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Kebersamaan membuat kita merasa kuat dan 
akhirnya betul-betul menjadi kuat. Kehidupan 
mengharuskan kita memiliki rasa kebersamaan, 
karena saat bersama diri kita menjadi utuh.  
Mungkin itu kata bijak yang cocok dengan apa 
yang dilakukan oleh PT DAHANA (Persero) pada 
awal Agustus 2016 lalu.

Perusahaan bahan peledak pelat merah 
ini mengadakan Employee Gathering ke 
Yogyakarta. Tidak hanya karyawan yang ada di 
Kantor Pusat Subang, Kantor Cabang Jakarta 
dan Tasikmalaya saja yang ikut serta.  Karyawan 
yang berada nun jauh di site project pun ikut 
diboyong dalam rangka One Heart One Goal.

Apa harapannya?  Seperti kata bijak di atas, 
DAHANA menjadi kuat, dan betul-betul kuat 
karena adanya kebersamaan. Menjadi satu 
kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan 
yang sama, kemajuan perusahaan.

Redaksi Dfile mengangkat laporan 
utama edisi kali ini tentang Employee 
Gathering DAHANA. Kegiatan sarat makna 
ini menggandeng BUMN lainnya. Pesan 
sinergi nampak jelas ingin disampaikan 
oleh manajemen DAHANA. Senada dengan 
semangat Employee Gathering, sinergi sejatinya 
adalah kebersamaan antara sesama BUMN 
untuk saling memanfaatkan potensinya.

Masih tentang sinergi, DAHANA dan Jasindo 
melanjutkan kerjasama di bidang asuransi.  
DAHANA menggunakan jasa asuransi Jasindo 
sejak tahun 1990an hingga saat ini yang 
diperpanjang oleh kedua belah pihak.

Pembaca yang budiman,

Selain Employee Gathering, dalam Agustus 
2016 ini DAHANA bersama seluruh BUMN 
mengadakan ‘hajatan’ nasional dalam tajuk 
BUMN Hadir Untuk Negeri dalam memperingati 
HUT RI ke-71. Berbagai kegiatan digelar 
untuk memeriahkan event kemerdekaan ini.  
DAHANA sendiri menyelenggarakan jalan sehat 
bersama warga hingga permainan tradisional 
tujuhbelasan.

Kabar dari SITE, DAHANA kembali 
mengibarkan bendera di Binungan. Setelah 
sekian lama meninggalkan Binungan, DAHANA 
kembali untuk memberikan pelayanan 
terbaiknya untuk konsumen yang berada di 
sana.  Bagaimana ceritanya? Ada di rubrik SITE 
edisi kali ini.

Dan jangan lupa, di rubrik NARSIS ada dua 
srikandi DAHANA dengan lain cerita.  Kami dari 
redaksi mengucapkan selamat membaca Dfile 
edisi 79.

Kebersamaan Membuat Kuat
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Kata Manajemen

Saat orang masih berpacaran dan sudah 
memutuskan untuk segera menikah, kedua 
sejoli selalu punya jurus andalan saat berkonflik 
dan selalu bisa menghindarkan dari kondisi 
terburuk berupa perpisahan. Setiap orang 
yang sudah menikah tentu tak terhitung lagi 
berapa frekuensi pengucapannya, kata ampuh 
itu tak lain adalah ‘kita saling melengkapi’ atau 
‘aku terima kekuranganmu dan kamu terima 
kekuranganku.

Sama halnya dalam sebuah perusahaan. Bos 
tertinggi tak akan bisa bekerja tanpa kehadiran 
office boy yang setiap hari membersihkan 
ruangannya. Seorang satpam sama pentingnya 
dengan accounting, engineer, dan lainnya. Tanpa 
satpam, kantor atau pabrik akan kemalingan 
setiap hari. Yang membedakan hanya struktur 
organisasi yang menempatkan orang di atas 
dan di bawah. Kepala letaknya di atas, kaki di 
bawah, fungsinya sama-sama penting.

Dalam pengelompokan fungsi perusahaan 
pun setiap divisi punya peran dan sama 
pentingnya. Tak ada yang lebih penting dari 
semua divisi yang ada, divisi korporasi dianggap 
sebagai cost center alias divisi yang kerjanya 
mengeluarkan tanpa menghasilkan uang bagi 
perusahaan, anggaplah sebagai isteri yang tak 
bekerja dalam rumah tangga. Sementara divisi 
lain dianggap lebih susah payah karena sebagai 
profit center, atau yang mencetak pendapatan, 
anggaplah sebagai suami dari kehidupan 
rumah tangga yang cari uang di luar. 

Dengan analogi orang berpacaran, suami 
isteri, dan fungsi masing-masing bagian tubuh 
dan organ, semua sama pentingnya. Seperti 
kelanggengan rumah tangga suami isteri, 
hubungan dan kesetaraan antar divisi itu ‘saling 
melengkapi’. 

Divisi yang masuk profit center memang bisa 
menghasilkan uang, tapi apa bisa operasional 
bekerja dengan baik jika tak ada divisi korporasi 
yang mengurusi rekrutmen karyawan, 
inventarisasi dan pengadaan aset, mengurusi 
asuransi kesehatan karyawan, mengurusi 
pembayaran pajak, dan pekerjaan-pekerjaan 
lainnya. Begitu pun dengan sesama divisi profit 
center. 

Tak ada yang lebih penting di masing-
masing divisi, semua sama pentingnya. 
Kesimpulannya, jika kemunculan ego sektoral 
antar divisi artinya ada keengganan rasa saling 
melengkapi. Dalam hubungan rumah tangga, 
ketiadaan saling melengkapi berujung pada 
perceraian. 

Sederhananya, semua punya tugas 
masing-masing. Suami pencari uang, tugas 
isteri mengurus anak, membereskan rumah, 
mengelola pengeluaran. Si isteri memang hanya 
berdiam di rumah tanpa menghasilkan uang, 
namun apa sama pentingnya dan setaranya 
dengan si suami. Begitu pun dengan divisi-

divisi profit center, ibarat saudara sekandung 
dalam rumah.

Employee Gathering tahun ini telah 
menyatukan kita sebagai bagian keluarga 
besar DAHANA.  Dengan semangat One Heart 
One Goal, kita akan menunjukkan kinerja yang 
lebih baik untuk kemajuan perusahaan.   Ingat, 
tujuan perusahaan tidak akan tercapai jika kita 
centang perenang.  Maka bersatu padu saling 
melengkapi adalah komitmen kita bersama.  
Dahana, be excellent!

Setiap kekurangan pasangan serasa jadi 
pemanis dalam hubungan emosional ketika 
diterima dan diterjemahkan dengan ‘kita 
saling melengkapi. Indah bukan? Wajah pas-
pasan, kantong cekak, karakter buruk bawaan, 
dan segala nasib yang kurang baik bisa jadi 
indah saat pasangan menyebut ‘kita saling 
melengkapi’. Setelah menikah pun, sudah tak 
terhitung berapa pasangan yang terselamatkan 
dari kata mukjizat itu.

Tiada di dunia ini yang bisa seimbang tanpa 
saling melengkapi, Tuhan menciptakan semua 
yang ada di alam saling melengkapi. Dalam 
bagian tubuh semua sama pentingnya, mata, 
jantung, tangan, kaki, usus, kaki, otak, anus, 
semua sama pentingnya. 

Orang kerap menyebut, otak di kepala bagian 
terpenting tubuh karena mengendalikan semua 
aktivitas dan alam pikiran manusia. Sementara 
anus yang memiliki tugas membuang kotoran 
dianggap kodratnya lebih rendah. Padahal 
anus pun sama pentingnya dengan otak. Apa 
yang terjadi kalau anus tak berfungsi dengan 
baik? Wasir dan segala penyakit lainnya yang 
muncul, meski kotor anus jadi bagian yang sama 
pentingnya yang membuat kita tetap hidup.

Suami dan Istri dalam Perusahaan

Budi Antono
Direktur Utama
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Heri Heriswan
Direktur Teknologi & Pengembangan

Budi Antono
Direktur Utama

Susilo Hertanto
Direktur Keuangan & SDM

Bambang Agung
Direktur Operasi
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Pada suatu hari, ada sebuah sarang elang 
yang berada di lereng bukit, pada sarang 
tersebut terdapat 5 butir telur elang yang 
sedang di erami oleh induknya. Akan tetapi 
pada suatu hari telah terjadi gempa kecil yang 
terjadi di lereng bukit tersebut, hal tersebut 
menyebabkan 1 butir telur atau salah satu 
butir telur tersebut terpental dari sarangnya 
dan terjatuh menggelinding ke bawah. Telur 
tersebut cukup kuat sehingga tidak pecah ketika 
menggelinding kebawah, Beruntungnya ketika 
bergelinding kebawah, telur tersebut justru 
masuk kedalam sebuah sangkar ayam. Didalam 
sangkar tersebut terdapat seekor ayam betina 
yang sedang mengerami telur telurnya. Melihat 
ada sebutir telur didekatnya ayam betina itu 
justru berfikir kalau telur itu adalah salah satu 
telur ayam miliknya, sehingga dia memasukkan 
telur tersebut dan mengeraminya bersamaan 
dengan telur telur dia yang lainnya.

Beberapa hari kemudian menetaslah satu 
persatu telur telur yang dikerami oleh induk 
ayam betina tersebut. Diantara anak anak ayam 
yang baru saja menetas ada satu ekor yang 
berbeda diantara anak anak ayam yang lainnya. 
Satu ekor tersebut ialah seekor anak elang yang 
telah terpisah dengan dari induknya semasa dia 
masih sebuah telur dan kemudian dia dikerami 
oleh ayam betina. Kita ia terlahir di lingkungan 
keluarga ayam. Lama kemudian Elang kecil itu, 
tumbuh bersama anak-anak ayam lainnya. Dan 
si Elang kecil itupun percaya bahwa ia adalah 
seekor anak ayam. Ia juga mencintai sangkar 
dan induk ayam, namun, ada keinginan lain di 
hati kecilnya.

Elang kecil itu, suatu ketika, melihat elang-
elang besar yang sedang mengepakkan 
sayapnya yang indah di angkasa. Ia kagum 
sekali dengan kegagahan mereka.

“Andai aku dapat terbang seperti burung 
burung itu.” ucapnya sambil menatap langit.

Mendengar ucapan elang itu, anak anak 
ayam tertawa sambil meledek si elang kecil itu.

“Hahaha.. kamu jangan bermimpi untuk 
bisa terbang seperti mereka, Kamu itu seekor 
ayam, dan ayam tidak akan bisa terbang seperti 
burung burung itu!” – ucap anak ayam.

Anak-anak ayam tersebut terus 
menertawakan si elang kecil itu, tapi si elang itu 
tetap saja menatap ke arah langit memandangi 
kekaguman burung burung elang yang terbang 
dengan gagah.

Bertempat di Gedung  Kementerian BUMN 
lantai 21 Jalan Merdeka Selatan Jakarta,  
Persatuan Darma Wanita  Kementerian BUMN 
menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah 
dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-71.  Acara 
donor darah ini mengusung  tema “Sumbangan 
darah anda menyelamatkan nyawa mereka”.

 Acara yang  dibuka oleh Menteri BUMN 
RI Rini Soemarno ini diikuti hampir 250 orang 
yang rela mendonorkan darahnya.  Termasuk  
Menteri BUMN RI sendiri sebagai pendonor 
pertama, kemudian diikuti para pejabat dan 
karyawan di lingkungan Kementerian BUMN 
serta seluruh perwakilan BUMN yang hadir.

Antusiasme para peserta donor darah sudah 
terlihat sejak pukul  7.30  pagi.   Antrian panjang  
nampak memadati ruangan tempat pendaftaran 
kegiatan donor darah ini. Termasuk PT DAHANA 

Setiap hari si elang kecil itu terus 
memandangi dan melihat burung burung elang 
yang sedang terbang dengan gagahnya, dan ia 
terus berandai andai untuk bisa terbang tinggi 
seperti burung burung itu, tapi setiap hari juga 
dia selalu di ejek dengan keluarga ayamnya.

Karena setiap hari dia selalu di ejek oleh 
anak anak ayam serta di nasehati oleh induk 
ayam bahwa dia hanya seekor ayam yang tidak 
mungkin bisa terbang membuat si anak elang 
kecil tersebut menjadi pesimis akan mimpinya 
tersebut. Dengan banyaknya ejekan dan 
nasihat yang sering dia dengarkan membuat si 
elang tersebut menghentikan dan melupakan 
mimpinya dan hidup seperti layaknya ayam 
biasa. Setelah sekian lama dia hidup menderita 
menjadi seekor ayam akhirnya lama kelamaan 
elang kecil tersebut mati.

Kita dapat belajar dari kisah fiktif di atas.  
Memang kita tidak dapat memilih siapa yang 
melahirkan kita, dan hidup dikeluarga apa 
ketika kita baru lahir. Tapi yang harus kita 
percayai bahwa, ketika kita dilahirkan di dunia 
ini, kita terlahir dalam keadaan sama dengan 
bayi lainnya. Ketika orang lain bisa menjadi 
sesuatu yang mereka impikan tentunya kita 
juga dapat mewujudkan mimpi kita juga. 
Terkadang memang pada saat kita memiliki 
mimpi dan ingin berusaha mewujudkan mimpi 
kita, selalu saja ada orang yang meremehkan 
mimpi kita dan berfikir bahwa kita tidak akan 
bisa mewujukan mimpi kita.

Kita akan menjadi apa yang kita percayai 
dan kita impikan jika kita mau berusaha dan 
berkerja keras untuk mewujukan mimpi itu. 
Jangan takut gagal jangan takut akan hinaan 
orang lain, selama itu tidak merugikan orang 
lain, lakukanlah dan gapai lah mimpi yang kita 
percayai bahwa kita mampu melakukannya, 
karena mimpi yang dapat terwujud ialah 
mimpi yang kita yakini bahwa kita dapat 
mewujudkannya.

(Persero), BUMN pembuat bahan peledak ini, 
turut pula mengirimkan karyawannya  untuk 
berpartisipasi di kegiatan sosial tersebut.

“DAHANA mengirimkan perwakilan 
pendonor dari Kantor Perwakilan Jakarta,” 
ungkap Didik Dwi Cahyono, Kepala Kantor 
Jakarta seusai mendonorkan darahnya.

“Saya memang sering ikut menjadi peserta 
donor darah.  Selain bertujuan berbagi dengan 
sesama, badan rasanya enak dan segar,” tambah 
pria yang memiliki golongan darah A ini.

Kegiatan donor darah ini adalah agenda 
rutin yang setiap tahunnya digelar oleh  
Persatuan Darma Wanita Kementerian BUMN,  
salah satu wujud kepedulian BUMN kepada 
Bangsa ini, karena “BUMN Hadir Untuk Negeri”. 
(aan)

DAHANA Dukung Aksi Donor Darah Kementerian BUMNKita Akan Menjadi Apa Yang Kita Percayai

File liputan

- No. 79 / September - Oktober  2016 - No. 79 / September - Oktober  2016

� �� �� ����

Donor Darah. Perwakilan karyawan Dahana peserta donor darah berfoto bersama dengan Ibu Deputi PISM.
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Di kesempatan terakhir, Budi Antono juga 
menerangkan tentang kerjasama konsorsium 
roket nasional yang membuat Roket Rhan 122. 
“Hingga saat ini roket RHAN 122 telah diuji coba 
dengan daya jelajah lebih dari 30 km,” terang 
Budi.

Menteri Rini yang menyimak penjelasan 
tersebut memuji kiprah Dahana. Menurutnya, 
perkembangan ini sangat bagus. Kunjungan 
singkat ini diakhiri dengan foto bersama di 
booth DAHANA.

Sebagai informasi, IBD Expo 2016 adalah 
forum bisnis dan pameran dagang berskala 
internasional yang merupakan manifestasi 
semangat dan solidaritas komunitas bisnis 
Indonesia, terutama BUMN. Ajang ini diharapkan 
dapat mewujudkan sinergi kemitraan dan 
akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional 
melalui perdagangan, investasi serta pariwisata. 
Rangkaian kegiatan dalam acara ini antara lain 
pameran, konferensi internasional dengan 
pembicara dari BUMN Singapura dan Tiongkok, 
seminar, deklarasi ASEAN News Agency, temu 
bisnis, customer gathering, pameran peluang 
karir di BUMN, hiburan, Malam Penghargaan 

FH BUMN Gelar Panggung Meet & Greet

Forum Humas BUMN turut memeriahkan 
perhelatan IBD Expo 2016.  Forum yang 
menaungi para humas BUMN ini menyediakan 
Panggung Meet & Greet yang diisi dengan 
berbagai acara. 

Selain menggelar acara andalan PR Tanpa 
Batas,  FH BUMN juga menghadirkan tarian 
daerah, hiburan band dan Vocal Group hingga 
game dan doorprize.

Menurut Ketua FH BUMN Ahmad Reza, 
kehadiran Panggung Meet & Greet ini sebagai 
bagian dari upaya mendekatkan FH BUMN dan 
sebagai ajang sosialisasi kegiatan-kegiatan FH 
BUMN.

“Acara yang disuguhkan sangat variatif.  
Dari seminar hingga performance insan Humas 
BUMN.  Diharapkan gelaran Panggung Meet & 
Greet ini memberikan warna dalam IBD Expo 
dan menambah ilmu insan Humas BUMN,” tutur 
Ahmad Reza.  (jjs)

Menteri BUMN RI Rini Soemarno 
mendampingi Wapres Jusuf Kalla membuka IBD 
Expo 2016 di Jakarta Convention Center  pada 
8 September 2016.  Setelah acara pembukaan, 
Menteri Rini berkeliling mengunjungi booth 
peserta pameran, salah satunya booth milik PT 
DAHANA (Persero) yang berada di Hall B JCC.

Kunjungan ke Booth Dahana ini disambut 
langsung oleh Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) Budi Antono dan Komisaris Mustar 
Bona Ventura.  Budi Antono memaparkan 
secara singkat perkembangan bisnis DAHANA 
melalui benda pamer yang ada di booth, satu 
diantaranya BOMB P 100 LIVE untuk pesawat 
Sukhoi dan F 16.

“DAHANA telah mendapatkan proyek 
pembuatan Bomb P 100 Live dari pemerintah 
sebanyak 517 buah, bom ini diproduksi di 
Subang Jawa Barat,” ungkap Budi.

Budi Antono juga melaporkan inovasi truk 
pengangkut bahan peledak yang diberi nama 
Mobile Manufacturing Truck (MMT). “Truk ini 
seperti pabrik bahan peledak berjalan yang 
beroperasi di area tambang,” lanjut Budi.

Ekshibitor, serta pitching Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan BUMN.

Acara yang dilaksanakan pada 8 September 
sampai 11 September di Jakarta Convention 
Center ini mengundang Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Singapura, Temasek, dan BUMN 
China.

Dalam sambutan pembukaan IBD Expo 
2016, Wapres Jusuf Kalla banyak menyinggung 
soal efisiensi dalam tubuh perusahaan 
BUMN. “Untuk memenangkan persaingan, 
pemenangnya adalah siapa yang paling efisien. 
Kita punya PLN kita punya PT Pos dan yang lain,” 
kata Wapres Jusuf Kalla.

“Dulu persaingan terjadi antara BUMN 
dan swasta, sekarang (persaingannya) bumn 
Indonesia dengan BUMN Singapura dan juga 
Malaysia. Persaingan terjadi dengan segala level 
dan pemenangnya adalah efisiensi,” lanjutnya. 

Sementara itu, Menteri Rini dalam 
sambutannya berharap ajang IBD Expo ini 
digunakan sebaik-baiknya oleh BUMN.

“IBD Expo 2016 berfungsi sebagai tempat 
untuk promosi, interaksi, pendidikan, negosiasi 
dan transaksi untuk para pelaku bisnis dengan 
mitra, pelanggan, dan stakeholder mereka. 
Hal ini juga merupakan bagian dari upaya 
membangun kesadaran publik atas prestasi, 
inovasi, kreativitas dan peran BUMN dalam 
membangun negeri,” ujar Menteri BUMN Rini 
M. Soemarno yang dijadwalkan hadir untuk 
memberikan kuliah umum bagi para direksi 
dan pejabat eselon I BUMN di acara tersebut.

Menteri Rini Puji Kemajuan DAHANA
IBD EXPO 2016

Menteri BUMN diapit Komisaris Mustar Bona Ventura 
dan Dirut Budi Antono (Kanan)
Menteri BUMN diapit Komisaris Mustar Bona Ventura 
dan Dirut Budi Antono (Kanan)

Direktur Utama Budi Antono memberikan penjelasan Bomb P 100 L 
kepada Menteri BUMN di Booth DAHANA
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“Jika kebijakanZ bersifat untuk seluruh 
BUMN, FHCI bisa ikut merumuskan yang 
akhirnya bisa disampaikan ke Kementerian 
BUMN sehingga bisa menjadi aturan yang nanti 
bisa digunakan secara bersama,” terang Imam 
Bustomi kepada Dfile. (03/08).

 Disisi lain, lanjut Bustomi, jika ada program-
program yang berkaitan dengan human 
capital, FHCI bisa memberikan saran kepada 
kementerian, ini menurutnya sangat membantu 
karena masih minimnya resources sebanyak 
BUMN yang ada.

“Kita bisa bekerjasama dengan FHCI.  
FHCI menugaskan orang-orangnya yang ahli 
dibidang tertentu, seperti kemarin seorang 
psikolog karena kita terkait lembaga assessment 
center untuk menyeleksi assessment center.  
Termasuk didalamnya membuat standar apa 
yang perlu diacunya,” ungkapnya.

Dengan adanya pembentukan Holding, 
kedepan menurut Imam Bustomi, FHCI bisa 
menyiapkan talent –talent untuk pemimpin 
masa depan dalam rangka mendukung Holding 
Company.

“Sehingga ketika kementerian butuh talent 
pemimpin yang akan ditempatkan pada posisi 
itu dia sudah siap,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Herdy 
Harman menerangkan bahwa kegiatan diskusi 

Dari 22 direktur SDM yang hadir dalam 
agenda ini, 18 suara memilih Herdy Harman 
menjadi calon kandidat ketua umum FHCI, dan 
4 suara memilih abstain. Dengan munculnya 
satu nama, maka secara aklamasi Herdy Harman 
terpilih untuk melanjutkan kembali jabatan 
Ketua Umum FHCI periode 2016-2019.

Sementara itu perolehan kandidat calon 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FHCI, muncul 
6 nama yakni Susilo Hertanto (DAHANA) 
mendapat 3 suara, Muhammad Ali (PLN) 2 
Suara, Seger Budi Harjo (PTPN) 2 suara, M. Najib 
Fauzan (Jasa Marga) 2 suara, Djoko Retnadi 
(RNI) 1 Suara dan Tri Andayani (LEN) 1 suara. 
Sedangkan 11 suara lainnya memilih abstain.

Melihat nama kandidat dan suara terbanyak 
maka forum menyepakati memilih Susilo 
Hertanto menjadi Sekretaris Jenderal FHCI 
mendampingi Ketua Umum Herdy Harman 
untuk tiga tahun kedepan. 

Kepada Pimpinan FHCI yang baru, Ahmad 
Bustomi menaruh harapan besar kepada 
pemimpin FHCI untuk terus melakukan 
program-program kerja untuk kemajuan 
seluruh BUMN dan ikut serta menjadi supporting 
Kemeterian BUMN.

 “Pemimpin FHCI harus memikirkan 
kemajuan BUMN seluruhnya, tidak hanya 
berpikir untuk kemajuan perusahaannya,” kata 
Imam Bustomi. (SYA)

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) 
BUMN menggelar Sharing Session  pada 3 
Agustus 2016.  Acara yang dihelat di Gedung 
Auditorium Kampus Dahana Subang ini dihadiri 
oleh para direktur SDM perusahaan BUMN, 
akademisi dan pemerhati SDM.

Mengangkat tema “HCM Model For 
Holding Company” FHCI menghadirkan tiga 
orang panelis  yaitu Direktur SDM & Umum 
PT Pertamina Dwi Wahyu Daryoto , Prof. Ernie 
Tisnawati Sule dari UNPAD DBI, dan Denny 
Turner dari Mercer Principal.

Acara ini pun dihadiri oleh Asisten Deputi 
Manajemen SDM Eksekutif  BUMN, Imam 
Bustomi. Dengan adanya FHCI, menurut 
Bustomi diharapkan gap antar perusahaan 
BUMN bisa terpetakan, karena di FHCI 
kumpulan para direktur SDM.

seperti ini sudah sering dilakukannya.  Namun 
untuk diskusi yang bertama terkait Holding 
Company ini merupakan yang pertama kalinya. 

Dari 118 BUMN, Baru 35 BUMN Aktif 
Menjadi Anggota FHCI

Sebagaimana diketahui, Forum Human 
Capital Indonesia (FHCI) adalah wadah bagi 
para pengelola manajemen human capital di 
lingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, 
melakukan pembelajaran dan sinergi bagi 
para anggotanya untuk kemajuan pengelolaan 
human capital di Indonesia.

Forum ini bermula dari usulan para direktur 
SDM BUMN yang tengah melakukan acara 
silaturahmi di tahun 2006.  Satu tahun kemudian, 
tepatnya pada 8 Juni 2007 terbentuklah FHCI.  
Namun baru di tahun 2015 FHCI sah berbadan 
hukum. Periode kepemimpinan FHCI selama 
tiga tahun, periode terakhir tahun 2016 
dipimpin oleh Herdy Harman, Direktur SDM PT 
Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk.

Dalam pertemuan FHCI yang digelar 
di Kampus Dahana Subang, selain sharing 
session Holding Company, diagendakan 
juga Rapat Anggota Tahunan FHCI untuk 
membahas AD/ART, penyampaian laporan 
pertanggungjawaban pengurus, dan memilih 
pemimpin baru FHCI periode 2016-2019.

Dalam laporan pengurus disampaikan 
bahwa sampai saat ini  baru 35 BUMN dari 118 
BUMN yang aktif menjadi anggota FHCI.

“Seluruh anggota FHCI itu ada 118, 
namun direktur SDM BUMN yang aktif hanya 
35 perusahaan. Keaktifan anggotanya itu 
dibuktikan dengan membayar iuran wajib dan 
iuran sukarela,” terang Herdy Harman, Ketua 
FHCI.

Adapun yang hadir dalam pertemuan Rapat 
Anggota FHCI kali ini sebanyak 22 direktur 
SDM, serta 7 lainnya diwakili oleh bagian SDM 
perusahaannya. 

Direktur SDM Telkom dan DAHANA  
Pimpin FHCI

Direktur SDM PT Telekomunikasi Indonesia 
(Telkom) tbk, Herdy Harman terpilih kembali 
secara aklamasi menjadi Ketua Umum Forum 
Human Capital Indonesia (FHCI) dalam Rapat 
Anggota Tahunan FHCI yang digelar di Kampus 
Dahana ini. 

FHCI Gelar Diskusi tentang Holding Company
Dari 118 BUMN, baru 35 BUMN aktif sebagai anggota FHCI.  Dalam RAT kali ini Hardy 

Harman terpilih kembali menjadi Ketua FHCI periode 2016 – 2019 didampingi Sekjen FHCI 
terpilih Susilo Hertanto.

Sharing Session Holding Company

Ketua dan Sekjen FHCI terpilihKetua dan Sekjen FHCI terpilih
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Soal fasilitas, gerbong Kawis yang disewa 
DAHANA ini didesain seperti halnya ruang 
keluarga, bukan tempat duduk dalam kereta 
api berjadwal umumnya yang berderet. Kursi 
penumpang dibuat mengelilingi dinding 
gerbong, plus fasilitas tambahan berupa 
restoran mini sampai perangkat karouke.

Kenikmatan menumpang KLB membuat 
jauhnya perjalanan ke Yogjakarta seolah tak 
terasa. Setelah menempuh hampir 7 jam 
perjalanan, KLB pun tiba di Stasiun Brambanan, 
stasiun kereta terdekat dengan Kompleks Candi 
Prambanan. Terletak di Kecamatan Prambanan, 
Kabupaten Klaten.

Tanggal 5-7 Agustus bisa jadi hari paling 
ditunggu untuk karyawan PT  DAHANA (Persero). 
Tak lain dan tak bukan adalah tibanya liburan 
bersama dalam Employee Gathering perusahaan 
BUMN bahan peledak ini.

Dengan mengusung tema “One Hearth 
One Goal”, Kota Gudeg, Yogyakarta dipilih jadi 
destinasi liburan tahunan perusahaan tahun ini.

Menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB) 
milik anak perusahaan PT KAI, PT KAI Pariwisata, 
dengan gerbong khusus nan nyaman, peserta 
gathering berangkat dari Stasiun Gambir pada 

Sebagai informasi, Cagar Budaya Candi 
Prambanan ini terbilang unik lantaran terletak di 
dua provinsi.  Pintu masuk dan beberapa candi 
kecil berada di wilayah Kecamatan Prambanan, 
Kabupaten Klaten yang masuk Jawa Tengah, 
sementara lokasi candi utama berada di kawasan 
yang masuk Kecamatan Prambanan, Kabupaten 
Sleman yang berada di sisi Yogyakarta.

Perjalanan selanjutnya, hanya dibutuhkan 
waktu kurang dari 30 menit menuju ke Restoran 
Prambanan Garden, lokasi makan malam 
dengan latar belakang Candi Prambanan.   

pukul 11.00 yang membawa karyawan yang 
berkantor di MT Haryono Jakarta, dan kemudian 
KLB sampai di Stasiun Pegaden Baru untuk 
menjemput karyawan dari KAMPUS DAHANA 
Subang pada pukul 14.00.

KLB atau yang lebih dikenal dengan kereta 
wisata (Kawis) adalah kereta api yang digunakan 
untuk keperluan khusus, yakni untuk pariwisata. 
Kereta wisata ini dapat disewakan untuk 
keperluan reuni, gathering, launching produk, 
bahkan pernikahan. Jadwalnya pun di luar 
jadwal reguler dan beroprasi sesuai dengan 
pesanan.
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Cerita Petualangan Seru dari Lereng Merapi
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Selanjutnya tepat pukul 22.30, usai gelaran 
pertunjukan sendratari, para peserta kemudian 
melanjutkan perjalanan ke Yogjakarta dan 
menginap di Hotel Inna Garuda, yang lagi-lagi 
dikelola oleh BUMN yakni, PT Hotel Indonesia 
Natour. Di hotel yang terletak di jantung kota 
persis di  kawasan Malioboro inilah peserta 
gathering menginap selama 2 hari.

Menurut Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) Budi Antono, acara ini juga sebagai 
bagian untuk membangun sinergi dengan 
BUMN lain sehingga menjadi role model bagi 
BUMN lain untuk saling menggunakan potensi 
masing-masing BUMN.

“Kami menggandeng 4 BUMN lainnya dalam 
kegiatan ini.  Semoga menginspirasi perusahaan 
lain untuk saling bersinergi, salah satunya dalam 
dunia pariwisata,” pungkas Budi Antono.

Selain itu, lanjutnya, acara ini bertujuan untuk 
membangun kebersamaan di antara karyawan 
dan manajemen sebagai kesatuan yang utuh.   
“Selain itu, acara ini sebagai ungkapan syukur 
atas pencapaian kinerja perusahaan dan sebagai 
upaya meningkatkan soliditas team work untuk 
menghadapi tantangan berikutnya,’’ ungkap 
Budi.

Kegiatan employee gathering dengan 
mengusung semangat Sinergi BUMN ini 
mendapat dukungan dari Deputi Pertambangan, 
Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN 
F. Harry Sampurno.  Dalam cuitannya di twitter, 
Harry mengatakan bahwa sinergi adalah pilar 
pengembangan BUMN Indonesia, “Yess...Sinergi 
adalah salah satu pilar pengembangan sinergi 
Indonesia,” begitu bunyi cuitannya.

Esok paginya, usai sarapan, acara 
yang paling ditunggu oleh sekitar 200 
orang peserta ini pun tiba. Apalagi kalau 
bukan bertualang di alam terbuka dalam 
kegiatan Lava Tour ke Gunung Merapi. 

Lava Tour Merapi 

Suasana pagi masih menyelimuti lereng 
kaki Gunung Merapi saat semua peserta 
bersiap melakukan touring.   Sinar mentarinya 
memberikan kehangatan kepada setiap yang 
kena terpaan sinarnya. Begitu pula dengan 
rombongan Employee Gathering PT DAHANA 
(Persero), pagi itu yang tengah sibuk melakukan 
pemanasan sebelum ‘menaiki’ Gunung Merapi.

Mengawali ekspedisi dengan memilih start 
di Hotel Griya Persada yang tepat berada di 
kaki Gunung Merapi, rombongan Employee 
Gathering DAHANA bersiap dengan agenda 
Lava Tour Merapi.  Sebelum acara dimulai, 
pemandu pun memberikan pengarahan kepada 
semua peserta.  

Selepas breefing singkat tersebut, peserta 
yang sudah bersiap menuju jeep masing-masing 
itu, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya agenda 
tambahan.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi 
Antono naik ke atas jeep.   Dengan pengeras 
suara, mantan Direktur Operasi DAHANA ini 
memberitahukan bahwa ada informasi penting 
yang akan disampaikan seraya memanggil Bayu 
Anggoro, Senior Manager PSDM & Organisasi.

Sinergi BUMN

Sinergi BUMN kembali ditunjukkan DAHANA 
dalam gathering kali ini. Selain mengandalkan 
moda transportasi dari Perum Damri, jamuan 
galadinner romantis di Candi Prambanan juga 
menggunakan pelayanan yang disediakan 
BUMN pengelola kawasan Candi Borobudur, 
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, 
dan Ratu Boko.

Selama galadinner, peserta gathering 
dihibur dengan suguhan sendratari Ramayana 
yang merupakan bagian dari pelayanan yang 
disediakan pengelola Candi Prambanan 
tersebut.

Sendratari Ramayana sendiri merupakan 
sebuah pertunjukan yang menggabungkan 
tari dan drama tanpa dialog yang mengangkat 
cerita Ramayana. Sendratari tersebut bercerita 
usaha Rama menyelamatkan Dewi Sinta yang 
diculik Rahwana.

Pertunjukkan ini jadi salah satu hiburan 
paling favorit di situs Candi Prambanan. Setiap 
pertunjukan sendratari tidak ada dialog yang 
terucap, sehingga penonton harus selalu 
memperhatikan setiap gerak dari para pemain 
yang diwujudkan dalam gerakan tari. Selain 

itu terdapat special effect berupa lampu yang 
dapat menambah kemegahan pertunjukan ini.   

Cerita dalam pertunjukan Sendratari 
Ramayana ini dibagi menjadi 4 babak yaitu 
penculikan Sinta, kedua Anoman ke Alengka, 
ketiga kematian Kumbakarna dan Rahwana, dan 
terakhir kembali dan bersatunya Rama-Sinta.
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Apresiasi.  Dirut DAHANA memberikan plakat  Si Bintang ke Sekretaris Perusahaan TWC sebelum pertunjukan sendratari Ramayana

Dukung Sinergi. Deputi PISM Kementerian BUMN 
F. Harry Sampurno mendukung sinergi DAHANA 
dalam Employee Gathering
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sempat dipakai untuk berlindung petugas 
pemantau saat erupsi, sampai dusun tempat 
tinggal Mbah Maridjan yang kesohor tersebut. 
 
Kegiatan gathering yang digelar selama 3 hari 
ini tentu membawa kesan tersendiri yang sulit 
dilupakan. Seperti yang diceritakan oleh Rosi 
Rosmayanti, yang mengaku kehabisan kata-
kata meluapkan pengalamannya selama di 
Yogyakarta.

“Saya mah Speechless, bagi saya ini adalah 
pengalaman baru yang penuh kejutan dan   
menyenangkan,” tutur Rosi kepada Dfile.

Bagi Rosi, kegiatan Employee Gathering yang 
paling mengesankan adalah Lava Tour. Selain 
menikmati pemandangan yang indah, kegiatan 
lava tour juga menambah pengetahuan serta 
memacu adrenalin. “Dan yang terpenting, 
banyak hal mengingatkan kita untuk selalu 
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,” 
katanya.

Menurutnya, secara keseluruhan kegiatan 
EG   ini sudah sesuai dengan harapan, namun 
ia menyarankan untuk ke depannya jika ada 
lagi kegiatan yang sama seperti ini diisi dengan 
kegiatan outbound untuk lebih mempererat 

ikatan antara karyawan DAHANA, “Serasa ada 
yang kurang, kalau bisa nanti ada kegiatan 
outbound-nya supaya lebih sinergi lagi,” saran 
Rosi.

Hal senada diungkapkan karyawan lainnya, 
Prakasa Dekananta. “Saya begitu happy dan 
ketika ke lava tour mengunjungi museum dan 
bunker Kaliadem memberikan kita pelajaran   
betapa dasyatnya letusan gunung merapi,” 
ungkap Deka, sapaan akrabnya.

Peserta lainnya, Chandra Deasy Kusuma 
Wardani menilai, lava tour merupakan kegiatan 
yang cukup memacu adrenalinnya, “Yang paling 
seru di Employee Gathering  yaitu ke lava Tour, 
soalnya kita diajak muter-muter naik jeep dan 
jalannya ekstrem gitu,” kata gadis yang biasa 
dipanggil Caca ini.

Menurut Caca kegiatan Employee Gathering 
ini sudah bagus, ini seperti   reward buat 
karyawan yang dapat meningkatkan motivasi 
kerja untuk menjadi lebih baik. “Dengan adanya 
Employee Gathering bisa memacu semangat.  
Kalau buat aku pribadi, setelah kerja, kerja 
dan kerja, sama perusahaan dikasih Employee 
Gathering bareng-bareng, jadi sarana refresing 
juga,” terang Caca.  (idr)

“Kita akan sama-sama dengarkan 
pengumuman penting ini,” ujarnya dari atas 
Jeep.

Setelah itu, Bayu Anggoro membacakan 
Surat Keputusan Direksi tentang rotasi dan 
promosi pejabat di lingkungan PT DAHANA 
(Persero).   Agus Sukiman, Kepala Energetic 
Material Center (EMC) menduduki pos baru di 
‘anak perusahaan’ PT Kaltim Ammonium Nitrate 
(KAN). 

Posisinya digantikan oleh Asep Maskandar 
yang sebelumnya menjabat GM Divisi Kuari 
& Konstruksi.   Kejutan lain muncul dengan 
promosinya Titan Irawan menjadi GM Divisi 
Kuari & Konstruksi setelah sebelumnya diplot 
sebagai Senior Manager Operasi Wilayah Khusus 
Divisi Tambang Umum 1.

“Kami mengucapkan selamat bekerja kepada 
pejabat-pejabat tersebut.   Semoga dapat 
mengemban tugas dengan lebih baik,” kata Budi 
Antono mengakhiri pengumuman.

Pagi itu pun terasa menjadi lebih hangat 
ketika seluruh peserta menyalami ketiga 
orang tersebut secara bergantian.   Rasanya, 
pembacaan surat keputusan direksi yang 
tidak biasa ini akan menjadi kenangan karena 
dilakukan di bawah kaki Gunung Merapi. 

Kembali ke soal kegiatan Lava Tour 
Gunung Merapi, petualangan outdoor ini bisa 
paket liburan yang paling digandrungi oleh 
wisatawan yang melancong ke Yogyakarta. 
Sesuai namanya, Lava Tour, petualangan ini 
didesain dalam rangkaian perjalanan menanjak 

menggunakan mobil jeep terbuka, peserta 
diajak menyusuri lautan pasir sisa erupsi Merapi.  
 
Namun, meski menggunakan jeep, perjalanan 
sesuai rute menanjak ke arah puncak Merapi 
bukan perkara mudah. Medan Lava Tour Merapi 
yang sulit dan rute yang terjal memaksa peserta 
untuk terus berpegangan supaya tidak terjatuh 
saat pengemudi menginjak rem atau menarik 
gas secara mendadak.

Gunung yang terletak dalam satu garis 
lurus dengan Tugu Jogja, Keraton, dan Pantai 
Parangtritis ini menjadi gunung berapi paling 
aktif di Indonesia bahkan dunia. Nyaris setiap 4 
tahun sekali Merapi erupsi dan memuntahkan 
material vulkanik ke desa-desa di sekitarya.

Inilah yang menjadikan Lava Tour bisa 
disebut-sebut sebagai wisata ‘religi’ karena 
peserta diingatkan pada kebesaran pencipta. 

Sejarahnya, pasca erupsi besar pada tahun 
2010 lalu, kawasan Gunung Merapi sisi selatan 
rata dengan tanah pasca diterjang lahar dan 
menyisakan lautan pasir yang luas. Belajar dari 
warga di kawasan Gunung Bromo, masyarakat 
berbagai desa di Kecamatan Kaliurang, Sleman, 
ini pun memanfaatkan potensi sisa luapan lava 
yang kini menjadi lautan pasir dan batu dengan 
pemandangan ciamik.

Tak cukup petualangan menjajal trek sulit 
dan mengagumi sisa letusan Merap, peserta 
juga diajak menyambangi bekas-bekas 
kehidupan masyarakat di desa-desa yang 
lenyap akibat letusan. Beberapa trip Lava tour 
memang dibuat melintasi beberapa tempat 
bersejarah seperti Bungker Kaliadem yang 
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Rotasi dan Promosi. Direktur Utama Budi Antono memberikan ucapan selamat.

Heboh. Aksi hiburan disetiap gerbong selama perjalanan yang penuh kehebohan.
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“Sudah sejak lama kami selalu mengajak 
peserta pelatihan untuk mengenal DAHANA 
dan juga produk-produknya.  Hal ini merupakan 
langkah kami untuk mendorong para pelaku 
industri tambang untuk bisa menggunakan 
produk dalam negeri,” terang Asep Suryana 
kepada Dfile. (02/08).

Sudah sejak lama  Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (Pusdiklat) Mineral dan Batu bara 
(Minerba) Kementerian ESDM, dalam salah 
satu agenda pelatihan KJL selalu ada kegiatan 
kunjungan lapangan, diantaranya berkunjung 
ke perusahaan negara penghasil bahan 
peledak, PT DAHANA (Persero).

Asep pun berharap dengan kunjungannya 
ke DAHANA, kedepan peserta mampu 
menindak lanjuti dengan langkah berikutnya 
yaitu merekomendasikan serta menggunakan 
produk buatan dalam negeri disetiap 
operasional tambangnya.

Ia pun sempat bercerita, DAHANA dulu 
adalah pemasok bahan peledak dalam negeri, 
sebagai pemain tunggal industri bahan 
peledak tambang.  Kedepan, ia menginginkan 
bahan peledak buatan perusahaan milik negara 
ini massif digunakan oleh industri tambang di 
Indonesia dan luar negeri.

“Saya berharap DAHANA bisa menjadi 
kiblatnya bahan peledak Indonesia,” harap Asep 
dalam sambutannya. Pada kunjungannya kali 

ini, peserta diberi kesempatan untuk memasuki 
kawasan ring satu dan berkunjung ke Pabrik 
Detonator Non Elektric, melihat langsung 
proses perakitan detonator nonel, serta 
menyaksikan proses uji mutu handak di area 
bunker  DAHANA.  (SYA)

Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT 
DAHANA (Persero) sudah menjadi langganan 
para peserta Kursus Juru Ledak (KJL). Dimana 
pihak penyelenggara, Pusat Pendidikan dan 
Latihan Mineral dan Batu Bara Kementerian 
ESDM, sudah biasa mengajak peserta didiknya 
untuk berkunjung ke Energetic Material Center 
(EMC) milik PT DAHANA (Persero) yang berlokasi 
di Subang, Jawa Barat.

Pada selasa (02/08) Pusdiklat Minerba 
Kementerian ESDM kembali membawa 
rombongan 23 anak didiknya berkunjung 
ke Kawasan Energetic Material Center (EMC). 
Peserta didiknya yang datang ke pabrik bahan 
peledak ini adalah para perwakilan dari 11 
perusahaan yang tengah mengikuti pelatihan 
KJL kelas 1.

Sebelas perusahaan yang ikut serta 
dalam KJL Kelas 1 ini yakni, PT Artha Tunggal 
Mandiri, PT Bharito Ekatama, PT Pama Persada 
Nusantara, PT Sapta Indra Sejati, PT Trubaindo 
Coal Maning, PT Freeport Indonesia, PT Agin 
Count Resources, PT Cemindo Gemilang, PT 
DAHANA (Persero), PT Berau Coal, dan PT DNX 
Indonesia.

Asep Suryana, pembimbing pelatihan 
mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya 
tidak akan bosan-bosannya mengajak para 
peserta KJL untuk berkunjung ke perusahaan 
bahan peledak milik negara, PT DAHANA 
(Persero).

Berharap DAHANA Menjadi Kiblat 
Bahan Peledak Indonesia

Peserta Kursus Juru Ledak rutin mengunjungi Energetic Material Center (EMC) milik PT 
DAHANA (Persero) sebagai bagian dari materi praktek lapangan.   EMC sendiri merupakan 
kawasan pusat penelitian, pengembangan dan Produksi bahan peledak terbesar di ASEAN 

yang berlokasi di Subagn Jawa Barat.

File liputan

Serius.  Peserta KJL di Kampus Dahana
Foto Bersama.  Berfose di Gedung Diklat Kampus DahanaFoto Bersama.  Berfose di Gedung Diklat Kampus Dahana

Plant Tour.  Uji mutu produk Dayadet NonelPlant Tour.  Uji mutu bahan peledak di Bunker EMCPlant Tour.  Uji mutu bahan peledak di Bunker EMC
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Kapolres Subang Yudi Sulistiono Wahid 
bersama Kaset Intelkam Asep Rahman 
didampingi Kapolsek Cibogo Undang 
SW berkunjung ke PT DAHANA (Persero). 
Kunjungannya ke pabrik bahan peledak ini 
adalah untuk mengenal serta melakukan 
komunikasi dengan pihak perusahaan terkait 
pengawasan dan pengamanan objek vital 
nasional. Senin (22/8/2016).

Yudi Sulistiono baru sebulan memimpin 
satuan kepolisian di Kabupaten Subang, Yudi 
mengaku mengetahui DAHANA saat dirinya 
tengah melakukan gowes bersepeda ke Polsek 
Cibogo, yang kemudian melihat PT DAHANA 
(Persero).

“Waktu saya bersepeda, saya lewat sini, 
awalnya tidak tahu kalau ini adalah objek 
vital nasional. Setelah mendapat penjelasan 
dari Kapolsek, akhirnya saya putuskan untuk 
berkunjung kesini,” ujar Yudi.

Dalam kunjungannya ke DAHANA, Kapolres 
yang sebelumnya pernah memimpin Polres 

DAHANA adalah perusahaan yang 
operasional produksinya memiliki resiko 
kecelakaan kerja tinggi.  Meskipun sejauh ini 
telah diantisipasi seminim mungkin, namun 
akibat dari kejadian tersebut  sudah barang 
tentu akan menimbulkan kerugian materil 
bahkan imateril yang nilainya tidak sedikit.

Salahsatu langkah yang dilakukan guna 
meminimalisir kerugian akibat kecelakaan 
tersebut DAHANA mengasuransikan beberapa 
aset miliknya.    Perusahaan asuransi yang di 
percaya DAHANA untuk mengamankan aset 
tersebut adalah PT Asuransi Jasindo,  satu dari 
sekian perusahaan asuransi milik pemerintah. 
Kepercayaan DAHANA kepada Jasindo terjalin 
sejak DAHANA masih di Tasikmalaya hingga 
sekarang.

Kesinambungan kerjasama tersebut 
kembali dicatatkan oleh kedua belah pihak yang 
sepakat untuk  menandatangani perpanjangan 
kerjasama, dan langsung dilakukan oleh kedua 
pimpinan perusahaan tersebut, Budi Antono 
selaku Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 
dan Budi Tjahyono Direktur Utama Jasindo.  
Penandatanganan itu berlangsung di Kantor 
DAHANA Cabang Jakarta yang berlokasi di 
Menara MTH Jl. MT Haryono Jakarta pada Rabu, 
31 Agustus 2016.

Majalengka ini, disambut langsung oleh 
Direktur Keuangan dan SDM Susilo Hertanto 
bersama Sekretaris Perusahaan Mamat 
Ruhimat.

Dalam bincang-bincangya, kedua pihak  
lebih membahas pada keinginan intensitas 
dalam berkomunikasi.  Hal ini agar kelak 
dikemudian hari memudahkan proses 
pengawasan dan pengamanan serta pelaporan.

“Saya menginginkan lebih intens lagi kita 
berkomunikasi, tidak usah ragu-ragu untuk 
melibatkan kami dalam proses pengamanan 
disini.  Diminta atau tidak diminta objek vital ini 
sudah menjadi tanggungjawab kami,” terang 
Yudi.

Mamat Ruhimat  mengatakan, sampai hari ini 
dalam pengawasan dan keamanan lingkungan 
DAHANA senantiasa mengikutsertakan 
pihak kepolisian. “Kalau sedang melakukan 
pengawasan keliling area, kami sering 
mengajak pihak Polsek untuk menyertai kami,” 
ungkap Mamat Ruhimat. (SYA)

Perpanjangan kerjasama asuransi ini 
diperbarui setiap dua tahun, dimana Jasindo 
mengcover DAHANA berupa penggantian 
pembiayaan kejadian Kebakaran, Peledakan, 
dan bencana alam.  

“Kami mewakili Jasindo merasa bangga 
sekaligus  menyampaikan ungkapan 
terimakasih kepada DAHANA yang masih 
mempercayai kami sebagai perusahaan 
penjamin asuransinya,” ungkap Sudarno Kepala 
Cabang Jasindo Tasikmalaya kepada Dfile.

“Kerjasama ini sudah terjalin lama, kira-kira 
sejak tahun 90an.   Waktu itu pabrik DAHANA 
masih berada di Tasikmalaya,” ungkapnya 
menambahkan. (aan)

Kapolres Subang: “Saya menginginkan 
lebih intens lagi berkomunikasi”

Sinergi BUMN, DAHANA Tingkatkan 
Kerjasama dengan JASINDO
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Sinergi BUMN.  Berjabat tangan setelah penandatanganan MoU

Kapolres Subang.  Kunjungan ke Kampus Dahana



22 23

File liputan

Terkait penguatan perusahaan BUMN 
melalui Holding Company, Kementerian 
BUMN telah membentuk enam holding sesuai 
dengan sektornya. Salah satunya yaitu Holding 
Pertambangan, dimana didalamnya terdapat 
perusahaan plat merah yang bergerak dalam 
komoditas bidang pertambangan seperti PT 
Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), PT 
Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (BA) dan 
PT Timah, serta PT DAHANA (Persero) sebagai 
supporting.

Menuju persiapan Holding Company, 
perusahaan tersebut kini sudah jauh-jauh 
hari melakukan sinkronisasi melalui beberapa 
Pokja, satu diantaranya yaitu Pokja Bidang 
Pengelolaan Komoditas untuk merumuskan dan 
membuat formula bersama dalam pengelolaan 
produk yang dihasilkan oleh masing-masing 
perusahaan.

Salah satu program pokja bidang pengelolaan 
komoditas diataranya yaitu site visit ke masing-
masing perusahaan untuk saling mengenal 

mendapat pemaparan tentang produk-produk 
DAHANA, serta melakukan plant tour ke area 
ring 1 lokasi pabrik bahan peledak buatan 
DAHANA.   Salah satunya mengunjungi pabrik 
perakitan Detonator Non-Elektrik (Nonel), dan 
berkesempatan menyaksikan langsung proses 
uji mutu peledakan bahan peledak di area 
bunker.

“Kunjungan ini berkaitan dengan 
pengetahuan produk, karena kedepan salah 
satu program holding Company pertambangan 
ini yaitu melakukan pemasaran bersama,” terang 
Andri SK kepada Dfile. (24/08/2016)

Kedepan, sambung Andri, perusahan 
yang tergabung dalam holding ini tidak 
lagi memasarkan produknya sendiri namun 
harus serta memasarkan produk-produk dari 
perusahaan lainnya. “Nantinya kita akan memiliki 
kantor pemasaran bersama, dan membuat 
brosur produk bersama dan marketing toolsnya,” 
tambah Andri.

Karenanya, program site visit pada pokja ini 
masih terus berjalan. Seperti yang dijelaskan 
oleh Niko Chandra perwakilan dari PT Bukit 

dan memahami tentang pengetahuan produk 
yang dihasilkan oleh perusahan holding 
pertambangan.

Seperti yang dilakukannya pada Rabu 24 
Agustus 2016, para anggota pokja ini melakukan 
kunjungan  ke Kantor Manajemen Pusat 
(Kampus) PT DAHANA (Persero) yang berada di 
kawasan Energetic Material Center (EMC) yang 
berlokasi di Jl. Raya Subang Cikamurang Km.12, 
Sadawarna, Cibogo, Subang, Jawa Barat.

Hadir dalam pertemuan ini pewakilan 
dari PT Timah, PT Antam, PT Bukit Asam, dan 
PT DAHANA. Asisten Manajer Hubungan 
Pelanggan DAHANA, Andri Setiawan K. 
menerangkan tujuan tamu yang tengah hadir 
di perusahaan bahan peledak ini adalah untuk 
lebih dalam mengenal DAHANA dan juga 
produk-produknya.

Tamu yang berjumlah lima orang ini 
diperkenalkan dengan kawasan EMC yang 
luasnya hampir 600 hektar.  Mereka juga 

Asam (BA), kedatangan ke DAHANA ini adalah 
kunjungan perusahaan yang kedua.

“Ini kunjungan yang kedua, kemarin yang 
pertama kita ke PT Timah dan selanjutnya 
rencananya akan ke PT Antam,” terang Niko.

Program yang tengah digalakkan oleh Pokja 
ini, terang Niko adalah untuk memuluskan 
program Holding. Masing-masing perusahaan 
harus memahami product knowledge 
perusahaan BUMN, terkait karakteristik 
produknya serta bagaimana cara marketingnya.

“Kita tidak saja mengenal produknya, 
namun harus memahami betul karakteristik 
produk tersebut dan juga bagaimana strategi 
pemasarannya,” katanya.

Masih menurut Niko, sesuai dengan 
ketentuan pemerintah bahwa tahun ini sudah 
harus terbentuk 6 holding BUMN, salah satunya 
Holding Pertambangan. Sampai saat ini 
statusnya sudah masuk draft Peraturan Presiden 
(Perpres) di Kesekretariatan Negara. “Hal ini 
tidak lama lagi akan di finalkan, diresmikan,” 
ujar Niko Chandra kepada Dfile. (SYA)

POKJA Komoditas Pertambangan 
Site Visit ke DAHANA
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Foto Bersama.  Rombongan berfoto bersama di Gedung Diklat Kampus DahanaFoto Bersama.  Rombongan berfoto bersama di Gedung Diklat Kampus Dahana

Serius.  Menyimak penjelasan tentang produk Dayadet Nonel
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Panas siang itu cukup terik. Matahari yang 
tepat di atas ubun-ubun membikin semua orang 
yang berdiri di tengah lapangan sepakbola 
Kantor Pusat PT DAHANA (Persero), Subang, 
tak habis-habisnya menyeka karingat. Namun, 
kondisi terik tersebut rupanya tak menyurutkan 
rasa penasaran ratusan karyawan BUMN bahan 
peledak ini tetap berkerumun di lapangan.

Para karyawan ini rupanya tengah 
menyaksikan dua orang direksi saling adu kuat 
dalam perlombaan tarik tambang. Digelar di 
lapangan rumput yang tak jauh dari kantor 
Kepala Desa Sadawarna itu, Direktur Utama 
PT DAHANA (Persero) Budi Antono, unjuk 
kebolehannya menantang Direktur Keuangan 
& SDM Susilo Hertanto dalam permainan 
tarik tambang. Budi Antono satu tim dengan 
beberapa orang karyawan DAHANA Kantor 
Jakarta, sedangkan lawannya, Susilo Hertanto 
satu tim dengan Karyawan dari Subang.

Wajar, adu otot keduanya dalam tarik 
tambang ini menjadi pemandangan menarik 
dan langka bagi karyawan yang melihatnya. 
Seluruh yang hadir pun bergemuruh saling 
sorak memberi semangat. Budi Antono yang 
masih menggunakan peci hitam, terlihat sangat 
semangat mengeluarkan tenaganya menarik 
lawan tandingnya. 

Alhasil, usaha sekuat tenaga orang nomor 
satu di DAHANA ini membuahkan hasil. Tim 

yang dibawanya jauh-jauh dari Jakarta ini bisa 
menaklukan tuan rumah, Tim Subang, hanya 
dalam beberapa detik sejak tarik tambang 
dimulai.

Adu tarik tambang direksi dan karyawan 
DAHANA ini sendiri merupakan satu dari sekian 
banyak kegiatan yang digelar perusahaan 
selama perayaan HUT RI ke-71. Tak hanya itu, 
panitia lomba juga melibatkan masyarakat 
sekitar perusahaan ikut serta dalam berbagai 
ajang perlombaan yang berlangsung cukup 
meriah ini.

Selain itu, perayaan kemerdekaan yang 
dilakukan DAHANA ini, rupanya juga membawa 
berkah tersendiri untuk masyarakat yang 
sehari-harinya berjualan di sekitar perusahaan. 
Ini terjadi saat hampir semua karyawan ikut 
serta dalam pelaksanaan kegiatan jalan sehat 5 
kilometer pada 16 Agustus 2016.

Selama berlangsungnya jalan sehat, para 
pedagang ini mendapat durian runtuh. Semua 
barang dagangan penjual makanan yang 
berada di sekitar Desa Sadawarna ini diborong 
habis oleh panitia HUT RI DAHANA.

Makanan yang dijual pedagang ini kemudian 
dibagikan gratis bagi para peserta jalan santai 5 
kilometer. Lantaran tak perlu merogoh dompet, 
peserta yang juga kebetulan dihinggapi lapar 
dan haus ini pun kontan menyerbu makanan 
yang dijajakan di sekitar lapangan sepak bola.

HUT RI di DAHANA: 
Tarik Tambang Direksi sampai Jalan Santai

Laporan Khusus

Kegiatan ini sekaligus jadi ajang kuliner 
gratis, para peserta   berburu dan mencicipi 
berbagai jajanan makanan yang telah sediakan 
oleh para pedagang. Ada beberapa makanan 
yang disajikan oleh para pedagang seperti 
jajanan seblak mie, seblak kerupuk, gorengan, 
cilok, baso tahu, mie bakso, sampai minuman es 
kelapa muda.

Bi Eras, salah seorang pedagang seblak 
mie asal Kampung Dukuh, merasa senang 
sekali dagangannya bisa laku diborong habis 
oleh DAHANA. Eras mengaku jika dihari biasa 
dagangannya hanya laku sekitar 100 porsi, 
namun kali ini 250 porsi yang dia siapkan laku 
ludes.

“Tidak biasanya seperti ini, DAHANA 
sekarang mau borong dagangan saya untuk 
digratiskan buat peserta jalan santai. Inginnya 
sering-sering bikin kegiatan kayak begini,” ujar 
Eras kepada Dfile (16/8/2016).

Hal yang sama  dirasakan oleh Bi Eci, 
pedagang gorengan asal Dusun Cikareo, dirinya 
berharap kedepan hal seperti ini bisa diadakan 
lagi. Kali ini menurut perhitungannya, 800 
gorengan yang dibuatnya habis tidak bersisa 
setelah dikerubuti peserta yang antusias.

“Alhamdulillah, dagangannya habis. Senang 
banget, semua dibeli oleh DAHANA. Kalau bisa 
kedepan ada seperti ini lagi,” harap Eci dibarengi 
senyuman sumringah ini.

HUT di Jakarta

Lain di Subang, lain pula kemeriahan yang 
terjadi di Jakarta. Bedanya meski sama-sama 
mengusung tema gerak jalan 5 kilometer, 
karyawan DAHANA yang berkantor di Menara 
MTH, Jalan MT Haryono ini melakukan kegiatan 
perayaan kemerdekaan dengan Menteri BUMN, 
Rini Soemarno, dan perusahaan-perusahaan 
pelat merah lainnya.

Perayaan HUT kemerdekaan di Kementerian 
BUMN sendiri digelar 2 hari sebelum kegiatan 
perayaan di Subang, tepatnya 14 Agustus 2016. 
Turut serta dalam jalan sehat ini Rini Sumarno 
yang ikut berbaur bersama ribuan peserta 
gerak jalan santai yang dimulai dari Gedung 
Kementerian BUMN.  Gerak santai ini terbilang 
cukup menguras keringat, rutenya menuju 
bundaran HI melalui jalan Thamrin dan kembali 
kembali ke garis finish di Gedung Kementerian 
BUMN.

Kaki Lima.  Peserta jalan sehat menikmati jajanan kaki lima gratisKaki Lima.  Peserta jalan sehat menikmati jajanan kaki lima gratis

Seru. Aksi heroik Direksi dan Karyawan DAHANA dalam lomba tarik tambang 17 Agustusan
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Di antara ratusan peserta lainnya, karyawan 
dari DAHANA sendiri kompak mengenakan 
kaos merah putih seragam. Direktur Utama PT 
DAHANA (Persero) Budi Antono dan Direktur 
Keuangan & SDM Susilo Hertanto memimpin 
kontingen DAHANA  turut berjalan kaki sampai 
garis Finish.

Farid Miftah, salah satu karyawan 
DAHANA yang ikut serta dalam kegiatan ini 
mengungkapkan, kegiatan jalan sehat yang 
diikutinya merupakan kegiatan yang digelar 
oleh PT PLN. “Kali ini dari DAHANA ada sekitar 30 
orang yang ikut gerak jalan disini,” ujar Farid.

Rangkaian kegiatan lainnya di Kementerian 
BUMN yakni kegiatan sosial donor darah. 
Dengan tema “Sumbangan Darah Anda 
Menyelamatkan Nyawa Mereka”, jumlah orang 
yang mendonorkan darahnya mencapai 250 
orang, termasuk Menteri BUMN, Rini Soemarno 
dan para deputinya.

Antusias para peserta donor darah sudah 
terlihat sejak pukul 7.30 WIB pagi.     Antrian 
panjang   nampak memadati ruangan tempat 
pendaftaran kegiatan donor darah ini. Termasuk 
perwakilan dari DAHANA yang tak ketinggalan 
mengirimkan ‘sukarelawan’ dari karyawan di 
kantor Jakarta.

“DAHANA mengirimkan perwakilan 
pendonor dari Kantor Perwakilan Jakarta,” 
ungkap Didik Dwi Cahyono, Kepala Kantor 
Jakarta seusai mendonorkan darahnya. 

“Saya memang sering ikut menjadi peserta 
donor darah, selain bertujuan berbagi sesama 
manusia, badan rasanya enak dan segar,” tambah 
pria yang memiliki golongan darah A ini.

Upacara Bendera Subang

Sementara itu, saat menggelar upacara 
pengibaran bendera merah putih di lapangan 
sepakbola Kawasan Cagar Budaya DAHANA, 
Subang, Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 
Budi Antono, menyampaikan perlunya meresapi 
nilai perjuangan dari kemerdekaan dengan 
kondisi kekinian saat sekarang.

“Untuk meraih kemerdekaan telah banyak 
korban yang berjatuhan. dan perjuangan itu 
belum usai, dengan meningkatkan semangat dan 
jiwa 45, mari kita wujudkan rasa pembangunan 
yang tangguh,” kata Budi Antono.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia 
terwujud karena komitmen yang kuat para 
pahlawan. Maka sepantasnya generasi saat 
sekarang perlu menumbuhkan rasa komitmen 
dalam diri untuk terus berjuang dan berkarya, 
memerdekan diri dari zona nyaman yang 
menghambat kemajuan, berkomitmen untuk 
berubah menjadi lebih baik adalah wujud lain 
dari perjuangan kemerdekaan.

“Perayaan 71 tahun Indonesia merdeka, 
mengajak kita untuk kerja nyata,” ajaknya.

Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN 
dalam memperingati HUT RI ke-71, menurutnya, 
DAHANA bersama perusahaan BUMN lainnya 
mengikrarkan diri ‘BUMN hadir untuk negeri’, 
“Tagline ini bukan hanya isapan jempol belaka, 
dalam peringatan HUT kali ini banyak kegiatan 
yang secara menyeluruh menyasar langsung 
pada masyarakat,” ungkap Budi dalam pesannya.

Banyak kegiatan yang telah dilakukan 
oleh BUMN dalam peringatan HUT tahun 
ini, diantaranya yaitu pembinaan mantan 
narapidana, penyediaan sarana air bersih, 
penyediaan sarana MCK, pembangunan 
tempat penitipan anak, pembinaan mantan 
atlet nasional, pembinaan desa terpencil, jalan 
sehat 5 Km, pasar murah, kegiatan lomba untuk 
masyarakat, bedah rumah veteran.

“Semua kegiatan untuk menyambut 71 
tahun Indonesia merdeka, salah satu bukti 
BUMN hadir untuk negeri,” terang Budi. (idr)

Memantau kinerja perusahaan secara 
langsung, Saud Usman Nasution, Anggota 
Dewan Komisaris PT DAHANA (Persero) 
bertandang ke Kantor Manajemen Pusat 
(Kampus) DAHANA yang berlokasi di Kabupaten 
Subang pada Senin, 29 Agustus 2016.

Kedatangan Saud Usman Nasution ke 
Kampus DAHANA ini merupakan kunjungan  
pertamanya setelah ditunjuk oleh Kementerian 
BUMN menjadi anggota komisaris di PT 
DAHANA (Persero) pada awal Agustus 2016.

Saud Usman yang memiliki latar belakang 
kepolisian ini menggantikan anggota komisaris 
sebelumnya yang memiliki Ferial Manaf.  
Kunjungannya kali ini, mantan Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 
ditemani oleh Untung Waluyo, Sekretatis 
Komisaris.

“Sebagai pengawas, sudah menjadi 
kewajiban untuk melakukan peninjauan kondisi 
perusahaan. dan ini kunjungan pertama saya ke 
DAHANA,” terang Saud Usman Nasution kepada 
Dfile.

Saat melakukan pemantauan lapangan ke 
kawasan pabrik di Ring 1, Saud tertarik untuk 
melihat langsung proses pembangunan pabrik 
Nitrogliserin yang tengah berlangsung.  Pabrik 
cikal bakal pembangunan industri propellant ini 
masih dalam tahap pembangunan gedung, dan 
ditargetkan akhir tahun ini sudah rampung.

Sebagai mantan anggota polisi dan BNPT, 
Saud memberikan peringatan untuk tetap 
waspada akan bahaya aksi terorisme, karena 
akan berdampak pada proses berjalannya 
perusahaan.

“Tidak bisa dipungkiri, aksi teror bisa terjadi 
dimana saja, tentunya DAHANA salah satu 
objek vital nasional harus selalu tetap waspada 
atas ancaman yang bisa saja terjadi. Makanya 
perlu ditingkatkan lagi keamanannya,” terang 
Saud Usman.

Selain Saud Usman yang melakukan 
kunjungan ke Kampus DAHANA, di hari yang 
sama anggota komisaris DAHANA lainnya, 
Mustar Bona Ventura pun ikut serta turun 
langsung meninjau kondisi kantor DAHANA 
yang berlokasi di Tasikmalaya. (SYA)

Komisaris Saud Usman Nasution 
Kunjungi Kampus Dahana 

Kunjungan Komisaris.  Meninjau fasilitas produksi yang ada di EMC Dahana

Gembira. Peserta jalan sehat yang beruntung 
mendapatkan doorprize.
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Idul Adha, DAHANA sebar Hewan Kurban 
kepada Masyarakat
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PT DAHANA (Persero) terus melakukan 
pembenahan dan pengembangan dalam 
membangun Sistem Manajemennya. Kini, 
perusahaan BUMN penghasil bahan peledak 
ini tengah mempersiapkan penerapan sistem 
yang terintegrasi dengan sistem lainnya.

Pada kamis (12/8) di Gedung Diklat Kampus 
Dahana Subang, Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) Budi Antono secara resmi melakukan 
Kick Off integrasi sistem, yang kemudian 
diteruskan dengan pelaksanaan meeting dan 
pelatihan yang diikuti para perwakilan disetiap 
unit bagian kerja.

Erwin Cipta Mulyana, Manajer Rekayasa 
dan Pengembangan EMC menerangkan bahwa 
kegiatan yang  tengah diikutinya ini merupakan 
kegiatan tahap pertama dalam mempersiapkan 
pembangunan sistem manajemen secara utuh 
dan menyeluruh.

Sampai saat ini DAHANA sudah memiliki 
beberapa sistem manajemen, seperti Sistem 
Manajemen Mutu, Sistem Manajemen 

Memasuki bulan Dzulhijah menjelang hari 
raya Idul Adha 1437 H. Perusahaan plat merah 
penghasil bahan peledak PT DAHANA (Persero) 
senantiasa memberikan kesempatan kepada 
karyawannya serta memberikan dukungan 
agar mampu berkurban.

Hampir dipastikan setiap tahunnya, karyawan 
DAHANA akan melakukan pemotongan hewan 
kurban. Seperti yang diungkap oleh Gugun 
Gunawan salah satu karyawan DAHANA yang 
mendapat kesempatan dari perusahaan untuk 
memberikan hewan kurban.

“Alhamdulillah, ini seperti mendapat rezeki 
nomplok, akhirnya bisa berkurban, mendapat 
rezeki lebih dikasih perusahaan untuk 
berkurban,” terang Gugun Gunawan kepada 
Dfile.

Terdapat sekitar 23 orang karyawan yang 
mendapat dukungan dari DAHANA untuk 
melakukan kurban tahun ini. Sehingga 
terkumpulah hewan kurban sebanyak 16 ekor 
kambing dan 1 ekor sapi. Kemudian hewan 
kurban tersebut disebarkan kepada masyarakat 
yang berada disekitar kantor PT DAHANA 
(Persero).

Diah Putrianti panitia kurban DAHANA 
menerangkan, bahwa hewan kurban tersebut 
disebar ke tiga daerah dimana kantor DAHANA 
berdiri yakni Subang, Tasikmalaya dan Jakarta. 
Di Subang 11 ekor kambing diserahkan ke setiap 
dusun yang berada di Desa sadawarna. dan 1 

Lingkungan, Sistem Manajemen K3, Sistem 
Manajemen Resiko, Sistem Manajemen Energi, 
dan Sistem Manajemen Security.

“Kita harus update, karena saat ini baru 
tiga sistem yang baru terintegrasi, sistem 
manajemen mutu, manajemen K3, dan 
manajemen lingkungan.  Nah kita akan 
mengintegrasikan dengan sistem lainnya, tidak 
terpisah-pisah. Jadi nanti semua prosedur, 
intruksi kerja dan lain-lain itu menyatu dalam 
satu sistem,” terang Erwin kepada Dfile.

Pembangunan sistem terintegrasi ini 
diagendakan akan rampung dalam enam 
bulan kedepan. Selama kurun waktu itu, tim 
akan terus melakukan pertemuan dan juga 
menggelar pelatihan untuk pembekelan 
pembuatan sistem ini.

“Kedepan kita tidak akan menyebutnya lagi 
sistem manajemen mutu, sistem manajemen K3 
atau lainnya.  Nanti semua sistem terintegrasi, 
namanya Sistem Manajemen DAHANA atau 
bisa disingkat SIMADA,” ujar Erwin. (SYA)

ekor sapi yang dititipkan penyembelihannya 
kepada DKM Al-Akhdhar PT DAHANA (Persero).

“Ada tiga dusun di Desa Sadawarna yang 
diberi hewan kurban, masing-masing dusun 
mendapat tiga ekor kambing, dan 2 ekor 
kambing dititipkan penyembelihannya ke 
instansi terkait,” terang Diah.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan 
pada Jumat pagi, 9 September 2016 di halaman 
kantor PSB DAHANA, Subang, dengan dihadiri 
oleh ketua RW masing-masing dusun, dan 
dua orang perwakilan instansi yang berada di 
sekitar DAHANA.

Sementara itu, lanjut Diah, hewan kurban 
yang diserahkan oleh DAHANA di Tasikmalaya 
4 ekor kambing, sedangkan untuk di Jakarta  1 
ekor kambing.

Pemberian hewan kurban kepada 
masyarakat sudah dilakukan DAHANA sejak 
lama, hal ini dirasakan oleh Rustawan ketua 
RW 03 Dusun Sadawarna. Menurutnya, sejak 
berdirinya DAHANA di sekitar daerah tempat 
tinggalnya, selalu mendapat jatah hewan 
kurban untuk dipotong dilingkungannya.

“Setahu saya, setiap tahun DAHANA sering 
memberikan hewan kurban. Saya sangat senang 
sekali, DAHANA sudah mau ikut berpatisipasi 
menitipkan hewan kurbannya kepada kami, 
nanti kita potong bareng-bareng dengan 
hewan kurban lainnya,” ungkap Rustawan. (SYA)

Perbaharui Sistem, DAHANA Membangun SIMADA

CSR

Pelatihan.  Sosialisasi pembangunan sistem SIMADA

Kurban.  Panitia dan penerima hewan kurban dari warga sekitar Dahana
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“Memang sebaiknya untuk performance 
lebih bagus itu menggunakan emulsion.   
Mungkin karena kita terhitung baru untuk 
pengerjaan di site ini jadi masih diminta 
menggunakan Anfo dulu. Tapi kedepan kita 
targetkan disini nantinya bisa menggunakan 
DABEX,” terangnya.

Sonny pun mengungkapkan meski hanya 
menggunakan Anfo, tim DAHANA terus 
berupaya melakukan pengerjaan pelayanan 
peledak dengan teliti.  Pengerjaan peledakan 
di Site Binungan ini memiliki aturan safety yang 
cukup ketat, banyak aspek yang perlu di patuhi, 
dan hal ini pun menjadi salah satu penilaian 
untuk menuntukan proyek kedepan.

“Disini benar-benar sangat memperhatikan 
safety, mulai dari perizinannya sampai 
peledakannya pun harus memperhatikan 
efek yang akan timbul, dan ini sudah diatur 
sedemikian rupa. Apapun keinginan konsumen 
kita berikan yang terbaik,” kata Sonny.

Hampir setiap harinya DAHANA melakukan 
pengerjaan peledakan.   Rata-rata 70 sampai 120 
lubang yang diledakkan dengan bahan peledak 
Anfo dengan luas area sekitar 1 hektar. Untuk 
peledakan yang prima tim selalu melakukan 
pengontrolan, mulai dari pengisian bahan 
peledak, timing delay dan rangkaian peledakan.

Site Binungan merupakan salah satu lokasi 
tambang penghasil batubara. Tambang yang 
terletak di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur ini adalah milik PT 
Berau Coal Energy Tbk.  Tambang Binungan ini 
merupakan site paling besar yang dimiliki PT 
Berau Coal karena dalam satu daerah ada dua 
lokasi penambangan , yakni Binungan 1, dan 
Binungan 2.

Jika saja kita berada di Kota Tanjung Redeb, 
ibu kota Kabupaten Berau, Site Binungan dapat 
ditempuh hanya 45 menit.   Kantor DAHANA 

“Untuk peledakan yang prima, kita berusaha 
melakukan pengontrolan agar memenuhi 
target konsumen dan juga target DAHANA.  
Agar sama-sama untung,” ujar Sonny.

Dalam pengerjaannya tim DAHANA di Site 
Binungan memiliki 16 personil terdiri dari 1 
orang admin umum, 1 orang admin gudang 
handak, 5 orang helper, 3 orang operator, 2 
orang blaster, 1 orang safety officer dan 2 orang 
supervisor operasi, serta 1 site koordinator.

Meski terbilang baru melakukan pelayanan 
peledakan di Site Binungan, menurut Sonny, 
Tim DAHANA yang beroperasi di binungan 
adalah orang-orang yang telah berpengalaman 
dalam melakukan blasting, “Kita disini berusaha 
melakukan pelayanan prima untuk hasil lebih 
baik. Ya bisa dibilang disini DAHANA masih 
tahap penjajakan namun ternyata hasilnya 
tidak kalah bersaing dengan kompetitor lainnya 
yang masih dibawah kontraktor yang sama,” 
ungkap Sonny Marindo. 

Merunut catatan sejarah, DAHANA dalam 
kurun tahun 1999 – 2007 pernah hadir dan 
berjaya di Binungan. Kini, sejak awal 2016 
DAHANA kembali mengibarkan bendera 
di Binungan. Berbekal pengalaman dan 
mengambil pelajaran masa lalu, DAHANA 
terus berupaya melakukan pelayanan yang 
terbaiknya dalam melayani konsumen. (SYA) 

sendiri berada di Kampung Pegat Bukur. Pegat 
Bukur merupakan salah satu perkampungan 
yang cukup dekat dengan Site Binungan. 
Sementara itu dari kantor DAHANA ke lokasi 
tambang tidak kurang memakan waktu hanya 
sekitar 20 menit.

Keberadaan PT DAHANA (Persero) di Site 
Binungan dibawah kontrak PT Ricobana Abadi 
(RBA) untuk mengerjakan Blasting Services di 
area pertambangannya.  Supervisor Operasi  
Sonny Marindo menerangkan bahwa operasi 
DAHANA di Site Binungan terhitung masih 
baru,  karena baru memulai performance-nya.

“Sebenarnya kita di Binungan sudah sejak 
Januari 2016 di bawah kontrak PT MTL.  Namun 
sejak bulan juni PT MTL sudah tidak beroperasi 
lagi. Kemudian pada Juli 2016 kemarin kita 
beroperasi di bawah PT RBA untuk pengerjaan 
blasting services,” terang Sonny Marindo.

Dalam pengerjaan peledakan di tambang, 
bahan peledak yang digunakan oleh DAHANA 
di Site Binungan masih menggunakan Anfo 
serta  Dayaprime Booster sebagai primernya.  
Meski menggunakan bahan peledak Anfo, 
menurut Sonny,  performance peledakan yang 
dilakukan DAHANA sudah terbilang cukup baik.

Site
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Kembali ke Binungan dengan 
Performance Terbaik



Santai

Suatu hari seorang bapak tua hendak 
bepergian menggunakan kereta. Namun karena 
terburu-buru, ketika naik, sebelah sepatunya 
tersangkut di pintu dan jatuh ke atas rel. Ia 
hendak mengambilnya namun kereta terlanjur 
berjalan dan tak mungkin memintanya untuk 
berhenti. Sesaat kemudian, ia malah melakukan 
sesuatu yang tidak lazim. Si bapak tua dengan 
tenang melepas sepatu sebelahnya, lalu 
melemparkannya ke luar tak jauh dari sepatu 
tadi jatuh.

Kebetulan semua kejadian itu diperhatikan 
oleh seorang pemuda yang duduk di dalam 
kereta. Karena merasa penasaran, pemuda itu 
hendak bertanya langsung pada si bapak tua. 
Begitu bapak tua itu melewati tempat duduknya, 
si pemuda menyapanya ramah. “Salam, Pak. Saya 
tadi sempat memperhatikan apa yang Bapak 
lakukan. Boleh saya bertanya sesuatu?”

“Silakan, Nak. Apa yang ingin kau tanyakan?” 
ujar si bapak tua.

“Begini, Pak. Tadi Bapak sudah kehilangan 
satu sepatu, lalu kenapa Bapak juga 
melemparkan sepatu Bapak yang lain? Dengan 
begitu, bukankah Bapak sekarang tak punya alas 
kaki.”

Si bapak tua itu melihat pemuda itu sambil 
tersenyum, lalu menjawab ramah, “Nak, 
seperti yang sudah kamu lihat tadi, saya sudah 
kehilangan satu sepatu. Sepatu yang terjatuh 
tadi mungkin akan ditemukan oleh seseorang, 
dan bisa saja dia itu orang yang tak berpunya. 
Tapi, apakah sepatu yang cuma sebelah itu ada 
gunanya buatnya? Tidak, kan? Sementara saya 
sendiri, apakah sepatu yang masih melekat di 
kaki saya tadi juga masih bermanfaat bagi saya? 
Tidak juga, kan?

PENGALAMAN PERTAMA 
SOPIR TAXI

Setelah berjalan sekian lama, 
penumpang menepuk pundak 
sopir taksi untuk menanyakan 
sesuatu. Reaksinya sungguh 
tak terduga. Sopir taksi 
begitu terkejutnya sampai 
tak sengaja menginjak gas 
lebih dalam dan hampir saja 
menabrak mobil lain. Akhirnya 
ia bisa menguasai kemudi dan 
menghentikan mobilnya di 
pinggir jalan.

"Tolong, jangan sekali-sekali 
melakukan itu lagi," kata sopir 
taksi dengan wajah pucat dan 
menahan marah.

"Maaf, saya tidak bermaksud 
mengejutkan. Saya tidak 
mengira kalau menyentuh 
pundak saja bisa begitu 
mengejutkan Bapak."

"Persoalannya begini, ini 
hari pertama saya jadi sopir 
taksi. Bapak juga merupakan 
penumpang pertama."

"Oh begitu. Trus kok bisa kaget 
begitu?"

"Sebelumnya saya adalah 
sopir mobil jenazah."

Ganti Pakaian

Dalam Kompi C sebuah 
pasukan sudah berbulan-
bulan bertugas di pedalaman 
Irian Jaya, sampai suatu ketika 
mereka dikumpulkan oleh 
sang komandan.

“Saya ada dua berita untuk 
kalian, berita bagus dan berita 
buruk. Berita bagusnya, hari 
ini pakaian dalam kita akan 
diganti...”

“Jika saya melemparkan sepatu sebelahnya 
lagi, kemungkinan besar orang yang tadi 
menemukan sepatu saya akan menemukan 
pasangannya. Dengan begitu, sepatu itu bisa 
kembali berfungsi sebagaimana mestinya. 
Karena itulah, saya lemparkan sepatu sebelahnya 
lagi supaya orang yang menemukannya bisa 
memanfaatkannya dengan baik.”

Bapak tua di dalam kisah tadi adalah 
Mahatma Gandhi. Apa yang dilakukan beliau 
mengandung sebuah filosofi dasar dalam hidup.

Sepanjang masa hidup, kita hampir pasti 
akan merasakan suatu kehilangan. Entah itu 
berupa materi atau orang terkasih kita. Dan 
bagi kita, kehilangan itu awalnya terlihat 
tidak adil. Tapi jika kita renungkan lebih jauh 
lagi, kehilangan itu sejatinya terjadi agar ada 
perubahan positif dan berarti dalam hidup kita.

Berkeras mempertahankan apa yang kita 
miliki tidak membuat kita atau dunia di sekitar 
kita menjadi lebih baik. Tapi memberikan 
dengan ketulusan hati dapat membantu banyak 
orang dan membuat mereka bahagia.

“Horeeee! Siap, komandan!” 
seru seluruh anggota pasukan 
dengan sukacita.

“Nah, sekarang berita buruknya. 
Bambang, ganti pakaian 
dalammu dengan punya Joko. 
Iwan, kamu ganti dengan punya 
Budi...”

Burung Malang

Si Bejo sedang buru-buru 
menuju ke kantornya karena 
kesiangan bangun dan tak 
sengaja dia menabrak seekor 
burung di tengah perjalanannya 
karena mengendarai mobil 
dengan sangat cepat.

Dilihatnya burung itu, ternyata 
kepalanya terluka dan burung 
itu pingsan, karena merasa iba 
dan bersalah kepada burung itu 
maka dia memutuskan untuk 
pulang.

Sesampainya dirumah 
ditaruhlah burung itu dalam 
sangkar besi dan diciprati 

dengan air, tapi burung itu gak 
sadar juga.

Keesokan harinya ketika dia 
mau berangkat ke kantor 
diberinya air dalam wadah 
kecil dan roti dalam sangkar 
burung itu, dipikirnya nanti 
setelah burung itu sadar pasti 
dia sangat haus dan lapar.

Burung itu ternyata sadar juga. 
Burung itu melihat sekitarnya 
dilihat ada air minum dan 
sepotong roti.

Dia melihat sekelilingnya 
ternyata dia ada di dalam jeruji 
besi dan burung itu berkata 
dalam hati sambil menangis.

"Oh... Tuhan rupanya kemarin 
aku menabrak pengendara 
mobil pasti dia meninggal 
sehingga aku sekarang di 
penjara".

"Maafkan aku Tuhan aku tak 
sengaja...".

Humor
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Sepatu yang Tertinggal
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B l i t z

Employee Gathering  “One Heart One Goal” IBD EXPO 2016
Yogyakarta, 5 - 7 Agustus 2016 Jakarta, 8 - 11 September 2016
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Meriah. Suasana di Dalam KLB

Sendratari. Peserta Employee Gathering menyaksikan Sendratari Ramayana

Inna Garuda. Berfoto bersama di depan Hotel Inna Garuda Malioboro

Lava Tour. Foto  bersama di Gunung Merapi

Booth Dahana. Foto bersama Direktur SDM & Keuangan bersama Tim Dahana

Dirut Dahana memberikan penjelasan produk

Kunjungan siswa ke IBD Expo

Dirut bersama Komisaris dan Kabid Instra Kem. BUMN

Dirut Dahana bersama Tim Bumnis

Penampilan di panggung Meet & Great FH BUMN 
di IBD Expo 2016

Bomp P-100 L tampil di booth produk inovasi unggulan
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B l i t z

BUMN Hadir Untuk Negeri
Subang, 16 - 17 Agustus 2016

Jalan Sehat Dahana 5 Km dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-71 dan HUT Dahana ke-50 
yang melibatkan karyawan, pelajar dan masyarakat di lingkungan perusahaan.

Tarik tambang karyawan Dahana Jakarta vs Dahana Subang  seusai pelaksanaan upacara HUT RI

Serba Serbi kemeriahaan perayaan HUT RI bersama masyarakat yang diisi dengan beraneka ragam perlombaan tradisional
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Safety - Security Lebih Dari Kosmetik

Oleh : 
Sudirjo Heru Krisnawan  

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.

Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan

 Serving The 
Nation Better 

Oleh :

Sudirjo Heru Krisnawan
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Site Visit
Site visit pada awal dimulainya project akan 

memegang peranan penting dalam evaluasi 
awal dan kelayakan  rencana project sebelum 
diputuskan untuk diambil ataupun tidak. 

Studi kelayakan awal yang dilakukan oleh 
customer bisa saja telah memiliki keputusan, 
namun karena suatu hal, masih memerlukan 
data sekunder atau pandangan lainnya untuk 
melengkapi sebuah kebijakan. 

Keputusan akhir DAHANA dapat saja berupa 
kesepakatan kontrak jasa ataupun penolakan 
pekerjaan dengan cara yang bijak dengan 
menyampaikan masukan atau rekomendasi.

Kata penolakan selalu dimaknai negatif, 
namun hal tersebut dapat saja menjadi hal 
berbalik apabila hasil akhir suatu laporan site visit 
dapat disusun sedemikian rupa sebagai sarana 
komunikasi kita dengan calon konsumen dan 
menjadi rekomendasi yang sangat positif dari sisi 
lainnya.

Hal ini tidak jarang berlangsung justru 
customer meminta Dahana melakukan site visit 
untuk memperoleh rekomendasi, dan tentunya 
kita dapat memberikan dari perspektif yang 
berbeda dan positif.

Observasi Lapangan
Lokasi contoh kasus yang diutarakan berada 

di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dimana 
sebagian besar lokasi adalah rawa / mud zone 
dimana alat berat atau light vehicle tidak dapat 
berdiri di atasnya. Kondisi ini, pada mud zone 
untuk lokasi yang tergenang air, maka dapat 

Proses penambangan pada Blok 5, dimulai 
dari areal outcrop batubara dan dilanjutkan ke 
arah dip. Hal ini berarti dimulai dari material 
keras (blue clay) yang memiliki kedudukan 
paling tinggi dari daerah lainnya. Tinggi jenjang 
di rencanakan 5 meter. Ini berarti akan ada 5 
jenjang untuk mud zone dan 3 jenjang  untuk 
areal blue clay pada final wall.

Pada kondisi air pasang besar (sekitar bulan 
Desember), permukaan air menggenangi 
seluruh areal mud zone hingga berada ±1 meter 
dibawah tanggul perimeter atau ± 1,5 meter di 
atas permukaan mud zone.

Review saran dan rekomendasi
Dari informasi yang diperoleh, maka 

dapat dibuat suatu sayatan penampang yang 
menunjukkan rencana penambangan dengan 
kondisi setempat, figure 3. 

Proses pembentukan bench pada areal blue 
clay diindikasikan tidak akan sulit terbentuk 
namun akan kesulitan dalam membentuk bench 
pada areal mud zone bench.

Penambangan di areal mud zone akan 
dilakukan dengan metoda “sliding yang 
terkendali”. Namun setelah Team DAHANA 
menyampaikan pertanyaan terkait front 
penambangan yang telah mencapai 
beberapa bench, apakah desain crest dapat 
terbentuk dengan baik mengingat proses 
penambangannya menggunakan metode 
“sliding yang terkendali”, hal ini tidak dapat 

larut dan akan mudah sliding dengan sendirinya 
(tanpa efek ground vibrasi saja akan mudah 
runtuh).  

Ratio areal lumpur (mud  zone) dengan areal 
keras (blue clay) adalah 55% : 45%. Kemiringan 
batubara sekitar 15° ke arah anak sungai yang 
bermuara di Sungai Mahakam. Ketebalan 
batubara adalah ±1 - 1.5 meter. Kalori batubara 
cukup tinggi sekitar ± 7500 -8000.

Ketebalan  Blue clay yang berada di atas 
batubara, sebagai material keras, ±15 meter. Di 
satu sisi, kondisi lumpur yang membaji ke arah 
outcrop batubara dan menebal ke arah sungai 
(menebal searah dip)  hingga mencapai ±25 
meter ketebalan mud layer maximum.

Tanggul perimeter dibuat sekitar 
penambangan dengan ketebalan pada top 
nya bervariasi dari 2 meter hingga 10 meter 
yang berada di samping (sejajar) anak sungai 
Mahakam.

Tanggul dibuat dari material top soil dan sub 
soil yang ditimbun langsung di atas mud zone. 
Hal ini menjadi potensial high risk jika areal 
penambangan sudah menurunkan elevasinya. 
Jarak tanggul perimeter adalah 100 meter dari 
anak sungai Mahakam.

Proses Penambangan 
Penambangan dilakukan per blok. Existing 

penambangan di blok 5, blok 10 dihentikan 
sementara karena sliding dan blok 15 (belum 
dibuka). Luas masing – masing blok sekitar ±50 
Ha.

dipastikan oleh pihak customer. Kondisi ini 
yang merupakan high potential hazard sliding 
besar dari mud zone dan juga dapat membawa 
tanggul perimeter sehingga limpasan air sungai 
bisa masuk ke areal tambang.

Dikhawatirkan, terutama pada bulan 
Desember dimana ketinggian air berada di ± 1,5 
meter dari permukaan rawa dan lokasi elevasi 
tambang telah turun beberapa jenjang, tanggul 
perimeter tidak dapat menahan beban karena 
daya dorong air dapat mengintrusi lapisan mud 
zone yang berada di bawah tanggul (karena 
tanggul hanya menumpang di atas mud zone).

Adapun saran dan masukan untuk aplikasi 
peledakan  pada lokasi project, memiliki 
potensi resiko yang besar harus memerlukan 
pengawasan serta control yang ketat terutama 
high potential sliding yang tidak terkontrol karena 
merupakan hazard yang dapat menimbulkan 
potensi accident.

Sebagai catatan, kondisi yang hampir 
sama dan dapat menjadi pelajaran adalah 
penambangan di Harsco Project, Pit Beta-2 
yang mengalami longsoran di akhir tahun 2012 
yang membawa juga tanggul sungai sehingga 
seluruh tambang tergenangi dengan air sungai 
dan tambang tutup.

Perkembangan selanjutnya, pihak customer 
memutuskan menghentikan project ini dengan 
menimbang alasan teknis dan potensi resiko 
yang ada.

                                                                                                         

 

Fig. 1,  Lokasi penambangan  

Tanggul perimeter dibuat sekitar penambangan dengan ketebalan pada top nya bervariasi dari 2 
meter hingga 10 meter yang berada di samping (sejajar) anak sungai Mahakam. 

Tanggul dibuat dari material top soil dan sub soil yang ditimbun langsung di atas mud zone. Hal ini 
menjadi potensial high risk jika areal penambangan sudah menurunkan elevasinya. Jarak tanggul 
perimeter adalah 100 meter dari anak sungai Mahakam. 

 

Proses Penambangan  

Penambangan dilakukan per blok. Existing penambangan di blok 5, blok 10 dihentikan sementara 
karena sliding dan blok 15 (belum dibuka). Luas masing – masing blok sekitar ±50 Ha. 

Proses penambangan pada Blok 5, dimulai dari areal outcrop batubara dan dilanjutkan ke arah dip. 
Hal ini berarti dimulai dari material keras (blue clay) yang memiliki kedudukan paling tinggi dari 
daerah lainnya. Tinggi jenjang di rencanakan 5 meter. Ini berarti akan ada 5 jenjang untuk mud zone 
dan 3 jenjang  untuk areal blue clay pada final wall. 

Pada kondisi air pasang besar (sekitar bulan Desember), permukaan air menggenangi seluruh areal 
mud zone hingga berada ±1 meter dibawah tanggul perimeter atau ± 1,5 meter di atas permukaan 
mud zone. 

 

  

X
  

Y
  

Tanggul 
Perimeter 

Mud Layer Sungai 

Blue clay 

Seam 
Batubara 

Fig. 1,  Lokasi penambangan 

                                                                                                         

 

 

Fig.  2, Spherical Direction Overview Lokasi  
 

Review saran dan rekomendasi 

Dari informasi yang diperoleh, maka dapat dibuat suatu sayatan penampang yang menunjukkan 
rencana penambangan dengan kondisi setempat, figure 3.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3, Ilustrasi Sayatan Rencana penambangan pada figure 1 

B A 

Coal Seam 

Sungai 

Blue Clay 

Mud Layer 

Tanggul 
Perimeter 

Top Soil Zone 

C B 

Mud Layer 
Tanggul  

Perimeter 
lebar ± 2 

meter 

Top Soil  
Zone 

Batas air  
pasang besar 
±1 m dr atas 

C 

B 

A 

Y 

Rencana 
jenjang 

X 

Outcrop of coal 
 

Tanggul 
Perimeter 
 

Top Soil 
 

Coal Seam 
 

Sungai 
 

Blue Clay 
 

Mud Zone 
 

Fig.  2, Spherical Direction Overview Lokasi 

C

B

A

                                                                                                         

 

 

Fig.  2, Spherical Direction Overview Lokasi  
 

Review saran dan rekomendasi 

Dari informasi yang diperoleh, maka dapat dibuat suatu sayatan penampang yang menunjukkan 
rencana penambangan dengan kondisi setempat, figure 3.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3, Ilustrasi Sayatan Rencana penambangan pada figure 1 

B A 

Coal Seam 

Sungai 

Blue Clay 

Mud Layer 

Tanggul 
Perimeter 

Top Soil Zone 

C B 

Mud Layer 
Tanggul  

Perimeter 
lebar ± 2 

meter 

Top Soil  
Zone 

Batas air  
pasang besar 
±1 m dr atas 

C 

B 

A 

Y 

Rencana 
jenjang 

X 

Outcrop of coal 
 

Tanggul 
Perimeter 
 

Top Soil 
 

Coal Seam 
 

Sungai 
 

Blue Clay 
 

Mud Zone 
 

Fig. 3, Ilustrasi Sayatan Rencana penambangan pada figure 1

SKETSA SAYATAN Kecil 
Penampang GEOLOGI 



40 41

Sisi Lain Dahana

Koperasi Karyawan Dahana (Kopkar Dahana) 
menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
pada Rabu, 27 Juli 2016 di Auditorium Kampus 
DAHANA Subang.  Pelaksanaan RAT sempat 
molor dan  dihujani dengan interupsi dari para 
peserta rapat.

Ramai hujan interupsi ini dimulai setelah 
Ketua Koperasi, Boni Erwin menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban tahun buku 
2015. Meski sempat diwarnai adu argumentasi, 
akhirnya LPJ pengurus Kopkar pun diterima oleh 
peserta rapat.

Koperasi Karyawan (Kopkar) PT DAHANA 
(Persero), sejak tahun 2012 telah berpindah 
domisili dari Tasikmalaya ke Subang, mengikuti  
kepindahan perusahaannya, PT DAHANA 
(Persero), yang hijrah ke Subang setelah sejak 
1966 berkantor pusat di Tasikmalaya.

Koperasi yang didirikan sejak 2 Januari 
1988 ini terus mengalami pertumbuhannya. 
Menurut Boni Erwin, saat ini pekerjaan rumah 
tangga koperasi salah satunya adalah merapikan 
administrasi legalitas koperasi.

“Kita dituntut untuk melakukan perubahan 
lagi anggaran dasarnya karena sudah 
banyak ketidaksesuain dengan legalitas dan 
operasionalnya,” ungkap Boni.

Sampai dengan akhir 2015 anggota Kopkar 
DAHANA berjumlah 457 orang, selisih dua orang 

Halaman Markas Komando (Mako) Lapangan 
Udara (Lanud) Suryadarma, Kalijati, Subang 
pada Minggu (4/9) dipadati oleh ribuan 
penggemar olahraga sepeda santai yang berasal 
dari Wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang 
(Purwasuka). Dengan menggunakan helm atau 
topi kepala mereka tengah siap menunggangi 
sepedanya untuk ikut serta dalam kegiatan ‘Fun 
Bike Gowes Merdeka’ yang digelar oleh Lanud 
Suryadarma.

Fun Bike Gowes Merdeka ini merupakan 
kegiatan yang digelar dalam rangka 
memperingati HUT ke- 71 Kemerdekaan RI dan 
hari jadi ke-70 Lanud Suryadarma.  Komandan 
Lanud Suryadarma, Marsma TNI Suparmono, 
disela-sela kegiatan mengungkapkan kegiatan 
yang digelarnya ini merupakan kegiatan rutin 
tahunan. 

“Tujuan pokok kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan tali persaudaraan dan 
kebersamaan diantara TNI Angkatan Udara dan 
masyarakat di Purwasuka,” jelas Suparmono.

Ribuan peserta sepeda santai yang telah 
bersedia di garis start dilepas langsung oleh 

dibanding tahun 2014 yang berjumlah 459 
orang.  Dalam kinerjanya di tahun 2015 Kopkar 
DAHANA dinilai mampu mencapai target yang 
telah ditetapkan.

“Kinerja terbaik dicapai dari jasa peledakan 
yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 
124,14% diatas rencananya,” terangnya.

Hal ini disebabkan Kopkar DAHANA 
mendapatkan banyak peluang jasa peledakan 
dari tambang-tambang batuan Andesit dan 
proyek-proyek konstruksi di wilayah Jawa Barat. 
Sedangkan dari kelompok jasa pelayanan 
umum, Kopkar masih dapat mempertahankan 
omzetnya.

Keseluruhan pencapaian realisasi 2015 yaitu 
127,21% atau 22.980.712.280 dari rencananya 
yang hanya 22.250.000.000. Sedangkan 
dibanding tahun sebelumnya pencapaian tahun 
ini adalah 109,25%, dimana di tahun 2014 hanya 
21.036.399.933. 

Pada acara ini juga dilaksanakan pelantikan 
Dewan Pengawas Kopkar Dahana.  Dewan 
Pengawas yang baru ini terdiri dari tiga orang 
yakni, Yuni Agus Setiawan sebagai Ketua, Budi 
Irfani dan Erman Abdurahman sebagai anggota. 
Dihadapan peserta rapat, ketiga pengawas baru 
ini dilantik langsung oleh salah satu perwakilan 
dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Tasikmalaya. (SYA)

Suparmono dengan ditandai pengangkatan 
bendera. Dari ribuan orang yang tengah 
bersepeda, ada 10 orang diantaranya adalah 
karyawan PT DAHANA (Persero). Dengan 
menggunakan kaos seragam biru bertuliskan 
DAHANA, mereka ikut menggowes sepeda 
menyusuri rute yang jaraknya 20 kilometer (Km).

“Kita perwakilan DAHANA, ikut serta 
memeriahkan kegiatan ini. Kegiatannya 
asyik. Dikegiatan ini DAHANA juga ikut serta 
memberikan satu buah sepeda untuk undian 
hadiah,” ungkap Faridz Miftah Koordinator 
Sepeda DAHANA yang dikenal dengan 
Komunitas Dagoan.

Dengan mengayuh sepeda peserta melintasi 
wilayah Lanud Suryadarma mulai dari Mako 
Lanud Suryadarma , venue Terbang Layang, 
perkebunan singkong dan tebu kemudian 
ke luar ke perkampungan Tanggulun Barat 
hingga  Jalan raya Kalijati dan masuk lewat pos 2 
Lanud Suryadarma melintas Rumah Sejarah dan 
finis kembali di Lapang Sepak bola Dirgantara 
Lanud Suryadarma. (SYA)

Dagoan Dahana Meriahkan Fun Bike Merdeka 
Lanud Suryadarma

Kopkar DAHANA Capai Target 2015
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Sisi Lain Dahana

Satuan Keamanan PT DAHANA (Persero) 
berhasil membekuk  kawanan perampok yang 
tengah beraksi di Kantor Pengelola Sumur 
Barang (PSB) DAHANA Subang. Penangkapan 
dua perampok ini bermula dari laporan 
salah seorang anggota Satpam yang tengah 
berpatroli di sekitar PSB.   Ia menaruh curiga 
karena melihat sebuah tangga kayu di samping 
kantor dan beberapa atap genting berlubang.

Melihat situasi yang ganjil ini, melalui 
saluran radio ia langsung melapor ke pusat 
komunikasi radio di posko pusat, dan meminta 
pengerahan personil untuk melakukan tindakan 
pengecekan. Tidak lama berselang, bantuan 
personilpun tiba.   Mereka langsung melakukan 
penyisiran dan penggerebekan.

Dengan peralatan lengkap bersenjata 
api, satuan keamanan DAHANA langsung 

merangsek ke dalam. Dan ternyata benar, ada 
dua perampok  di ruang brankas dan akhirnya 
dapat dibekuk tanpa melakukan perlawanan.

Aksi penangkapan dua kawanan perampok 
ini ternyata bukanlah kejadian nyata, namun 
bagian skenario dari simulasi penanganan 
keamanan yang dilakukan oleh satuan 
keamanan PT DAHANA (Persero)  pada 26 Juli 
2016 di kantor PSB Subang.

Didin Wahyudin, Tata Urusan dalam 
Keamanan DAHANA menerangkan bahwa 
kegiatan ini merupakan salah satu program 
latihan dalam penanganan pengamanan 
lingkungan. “Simulasi ini merupakan bagian 
dari penerapan sistem keamanan, dan latihan 
ini langsung diawasi oleh bagian EMC dan SPI,” 
terang Didin kepada Dfile. (SYA)

Satuan Keamanan DAHANA Berhasil Membekuk 
‘Maling’ Pembobol PSB

Siap Siaga, DAHANA Gelar Pelatihan 
Emergency Response Plan
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Kondisi berbahaya yang tidak diinginkan bisa 
saja terjadi kapan dan dimana saja. Termasuk di 
lingkungan kerja perusahaan. Dalam keadaan 
darurat tentunya setiap sumber daya yang ada 
didalamnya harus mampu sigap dan tanggap 
menanggulangi kondisi darurat.

PT DAHANA (Persero), sebagai perusahaan 
yang bergelut dalam bidang bahan peledak, 
keadaan darurat bisa saja terjadi.  Kondisi darurat 
itu seperti peledakan yang tidak terkendali, 
kebakaran, tumpahan bahan berbahaya dan 
beracun, terkena bencana alam, ataupun 
adanya gangguan dari luar, seperti sabotase, 
amuk massa, dan huru-hara.

Dalam rangka mengantisipasi potensi 
bahaya tersebut, bagian Pengelolaan SDM & 
Organisasi menggelar pelatihan Emergency 
Response Plan (ERP) selama tiga hari pada 29 
– 30 Agustus 2016 di gedung Diklat Kampus 
DAHANA, Subang.   Deya Kemalasari, panitia 

pelaksana pelatihan menerangkan peserta 
yang ikut serta dalam pelatihan ini merupakan 
karyawan yang telah ditunjuk menjadi Tim 
Tanggap Darurat (TTD) disetiap unit kerja.

“Peserta yang ikut tidak hanya dari kawasan 
EMC saja, perwakilan dari beberapa site juga 
ikut serta dalam pelatihan ini,” terang Deya 
Kemalasari kepada Dfile.

Lebih lanjut, Deya memaparkan tim 
tanggap darurat yang dibentuk oleh DAHANA, 
secara organisasi, orang yang masuk dalam 
tim terbentuk sesuai dengan struktur jabatan.  
Karenanya jika saja terjadi rotasi atau perubahan 
jabatan, maka personil tim pun akan berganti.

“Inilah pentingnya pelatihan ERP. Untuk 
memenuhi kompetensi tambahan kepada tim 
tanggap darurat. Karena ada saja perubahan 
personilnya,” ungkap Deya. (sya)
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Terkadang bergelut dengan rutinitas 
pekerjaan membuatnya menjadi jenuh. Jika 
hal ini mulai terasa, salah satu obatnya yaitu 
traveling. Seperti yang biasa dilakukan oleh 
Chandra Deasy Kusuma Wardani, Staff K3LH & 
Teknologi EMC PT DAHANA (Persero). 

Menurut gadis yang biasa dipanggil Caca 
ini, traveling mampu me-refresh, memberikan 
suasana dan perasaan baru padanya. Hal ini 
sangat membantunya memberikan energi baru 
saat akan kembali kepada rutinitas pekerjaannya.

Traveling bagi gadis berdarah jawa ini 
memang salah satu hobinya selain baca novel 
dan berenang. Dalam melakukan wisata, Ia lebih 
menyukai melakukan perjalanan ke tempat-
tempat yang memiliki panorama alam yang 
eksotik.

“Saya lebih suka berkunjung ke tempat yang 
memiliki pemandangan alam yang indah,” ujar 
Caca, gadis lulusan Teknik Kimia Universitas 
Lambung Mangkurat.

Ia mengaku pernah melakukan trip ke 
beberapa daerah, seperti di Sumatera ia memilih 
Medan, Padang, Lampung sebagai tempat 

N a r s i s

destinasi wisatanya.  Kemudian perjalanan di 
Pulau Jawa ia lalui ke beberapa tempat Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan 
Trenggalek, bahkan sampai juga di Pulau 
Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Kota Baru, 
Derawan di Kalimantan.

“Paling seru tuch di Pulau Derawan, bisa 
snorkeling bareng penyu dan pegang ubur-ubur 
tanpa tersengat,” akunya.

Dalam melakukan perjalanan terkadang ia 
ditemani teman atau keluarganya, atau bahkan 
ia memilih ikut kegiatan opentrip. “Kalau ikut 
opentrip saya jadi banyak teman, punya teman 
baru,” ujarnya.

Sampai saat ini jika memiliki waktu libur 
panjang ia biasa melakukan traveling. “Ya kalau 
libur mending traveling saja. Refresing, ngasih 
reward ke diri sendiri buat menikmati alam,” 
ungkapnya.

Untuk bisa menikmati indahnya alam dan 
serunya melakukan perjalanan, menurut gadis 
yang memiliki tahi lalat di pipi ini, kuncinya 
adalah berani. “Mau jadi traveler itu kuncinya ya 
cuma modal berani,” pungkas Caca. (SYA)

Terlahir di tanah Sunda, ibunya berasal 
dari Cianjur sedangkan ayahnya berasal dari 
Sukabumi. Masa kecilnya ia habiskan di kota 
penghasil ‘Tauco’. Ketika memasuki bangku SMA 
ia akhirnya ikut hijrah bersama orang tuanya ke 
Kalimantan Timur.

Dengan berbekal Ijazah SMK Jurusan 
Keuangan, ia akhirnya bergabung menjadi salah 
satu keluarga besar PT DAHANA (Persero).   Irma 
Seliswati, biasa ia dipanggil, bertugas mengurus 
administrasi di Site Tanito, Tenggarong, Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada 2010, Irma mulai bekerja di DAHANA 
menjadi Karyawan Permanen Project (KPP). 
Mendapat kesempatan bekerja di DAHANA, 
tidak lantas menghentikan langkahnya untuk 
melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Setelah 
mendapat lampu hijau dari atasannya, Irma 
pun akhirnya mulai membagi sisa waktu 
kerjanya dengan menjadi mahasiswa ekonomi 
di Universitas Kutai Kartanegara. Dan akhirnya 
pada 2014 gelar sarjana ekonomi pun 
disandangnya.

Dalam melakukan pekerjaan, menurut Irma, 
banyak hal yang dapat dipelajari, tidak hanya 
soal fokus mempelajari dan menyelesaikan 
pekerjaan yang menjadi tugas pokok diri 
sendiri. Dengan melakukan pekerjaan lainnya 
akan memberi pengetahuan dan pengalaman 
bagi diri sendiri.

“Saya sangat suka mempelajari pekerjaan 
lainnya, selain mengurus admin di site.  Saya 
mendapat banyak kesempatan untuk belajar 
dan pengalaman melakukan pekerjaan lain,” 
kata ibu dari Muhammad Rafanda Athari yang 
masih berusia 3 tahun ini.

Selain mengerjakan administrasi di Site 
HPU - PDU Tanito Harum, ternyata Irma sering 
melakukan pekerjaan dari site lainnya bahkan 
dari divisi lain yang berada di Tenggarong, 
seperti pengurusan BPJS dan pengurusan 
dokumen perijinan.

“Suka saja jika dibutuhkan untuk membantu 
melakukan pekerjaan lain selain mengurus Site 
Tanito. Ini juga kan menambah pengalaman,  

jadi saya tahu bagaimana mengurus perijinan 
atau lainnya,” ungkap Irma.

Meski melakukan tugas atau pekerjaan lain, 
Irma berusaha untuk tidak melalaikan pekerjaan 
dan tugasnya di Site Tanito. Kepiawainnya 
mengatur dan membagi waktu dalam pekerjaan 
menjadikan dirinya mampu mengatur waktu 
sebagai karyawati, istri, ibu dan juga seorang 
pebisnis.

Ternyata,  wanita yang hobi belanja ini 
memiliki sampingan sebagai pemilik butik 
pakaian muslimah, ia namai butiknya dengan 
nama Irma Fashion. Bisnisnya ini baru dilakoni 
selama satu tahun, namun sudah mulai 
mendulang hasil.

“Alhamdulillah, suami, orang tua, rekan kerja 
pada mendukung semua,” kata Irma.

Dengan kebiasannya melakukan pekerjaan 
lain akhirnya ia banyak bertemu dengan 
banyak orang dan juga bisa membangun 
relasi, memudahkannya dalam melaksanakan 
pekerjaan. Dan ini pun menjadi kesempatan 
baginya sekaligus mempromosikan butiknya.

“Karena sering ngurus-ngurus pekerjaan 
lain, saya jadi banyak kenalan dan relasi, kadang 
saya promosiin juga butik saya,” kata Irma sambil 
tertawa. (SYA) 

Chandra Deasy Kusuma Wardani
Irma Seliswati
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Obati Penat dengan Traveling Mencari Pengalaman 
dengan Melakukan Pekerjaan Lain
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Menurut saya, budaya perusahaan sangat 
penting bagi keberlangsungan perkembangan 
suatu perusahaan.  Budaya perusahaan 
merupakan salah satu landasan utama bagi 
tercapainya tujuan perusahaan, selain Visi, Misi, 
Struktur Organisasi serta Kebijakan Perusahaan.

Menurut Deal & Kennedy dalam bukunya 
berjudul Corporate Culture The Rites and Ritual 
of CorporateLife mengatakan bahwa “Budaya 
organisasi merupakan  nilai inti dan esensi 
falsafah organisasi untuk mencapai sukses yang 
didukung oleh semua anggotanya memberikan 
pemahaman tentang arah bersama, serta 
menjadi pedoman perilaku sehari-hari”. Banyak 
perusahaan yang berhasil karena karyawannya 
dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai dalam 
perusahaan tersebut.

PT DAHANA (Persero) sebagai perusahaan 
yang telah lama tumbuh dan berkembang 
dalam bidang explosives manufacture dan Jasa 
Pemboran serta peledakan telah menyusun 
dan mencanangkan budaya perusahaan yang 
berlaku dan harus diikuti oleh seluruh jajaran 
karyawannya.  Dalam perkembangannya, tentu 
tidak semudah membalikkan telapak tangan 
agar semua karyawan dapat memahami dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dibutuhkan proses yang cukup panjang 
melalui tahapan-tahapan sosialisasi baik melalui 

•	 Punya sikap mandiri berdasarkan 
keyakinan akan kemampuan pribadi serta 
terbuka menyimak dan menghargai pendapat 
orang lain, namun cermat dalam memilih yang 
terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Dengan kata lain, orang yang profesional 
harus memiliki 3 unsur utama yaitu : Skill, 
knowledge dan Attitude. Skill disini berarti 
benar-benar ahli dibidangnya, knowledge 
berarti tidak hanya ahli dibidangnya tetapi juga 
memiliki wawasan tentang ilmu-ilmu lainnya 
yang berhubungan dengan bidangnya, Attitude 
berarti:  tidak hanya pintar dan cerdas tetapi 
juga memiliki etika yang diterapkan dalam 
bidangnya.

Contoh real berkenaan dengan 
profesionalisme ini saya rasakan sendiri 
pada saat menghadiri dan bertindak sebagai 
pembicara di Seminar ISEE (International 
Society of Explosives Engineer) di Denver – 
USA pada tahun 2014.   Dimana pada saat itu 
saya dihadapkan pada situasi yang dilematis, 
disatu sisi saya merasa bangga dapat mewakili 
perusahaan bahkan negara indonesia untuk 
berbicara dalam forum yang begitu besar 
dihadapan para ahli peledakan dunia, tetapi 
disatu sisi saya merasa tidak percaya diri apakah 
dapat menyampaikan materi  yang telah saya 

media tatap muka maupun media-media lainnya 
dan dengan cara memberi teladan terutama 
dari Top Management yaitu mencontohkan 
penerapan nilai-nilai budaya perusahaan dalam 
seluruh sendi organisasi.

Nilai budaya yang ada di PT DAHANA 
(Persero) adalah :

1. Nasionalisme
2. Kepemimpinan dan Profesionalisme
3. Amanah dan Pelayanan
4. Inovatif dan Keunggulan
5. Aliansi Global

Pada kesempatan ini saya hanya akan 
mengambil salah satu dari nilai budaya tersebut 
di atas sebagai contoh.

Profesionalisme

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, 
kata Profesionalisme adalah: mutu, kualitas, dan 
tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi 
atau orang yang profesional.   Profesionalisme 
memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan 
pendapatan. Kedua hal tersebut merupakan 
satu kesatuan yang saling berhubungan. 
Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki 
profesionalisme manakala memiliki dua hal 
tersebut yaitu keahlian (kompetensi) yang layak 
sesuai dengan bidang tugasnya dan pendapatan 
yang layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Hal-hal berikut merupakan ciri-ciri yang 
harus dimiliki oleh seorang profesional:

•	 Punya keterampilan yang tinggi 
dalam suatu bidang serta kemahiran dalam 
menggunakan peralatan tertentu yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang 
bersangkutan dengan bidangnya.

•	 Punya ilmu dan pengalaman serta 
kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah 
dan peka di dalam membaca situasi cepat dan 
tepat serta cermat dalam mengambil keputusan 
terbaik atas dasar kepekaan.

•	 Punya sikap berorientasi ke depan 
sehingga punya kemampuan mengantisipasi 
perkembangan lingkungan yang terbentang di 
hadapannya.

persiapkan. Pilihannya hanya dua yaitu maju 
terus tampil mempresentasikan makalah 
yang sudah disiapkan atau mundur dari 
forum tersebut tanpa pernah mencoba untuk 
menampilkan kemampuan. 

Tetapi Alhamdulillah dengan segala 
pertimbangan yang matang akhirnya saya 
memilih tampil didepan forum tersebut.   Saya 
membangkitkan dan menyakinkan nilai 
profesionalisme dalam diri saya agar dapat 
tampil. Dalam proses tersebut saya menyakinkan 
diri bahwa saya memiliki skill, knowledge, serta 
attitude bagaimana dapat berbicara dalam 
forum tersebut, serta saya yakinkan pada diri saya 
bahwa begitu besar kepercayaan perusahaan 
yang diberikan di atas pundak saya.  Apakah 
tega harus mengecewakan dan menodainya? 
Serta mengecewakan kebanggaan keluarga 
terhadap suami, dan ayahnya yang telah diberi 
kepercayaan untuk dapat berbicara di depan 
forum yang cukup bergengsi?     

Dengan dimiliki serta selalu 
dikembangkannya ketiga unsur tersebut yaitu 
skill, knowledge dan attitude diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja setiap individu karyawan 
dan tentunya  akan sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja perusahaan 
secara umum.
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