perusahaan-

perusahaan pertambangan besar dengan 
tingkat standar, kesulitan dan kompleksitas 
operasi yang sangat tinggi dan mengambil 
posisi sebagai penantang dominasi Orica Mining 
Service, DNX Indonesia dan AEL,” ungkapnya.

Selama ini, menurutnya, perusahaan jasa 
peledakan plat merah ini masuk sebagai 
pemain yang diperhitungkan di sektor batu 
bara dan tambang skala raksasa lain sebagai 
subkontraktor. Cukup dominannya DAHANA 
sebagai pemain dalam negeri di industri ini jadi 
modal utama perusahaan melakukan ekspansi 
pasar di tengah terpuruknya harga batubara. 

“Divisi Tambang Umum 2 beroperasi di 
tambang-tambang PKP2B (Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara), yang 
merupakan tambang-tambang besar seperti 
tambang PT Adaro Indonesia, tambang PT 
Berau Coal melalui PT Mutiara Tanjung Lestari, 
tambang Tanito Harum melalui PT Harmoni 
Panca Utama dan sebentar lagi akan beroperasi 
di tambang emas PT Dwinad Nusa Sejahtra,” 
tutur Benny.

Efisiensi atau Bangkrut

Sementara itu Direktur Operasi DAHANA, 
Bambang Agung menjelaskan, bongkar pasang 
biaya operasi terus dikejar demi efisiensi. 
Tujuannya, agar penurunan profit perusahaan 
tidak berdampak besar pada kesahatan 
keuangan perseroan. Dalam jangka panjang, 
perusahaan masih bisa untung meski iklim bisnis 
batu bara masih saja suram dalam beberapa 
tahun ke depan.

Rencana efisiensi juga telah 
mempertimbangkan lesunya ekonomi global, 
khususnya penurunan harga minyak, batu bara, 
emas, nikel dan komoditas lainnya. Tentunya 
juga hitung-hitungan pada perubahan regulasi 
yang menyangkut tambang seperti kewajiban 
pembangunan smelter. 
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“Dalam kegiatan bisnisnya menerapkan 
cost Leadership di setiap lini, baik di hilir 
maupun hulu setiap departemen yang ada di 
DAHANA. Dengan demikian, setiap induvidu di 
perusahaan dapat memahami dan menerapkan 
pentingnya control budget dalam melakukan 
kegiatan bisnisnya, baik ke konsumen maupun 
di internal DAHANA sendiri,” jelas Agung. 

“Dengan demikian impact dari melemahnya 
revenue. Bahkan sangat dimungkinkan 
turunnya profit dimana secara bertahap dapat 
dikendalikan bersama-sama oleh seluruh 
departemen sampai ke unit terkecilnya. Hasilnya 
diharapkan DAHANA akan tetap sehat, dengan 
terus menghasilkan profit dalam bisnisnya yang 
merupakan ‘oksigen’ bagi perusahaan untuk 
tetap bertahan atas usahanya,” imbuhnya.

Bambang melihat, profit perusahaan 
masih akan tergerus dalam beberapa tahun ke 
depan jika melihat harga-harga hampir semua 
komoditas tambang terkoreksi cukup dalam. 
Di sektor pertambangan umum di tahun 2016 
dinilai sebagai periode yang berat. 

Komoditas Pertambangan hampir semua 
mengalami penurunan, seperti minyak bumi 
dari harga US$ 85/barrel menjadi US$ 34/
barrel, batu bara dari harga US$ 105/ton 
menjadi US$ 52/ton, juga bahan galian emas 
juga mengalami koreksi dan tekanan terhadap 
kebijakan pelarangan ekspor dalam bentuk raw 
material oleh pemerintah tanpa hilirisasi lewat 
pembangunan smelter.

“Kita ketahui bersama bahwa sektor 
komoditas tersebut dalam operasi 
penambangannya sangat membutuhkan 
bahan peledak yang cukup banyak, akibatnya 
semua perusahaan pabrik bahan peledak dan 
penyedia jasanya juga 
mengalami dampak 
penurunan pendapatan 
maupun meningkatnya 
biaya tetap (fix cost). 
Di mana kondisi ini 
tidak dapat diimbangi 
dengan pendapatan 
penjualannya,” jelas 
Agung. 

Dia melanjutkan, 
apabila manajemen di 
perusahaan-perusahaan 
penyedia jasa peledakan 
tidak dapat melakukan 
usaha-usaha efisiensi di 
tengah situasi seperti 
sekarang, baik ke dalam 
dan ke luar dengan 

strategi cost leadership, bakal menjadikan 
perusahaan mengalami kerugian, dengan 
kondisi terjelek adalah bangkrut.

Agung melihat, dalam kondisi anjloknya 
harga komoditas bukan berarti tak ada peluang 
perusahaan berekspansi. Pemilihan proyek dan 
segmentasi konsumen yang selektif jadi pilihan 
paling menguntungkan di saat sekarang. 

“Kita harus dapat mendapatkan ‘ceruk’ 
pasar yang membutuhkan jasa drill and blast 
yang tingkat pelaksanaannya membutuhkan 
kompetensi dan pengalaman perusahaan 
yang cukup tinggi kualifikasinya, dalam hal 
ini DAHANA harus bisa melakukan apa yang 
diinginkan pihak konsumen. Rencana bisnis 
untuk ekspansi di 2016, tentunya harus selektif 
sekali dengan melihat situasi global saat ini, 
namun dalam bisnisnya DAHANA harus tetap 
tumbuh dan sehat,” kata Agung. 

Selain itu, peningkatan kualitas lewat 
penambahan value added pada konsumen 
existing juga terus dilakukan. Menurutnya, 
konsumen DAHANA saat ini juga masih bisa 
meraih profit tipis, strategi ini membuat 
konsumen akan tetap menggunakan jasa 
DAHANA di tengah melemahnya ekonomi 
global, serta meningkatnya loyalitas konsumen 
di masa mendatang 

Kemudian juga secara selektif DAHANA akan 
masuk ke pasar luar negeri dengan menggunakan 
‘ceruk-ceruk’ pasar yang ada di negara tersebut, 
dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 
DAHANA, baik kemampuan teknikal, bahan 
peledak, sumber daya peralatannya, dan yang 
terakhir kompetensi SDM-nya yang dapat 
diandalkan untuk bersaing di luar negeri,” 
tutupnya.  (idr)
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Bisnis DAHANA yang bersinggungan 
langsung dengan tambang batu bara ikut kena 
getahnya. Padahal sebelumnya, jasa peledakan 
di sektor batu bara jadi penyumbang pundi 
pendapatan BUMN bahan peledak ini. Nasib 
lebih baik masih menghampiri DAHANA, 
dengan strategi efisiensi di banyak lini, serta 
masih lancarnya operasi beberapa perusahaan 
batu bara bermodal besar jadi penopang Divisi 
Tambang Umum (DTU) yang sebagian besar 
beroperasi di Kalimantan ini. 

Bukan DAHANA jika tak bisa mengubah 
kesulitan menjadi peluang. Sebagai pemain 
tulen di dalam negeri, perusahaan bisa bergerak 
lebih lincah ketimbang pesaingnya di jasa 
peledakan tambang batu bara, yang sebagian 
besar merupakan perusahaan asing. Apalagi, 
dengan keunggulan pabrik-pabrik bahan 
peledak terintegrasi dan jaringan logistik dalam 
negeri yang bisa dibilang lebih siap ketimbang 
pesaing.

Berikut petikan wawancara Dfile dengan 
General Manajer Divisi Tambang Umum 2 
DAHANA, Benny Gunawan terkait strategi bisnis 
dan upaya-upaya efisiensi divisinya di tengah 
lesunya industri tambang batu bara. 

Kebijakan strategis untuk meningkatkan 
performa bisnis di pertambangan umum 
dimasa kelesuan?

Banyak analis dan pengamat menyatakan, 
bahwa beberapa tahun ini bahkan sampai 
dengan tiga tahun ke depan, merupakan 
masa-masa sulit pada industri pertambangan 
khususnya industri batu bara. Hal ini tentu 
saja berimbas juga pada industri lain yang 

Lesunya perekonomian dunia, khususnya perlambatan ekonomi China yang 
jadi pelahap sumber energi terbesar yang diimpor dari Indonesia, membuat harga 
komoditas batu bara anjlok dalam titik terendah. Industri batu bara Indonesia kini 
dalam kondisi sekarat, banyak perusahaan akhirnya menutup operasinya, bahkan 

beberapa harus gulung tikar karena arus kas yang minus sejak booming komoditas 
berakhir.

melekat langsung pada industri pertambangan 
termasuk industri bahan peledak yang digeluti 
oleh Divisi Tambang Umum. Kondisi ini 
membuat Divisi Tambang Umum yang yang 
merupakan barometer pertumbuhan bisnis 
PT Dahana berupaya mengubah ancaman ini 
menjadi sebuah peluang. 

Divisi Tambang Umum 2  sebagai bagian 
dari barometer pertumbuhan bisnis ini 
mengikuti kebijakan strategis direktorat 
operasi yang dicanangkan oleh Direktur 
Operasi, yaitu cost leadership. Cost leadership 
adalah salah satu strategi yang diambil dari Five 
Forces Competitive, Michael Porter dimana divisi 
didorong untuk melakukan penghematan 
secara masif dan terstruktur, dari sisi internal 
dan memanfaatkan suplai yang murah karena 
menekankan pada volume yang besar. 

Terkait strategi ini, Divisi Tambang Umum 
2 dalam menawarkan jasa drilling dan blasting, 
maupun pada exisiting project dengan menekan 
biaya operasional seperti menyesuaikan 
lembur, memaksimalkan penggunaan sarana 
operasional, menekan biaya suplai barang 
dan jasa, memaksimalkan sarana produksi 
dan sebagainya, sehingga penawaran yang 
diberikan kepada calon konsumen akan sangat 
menarik.

Kebijakan yang lain adalah fokus pada calon 
konsumen besar untuk sektor penambangan 
batu bara dan fokus pada sektor penambangan 
mineral dengan mengevaluasi kemampuan 
pembayaran.

Tantangan yang dihadapi di sektor ini?

Tantangan pada sektor ini ada dua, dari 
eksternal dan internal. Dari eksternal adalah 

Harga Batu Bara Jatuh, 
Mengubah Ancaman Jadi Peluang

Benny Gunawan
GM Divisi Tambang Umum 2 PT DAHANA (Persero)
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mengevaluasi kemampuan pembayaran 
calon konsumen dan dari internal adalah 
kemampuan untuk suplai bahan peledak yang 
berkesinambungan

Ekspansi bisnis di tahun 2016?

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, 
pada tahun 2016 ini, Divisi 
Tambang Umum 2 
akan memanfaatkan 
peluang dari 
lesunya industri 
p e r t a m b a n g a n 
dengan menggeser 
pesaing pada dua 
tambang besar 
yang merupakan 
The Big Five di 
wilayah Kalimantan.

Pengembangan 
SDM untuk 
m e n i n g k a t k a n 
soliditas team work di 
lapangan?

Kompetensi yang 
dapat dikatakan wajib pada 
perusahaan pertambangan 
besar harus terus dilaksanakan 
dan aspek kepemimpinan 
perlu terus menerus 
dikembangkan

Jumlah existing 
project yang saat 
ini digarap?

D i v i s i 
Tambang Umum 
2 merupakan 
divisi yang 
dapat dikatakan 
merupakan divisi 
yang memiliki 
kemampuan untuk 
m e n g o p e r a s i k a n 
kegiatan drilling 
& blasting pada 
p e r u s a h a a n -
p e r u s a h a a n 
pertambangan besar 
dengan tingkat 
standar. Kesulitan dan 
kompleksitas operasi 
yang sangat tinggi dan 

mengambil posisi sebagai penantang dominasi 
Orica Mining Service, DNX Indonesia dan AEL 
Mining Service di Indonesia.

Sehingga sampai dengan saat ini, Divisi 
Tambang Umum 2 beroperasi di tambang-
tambang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara), yang merupakan 

tambang-tambang besar seperti tambang 
PT Adaro Indonesia, tambang PT Berau 

Coal melalui PT Mutiara Tanjung Lestari, 
tambang Tanito Harum melalui 

PT Harmoni Panca Utama, dan 
sebentar lagi akan beroperasi di 

tambang emas PT Dwinad Nusa 
Sejahtra. (idr)
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Kunjungan BAIS ini dipimpin langsung oleh 
Direktur Direktorat D BAIS TNI, Kisenda Wiranata 
Kusumah, dan diterima langsung oleh Direktur 
Keuangan dan SDM PT DAHANA (Persero) 
Susilo Hertanto di gedung Sekretariat Kantor 
Manajemen Pusat (Kampus) DAHANA.

Kisenda, menuturkan kedatangannya ke 
salah satu objek vital nasional ini, untuk melihat 
dan memantau langsung kondisi keamanan 
di PT DAHANA (Persero). Bahan peledak, 
menurutnya jika tidak diatasi dan diatur dengan 
baik akan menjadi penghancur bagi manusia 
itu sendiri, karenanya bahan peledak perlu 
diatur dan dikelola dengan baik dengan aturan 
serta diawasi dengan sistem keamanan, maka 
dengan begitu bahan peledak bisa menjadi 
sumber kehidupan, seperti untuk pembukaan 
lahan dan juga pembukaan tambang.

“Bahan peledak itu sangat vital, karena 
vitalnya itu kami kesini untuk melihat seperti apa 
sistem keamanan yang digunakan di DAHANA,” 
terang Kisenda kepada Dfile. (25/2/2015).

Susilo Hertanto pun dalam sambutannya 
menerangkan bahwa sejak 2012, kementerian 
Perindustrian telah menetapkan PT DAHANA 
(Persero) menjadi salah satu perusahaan BUMN 
dengan status Objek Vital Nasional. Dan secara 
regulasi, pabrik bahan peledak ini melibatkan 
pengawasan dari banyak intansi, salah satu 
diantaranya yaitu badan Intelejen strategis.

“Setelah ditetapkan menjadi Obvitnas, 
DAHANA saat ini tengah mengaplikasikan SMS,  
Security  Management System,” ungkap Susilo 
Hertanto dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini  Sekretaris Perusahaan 
DAHANA, Mamat Ruhimat beserta Senior 
Manajer Pengelolaan Aset Andri Pudigiantoro 
memberikan penjelasan perihal sistem 
keamanan yang diaplikasikan di kawasan 
DAHANA.

Dalam sistem pengamanan pengawasan 
perusahaan terhadap potensi kerawanan 
(seperti; ancaman, gangguan, hambatan, 
tantangan) DAHANA menerapkan beberapa 
pola pengamanan dengan menggunakan 
berbagai metode.

“Pola pengamanan kita menerapkan 
beberapa metode diantaranya yaitu dengan 
Security by nature, by techology dan electronics,” 
ungkap Andri Pudigiantoro dalam paparannya.

Setelah mendapat penjelasan dan meninjau 
langsung kawasan PT DAHANA (Persero), 
Kisenda Wiranata, mengambil gambaran 
bahwa sistem keamanan yang diterapkan oleh 
DAHANA, sudah dianggap cukup baik.

“Saya melihat SOP keamanan disini sudah 
cukup baik,” tutur Kisenda.

Kisenda pun berharap, kedepan DAHANA 
bisa menjadi perusahaan yang seperti 
diinginkan oleh pimpinan pusat yaitu menjadi 
perusahaan mandiri yang mampu memenuhi 
kebutuhan handak dalam negeri. Sehingga 
tidak perlu lagi mengimpor bahan peledak dari 
luar. 

Peran Bais D, menurut Kisenda saat ini masih 
berperan dalam menangani pengamanan 
bahan peledak, seperti pemantauan 
administarinya, keluar masuk handak harus 
jelas, ekspos-impor serta penyimpanan handak 
harus terkontrol dan terawasi.

“Kedepan kita akan bekerjasama 
dengan Polri, kita tidak hanya mengawasi 
bahan peledaknya saja, namun ikut serta 
mengamankan instalasinya juga,” pungkasnya. 
(SYA)

BAIS TNI Pantau Sistem 
Keamanan DAHANA
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Bertugas dalam menangani masalah keamanan, Direktorat D Badan Intelejen 
Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis (25/2/2016) bertandang 

ke kantor pusat PT DAHANA (Persero) di Kabupaten Subang.
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Safety induction sendiri merupakan proses 
penjelasan tentang hal-hal terkait safety selama 
berada di area ring 1.   Tamu akan diberitahu apa 
yang boleh dan terutama tidak boleh dilakukan 
atau dibawa selama berada di area terbatas 
tersebut. Termasuk apa saja yang dilakukan jika 
terjadi kondisi darurat.

Tamu akan dipersilahkan membaca kembali 
butir-butir keselamatan dalam form untuk 
kemudian ditandatangani setelah dibaca.    
Tak lupa, pendamping atau pemberi safety 
induction akan memberikan safety card untuk 
ditunjukkan kepada petugas pada saat tamu 
memasuki area Ring I.

Pelaksanaan safety induction dengan jumlah 
tamu di bawah 12 orang dapat dilakukan di 
Lobby Gedung Sekretariat Kampus DAHANA.  
Induksi juga dapat dilaksanakan di ruang rapat  
Kampus DAHANA sebelum plant tour. Selain 
mengisi formulir, tamu juga dapat menyaksikan 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap tamu yang akan memasuki area 
Ring 1 PT DAHANA (Persero) terlebih dahulu melalui tahapan safety Induction.  Safety 

Induction ini merupakan prosedur baku yang ditetapkan oleh perusahaan dengan 
alasan keamanan.

video safety induction sehingga mendapatkan 
gambaran lebih jelas tentang prosedur 
tersebut.

“Untuk tamu dengan jumlah banyak dengan 
agenda plant tour, biasanya safety induction 
dilaksanakan di ruang penerimaan tamu 
tersebut.  Baik di Smart Room, Class Room atau 
pun ruang rapat.  Jika tamu di bawah 12 orang 
bisa mendapatkan induksi di Lobby Sekretariat 
yang telah dilengkapi dengan alat bantu video,” 
terang Juli Jajuli, Humas PT DAHANA (Persero).

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 
(Persero) yang berlokasi di Kawasan Energetic 
Material Center (EMC) Subang ini memiliki area 
Ring 1.  Zona merah  ini berisi fasilitas produksi, 
pergudangan, laboratorium workshop dan 
area terbatas lainnya.  EMC sendiri termasuk 
ke dalam Objek Vital Industri Nasional 
yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui 
Kementerian Perindustrian. (jjs).

WAJIB Safety Induction
Masuk Area Ring 1 DAHANA,
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Dunia pertambangan, khususnya batu bara 
sampai saat ini masih belum menunjukan sinyal 
positif, trend index harga batu bara masih terus 
mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan 
pemilik lahan memberlakukan efisiensi, agar 
bisnis terus berjalan. Semua ini berdampak 
pada kontraktor pertambangan (mining 
Contractor) beserta sub kontraktornya harus 
terus memberikan kontribusi dan supportnya 
dalam bentuk efisiensi.

Karena itu, untuk mendukung kinerja 
karyawannya di site, petinggi PT DAHANA 
(Persero) pada 14 Februari 2016 rela menerobos 
hutan dan merasakan sengatan panas matahari 
dalam melakukan kunjungan ke job site Dahana 
yang berada di Berau, Kalimantan Timur. 
Petinggi yang turun langsung kelapangan ini 
adalah Komisaris dan Direksi DAHANA.

Anggota Komisaris yang ikut terjun ke 
job site ini, yaitu; Marzan Aziz Iskandar, Ferial 
Manaf dan Mustar Bona Ventura Manurung, 
bersama Direktur Utama Budi Antono, Direktur 
Teknologi dan Pengembangan Heri Heriswan 
dan General Manager  DTU 1 Herry Sudaryanto. 
Mereka memantau site yang berada di Cipta 
Krida Kaltim Jaya Bara (CK KJB), dimana 
DAHANA memiliki proyek di 3 lokasi, yaitu 
NBC dan MTL konsumen DAHANA untuk jasa 
Drilling dan Blasting, serta di KJB, disini Dahana 
melakukan pekerjaan Blasting Service dan jasa 
pergudangan.

Menurut Budi Antono, kunjungan direksi 
dan komisaris ke site ini memiliki tujuan untuk  
mendorong semangat dan memotivasi kerja 
karyawan team DAHANA dimasa serba yang 
efisien.  “Dengan datangnya kami kesini, kami 

Top Manajemen DAHANA Sambangi Berau
File liputan
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berharap dapat meningkatkan etos kerja team 
DAHANA. Terlebih di tengah kondisi efisiensi 
seperti sekarang ini,” tuturnya.

Selain memberikan arahan, mereka 
menyempatkan untuk berbincang-bincang 
dengan team DAHANA. Dalam penuturannya, 
Komisaris dan Direksi sangat mengapresiasi 
dengan apa yang diupayakan oleh team Divisi 
tambang Umum di tahun 2015, karena pada 
Rapat penjabaran  RKAP di awal tahun 2016, Divisi 
Tambang Umum memperoleh penghargaan, 
DTU 1 mendapat dua penghargaan yaitu 
revenue terbanyak dan profit terbanyak, dan 
DTU 2 diganjar penghargaan collection period 
tercepat.

“Hal itu kami sampaikan kepada mereka 
yang berada di site, sudah sepantasnya mereka 
berbangga hati atas kerja kerasnya,” ujar Budi 
Antono.

Dalam motivasinya, Budi menyampaikan 
bahwa pada dasarnya semua yang berada di 
DAHANA, apapun jabatan dan pekerjaannya, 
siapapun orangnya, ia adalah satu team dan 
satu keluarga. “Mau komisaris, mau direksi, 
maupun karyawan, kita semua satu, satu team, 
kita keluarga dan kita perlu menjaga rasa 
kekeluargaan kita,” ujarnya

Hal ini pun diiyakan oleh salah satu 
karyawan senior DAHANA, yaitu Dudu. Ia 
telah 17 tahun berkarya di DAHANA, dalam 
bincang-bincangnya, Dudu menceritakan 
tentang bagaimana ia ditawari untuk pindah 
ke tempat lain dengan penghasilan gaji yang 
menggiurkan. Namun ditolaknya tawaran itu, 
Dudu memilih tetap berada di DAHANA. 

“Saya tetap memilih berada di Dahana 
karena disini nyaman,  kekeluargaannya sangat 
luar biasa. Dari karyawan yang level terbawah 
sampai top manajemen kekeluargaannya 
sangat baik,” ungkap Dudu bercerita.

- No. 76 / Maret - April  2016
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Keberadaan Bale DAHANA menjadi 
pelengkap untuk pilihan penggunaan fasilitas 
gedung di Kabupaten Subang. Gedung ini bisa 
menampung ribuan orang dalam satu ruangan, 

Gedung Bale DAHANAmerupakan gedung serba guna yang berada di kawasan 
Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA (Persero) di kabupaten Subang. Gedung 
dengan design unik ini memiliki dua fungsi, yang pertama untuk kegiatan olahraga 
seperti senam, badminton, basket, judo, dan lain-lain. Dan yang kedua, gedung ini pun 
bisa digunakan untuk pertemuan massal, seperti seminar, wisuda, pernikahan, konser, 
dan lain sebagainya.

dilengkapi dengan aspek tata cahaya dan udara 
yang sangat memadai serta memiliki area parkir 
yang sangat luas.

Bupati Subang:  “Bale DAHANA Bentuk 
Komitmen DAHANA kepada Subang”

Saat Kunjungan Kapolda Jabar ke Bale DAHANA
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Bupati  Subang, Ojang Sohandi sangat 
mengapresiasi keberadaan gedung tersebut, 
menurutnya gedung Bale DAHANA dulunya 
merupakan salah satu syarat yang diberikan 
Pemda Subang kepada DAHANA saat akan 
pindah dan melakukan pembangunan gedung 
di Kabupaten Subang.

“Sebenarnya ini merupakan salah satu 
komitmen PT DAHANA kepada pemerintah 
daerah. Dulu waktu proses pembuatan izin. 
Kami izinkan dengan syarat harus membangun 
fasilitas olahraga atau kegiatan indoor yang 
bisa digunakan oleh umum juga,” terang Ojang 
Sohandi kepada Dfile, ketika berkunjung ke 
gedung Bale DAHANA. Sabtu (16/1/2016)

Ia pun turut merasa bahagia dan gembira, 
karena gedung Bale DAHANA bisa dimanfaatkan 
untuk umum dengan artian masyarakat Subang 
bisa menggunakan gedung ini. Kedepan, 
menurutnya  gedung Bale DAHANA akan 
dijadikan salah satu sarana olahraga yang akan 
direkomendasikan untuk kegiatan-kegiatan 
pertandingan olahraga yang digelar oleh 
pemerintah daerah.

“Nantinya kalau Porda dilaksanakan di 
Kabupaten Subang, gedung ini bisa diusulkan 
untuk digunakan oleh salah satu cabang 
olahraga yang dipertandingkan,” ungkapnya. 
(SYA)
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DAHANA Beri Kuliah Peledakan 
di Universitas Lambungmangkurat

File liputan

Fakultas Teknik Universitas 
Lambungmangkurat  menggelar kuliah tamu.   
Bertempat di Ruang Sidang Fakultas Teknik 
yang mampu menampung sekitar seratus 
orang ini, perwakilan PT DAHANA (Persero) 
tampil sebagai pembicara.  Acara yang digelar 
pada 5 Januari 2016 ini juga dihadiri oleh Dekan 
Fakultas Teknik Unlam, wakil dekan, kepala 
loboratorium, ketua program studi, para dosen 
dan mahasiswa.

Memberi materi tentang bahan peledak  
di perguruan tinggi merupakan bagian dari 
tanggungjawab PT DAHANA (Persero) untuk 
turut serta mendukung dunia pendidikan.   Hal 
ini seperti diungkapkan oleh Dadan Munawar, 
Manager Operasi Divisi Tambang Umum 
Wilayah Kalsel.  

“Tentunya suatu kehormatan bagi kami 
untuk berbagi ilmu dengan perguruan tinggi.  
Semoga kehadiran DAHANA di kampus-kampus 
dapat memberikan secercah pengetahuan 
aplikatif  untuk civitas akademika,” tuturnya.

Dalam paparannya, Dadan memberikan 
edukasi tentang bahan peledak dan aplikasi 
peledakan di pertambangan, terutama 
untuk mahasiswa sebagai bekal memasuki 
dunia kerja. Dalam Kesempatan yang sama,  
DAHANA juga menyerahkan dummy  bahan 
peledak kepada Fakultas Teknik Unlam Jurusan 
Teknologi  Pertambangan berupa Dayaprime 
Pentolite Booster, dan Nonel Detonator.  

 Benda-benda tersebut,  selain menambah 
koleksi alat peraga laboratorium kampus, 
juga diharapkan menambah pengetahuan 
mahasiswa mengenai bahan peledak. 

“Dummy yang bentuk dan dimensinya sama 
seperti aslinya ini diharapkan akan memberikan 
gambaran yang real bagi para mahasiswa 
mengenai aksesoris bahan peledak serta dapat 
mencoba mempraktekkan bagaimana proses 
priming dan tie up dilapangan itu seperti apa,”  
kata Dadan.

Kedepan,  pihak fakultas berharap DAHANA 
dan Jurusan Teknologi Pertambangan FT 
Unlam dapat meningkatkan kerjasama dalam 
pengembangan Jurusan ini, seperti  yang 
telah terjalin selama ini dengan beberapa 
perusahaan lainnya, seperti Pertamina, 
Chevron, Adaro Indonesia, Freeport, dan lain-
lain. Salah saatunya seperti kunjungan ke 
Kampus DAHANA agar bisa melihat langsung  
proses pembuatan bahan peledak.  (aan)
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Sinergi BUMN, Kimia Farma Garap MCU DAHANA
PT DAHANA (Persero) menggandeng Kimia 

Farma untuk melaksanakan Annual Medical 
Check Up (MCU) Karyawan PT DAHANA tahun 
2016. MCU merupakan agenda tahunan 
DAHANA sebagai bagian dari kesejahteraan 
karyawan. Tahun ini, kali kedua untuk Kimia 
Farma bekerjasama dengan DAHANA.

“Tahun ini DAHANA masih bekerjasama 
dengan Kimia Farma seperti tahun lalu,” terang 
Anwar Sanusi dari Bagian Pengembangan 
Sumber Daya Manusia & Organisasi (PSDMO) 
DAHANA.

Menurut Anwar, MCU tahun ini dibagi 
menjadi dua hari untuk tiga kota utama.  MCU 
pertama dilaksanakan Selasa, 26 Januari 2016 
untuk karyawan yang berkantor di Kantor Pusat 
Subang.  Sedangkan karyawan yang berkantor 
di Jakarta dan Tasikmalaya akan melaksanakan 
MCU pada Rabu, 27 Januari 2016.

Khusus untuk karyawan diluar Kantor 
Subang, Jakarta dan Tasikmalaya yang akan 

melaksanakan Annual Medical Check Up secara 
serentak bersamaan dengan jadwal diatas, 
dapat dilakukan di Laboratorium Kimia Farma 
terdekat dengan terlebih dahulu menghubungi 
bagian PSDMO DAHANA pada H-2 sebelum 
pelaksanaan.

Bagi karyawan yang tidak dapat 
melaksanakan Annual Medical Check Up 
secara serentak, dapat melakukan susulan di 
Laboratorium Kimia Farma terdekat dengan 
terlebih dahulu menghubungi bagian PSDMO 
DAHANA pada H-2 sebelum pelaksanaan.

Anwar menghimbau kepada seluruh 
karyawan untuk berpartisipasi aktif dan 
mempersiapkan diri supaya kegiatan MCU 
dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap seluruh karyawan dapat 
memperhatikan syarat-syarat untuk MCU, 
seperti berpuasa untuk pengambilan darah,”  
harap Anwar Sanusi. (jjs)
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Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi 
kepada pegawainya, PT DAHANA (Persero) 
memberikan hadiah kepada tujuh orang 
karyawan berprestasinya berupa jalan-jalan 
bersama keluarga. Karyawan berprestasi 
ini adalah karyawan yang pada acara HUT 
DAHANA ke-49 lalu didaulat menjadi karyawan 
DAHANA berprestasi 2015, yakni ; Edi Setiadi 
Karsana  (Asisten Supervisor Semen Padang 
JsP – DKK),  Idik Sodikin (Koordinator Project 
TEPI – DTM), Korfinus SGP (Asisten Foreman CK 
KJB JsP – DTU 1), Nata Rusnata (Junior Operator 
Nonel – EMC), Xaverius Sandri (Foreman Adaro 
Jsp – DTU 2), Yana Nurdiana (Office Boy Kantor 
Jakarta), dan  Kinaryo (Foreman Pergudangan 
Banjarmasin).

Selama tiga hari mereka berkesempatan 
menikmati saat-saat santai dan berekreasi 
bersama keluarganya ke beberapa tempat 
wisata yang berada di daerah Bandung dan 
sekitarnya, seperti menikmati pemandangan 
perbukitan daerah Lembang dan Gunung 
Tangkubanparahu, menginap di Hotel Sari 
Ater, Ciater-Subang, dan bermain bersama di 
wahana hiburan Trans Studio, Bandung.

Anwar Sanusi, salah satu panitia City Tour 
mengungkapkan bahwa jalan – jalan yang 
dilaksanakan pada 14-16 Desember 2015 ini 
diikuti oleh 22 orang dan DAHANA bekerjasama 
dengan perusahan tour and travel RamaTour 
sebagai jasa wisata keliling kota.

“City tour ini sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan kepada karyawan berprestasi 
yang telah mencurahkan tenaga dan waktunya 
untuk perusahaan.  Ini adalah moment untuk 
mereka berwisata bersama dengan keluarga,” 
terang Anwar kepada Dfile (15/12).

Wisata keliling kota yang difasilitasi oleh 
perusahaan ini menjadi salah satu pendorong 
membangun kepercayaan keluarga karyawan. 
Seperti yang diungkap oleh salah seorang istri 
karyawan yakni Dian, istri dari Nata Rustana. Ia 
bangga dengan prestasi yang diraih suaminya, 
dan sangat senang dengan hadiah yang 
diberikan oleh DAHANA.

“Saya sangat bangga dan senang bisa 
berwisata dengan suami, hasil dari kinerjanya 
di tempat kerja,” ujar Dian.

Nata Rusnata pun mengatakan, dengan acara 
city tour ia terpacu untuk terus meningkatkan 
prestasinya, keluarganya pun senantiasa terus 
mendorong untuk meningkatkan kinerjanya.

“Saya sangat berterimakasih kepada 
DAHANA, yang telah memberi kesempatan 
kepada saya dan keluarga untuk menikmati 
hadiah berwisata. Keluarga saya sangat senang,” 
kata Nata. (SYA).

City Tour Karyawan Berprestasi Dahana 2015

- No. 76 / Maret - April  2016



27- No. 76 / Maret - April  2016

“Di Januari dan Februari ini, kita telah 
memberikan bantuan untuk sarana ibadah 
Masjid. Di Subang dan Tasikmalaya,” terang 
Rikrik Satya, Kepala PKBL DAHANA.

Beberapa masjid yang mendapat bantuan 
dari PKBL DAHANA diantaranya yaitu; Masjid Al-
Jauhar yang berada dilingkungan perumahan 
Permata Regency Siliwangi, Kota Tasikmalaya, 
dan musholla Nurul Huda di Perumahan Palem 
Asri Regency, Dangdeur, Subang, yang tengah 
direnovasi.

Selain membantu pembangunan sarana 
ibadah di lingkungan masyarakat, Dahana pun 
menyokong bantuan untuk renovasi masjid 
Ar-Rahman yang berada di kawasan Lanud 
Suryadarma, Kali Jati, Subang.

“Pertengahan Januari, Kami ikut serta 
memberikan bantuan berupa bahan material 
ke masjid yang berada di Lanud Suryadarma” 
terang Rikrik (26/2/2016).

Secara simbolik, pada 20 Januari 2016, 
2016,  SM Pelayanan Korporasi Holly Alifiah  

PT DAHANA (Persero) melalui unit PKBL nya selain fokus menggelontorkan 
program kemitraan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,  dengan 

Program Bina Lingkungannya DAHANA ikut serta menyokong masyarakat dalam 
membangunan sarana publik untuk digunakan oleh masyarakat, salah satunya yaitu 

pembangunan sarana ibadah, masjid.

didampingi Ketua PKBL menyerahkan 
langsung bantuan tersebut kepada ketua DKM 
Ar-Rahman, Mayor Penerbang Anggit Budi 
Wibowo.

Rikrik Satia menerangkan, membantu 
pembangunan masjid merupakan salah satu 
bantuan dengan kategori bantuan sarana 
ibadah. Dimana DAHANA ingin berbuat 
optimal, baik dari segi dana yang tersedia, 
maupun dari segi jangkauan ke masyarakatnya. 

“Dengan ada bantuan tersebut setidaknya 
membuktikan perusahaan  memberikan 
sumbangsih untuk masyarakat, sehingga warga 
dapat menjalankan ibadahnya dengan baik” 
ujarnya.

Disisi lain, menurut Ririk dengan mambantu 
pembangunan sarana ibadah, ada nilai ibadah 
atau pahala  yang besar. “Dengan perusahaan 
berkontribusi dalam bantuan sarana ibadah 
ini, sehingga diharapkan perusahaan dapat 
mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Aamiin” 
harapnya. (SYA)

DAHANA Bantu Pembangunan Masjid 
Lanud Kalijati
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CSR

Sempat tertunda bercocok tanam karena 
musim kemarau panjang, akhirnya 258 petani 
asal Dusun I Sadawarna kini bisa bertanam 
kembali. Petani yang terbagi kedalam 
14 kelompok ini merupakan warga dari 
masyarakat RW 01, RW 02 dan RW 03 Dusun 
I Sadawarna yang tengah menggarap lahan 
milik PT DAHANA (Persero) yang luasnya sekitar 
100 hektar.

Vivip Mantoro, Manajer Pengelola Sumur 
Barang DAHANA menerangkan pemanfaatan 

lahan untuk warga ini adalah salah satu 
program Bina Lingkungan DAHANA, sebagai 
upaya untuk membantu masyarakat dalam 
meningkatan pendapatan khusus dan juga 
mempercepat penghijauan pada areal 
Energetic Material Center.

Mereka (Petani) akan menanam tanaman 
sela tumpang sari di lahan yang telah ditanami 
pohon sengon. Lahan 100 hektar itu bakal 
ditanami kacang tanah,” terang Vivip Mantoro 
kepada Dfile dalam acara penyerahan bantuan 

Sinergi, Warga Garap Tanaman Sela 
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bina lingkungan pada 14 Januari 2016 di Kantor 
PKBL PT DAHANA (Persero).

“Awalnya tumpang sari ini mau berbarengan 
dengan penanaman pohon sengon tapi karena 
musim kemarau menanam kacang tanahnya 
ditunda, namun penanaman pohon sengon 
telah dilakukan,” tambah Vivip.

Dengan adanya program tumpang Sari 
ini, Vivip berharap adanya mata rantai yang 
saling menguntungkan. Warga yang menanam 

kacang tanah bisa ikut serta menjaga pohon 
Sengon yang di tanam oleh PT DAHANA 
(Persero) bekerjasama dengan PT Silva 
Nusantara Investama.

Dulunya lahan yang tengah digarap oleh PT 
Silva dan kelompok tani ini adalah lahan yang 
ditanami pohon tebu. Namun karena pohon 
tebu rawan terbakar, akhirnya dialihkan dengan 
pohon sengon dan dimanfaatkan warga untuk 
tanaman sela tumpang sari kacang tanah. (SYA) 
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Site PT Antang Gunung Meratus
Performa Bagus Kunci Kepuasan Pelanggan

‘’Justru kebanggaaan bagi kita jika 
dipercaya perusahaan untuk melaksanakan 
tugas itu, ‘’ ungkap Marsudi Koordinator Site 
PT Antang Gunung Meratus. Terlebih proyek 

Bekerja jauh dari keluarga memang bukan hal yang menyenangkan terlebih 
pekerjaan tersebut berada di daerah pedalaman.  Tapi nyatanya alasan tersebut tidak 

berlaku bagi tim handak  DAHANA yang tengah berjibaku di wiliyah Ida Manggala,  
Kandangan, Kalimantan Selatan. 

ini adalah prestasi yang telah di raih DAHANA 
yang mampu menggantikan kompetitor dalam 
melanjutkan proyek ini.

Jarak mess yang ditempati team DAHANA 
menuju lokasi sekitar 15 km, biasanya 
perjalanan memerlukan waktu 30-45 menit.    
Menurut Marsudi,  DAHANA sengaja menyewa 
basecamp di dalam kota. Hal ini bertujuan 
untuk mengurangi kejenuhan bagi para pekerja 
yang menangani proyek ini.

Proyek ini mulai digarap Team DAHANA 
sejak Agustus 2015.  Meskipun baru enam bulan 
DAHANA melanjutkan pekerjaan ini,  penilaian 
positif datang dari konsumen  yang mengakui 
performa yang dihasilkan DAHANA .

Site

- No. 76 / Maret - April  2016



31

‘’Kualitas pekerjaan dan pencapaian target 
kerja setiap hari yang menjadi  kunci bagi team 
DAHANA, untuk menjaga kepercayaan rekanan 
agar selalu menggunakan jasa DAHANA, ‘’Tegas 
Marsudi dengan rasa bangga meyakinkan Dfile. 

Walaupun Proyek ini tidak terlalu besar, 
tetapi ada target lain yang ingin di capai.  
Dengan performa layanan DAHANA yang 
mumpuni dibidang bahan peledak dan jasa 
peledakannya, berharap ada perusahaan lain 
disekitar area proyek ini yang  akan bekerjasama.

“Saya yakin, dengan kinerja di lapangan 
yang bagus, proyek ini bisa tambah besar dan 
berkembang ke perusahaan tambang lainnya,’’ 
kembali Marsudi menegaskan.

Dengan menangani lahan seluas 15.000 
ha, dan target  1.000.000 bcm yang ditentukan 
perbulan, diharapkan team  yang tergabung 
di site Divisi Tambang Umum 1 ini mampu 
melakukan blasting sekurang-kurangnya 45% 
dari target tersebut.

Melihat performa Team DAHANA  yang baik,  
PT Antang Gunung Meratus sebagai pemilik 

lahan akhirnya sangat mensuport team dengan 
kemudahan komunikasi serta koordinasi di 
lapangan. Hal ini sangat membantu semakin 
memudahkan dalam bekerja, meskipun kadang 
ada permasalahan tetapi itu bisa teratasi karena 
kerjasama semua pihak.
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Santai

Di sebuah Hutan Rimba dengan berbagai 
macam hewan yang hidup di dalamnya.
Hiduplah sekelompok rusa yang mendiami 
padang rumput di tengah hutan tersebut. 
Padang itu dikelilingi oleh semak belukar yang 
lebat.

Di tengah kawanan rusa itu, hiduplah seekor 
rusa jantan, bernama Ruru, dengan tanduk yang 
sangat indah dan mempesona. Diantara rusa-
rusa jantan yang lainnya, tanduknya-lah yang 
terbaik dan terindah. Hanya sayangnya tanduk 
yang merupakan anugerah dari Tuhan untuknya, 
menjadikan Ruru sombong dan merasa bahwa 
dialah yang terbaik dan terhebat diseantero rusa-
rusa lainnya, sehingga timbul sifat angkuh dan 
sombong dan cenderung meremehkan rusa-
rusa lainnnya. Dan dalam setiap  pembicaraannya 
selalu saja menyinggung masalah tanduknya 
yang indah dan meremehkan kawan-kawannya.

Rusa-rusa yang lain pun merasa jengkel 
terhadap Ruru. Sementara rusa yang lebih tua 
dan bijaksana cenderung memberikan nasehat 
kepadanya.

"Wahai Ruru! Tandukmu itu hanyalah titipan 
sementara. Sesuatu yang terlalu kau bangga-
banggakan terkadang dapat membawa celaka 
untukmu," tegur para Tetua Rusa.

Tapi dasar Ruru, si rusa jantan sombong 
tersebut telah dikuasai oleh sifat angkuh, dia 
balas mengatakan, "Kalian hanya cemburu 
dengan apa yang kumiliki! Ini milikku! punyaku! 
hakku!"

Ruru pun tak mengindahkan nasehat dari 
para Tetua Rusa!

Begitulah hal tersebut berjalan...

Sampai di suatu pagi yang cerah, ketika 
kawanan itu sedang asyik memakan rumput 
yang segar, keluarlah Ruru, si rusa sombong, 
berjalan di tengah kawanan dengan congkaknya 
memamerkan keindahan tanduknya. Namun 

tanpa disadari oleh kawanan rusa, seekor 
harimau besar yang tengah lapar ternyata 
sedang mengintai mereka. Harimau yang telah 
bersiap untuk menyerang mereka.

Karena di antara kawanan rusa tersebut 
yang terbesar dan terbaik adalah Ruru, maka 
dia menjadi target utama dari si Harimau. Dan 
ketika waktu yang tepat tiba, melompatlah 
harimau itu dan menyebabkan kawanan rusa 
berlarian tak tentu arah. Suasana menjadi kacau 
balau, betul-betul kacau balau!

 
Saling tabrak... senggol... terjatuh... terinjak... 

menjadi pemandangan di tempat itu.

Tapi karena target si Harimau hanyalah Ruru, 
maka dia hanya fokus kepada rusa sombong itu.
Namun rupanya Ruru lagi-lagi menampakkan 
keangkuhannya. Dia pun berkata, "Harimau itu 
tak bisa menandingiku... lariku cepat... tandukku 
kuat untuk melawannya!"

Tapi tak disangka ketika dia berhadapan 
langsung dengannya, keluarlah auman sang 
Harimau, taringnya bermunculan, kuku-kukunya 
timbul membuat ciut nyali Ruru.

Dengan rasa takut dia berlari secepat kilat 
ke dalam semak belukar. Namun apa daya, 
tanduknya yang panjang dan cantik tersangkut 
di semak belukar terlilit oleh tali temali dan 
menyebabkan dia tak bisa berlari.

Berusaha dan berusaha terus menerus, 
tetapi Ruru tetap tak bisa melepaskan diri. Dia 
pun akhirnya kelelahan dan kehabisan tenaga.

Di tengah kejadian itu dia memandang 
tanduknya yang tersangkut dan berkata, 
"Tadinya engkau yang sangat kubanggakan, 
tapi sekarang engkau yang mencelakakanku..." 
Akhirnya sang harimau menerkamnya!

Habislah riwayat Ruru, sang rusa sombong 
oleh sesuatu yang sangat dibanggakannya.
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Ditilang Polisi

Seorang polisi lalu lintas 
menghentikan mobil seorang 
pria yang mengendarai mobil 
dengan kecepatan tinggi dan 
menerobos lampu merah. 
Sang Polisi pun bermaksud 
menilangnya.
 
Polisi : “Selamat malam Pak. 
Tolong lihat SIM-nya”.
Pria : “Wah, nggak ada Pak. SIM 
saya sudah dicabut gara-gara 
terlalu sering ditilang”.
Polisi : (Menyeringai) “Oya 
.? Kalau begitu, tolong 
perlihatkan STNK-nya”.
Pria : “Nggak punya Pak. 
Soalnya ini bukan mobil saya. 
Ini mobil saya dapat nyuri....”.
Polisi : “Mobil curian?”
Pria : “Benar Pak. Tapi, tunggu 
sebentar. Kalau nggak salah 
ingat, saya lihat ada STNK di 
kotak P3K di jok belakang 
waktu saya menyimpan Golok 
sama Kapak yang masih ada 
darahnya di sana”
Polisi : “Apaaaa...??? Ada Golok 
dan Kapak..???
Pria : “Iya Pak. Saya menaruh 
Golok sama Kapak saya di sana 
ketika saya selesai merampok 
dan membunuh seorang 
eksekutif muda yang menyalip 
mobil saya dan menaruh 
mayatnya di bagasi.”
Polisi : “Haaahhh...??? Ada 
mayat pria juga di bagasi...??”
Pria : “Iya betul, Pak..!”.(dengan 
muka dingin)
 
Mendengar penjelasan pria 
itu, dengan panik si Polisi 
menelepon Komandannya. 
Tidak berapa lama kemudian, 
mobil itu segera dikepung 
oleh mobil-mobil polisi dan 
sang Komandan mendekati si 
pria sambil memintanya untuk 
tetap tenang.
 
Komandan : “Boleh saya lihat 
SIM Anda, Pak ?”

Pria : “Oh, tentu Pak...”. SIM saya 
masih berlaku....
Pria : “Ini mobil siapa ?”
Pria : “Mobil saya Pak. Ini STNK 
saya.., masih berlaku juga pak....
Komandan : “ Boleh Anda buka 
kotak P3K dengan perlahan dan 
tunjukkan kepada saya Golok 
dan Kapak Anda di sana ?”
Pria : “Tentu saja Pak, tapi barang 
yang bapak maksud tidak ada 
disana...” (memang si pria tidak 
membawa Golok dan Kapak).
Komandan : “Oh..Oke... kalau 
begitu, boleh tolong buka 
bagasinya? Saya mendapat 
laporan bahwa ada mayat 
seorang pria di sana”.
Pria : “Baik Pak .” (Bagasi dibuka 
dan memang tidak ada mayat di 
sana).
 
Komandan : “Saya tidak 
mengerti. Petugas yang 
menghentikan mobil Bapak 
mengatakan bahwa Bapak tidak 
mempunyai SIM, mencuri mobil 
ini, punya Golok dan Kapak di 
kotak P3K, habis merampok dan 
membawa mayat di bagasi”.
Pria : “Oh, begitukah ceritanya 
....? Saya yakin si pembohong 
besar itu juga mengatakan 
kepada Bapak bahwa saya 
ngebut dan menerobos lampu 
merah......

Geser Di Tilang Polantas

Seorang anggota Polantas 
sedang menilang seorang 
pelanggar lalu lintas, dan Sang 
Pelanggar dipersilakan oleh 
Sang Polantas untuk duduk di 
bangku kayu panjang sebuah 
warung nasi di samping Pos 
Polisi,
 
Polantas: “Nama...?”
Pelanggar Lalu-lintas: “Geser 
Pak.!”
Polantas: (sambil bergeser 
sedikit) “Nama kamu...?”
Pelanggar Lalu-lintas: “Geser, 
Pak!”
Polantas: (bergeser lagi) “Iya...
nama kamu.?”
Pelanggar Lalu-lintas: “Geser 
Pak...!”
 
Gubraaak...!!! Karena terus 
bergeser duduknya, Sang 
Polantas jatuh dari bangku, 
dan Sang Polantas yang emosi 
memuncak langsung berdiri.
Polantas: “SEKALI LAGI, SAYA 
TANYA NAMA KAMU...!!!!”
 
Pelanggar Lalu-lintas: 
“(Dengan gemeteran) 
“G...G...G...Geser Simanjuntak, 
Pak!!!”

Humor
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B l i t z
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PT DAHANA (Persero) menjadi tuan rumah konsolidasi cluster BUMN.  Dalam acara ini, 
ditandatangani MoU antar cluster dan peresmian Pokja Sinergi disaksikan oleh Deputi Bidang 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Konsolidasi Cluster BUMN 
Subang, 28 Januari 2016
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B l i t z

Raker Penjabaran RKAP 2016
Subang, 21 - 22 Januari 2016

Rapat kerja Penjabaran RKAP 2016 mengusung tema Membangun Sinergi untuk Mempertahankan pertumbuhan perusahaan.  
Raker diikuti oleh Direksi dan Pejabat Eselon I - III. Acara Raker ini juga menghadirkan pembicara dari Rheinmetal dalam acara 
Sharing Knowledge dan Pelaku Sejarah DAHANA dalam acara Sarasehan.
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Peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB)
Jakarta,10 Maret 2016

Presiden Joko Widodo meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta Timur. PT DAHANA (Persero) merupakan salah 
satu dari 11 perusahaan yang mendapat izin PLB untuk pergudangan di Kawasan Energetic Material Center Subang. Penyerahan izin 
diterima langsung oleh Direktur Utama Budi Antono.
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Presplit

Sebuah teknik peledakan khusus yang 
diledakkan sebelum peledakan lubang 
produksi (precutting) dengan spasi yang rapat 
dan diisi dengan handak yang sedikit, pada 
umumnya diledakkan simultan / menerus 
untuk memperoleh bidang bukaan disepanjang 
batas akhir tambang / dinding tinggi / dinding 
dengan kondisi geologi yang komplek.

Fig.1, Peledakan Presplit sebelum peledakan produksi 
dengan Dayagel Split di Newmont Nusa Tenggara, 21 April 

2015, dan half barrel 

Design Geometri

Pada umumnya rancangan geometri presplit 
yang terdiri dari kolum yang diisi handak yang 
didristribusi rata (memanfaatkan decoupling 
effect) dan juga kolom yang tidak diisi pada 
bagian atas dan tidak dilakukan stemming.

Fig.2,  Rumus empiris spasi

Penentuan spasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus empiris fig.2. Saling 
keterkaitan penetapan spasi dengan parameter 
lainnya, namun memiliki pengaruh terhadap 
keberhasilan dimana spasi yang kecil dapat 
menyebabkan terjadinya back break dan spasi 
yang besar dapat menyebabkan lip offset. 

Sebaiknya spasi dibuat dekat agar hasil baik, 
namun biaya pemboran menjadi tinggi. 

Fig.3,  S ; Ø & rasio kuat tekan dan tarik batuan

Selain menggunakan rumusan empiris, 
spasi dapat juga ditentukan berdasarkan tabel 
yang telah disesuaikan yang tertera pada 
fig.3. Tentunya akan tergantung dari diameter 
lubang yang digunakan dan tergantung dari 
rasio kuat tekan dan kuat tarik batuan.

Parameter Batuan

Beberapa unit pemboran dari beberapa merk 
yang ada, telah dilengkapi dengan tools khusus 
yang dapat mencatat kecepatan pemboran per 
lapisan / kemajuan pemboran. Tentunya data 
ini dapat dihubungkan dengan suatu sistem 
yang buat untuk dapat menentukan kondisi 
batuan / litologi. Ini menjadi parameter berupa 
instanteneous penetration rate (IPR). 

Data - data tersebut dapat digunakan 
sebagai parameter (digabungkan dengan 
parameter drill ability index, blastability index, 
fragmentation dan data produksi alat gali), 
termasuk diantaranya adalah : 
1. Sebaran data IPR
2. Rock quality designation (RQD)
3. Kekhulukan kondisi geologi setempat
4. Kekuatan batuan (compressive;tensile 

strenght  / dinamic tensile strenght batuan)

Fenomena lip offset, material keras yang 
menonjol keluar dari permukaan dinding 
tambang & sulit digali atau dikeruk dengan 
alat gali, dari suatu bidang slope hasil 
peledakan membuktikan juga bahwa faktor 
geologi memiliki pengaruh besar dari hasil 
akhir permukaan dinding tambang. Ini dapat 
dijumpai dengan menghilangnya jejak half 
barrel.

Parameter Pemboran

Selain pengeboran manual, di Indonesia 
juga telah diterapkan sistem kontrol dan 
pemantauan pengeboran otomatis yang 
ditempatkan pada mesin bor, hannya dengan 
menyentuh tombol dimonitor komputer, 
penempatan dan posisi mesin bor dan titik 
pengeboran dengan sangat akurat dipandu 
dengan sistem navigasi terralite – novariant 
yang bisa mengakomodasi sistem extended 
positioning system (XPS) dan GPS sehingga 

S²  lebih Dari Kosmetik
Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan 
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Fig.2,  Rumus empiris spasi
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instanteneous penetration rate (IPR).
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menghilangnya jejak half barrel.

Parameter Pemboran

Selain pengeboran manual, di Indonesia juga telah diterapkan sistem kontrol dan pemantauan pengeboran 
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koordinat titik bor akurat pada rencana titik 
yang ditetapkan.

Lanjut, pemantauan - pengamanan proses 
pemboran dan data – data seperti kemajuan 
kedalaman; rata-rata laju; jumlah lobang; total 
waktu; kinerja mesin terekam real time dan 
dapat dilihat tampilan penampang geologi 
berdasarkan perbedaan kekerasan material/
batuan.

Fig.4, Lubang Peledakan Presplit (Dayagel Split), half 
barrel, struktur yang komplek 

di NNT ; inclinasi – azimuth pemboran di Martabe

Secara umum dapat disampaikan beberapa 
parameter pemboran secara simple untuk 
keberhasilan presplit :
1. Diameter lubang
2. Spasi
3. Azimuth (arah pengeboran)
4. Inclinasi (sudut pengeboran)
5. IPR
6. Akurasi pemboran

Pameter Bahan Peledak

Penentuan bahan peledak menentukan 
keberhasilan dilihat dari kekuatan bahan 
peledak (VOD; tekanan detonasi; density 
handak); diameter; pemanfaatan decoupling 
effect; energy release / energi gas yang dibuang 
dengan tidak melakukan pemampatan lubang 
ledak serta spesific charge (Kg handak/meter) 
lubang ledak yang terdistribusi rata dengan 
baik. 

Sebagai gambaran umum diberikan pada 
aplikasi penggunaan di lapangan dapat di lihat 
pada tabel dibawah.

Teknik Lapangn

Fig.5, Loading Dayagel Split dengan tali pengaman di 
NNT (30 April 2015)  

dan tanpa tali pengaman di Martabe (16 April 2015)

Beberapa penerapan dilapangan /  intruksi 
penanganan Dayagel Split:

	Bagaimana merangkai dengan jenis jenis 
ikatan dan sambungan

	Bagaimana melakukan safety device 
setelah memasukkan Dayagel Split ke 
dalam lobang dengan menggunakan tali / 
tongkat

	Bagaimana menyambung dengan detcord 
pada posisi di dalam lubang dan mengikat 
pada jalur inisiasi di atas.

	Bagaimana menyambung di titik inisiasi 
dengan menggunakan : detcord; detonator 
surface; IHD; atau dengan electronic deto.

Fig.6, Pit Utama di NNT (kedalaman ±500 m 
dari bukaan atas)

Pemilihan beberapa teknik peledakan 
khusus mesti dirincikan lagi untuk tujuan 
utama suatu operasi penambangan. 
Beberapa diantaranya menghasilkan hannya 
‘Penampakan Menarik’ (cosmetically appealing) 
dari dinding akhir tambang dengan sedikit 
perhatian pada stabilitas slope dan jenjang.

Presplit menjadi perhatian khusus baik dari 
sisi teknis, sisi keamanan dan sisi keselamatan. 
Untuk pemilihan metode ini, sebagai contoh 
di Newmont Nusa Tenggara dengan hannya 
memiliki satu pit utama dengan kedalaman  
±500 m dari bukaan atas, tentunya factor 
‘Safety & Security menjadi top prioritas 
ketimbang kosmetik’, yang tujuannya adalah 
untuk membentuk bukaan radial (radial crack)  
di sepanjang batas akhir tambang / dinding 
tinggi / dinding dengan kondisi geologi 
yang komplek, agar gelombang kejut yang 
dihasilkan dari peledakan produksi selanjutnya 
tidak menerus dan membentuk slope dengan 
kesetabilan lereng dan jenjang yang baik.
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terralite – novariant yang bisa mengakomodasi sistem extended positioning system (XPS) dan GPS 
sehingga koordinat titik bor akurat pada rencana titik yang ditetapkan.

Lanjut, pemantauan - pengamanan proses pemboran dan data – data seperti kemajuan kedalaman; rata-rata 
laju; jumlah lobang; total waktu; kinerja mesin terekam real time dan dapat dilihat tampilan penampang 
geologi berdasarkan perbedaan kekerasan material/batuan.

Fig.4, Lubang Peledakan Presplit (Dayagel Split), half barrel, struktur yang komplek  
di NNT ; inclinasi – azimuth pemboran di Martabe

Secara umum dapat disampaikan beberapa parameter pemboran secara simple untuk keberhasilan presplit :

1. Diameter lubang 
2. Spasi 
3. Azimuth (arah pengeboran) 
4. Inclinasi (sudut pengeboran) 
5. IPR 
6. Akurasi pemboran 

Pameter Bahan Peledak

Penentuan bahan peledak menentukan keberhasilan dilihat dari kekuatan bahan peledak (VOD; tekanan 
detonasi; density handak); diameter; pemanfaatan decoupling effect; energy release / energi gas yang 
dibuang dengan tidak melakukan pemampatan lubang ledak serta spesific charge (Kg handak/meter) lubang 
ledak yang terdistribusi rata dengan baik.

Sebagai gambaran umum diberikan pada aplikasi penggunaan di lapangan dapat di lihat pada tabel dibawah.

Parameter Grasberg NNT Martabe 
Ø lubang (mm) 170 114 - 127 102
Ø handak (mm) 45 32 26
SC (Kg/m) ±1,85 ±1 ±
S (meter) 1 - 2 1,25 1,2
I (derajat) 60 -80 70 70-80
T Kedalaman (m) 17 / 34 16 9

                                                                                                        

Teknik Lapangn

Fig.5, Loading Dayagel Split dengan tali pengaman di NNT (30 April 2015)   
dan tanpa tali pengaman di Martabe (16 April 2015)

Beberapa penerapan dilapangan / intruksi penanganan Dayagel Split:

 Bagaimana merangkai dengan jenis jenis ikatan dan sambungan
 Bagaimana melakukan safety device setelah memasukkan Dayagel Split ke dalam lobang dengan 

menggunakan tali / tongkat
 Bagaimana menyambung dengan detcord pada posisi di dalam lubang dan mengikat pada jalur inisiasi di 

atas.
 Bagaimana menyambung di titik inisiasi dengan menggunakan : detcord; detonator surface; IHD; atau 

dengan electronic deto.

Fig.6, Pit Utama di NNT (kedalaman ±500 m dari bukaan atas) 

Pemilihan beberapa teknik peledakan khusus mesti dirincikan lagi untuk tujuan utama suatu operasi 
penambangan. Beberapa diantaranya menghasilkan hannya ‘Penampakan Menarik’ (cosmetically appealing) 
dari dinding akhir tambang dengan sedikit perhatian pada stabilitas slope dan jenjang.

Presplit menjadi perhatian khusus baik dari sisi teknis, sisi keamanan dan sisi keselamatan. Untuk pemilihan 
metode ini, sebagai contoh di Newmont Nusa Tenggara dengan hannya memiliki satu pit utama dengan 
kedalaman ±500 m dari bukaan atas, tentunya factor ‘Safety & Security menjadi top prioritas ketimbang 
kosmetik’, yang tujuannya adalah untuk membentuk bukaan radial (radial crack) di sepanjang batas akhir 
tambang / dinding tinggi / dinding dengan kondisi geologi yang komplek, agar gelombang kejut yang 
dihasilkan dari peledakan produksi selanjutnya tidak menerus dan membentuk slope dengan kesetabilan 
lereng dan jenjang yang baik.
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Secara umum dapat disampaikan beberapa parameter pemboran secara simple untuk keberhasilan presplit : 

1. Diameter lubang 
2. Spasi 
3. Azimuth (arah pengeboran) 
4. Inclinasi (sudut pengeboran) 
5. IPR 
6. Akurasi pemboran 

Pameter Bahan Peledak 

Penentuan bahan peledak menentukan keberhasilan dilihat dari kekuatan bahan peledak (VOD; tekanan 
detonasi; density handak); diameter; pemanfaatan decoupling effect; energy release / energi gas yang 
dibuang dengan tidak melakukan pemampatan lubang ledak serta spesific charge (Kg handak/meter) lubang 
ledak yang terdistribusi rata dengan baik.  

Sebagai gambaran umum diberikan pada aplikasi penggunaan di lapangan dapat di lihat pada tabel dibawah. 

Parameter Grasberg NNT Martabe 
Ø lubang (mm) 170 114 - 127 102 
Ø handak (mm) 45 32 26 
SC (Kg/m) ±1,85 ±0,9 - 1 ±0,7 
S (meter) 1 - 2 1,25 1,2 
I (derajat) 60 -80 70 80 
T Kedalaman (m) 17 / 34 16 9 
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Sisi Lain Dahana

Dalam acara Saresehan Rapat Penjabaran 
RKAP 2016 PT DAHANA (Persero), panitia 
menghadirkan salah seorang saksi hidup 
berdirinya DAHANA 1966.  Sosok ini, hampir 
seperempat abad usianya ia habiskan untuk 
berkarya membangun dan mengembangkan 
perusahaan bahan peledak DAHANA. 

Ia adalah Setyo Nur Budhi. Pria kelahiran 
Magelang ini telah bergabung di DAHANA 
pada masa awal pembangunan pabrik Dinamit 
oleh TNI AU sebagai pengembangan proyek 
Menang II. Saat itu ia ditunjuk sebagai Kepala 
Labolatorium.

“Dulu saya hanya tahu tentang Nitrogliserin, 
karena itu saya ditunjuk menjadi kepala lab,” 
ungkap Setyo Nur Budhi saat berkisah di 
Saresehan RKAP 2016. (21/1/2016)

Setyo, selama di DAHANA memiliki rentang 
karir yang cukup panjang, selain menjabat 
kepala labolatorium di tahun 1966, ia kemudian 
berpindah ke beberapa posisi, diantaranya 
Kepala Pabrik, Kepala PVC hingga pada tahun 
1973 diangkat menjadi Direktur Produksi.

Setelah menjabat Direktur Produksi dalam 
dua periode, bapak ini didaulat menjadi 
Direktur Pemasaran pada 1985. Masa baktinya di 

DAHANA dituntaskan hingga tahun 1991, ketika 
DAHANA berubah menjadi Persero.

Ia cukup bangga dengan apa yang diraih 
DAHANA saat ini. Sesuai dengan gambaran 
prediksi yang pernah ia gambarkan,  DAHANA 
pasti akan terus berkembang selama sumber 
daya manusianya unggul.

“Satu hal yang paling berkesan bagi saya di 
DAHANA yaitu bebas berinovasi,” tutur Setyo 
yang didampingi oleh istri.

Tidak jarang, bapak yang dikaruniai empat 
anak ini sering melakukan eksperimen bahan 
peledak dirumahnya kala itu.

“Menangani bahan peledak, tidak boleh 
takut, harus berani tapi tidak grasa grusu. 
Ceroboh bisa berbahaya,” terang bapak yang 
hobi goreng ikan masakan istrinya ini.

Setelah selesai di DAHANA, ia pun 
meneruskan kuliah di MM ITB. Setelah itu, aktif 
di Litbang Angkatan Udara dalam rentang 1993 
hingga 1997. Dalam bekerja, Setyo memiliki 
moto untuk memotivasi dirinya.

“Berusaha semaksimal mungkin, hasilnya, 
terserah Allah saja.” ungkap Setyo. (SYA)

Menangani Bahan Peledak, 
Berani tapi tidak Grasa Grusu



Hati-hati aksi penipuan mengatasnamakan 
PT DAHANA.  Penipuan modus baru berkedok 
membuka lowongan kerja PT DAHANA 
(Persero) ini telah banyak dikeluhkan, bahkan 
salah seorang korban sempat mendatangi 
kantor PT DAHANA (Persero) di  Menara MTH 
Tebet Jakarta Selatan. Untungnya, korban 
belum mengeluarkan biaya kepada pelaku 
penipuan.

Modus lama yang digunakan kembali 
untuk menjerat pencari kerja untuk menjadi 
korban yaitu info penipuan lowongan 
kerja tour & travel mengatasnamakan atau 
mencatut nama perusahaan.  Info lowongan 
mengatasnamakan rekrutmen PT DAHANA 
(Persero) ini dimuat dibeberapa situs online.

Karena ini adalah modus penipuan tour 
& travel berkedok lowongan kerja, maka 
cara yang digunakan untuk menipu pelamar 
atau pencari kerja adalah dengan membuat 
seolah-olah oknum penipu merupakan bagian 
dari perusahaan-perusahaan seperti yang 
tercantum dalam iklan lowongan kerja, dan 
menyatakan bahwa perusahaan tersebut 
sedang membutuhkan karyawan. Pencari 

kerja yang terjerat iklan, akan dikirimkan email 
konfirmasi yang menyatakan bahwa calon 
korban berhak mengikuti tes seleksi yang 
akan diadakan perusahaan pada waktu yang 
ditentukan, dan beralamat di lokasi perusahaan 
yang sebenarnya.

Peserta seleksi diwajibkan mengirim sms 
konfirmasi kehadiran ke oknum penipuan, 
dan peserta diwajibkan melakukan reservasi 
(BOOKING), pemesanan tiket (ticketing) pulang 
pergi di TOUR & TRAVEL yang katanya sudah 
disiapkan oleh perusahaan, serta mobilisasi 
(penjemputan peserta di bandara menuju ke 
tempat pelaksanaan kegiatan) dengan biaya 
jutaan.

Oknum penipu akan menyatakan biaya 
akomodasi transportasi di tanggung oleh 
peserta (untuk sementara) dengan ketentuan   
biaya pembelian tiket, penjemputan travel dan 
penginapan tersebut akan di gantikan oleh 
perusahaan dengan diwajibkan menyerahkan 
bukti tiket beserta airport tax, boarding pass 
dan bukti perjalanan lainnya harus di serahkan 
ke panitia Tes Seleksi.

Seperti modus-modus penipuan lain yang 
hanya mengincar uang para korban, para 
oknum tersebut tidak henti-hentinya, tanpa 
kenal lelah untuk sekedar sms atau menelepon 
korban agar segera membayarkan sejumlah 
uang seperti yang diminta.

Untuk kasus PT DAHANA, Direktur Keuangan 
& SDM Susilo Hertanto menegaskan bahwa 
rekrutmen PT DAHANA akan diinformasikan 
secara resmi melalui website www.dahana.id. 
“Saat ini kami sedang tidak membuka lowongan 
kerja. Info resmi lowongan akan dimuat di 
media resmi kami dan dalam prosesnya tidak 
dipungut biaya apapun,” tegasnya.

Susilo Hertanto juga menyarankan jika 
terdapat hal-hal yang mencurigakan terkait 
mengatasnamakan PT DAHANA (Persero), 
masyarakat dapat mengkonfirmasikan 
langsung ke Bagian Humas melalui telepon 021 
– 837 823 17 atau melalui email ke:  corporate@
dahana.id. 

Waspada!
Penipuan Mengatasnamakan Rukrutmen DAHANA
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Komunitas sepeda PT DAHANA (Persero) 
atau sering disebut Dagoan (DAHANA Goes 
Babarengan), pada 16 Januari 2016, ikut serta 
dalam event sepeda terbesar di Indonesia 
yakni Tour de Pangandaran (TDP), adalah event 
yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari 
berbagai komunitas sepeda seluruh Indonesia.

Keikutsertaan Dagoan dalam acara yang 
diselenggarakan di Tasikmalaya ini merupakan 
ajang silaturahmi para biker, seperti yang 
diungkap oleh ketua komunitas Dagoan, Eman 
Suherman. Ia mengatakan komunitas karyawan 
pembuat handak ini sudah rutin mengikuti 
event TDP.

“Dagoan lahir di Tasikmalaya, dan selalu 
ikut acara TDP, TDP kali ini adalah yang ke tujuh 
kalinya,” terang Eman Suherman.

TDP merupakan event yang sudah digelar 
sejak 2010, diselenggarakan oleh komunitas 
Bike to Work (B2W) Indonesia yang digelar di 
Tasikmalaya, dengan agenda touring bersama 
ke Pangandaran. TDP ke-7 ini adalah salah satu 
rangkaian acara untuk memperingati 10 tahun 
gerakan moral Bike to Work yang digelorakan di 
Indonesia.

Anggota Dagoan yang ikut serta gowes 
sepeda dari Tasikmalaya ke Pangandaran 
hanya ada lima orang yakni, Budi Irfani, Eman 
Suherman, Farid Miftah, Anwar Sanusi dan Andi. 
Dan kedepan, Eman berharap akan banyak 
anggota Dagoan yang ikut acara ini.

“Ini ajang silaturahmi, dan nanti kedepan 
kita akan libatkan lebih banyak lagi biker 
Dagoan untuk ikut acara ini,” ujar Eman kepada 
Dfile. (SYA)

Sisi Lain Dahana
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Sabtu pekan kedua di bulan Januari. Tidak 
seperti biasanya, jalan propinsi jalur tengah 
Kabupaten Subang yang menyambungkan 
antara Subang dan Cikamurang, Indramayu, 
tepat di kilometer 12, nampak begitu ramai 
oleh polisi yang sedang berjaga dan mengatur 
lalulintas. Sebagian orang menyangka polisi-
polisi ini tengah melakukan operasi razia. 
Terlihat beberapa kendaraan yang berhenti dan 
memilih memutar balik arah tujuannya.

Para polisi ini, tepat berjaga-jaga di ruas 
jalan depan gedung Bale Dahana. Begitupun 
di teras selasarnya terlihat ramai oleh petugas 
kepolisian, ada yang memakai pakain dinas, 
ada pula yang mengenakan baju santai. 
Tampak pula ditempat ini pejabat PT DAHANA 
(Persero), yang ikut nimbrung dengan petugas 
kepolisian. Padahal saat itu DAHANA tengah 
libur ngantor.

Tidak lama berselang, muncullah mobil 
patroli mengiring mobil dibelakangnya. Keluar 
dari mobil itu adalah Bupati Subang Ojang 
Sohandi bersama Kapolres Subang Agus 
Nurptria. Keduanya tidak memakai baju resmi, 
Ojang Sohandi, hanya memakai kemeja putih, 
sedangkan Agus Nurptria, mengenakan baju 
setelan olah raga, kaos dan celana training. 

Keduanya, disambut langsung oleh Susilo 
Hertanto Direktur Keuangan dan SDM DAHANA. 
Memasuki gedung Bale DAHANA. Gedung yang 
diperuntukkan sebagai gedung serbaguna ini 
nampak begitu berbeda. Gedung ini tengah 
disulap menjadi lapangan bulutangkis. Tertata 
rapih, kursi dan meja pun berjajar  di pinggir 
lapangan. 

“Hari ini, mau ada pertandingan 
bulutangkis,” terang salah seorang office boy 
yang biasa ‘nangkring’ di Bale DAHANA.

Setelah melihat kondisi ruangan dan 
lapangan, Bupati Subang, Kapolres beserta 
Direktur Keuangan kembali keluar menuju 
selasar. Sudah ramai didepan beberapa orang 

tengah berdiri menunggu kedatangan seorang 
tamu.

Tibalah beberapa kendaraan memasuki 
area gedung Bale DAHANA. Inilah rombongan 
Polisi Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) yang 
dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen 
Pol. Mochgiyarto.

“Selamat Datang di PT DAHANA,” ucap 
Susilo Hertanto menyambut Kapolda Jabar.  
Jauh-jauh dari Bandung ke Kabupaten 
Subang, meski bukan dalam rangka resmi 
kedinasan, rombongan ini hendak melakukan 
pertandingan persahabatan bulu tangkis antara 
Polda Jabar melawan Polres Subang yang 
digelar di gedung serba guna Bale DAHANA.

Menurut informasi, Moechgiyarto memang 
menekuni dan hobi olahraga bulutangkis. 
Bersama anak buahnya dalam naungan PB 
Lodaya ia sering melakukan pertandingan 
persahabatan. Pada kali ini, diarena lapangan 
bulutangkis DAHANA, ia bertanding dengan 
pemain bulutangkis asal Polres Subang.

Selama pertandingan, Moechgiyarto begitu 
piawai memainkan raketnya dalam menepis 
kok yang melintas di area lapangannya, dan 
ia nampak lebih unggul dibanding lawannya. 
Permainannya membuat decak kagum para 
penonton, diantaranya pejabat DAHANA dan 
Bupati Subang, Ojang Sohandi.

Selain bermain bulutangkis, Kapolda pun 
mencoba fasilitas olahraga yang tersedia di 
Bale Dahana yaitu tenis meja. Bale DAHANA, 
memang biasa dipergunakan aktivitas olahraga 
antara lain senam, bulu tangkis, tenis meja dan 
basket. 

“Sudah jauh-jauh hari pihak Polres 
meminjam gedung Bale untuk pertandingan 
persahabatan. Malah seminggu sebelum hari 
H, mereka sudah memasang karpet lapangan,” 
terang Holly Alifiah, Senior Manajer Pelayanan 
Korporasi.

Inilah alasan, kenapa Polres Subang 
menggelar pertandingan persahabatan di 
Bale DAHANA, selain luas dan memiliki area 
lapangan bulutangkis yang memadai, gedung 
ini difasilitasi penerangan dan juga pendingin 
ruangan. (sya)

Polda Jabar dan Polres Subang
Bersua di Lapangan Bale DAHANA
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Hidup dengan aroma pertambangan seolah 
telah menjadi jiwanya.  Walau pun seorang 
wanita, dan sewaktu kecil bercita-cita ingin 
menjadi dokter, namun tidak menghalanginya 
untuk menaklukkan tantangan hitamnya 
batubara.  Dialah Elita Lelvitasari.  

N a r s i s

Elita Lelvita Sari

Menjiwai Dunia Tambang
Gadis yang lahir pada 1991 ini termasuk 

wajah baru di DAHANA.  Bergabung pada 2014 
lalu, Elita saat ini ditempatkan di Site Adaro, 
Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan.    

Jebolan Teknik Pertambangan Universitas 
Sriwijaya ini mengaku senang dengan 
pekerjaan yang dijalaninya saat ini.  Kuliah di 
Teknik Pertambangan, Elita sudah menyadari 
konsekuensinya, hidup tidak jauh dari 

pertambangan. Walau, masih menurut anak 
kedua dari dua bersaudara ini, terkadang 
kerinduan akan ‘keramaian’ tiba-tiba datang 
menghampiri.   

“Ini adalah pengalaman baru dan sangat 
menantang,” tutur gadis kelahiran Tanjung 
Enim ini kepada Dfile.

Di site Adaro, Elita dipercaya sebagai 
safety officer.   Dengan bekal Management 
Trainee di Site Karimun dan Melak, Elita 

sangat bersemangat dengan tugasnya saat 
ini.

“Bicara tentang safety tidak akan 
ada habisnya.  Semangatnya harus 

terus lebih baik lagi dari yang 
sudah ada,” tuturnya.   Elita pun 
memiliki harapan, DAHANA 
ke depan dapat menjadi 
perusahaan nomor satu 
dibidang bahan peledak dan 
jasa peledakan di Indonesia.

Elita memiliki motto 
hidup harus lebih baik, 
jangan dengar orang yang 
hendak menjatuhkan kita.   
Bicara pasangan hidup, dia 
berharap mendapatkan 
pendamping yang sehati, 
seiman dan sayang kepada 
orang tua.  (jjs)

- No. 76 / Maret - April  2016



45- No. 76 / Maret - April  2016

Tahun 1999 merupakan tahun pertamanya 
berkenalan dengan tempatnya merantau 
hingga sekarang, Kalimantan. Itu terjadi ketika 
Dudu, sapaan akrabnya, mulai bergabung 
dengan PT DAHANA (Persero). Tak tanggung-
tanggung, resmi bekerja pada 11 Maret 1999, 
hari itu juga Dudu langsung ‘dimutasi’ ke 
Kalimantan. Tepatnya di site Indo Muro Kencana 
(IMK) Kalimantan Tengah.

Lepas dari tugas kerja di IMK di tahun 2000, 
ibarat sudah berjodoh, karirnya di BUMN bahan 
peledak ini kembali ditempatkan di Kalimantan 
lagi, tepatnya sebagai supervisor di Berau Coal 
Lati. Penempatan kedua di Tenggarong, hingga 

akhirnya nasibnya berakhir di MTL Berau dengan posisi 
Superintendent Divisi Tambang Umum II sampai saat 
ini.

Lama menetap di Kalimantan, membuat pria yang 
lahir 46 tahun silam di Bandung ini berkeinginan 
jadi pengusaha perkebunan. Alasannya sederhana, 
masih banyak lahan terbengkalai dan membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat.

“Cita-cita jadi pengusaha perkebunan. Alasannya 
memanfaatkan lahan yang masih luas di Berau dan 
membuka sedikit pekerjaan bagi masyarakat yang 
membutuhkan,” kata Dudu pada Dfile. 

Bicara suka dan duka, pahit manis sudah dilakoni 
ayah tiga anak ini selama bertugas di Kalimantan sejak.  

Mulai mendapatkan ancaman dari penduduk lokal 
yang meminta jatah pekerjaan, hingga berjibaku 

di lapangan saat akses dan pendukung 
pekerjaan masih terbatas di awal tahun 
2000-an.

“Hal yang disukai adalah team work 
terasa kental serta support luar biasa. 
Ketika volume hasil produksi sesuai 
dengan target bakal diapresiasi sangat 
tinggi dari manajemen, jenjang karir di 
DAHANA pun sangat pasti,” ujar Dudu.

Yang pasti, lanjut Dudu, dengan 
motto hidup Man Sara Ala Darbi Washala 
atau Siapa yang menapaki jalan-Nya 
akan sampai ke tujuan, dirinya optimis 
cita-cita membuka kebun yang masih 
tertunda bisa segera direalisasikan. Di luar 

berkebun, Dudu juga masih ingin menuntaskan 
harapannya untuk DAHANA.

“Hal - hal yang ingin saya lakukan bersama 
DAHANA dimasa mendatang, diantaranya ingin 
memberi kepercayaan ke konsumen, bahwa 
DAHANA adalah perusahaan industri handak 
terunggul dan berdaya saing tinggi,” tutur Dudu. 

“Menjaga kepercayaan dan kepuasan 
konsumen potensial untuk meningkatkan 
market share-nya dan memaksimalkan setiap 
peluang yang ada, menjaga safety performance, 
dan mengembalikan kejayaan khususnya di 
Berau Project dan sekitarnya,” tambah pria 
penyuka gado-gado dan warna hitam ini. 

Ahli Bahan Peledak  yang bercita-cita Menjadi 
Pengusaha Perkebunan

Dudu Syamsuduha
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Kalimat Kewirausahaan sering kita kenal 
semasa kita duduk dibangku kuliah karena 
merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
kita ikuti di fakultas ekonomi, dan sekarang 
kalimat tersebut nampaknya terlupakan begitu 
saja dan disibukan oleh rutinitas kita sehari-hari 
sebagai seorang pekerja.  Dan kalimat tersebut 
seolah-olah muncul lagi begitu akan memasuki 
masa purna bakti. Para ahli mengartikan kalimat 
kewirausahaan (entrepreunership) dengan arti 
yang berbeda-beda namun pada prinsipnya 
merupakan ide inovatif dalam menjalankan 
sesuatu didalam menghadapi ketidakpastian. 
Lalu kita harus bagaimana bersikap dengan 
kondisi kita sebagai seorang pekerja  yang  
hampir  seluruh waktu kita tersita dengan 
kegiatan rutinitas? 

Saya jadi teringat kejadian yang dialami, 
sekitar tahun 1986 mungkin baru sekitar 
2-3 bulan saya diterima Dahana (waktu itu 
masih berstatus perusahaan umum), saya 
diikutsertakan perusahaan untuk mengikuti 
pelatihan kewirausahaan sesuai undangan dari 
Kadin Jabar (waktu itu Dirut Perum DAHANA 
menjabat juga sebagai ketua Kadin Kab 
Tasikmalaya).  

Sebelum pelatihan di mulai, seperti biasa 
masing-masing peserta memperkenalkan 
diri dan pas giliran saya memperkenalkan 
dari DAHANA langsung instruktur yang 
sekarang jadi pakar marketing berkata “ Nah 

ini dia perusahaan pemegang monopoli bahan 
peledak di Indonesia” dan beliau langsung 
bertanya : “Jika keputusan Presiden yang 
mengatur tataniaga bahan peledak di Indonesia 
itu di cabut apa DAHANA masih bisa hidup?” 
Saya jawab belum bisa menjelaskan berhubung 
baru diangkat sebagai karyawan dan beliau 
langsung berkata kalau begitu pertanyaan 
saya ganti : “Anda diangkat sebagai karyawan 
DAHANA melalui keputusan Direktur Utamakan? 
Nah sekarang jika keputusan tersebut dicabut 
anda siap mandiri tidak?” dengan pertanyaan 
kedua pun saya masih belum bisa menjawab, 
lalu beliau bertanya lagi: “Kalau begitu kapan 
anda siap?” lalu beliau menjelaskan, waktu itu 
berlalu sangat cepat masa-masa kita di SMP dan 
SMA serasa kemarin, terus saya balik bertanya: 
lalu sekarang langkah kita harus bagaimana 
dan beliau menjawab dengan singkat“ 
berinvestasilah…!”. Begitu juga dengan kondisi 
sekarang rasanya serasa kemarin mendapatkan 
keputusan pengangkatan sebagai karyawan 
namun kenyataannya tinggal beberapa lama 
lagi kita akan memasuki masa pensiun.

Untuk menjadi seorang wirausaha tentunya 
harus ada modal dan kemauan atau tekad 
yang kuat dari diri seseorang. Baiklah kita 
kupas permasalahan tersebut satu per satu.
Untuk mendapatkan modal tentunya harus 
ada pengorbanan dari pelaku usaha, karena 
kita sebagai seorang pegawai tentunya sukar 
untuk mendapatkan tambahan modal karena 
waktu kita sudah habis tersita di kantor, 
namun demikian kita coba telaah apa yang 
diperintahkan instruktur pelatihan di atas, 
bahwa kita harus berinvestasi!. 

Instrumen investasi yang ditawarkan saat 
ini bermacam-macam ada yang berinvestasi 
berupa: Deposito, investasi di pasar saham dan 
ada juga investasi di emas serta investasi di 
property/tanah. Investasi di deposito saat ini 
kurang menguntungkan karena tingkat inflasi 
lebih tinggi dari suku bunga deposito, kemudian 
investasi di saham atau  emas permasalahannya 
adalah kita tidak dapat mengontrol harga pasar 
dari saham dan emas, jadi investasi yang sangat 
menguntungkan menurut hemat saya disini 
kearah property, pengertian property disini baik 
gedung maupun tanah, mengapa demikian? 
Karena disamping kita mendapatkan capital 
gain dari penambahan nilai tanah/bangunan 
kita juga bisa mendapatkan cash flow dari 
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tanah/bangunan tersebut misalnya disewakan 
serta atas tanah tidak dilakukan penyusutan, 
juga untuk mendapatkan property kita tidak 
harus mengeluarkan uang senilai dari harga 
property tersebut dan cukup hanya untuk uang 
muka saja. Kesadaran melakukan investasi 
harus muncul dari diri sendiri dan kita harus 
coba berkorban yakni menunda kesenangan 
(delaying gratification, pembelian barang 
konsumtif dialihkan kepembelian barang yang 
lebih produktif. 

Apakah berarti kita dilarang bersenang-
senang? Bukan, menunda kesenangan bukan 
berarti harus menderita, kita harus mencari 
strategi agar kita bisa tetap berinvestasi untuk 
masa depan tanpa harus menderita.    

Sekarang apa hubungannya investasi 
dengan kewirausahaan? Seperti kita ketahui 
bersama, faktor utama untuk dapat menjadi 
seorang wirausaha tentunya harus ada modal 
bukan? Dengan beberapa investasi yang 
telah kita lakukan terutama dengan adanya 
capital gain atas aset yang kita miliki kita dapat 
mendapatkan tambahan modal, sehingga dari 
tambahan modal tersebut kita bisa melakukan 
suatu kegiatan usaha dan tentunya yang kita 
harapkan adanya cash flow yang surplus. 

Mengingat pentingnya investasi tersebut, 
hal tersebut saya coba terapkan dengan 
jalan mengambil rumah dan hanya dengan 
membayar uang muka sebesar 30 juta rupiah 
kita sudah memiliki sebuah rumah dan rumah 
tersebut tidak saya tempati tetapi langsung 
dikontrakan jadi untuk membayar angsuran 
bulanan dari hasil kontrakan rumah tersebut, 
beberapa tahun kemudian rumah tersebut laku 
senilai 875 juta rupiah, jadi dalam beberapa 
tahun kita mendapatkan Capital gain sebesar 
845 juta rupiah tanpa harus bekerja, juga 
investasi dalam tanah saya lakukan di sekitar 
tahun 2005, waktu itu ada yang menawarkan 
tanah masih di wilayah kota Tasikmalaya 
dengan harga hanya Rp 100.000,- per tumbak 
dengan luas 400 tumbak(5.600 m2) jadi nilai 
pembelian sebesar Rp 40 juta, karena ingat akan 
pentingnya berinvestasi maka  saya beli tanah 
tersebut dan langsung saya tanami kayu merbau 
mengapa kayu merbau yang dipilih? Kayu 
merbau merupakan tanaman yang hidupnya 
dihutan dan termasuk kayu keras sehingga 
tidak memerlukan pemupukan sehingga tidak 
memerlukan biaya operasional. Saat itu jalan 
menuju kesana sangat jelek sehingga banyak 
orang yang tidak tertarik membelinya, namun 
sesuai dengan perkembangan tanah tersebut 

sudah ditawar 1 juta rupiah per tumbak, berarti 
apabila kita jual kita akan mendapatkan capital 
gain sekitar Rp 360 juta dalam kurun waktu 
beberapa tahun, namun saya tidak menjualnya 
karena hasil dari kayu merbau jika dipanen 
kelak akan mendapatkan keuntungan yang 
besar, dimana sekarang jenis merbau harganya 
mencapai 8 – 19 juta per m3 sehingga kita 
mendapatkan cukup modal untuk kegiatan 
wirausaha. Setelah kita mendapatkan tambahan 
modal tersebut, baru kita melangkah untuk 
melakukan kegiatan kearah wirausaha yakni 
menciptakan suatu kegiatan usaha yang 
mendapatkan cash flow yang surplus. 

Masalah yang paling besar yang dialami 
untuk menjadi seorang wirausaha adalah adanya 
semacam keragu-raguan untuk melangkah 
kesana, dan untuk menghilangkan keragu-
raguan tersebut memerlukan keberanian untuk 
mengambil keputusan kearah sana. Selama 
beberapa tahun saya menjadi anggota tim PUKK  
atau bahkan menjadi ketua PKBL tampaknya 
hanya faktor keberanian yang merupakan faktor 
terpenting untuk menjadi seorang wirausaha, 
walaupun tingkat pendidikan mereka relatif 
rendah tapi toh mereka mampu menjadi 
pengusaha dan kehandalan mereka terbukti 
walaupun diterpa resesi ekonomi mereka tetap 
tegak berusaha.

Untuk pemilihan jenis usaha  yang  akan 
dilakukan, ada beberapa catatan yang perlu 
diperhatikan diantaranya :

1. Bidang usaha yang akan dilakukan 
hendaknya merupakan kegiatan yang 
disukai (hobi) sehingga dapat dijalani 
dengan senang hati.

2. Karena kita sebagai karyawan tentunya 
pola penerimaan hasil harus seirama 
dengan sewaktu kita masih aktif (misalnya 
membuat rumah kontrakan dsb) yang 
pembayarannya dilakukan setiap bulan.

3. Perlu adanya mental yang kuat, untuk 
mendapatkan pola mental yang kuat dapat 
diperoleh dengan mengikuti workshop, 
seminar atau pelatihan.

4. Lakukan secara teratur evaluasi baik bulanan 
maupun tahunan serta bandingkan antara 
target dengan realisasi dan apabila ada 
deviasi lakukan segera evaluasi.

5. Yang terakhir adalah tidak lupa berdo’a.

Itulah sedikit tulisan dan semoga dapat 
dijadikan sebagai masukan serta dapat 
bermanfaat bagi kita semua. (Tulisan dalam 
program Manajer Menulis)
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