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Pembaca yang budiman,

Edisi DFILE kali ini terbit dalam momentum 
spesial HUT EMAS DAHANA.  Kemeriahan 
hampir setahun mendapatkan puncaknya 
pada 24 Oktober 2016.  Dihadiri oleh karyawan 
dari Kantor Subang, Jakarta dan Tasikmalaya, 
gelaran puncak HUT EMAS semakin lengkap 
dengan kehadiran para alumni yang menjadi 
pelaku sejarah DAHANA.

Mencapai usia emas ini bukan hal yang 
mudah.  Terjangan badai krisis sempat 
membuat oleng perusahaan.  Lepas landas 
setelah merajai  dunia bahan peledak dengan 
monopoli adalah prestasi  yang luar biasa.  
DAHANA berhasil bersaing dan melewatinya 
hingga pencapaian prestasi di usia emasnya ini.   
Sungguh sangat layak untuk disyukuri.

Pembaca yang budiman,

Selain tentang HUT, redaksi juga menyajikan 
berita seputar Pameran INDODEFENCE 2016 

yang digadang-gadang sebagai pameran 
pertahanan terbesar Indonesia.  DAHANA 
tampil dalam BUMNIS Paviliun yang merupakan 
kumpulan 13 BUMN Industri Strategis.

Mengusung tema Synergy for the nation, 
semangat kebersamaan sudah tercermin 
dari penampilan BUMNIS Gathering yang 
dipersiapkan secara maraton oleh 13 BUMNIS.  
Kebersamaan tersebut menjadi spesial dengan 
kunjungan petinggi negeri pada saat pameran 
untuk memberikan semangat berkarya.   
Harapannya, sinergi tidak berhenti di sini, tapi 
terus berkembang di berbagai bidang untuk 
saling mendukung kemajuan perusahaan dan 
bangsa.

Simak juga rubrik-rubrik lainnya yang ada 
di majalah ini.  Selamat menikmati sajian dari 
kami.

Redaksi

Semangat Emas Hut Emas Dahana
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Kata Manajemen

Human Capital, tidak bisa dianggap sepele. 
Sebagai sumber daya, segala potensi yang 
dimiliki tentunya perlu dipupuk, pelihara serta 
dikembangkan untuk menjadi lebih unggul.  
Perusahaan sebesar apapun jika SDM-nya 
tidak mampu berkembang untuk menghadapi 
perubahan zaman, bisa dipastikan lambat laun 
perusahaan itu akan tertinggal.

Kesadaran individu manusia tentunya sangat 
berperan penting dalam proses pembangunan 
SDM di sebuah perusahaan. Sebagus apapun 
program pengembangan manusia, jika tidak 
dibarengi  dengan kesadaran manusianya 
itu sendiri, maka akan sangat menyumbat 
perubahan dan perkembangan.

Dalam salah satu kitab suci, Tuhan 
berfirman, yang intinya bahwa Tuhan tidak 
akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri.  Karenanya untuk terus menuju 
perusahaan terbaik, secara simultan kita harus 
melakukan perubahan-perubahan yang lebih 
baik.

Oleh Susilo Hertanto
Direktur Keuangan & SDM 
Sekjen FHCI 2016 - 2018

pemuda Indonesia khususnya di lingkungan 
perusahaan BUMN untuk menampilkan 
kemampuannya dalam persaingan global.

Generasi muda DAHANA adalah harapan, 
generasi sebagai ujung tombak perusahaan 
dalam melakukan perubahan. Tantangan 
zaman ini tidak mungkin dihadapi dengan 
sendiri-sendiri, diperlukan semangat persatuan 

dan kebersamaan dalam mengejawantahkan 
talentanya untuk menjadi lebih unggul.

Kran globalisasi kini sudah terbuka. Dengan 
semangat nasionalisme, siapkanlah diri dan 
bekali dengan kemampuan-kemampuan 
terunggul, terus melakukan perubahan kearah 
lebih baik untuk memenangakan kompetisi 
global. 

Secara global, keadaan ekonomi dunia terus 
berubah, khususnya dikawasan ASEAN. Kini 
pintu MEA sudah terbuka. Sebagai perusahaan 
plat merah kita harus sudah siap dalam 
menghadapinya, dan mampu menampilkan 
kinerja yang terbaik dalam persaingan ekonomi 
global. 

Begitu pun dengan SDM yang ada di 
dalamnya, tenaga kerja dituntut untuk memiliki 
keahlian dan keterampilan level dunia, agar 
mampu bersaing secara global. Namun tetap 
memegang teguh nilai-nilai budaya bangsa.

Perhatian SDM di lingkungan BUMN, tidak 
luput dari sorotan para pemerhati dan pelaku 
bidang SDM, khususnya dalam Forum Human 
Capital Indonesia (FHCI).    Kami memiliki semangat 
bersama-sama memberikan pemikiran strategis 
dan kebijakan dalam bentuk saran, kajian, 
masukan, pendapat serta rekomendasi terkait 
dengan pengembangan Manajemen Human 
Capital kepada Kementerian Negara BUMN dan 
masing masing BUMN.

Dalam diskusi-diskusi FHCI, ada beberapa 
hal yang menjadi sorotan pembahasan dan 
perhatian, salah satunya  yakni tentang 
laporan IMD World Talent Report 2015 dan The 
Human Capital Report 2015.   Laporan tersebut 
menyatakan bahwa saat ini kemampuan human 
capital Indonesia di peringkat dunia berada di 
level menengah dan berada di bawah rata-rata 
negara ASEAN.

Hal itupun menjadi bahan renungan dan 
pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya 
DAHANA, agar  terus berusaha mendorong SDM 
di dalamnya untuk lebih maju lagi. 

Untuk mendorong hal itu tentunya, 
perusahaan pun harus siap dengan segala 
program-programnyanya, dan karyawan pun 
siap dengan peningkatan kemampuannya.

Pada event FHCI Summit 2016 yang digelar 
pada bulan Oktober,  tepat pada hari Peringatan 
Sumpah Pemuda, menyadari betul potensi para 

Meningkatan Kemampuan untuk Persaingan 
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Saat pembukaan FHCI Summit 2016 di Jakarta yang dihadiri Menteri BUMN RI
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Si Bintang
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Anda tentu kenal yang namanya Joe 
Girard.  Kalau tidak kenal, pura-pura kenal 
saja dulu.  Ia adalah the Best Salesman 
in the World dan satu-satunya salesman 
yang namanya tercatat dalam rekor dunia. 

Tapi tahukah Anda Rahasia 
terbesar Joe Girard sampai ia mampu 
mencapai puncak prestasi tersebut? 

Kurang lebih begini ceritanya.  
 
Dulu, Joe Girard cukup Sukses di bisnis 

properti. Tapi karena gampang percaya dengan 
orang, ia pun tertipu. Bisnis propertinya hancur 
dan ia berhutang 60.000 US$.

Saat bangkrut, istrinya berkata kepadanya: 
“Joe, kita tidak punya makanan apapun lagi di 
rumah. Anak-anak minta makanan”, pintanya.

Bertempat di Ballroom Sangri-La Hotel 
Jakarta, Kamis (20/10) digelar penyerahan 
penghargaan Infobank BUMN award 2016  
yang ke-7.  Ajang penganugerahan ini 
diselenggarakan  oleh salah satu media nasional 
dunia perbankan.  Acara ini sebagai bentuk 
apresiasi  terhadap penilaian  kinerja  seluruh 
BUMN  sepanjang tahun 2015 berdasarkan 
rating dari 118 BUMN.

Perhelatan yang diawali dengan sambutan 
pembukaan oleh Pemimpin Redaksi Majalah 
InfoBank Eko B Supriyanto,  dihadiri direksi dan 
komisaris dari BUMN kandidat penerima award 
tersebut.  Dalam sambutanya  Eko mengatakan 
bahwa tujuan penyelenggaraan acara ini adalah 
memberikan penilian kinerja bagi BUMN agar  
memiliki kredibilitas tinggi tanpa intervensi, 
lebih transparan dan professional.

“Karena BUMN adalah aset yang harus kita 
lindungi besama,” terang Eko B Supriyanto 
dalam sambutannya.

Itulah titik terendah dalam hidupnya. 
Akhirnya ia harus mengemis-ngemis kepada 
pemilik dealer mobil untuk bisa bekerja di sana. 
Ia pun diterima.

Singkat cerita, ia pun kini tercatat 
sebagai The Best Salesman in the World 
dengan menjual mobil di tempat ia bekerja 
tersebut. Bayangkan, ia berhasil menjual 
13.001 mobil selama 15 tahun karirnya. 

Lalu apa Rahasia Kesuksesannya?

Simak perkataan Joe Girard berikut ini: 
“Semuanya dimulai dari titik terendah yang 
saya alami dalam hidup. Kalau seandainya 
tidak ada titik terendah itu, mungkin 
saya tidak akan melesat ke atas. Ketika 
sampai di titik terendah, kemana lagi Anda 
bisa bergerak selain memantul ke atas” 

Apa Hikmahnya? 

Titik terendah dalam hidup adalah 
Momentum paling tepat untuk mencapai 
puncak karir. Jika saat ini Anda sedang berada 
dalam titik ini, Ayo Bangkit! Tirulah Joe Girard.. 
Jika ia saja bisa, Anda juga PASTI BISA!!!

Rahasia Joe Girard ini tentu saja bisa 
dilakukan oleh siapapun, individu maupun 
korporasi.  Tinggal pertanyaannya, mau atau 
tidak?  

Selamat memantul dengan prestasi 
melangit.

 
 

Acara ini sedianya akan dihadiri Menteri 
BUMN Rini R. Soemarno, namun akhirnya 
diwakilkan kepada  Deputi Bidang Usaha Jasa 
dan Keuangan Kementerian BUMN Gatot 
Trihargo.

 “Meskipun penganugerahan ini diberikan 
kepada perusahaan-perusahaan milik 
pemerintah tetapi saya percaya tidak ada 
pesan sponsor apapun dari Kementerian 
BUMN kepada penyelenggara.  Independensi  
dan kridibilatas dalam penilaian award ini bisa 
dipercaya”, jelas Gatot dalam sambutanya.

Dari daftar BUMN penerima award tersebut 
salah satunya adalah DAHANA, perusahaan plat 
merah penghasil bahan peledak ini mendapat 
predikat nilai “Sangat Bagus”, tergabung dalam 
kategori  Industri Pertahanan.    Penghargaan 
ini menjadi lebih spesial karena diraih dalam 
momentum perayaan ulang tahun emas 
DAHANA yang ke-50.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa 
bagi DAHANA, menurut saya sekarang strategi 
manajeman DAHANA sudah tepat dalam 
mengoperasikan  bisnisnya, yang selalu bersih 
dan transparan.  Terbukti kinerja kita dinilai baik 
oleh lembaga lain yang independen,” ungkap 
Bambang Agung, Direktur Operasi PT DAHANA 
(Persero) usai menerima penghargaan siang itu.

Agung juga menambahkan bahwa kedepan 
DAHANA tidak hanya berharap menerima 
award dengan predikat sangat bagus, tetapi 
harus mampu meraih Golden Award.

“Kuncinya selama lima tahun berturut-turut 
kita harus tetap menjaga dan meningkatkan  
kinerja agar lebih baik dari sebelumnya”, 
pungkasnya kepada DFile. (aan)

Infobank BUMN Award 2016, 
Kado Indah  HUT Emas DAHANA

Memantul dari Titik Terendah

File liputan
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I Wayan pun menerangkan, sebagai pemberi 
program beasiswa, Unhan siap menerima 
karyawan DAHANA  yang akan melanjutkan 
program S2. Menurutnya, berbagai fasilitas 
diberikan oleh Unhan kepada mahasiswanya. 
seperti bebas biaya perkuliahan atau beasiswa, 
uang saku, mess dan makan, biaya Kuliah Kerja 
Dalam Negeri dan Kuliah Kerja Luar Negeri 
untuk mengenalkan mahasiswa pada dunia 
luar dan wilayah tertentu di berbagai provinsi 
di Indonesia.

Sementara itu, Budi Antono Direktur 
Utama PT DAHANA (Persero) menyatakan 
bahwa kunjungan tim Unhan ke DAHANA 
ini memotivasi karyawan DAHANA  untuk 
meningkatkan SDM di bidang pendidikan. 

“Kami sangat menyambut baik kerjasama 
ini, karena ini terkait dengan peningkatkan 
SDM di DAHANA juga,” kata Budi Antono.

Selain penawaran kerjasama dibidang 
pendidikan, dalam kerjasama Unhan dan 
DAHANA diantaranya mencakup mahasiswa 
Unhan maupun dosen Unhan dapat 
melaksanakan penelitian di DAHANA.  Hal ini 
mengingat perusahaan yang memiliki kawasan 
Energetic Material Center (EMC)  telah mampu 
mengembangkan dan memproduksi bahan 
peledak  keperluan militer dan industri non 
militer di dalam dan luar negeri.  (sya)

selaku Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 
dan Budi Tjahyono Direktur Utama PT Asuransi 
Jasindo.  Penandatanganan itu berlangsung di 
Kantor DAHANA Cabang Jakarta yang berlokasi 
di Menara MTH Jl. MT Haryono Jakarta pada 
Rabu, 31 Agustus 2016.

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

“Kami mewakili Jasindo merasa bangga 
sekaligus  menyampaikan ungkapan 
terima kasih 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)

Dalam rangka mensinergikan dunia industri 
dan akademik, khususnya dibidang industri 
strategis, Universitas Pertahanan Indonesia 
(Unhan) menjalin kerjasama dengan PT 
DAHANA (Persero), perusahaan plat merah 
penghasil bahan peledak komersil dan militer.

Penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Unhan dengan DAHANA dilaksanakan 
di Kampus Dahana pada 14 September 2016 
oleh Rektor Unhan I Wayan Midhio, M.Phil 
dengan Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 
Budi Antono. Sementara penandatanganan 
Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Ketua 
LP3M Unhan Dr. Ir. Supartono, M.M dan Direktur 
Keuangan dan SDM PT DAHANA (Persero) 
Susilo Hartanto.

I Wayan dalam sambutannya memaparkan, 
kerjasamanya dengan DAHANA adalah sesuai 
dengan rencana kedepan Unhan yakni akan 
membangun fakultas baru yaitu Fakultas 
Keamanan Nasional. Saat ini, kampus khusus 
pasca sarjana yang didirikan pada 2009 ini 
kini sudah memiliki dua fakultas, dengan 14 
program studi.

“Sesuai dengan saran dari Kemenristekdikti 
tahun ini harus mendirikan fakultas baru yaitu 
teknologi pertahanan, hal ini untuk menunjang 
SDM di Indonesia dalam pengembangan 
bidang teknologi pertahanan,” terang I Wayan 
dalam sambutannya.

DAHANA adalah perusahaan yang 
operasional produksinya memiliki resiko 
kecelakaan kerja tinggi.  Meskipun sejauh ini 
telah diantisipasi seminimal 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 
dipercaya 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 dengan  
menandatangani perpanjangan kerjasama, 
dan langsung dilakukan oleh kedua pucuk 
pimpinan perusahaan tersebut, Budi Antono 

UNHAN Tawarkan Beasiswa S2 
untuk Karyawan DAHANA

Sinergi BUMN, DAHANA Tingkatkan 
Kerjasama dengan JASINDO

UNHAN - DAHANA Menjalin Kerjasama
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Bantu Korban Bencana Garut, DAHANA 
Kirim Pakaian dan Makanan
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Bidang Infrastuktur Bisnis Kementerian BUMN, 
Hambra.  Menurutnya Kementerian BUMN 
telah menginstruksikan kepada masing-masing 
BUMN untuk dapat membantu, menyalurkan 
dan berpartisipasi dalam tanggap darurat 
bencana di Jawa Barat.

“Bantuan ini akan diberikan melalui Program 
Bina Lingkungan Masing-masing BUMN,” terang 
Hambra melalui siaran persnya.

Menindaklanjuti instruksi kementerian, 
perusahaan penghasil bahan peledak PT 
DAHANA (Persero) turut serta menyalurkan 
bantuan untuk para korban bencana alam di 
Garut dan Sumedang. Sekretaris Perusahaan 
DAHANA, Mamat Ruhimat menerangkan 
bantuan yang disalurkannya ini berupa air 
mineral, makanan serta pakaian.

diterangkan oleh Nurul Atiah Suganda salah 
satu perwakilan Sejadah yang berangkat ke 
lokasi bencana.

Nurul mengatakan bantuan yang 
diserahkannya ini merupakan hasil dari 
pengumpulan sumbangan karyawan PT 
DAHANA (Persero) yang tergugah dan 
berempati ingin ikut serta membantu korban 
bencana.

“Ini semua hasil sumbangan karyawan 
DAHANA, yang dikumpulkan serentak, hanya 
satu hari,” ungkap Nurul kepada Dfile.

Pengumpulan sumbangan serentak 
hanya dilakukan satu hari yakni pada Rabu 
(28/9), yang kemudian dihari berikutnya hasil 
sumbangan pun dibelanjakan untuk membeli 
perlengkapan yang dibutuhkan korban yang 
terkena dampak bencana.

Pada Jumat (30/9), bantuan ini pun 
disalurkan langsung  melalui Posko Sinergi 
BUMN Tanggap Bencana Garut, yang berlokasi 
di Kantor Telkom, Jln. Pramuka No. 32 Garut.

Ketika berada dilokasi bencana, Nurul 
sempat mengamati beberapa tempat 
yang terkena imbas banjir bandang karena 
meluapnya Sungai Cimanuk. 

“Masih banyak puing-puing. Rumah-rumah 
yang rusak sedang dibenahi, tetapi beberapa 
tempat masih banyak terlihat sisa lumpurnya,” 
terang Nurul. (sya)

Rabu (21/9) dini hari, warga masyarakat 
Garut digegerkan dengan bencana banjir 
bandang. Rumah beserta penghuninya 
pun disapu oleh tumpahnya air dari Sungai 
Cimanuk.  Bencana ini telah banyak memakan 
korban dan juga kerugian material.  Di hari yang 
sama, Sumedang pun dilanda bencana tanah 
longsor. 

Peduli akan korban bencana banjir bandang 
dan tanah longsor yang menimpa warga Garut 
dan Sumedang, Kementerian BUMN bersama 
sejumlah perusahaan BUMN mendirikan Posko 
Tanggap Bencana BUMN Hadir untuk Negeri.

Posko yang didirikan atas intruksi 
Kementerian BUMN ini telah menampung 
berbagai bantuan dari perusahaan BUMN. 
Seperti yang diungkapkan oleh Deputi 

“Kita turut berduka atas bencana yang 
menimpa saudara-saudara kita yang ada 
di Garut dan Sumedang. Sebagai bentuk 
kepedulian DAHANA, kita telah menyalurkan 
bantuan berupa makanan, pakaian seperti 
sarung, pakaian dalam, handuk, sabun mandi 
dan obat-obatan,” terang Mamat Ruhimat 
kepada Dfile, Jumat (24/9).

Untuk memudahkan penyaluran dan 
koordinasi, Mamat mengatakan bantuan 
yang disalurkan oleh DAHANA ini diserahkan 
langsung ke Posko BUMN Hadir untuk Negeri 
yang berada di Garut, tepatnya di kantor 
Telkom, Jln. Pramuka No. 32 Garut.

“Semua bantuan diserahkan melalui Posko 
BUMN. Mudah-mudahan dapat membantu 
saudara kita yang terkena musibah,” pungkas 
Mamat Ruhimat. (sya)

Karyawan Turut Memberikan Bantuan

Tidak hanya manajemen PT DAHANA 
(Persero) yang memberikan bantuan.  Bantuan 
juga mengalir dari karyawan DAHANA melalui 
Serikat Pekerja PT DAHANA (Persero) atau 
Sejadah.  Bantuan tersebut diserahkan pada 
30 September 2016 oleh pengurus Sejadah 
langsung ke Garut.

Bantuan yang diberikan Sejadah ini 
diantaranya berupa kain sarung, mukena, 
sajadah, handuk, celana dan baju bayi, serta 
pakaian dalam untuk wanita. Seperti yang 
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Bahkan, menurutnya lagi, kontainer yang 
saat ini berperan penting dalam pergerakan 
logistik barang di dunia, asalnya dari temuan 
alat untuk memindahkan barang secara cepat 
saat Perang Vietnam.   Begitu gambaran yang 
diungkapkan JK menjelaskan perkembangan 
teknologi militer yang begitu cepat dalam 
pameran Indodefence 2016. 

Pertamakali digelar sejak tahun 2004, 
masyarakat kini sudah tak asing lagi dengan 

Siapa sangka internet dan komputer yang kini 
memudahkan kehidupan manusia sebelumnya 
merupakan ‘senjata’ untuk kepentingan perang. 
Hampir semua penemuan teknologi hebat yang 
dipakai manusia di dunia, berawal dari temuan 
teknologi militer. 

Komputer dibuat pada awalnya untuk 
memecahkan kode musuh, sementara internet 
sebelumnya diciptakan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antar prajurit. Itulah isi salah satu 

Indo Defence.  Bahkan, pameran yang rutin 
setiap 2 tahun dilakukan di JIExpo Kemayoran 
ini bisa disebut-sebut sebagai salah satu ajang 
pamer senjata perang dan peralatan keamanan 
yang terbesar di  dunia. 

Peralatan militer dari sejumlah pabrikan 
dunia dari 55 negara ini mejeng di pameran 
yang digelar pada 2-5 November ini, 
dengan Kementerian Pertahanan sebagai 
tuan rumahnya. Yang menarik, stand dan 

kutipan penting saat Wakil Presiden Jusuf Kalla 
(JK) saat membuka pameran Indodefence 2016. 

“Teknologi industri pertahanan juga makin 
cepat berubah. Industri pertahanan bukan 
hanya menghancurkan, industri pertahanan 
banyak memajukan dunia. Jangan pikir hanya 
untuk menghancurkan satu sama lain. Banyak 
justru memajukan dunia luar biasa,” kata JK 
dalam pidatonya. 
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Lagi, Bom Made In Subang 
Mejeng di Indodefence 2016
Lagi, Bom Made In Subang 
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banyak perusahaan tambang untuk menggali 
bahan tambang di bawah permukaan tanah. 
Meski berukuran kecil, namun daya ledaknya tak 
perlu diragukan lagi. Dalam sekali ledakan, bisa 
melubangi tanah hingga kedalaman 10 meter.

Selain itu, BUMN yang lahir di Tasikmalaya 
ini juga memamerkan Roket R-Han 122 yang 
merupakan hasil kerja sama dalam konsorsium 
roket nasional. Selain itu, DAHANA juga 

menghadirkan beragam produk bahan peledak, 
seperti bahan peledak Dayagel Sivor yang telah 
diekspor. 

Seluruh BUMNIS dari kedua cluster yang 
bergabung di BUMNIS Paviliun ini mendapatkan 
dukungan penuh dari Kementerian BUMN. 
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri 
Startegis dan Media Kementerian BUMN RI, 
Harry Sampurno rutin mengawal persiapan ke-

paviliun penuh dengan berbagai senjata dan 
perlengkapan militer dari generasi terbaru, atau 
belum pernah ada sebelumnya. Tapi sesuatu 
yang lumrah dalam dunia militer. 

Namun menjadi tuan rumah bagi peralatan 
militer canggih asing, bukan berarti produsen-
produsen senjata di dalam negeri tak bisa 
unjuk gigi. Membanggakan sekaligus memberi 
harapan, begitu kesan pengunjung lokal saat 
melihat produk-produk peralatan militer buatan 
produsen Indonesia bersanding dengan produk 
militer negara lain.

Sebanyak 13 Badan Usaha Milik Negara 
Industri Strategis (BUMNIS) kompak 
memamerkan produk pertahanan hasil 
inovasinya secara bersama. Kekompakan ini 
ditunjukkan melalui ajang pamer bersama 
dalam satu paviliun di Indodefence 2016.

BUMNIS tersebut terbagi menjadi dua 
cluster besar di Kementerian BUMN, yaitu 
National Defence and Hitech Industry (NDHI) 
dan National Shipbuilding and Heavy Industry 
(NSHI), 13 BUMN ini sepakat merancang dan 
merampungkan kegiatan akbar ini secara 
bersama-sama di BUMNIS Paviliun.

Cluster (NDHI) terdiri dari PT Pindad (Persero), 
PT Dirgantara Indonesia/DI (Persero), PT 
DAHANA (Persero), PT Industri Telekomunikasi 
Indonesia/INTI (Persero),   PT Len Industri 
(Persero) dan PT Industri Nuklir Indonesia/Inuki 
(Persero). 

Sementara, cluster NSHI terdiri dari PT 
PAL Indonesia (Persero), PT Dok & Perkapalan 
Kodja Bahari/DKB (Persero), PT Dok Perkapalan 
Surabaya/DPS (Persero), PT Industri Kapal 
Indonesia/IKI (Persero), PT Krakatau Steel/KS 
(Persero) Tbk.,   PT Barata Indonesia (Persero), 
dan PT Boma Bisma Indra/BBI (Persero). Kedua 
cluster inipun sudah mewakili tiga matra 
industri, yaitu darat, udara, dan laut.

Bom Andalan DAHANA

PT DAHANA (Persero) pun menampilkan 
Bomb P 100 Live untuk pesawat Sukhoi dan 
F16. Saat ini, produksi bom Sukhoi buatan 
DAHANA masih khusus diproduksi untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Beberapa 
negara seperti Australia dan Timor Leste, telah 
menunjukan ketertarikannya untuk membeli 
bom ini. 

Bom Sukhoi ini digunakan untuk kebutuhan 
perang dengan cara menjatuhkannya ke 
sasaran musuh. Daya ledak bom P 100 LIVE 
bisa menghancurkan bangunan dengan radius 
setara satu lapangan sepak bola.

Kemudian, salah satu inovasi terbaru 
beberapa tahun belakangan yakni Dayaprime 
Booster. Peledak jenis dinamit ini digunakan 
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Menteri BUMN RI mendapat penjelasan produk dari Direktur Operasi Bambang Agung
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JK Mampir ke Stand 
DAHANA

Usai membuka 
pameran Indodefence 
2016, JK yang didampingi 
Menteri Pertahanan, 
Ryamizard Ryacudu ini 
kemudian menyempatkan 
menyambangi stand-stand 
yang ada. Salah satu yang 
dikunjunginya yakni boot 
milik DAHANA. 

Melihat stand DAHANA 
dihampiri JK, spontan 
Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) Budi Antono, 
menyambut dengan 
sukacita, berdiri tepat 
disamping   JK.   Budi lantas 
menunjukkan satu persatu 
produk DAHANA yang 
tengah dipajang di lemari 
display. 

Mantan Direktur Operasi ini dengan cekatan 
menjelaskan sejumlah produk bom made ini 
Subang ini kepada JK. Termasuk beberapa 
produk bahan peledak komersial non militer 
untuk pertambangan. 

Selain Wapres JK, Menteri BUMN RI Rini 
Soemarno juga terlihat mengunjungi BUMNIS 
Paviliun.  Selain menghadiri seminar,  acara 

penandatangan nota kesepahaman, Menteri 
BUMN juga terlihat menyapa seluruh BUMNIS.  
Di sela-sela kunjungan, pemandu booth juga 
berkesempatan berfoto bersama dengan 
Menteri BUMN RI.

Sebagai informasi, booth milik DAHANA 
sendiri menyatu dengan 13 BUMNIS dalam satu 
paviliun. Tercatat, ada ribuan pengunjung yang 
menyempatkan mampir ke booth perusahaan 
yang berkantor pusat di Subang ini, termasuk di 
antaranya sejumlah pengunjung asing.  (idr)

13 BUMNIS dalam ajang pamer Indodefence 
2016 ini. 

“Saatnya produk pertahanan nasional bicara 
di level internasional. Ajang ini sangat baik, 
apalagi kita sebagai tuan rumah,” ungkap Harry. 

Menurut Harry yang juga mantan Direktur 
Utama DAHANA ini, kualitas produk pertahanan 
dalam negeri tidak kalah dengan produk asing. 
Makanya, tidak mengherankan apabila dalam 
perhelatan inipun, beberapa BUMNIS melakukan 

penandatanganan nota kesepahaman 
(memorandum of understanding/MoU) dengan 
partner luar negeri, termasuk menyepakati 
sejumlah transaksi produk.

BUMNIS Paviliun ini pun semakin menarik 
untuk dikunjungi karena menampilkan 
Tankboat asli yang memiliki panjang 18 m yang 
dilengkapi Turret 105 mm, kemudian mencoba 
N219 Cockpit Demonstrator dan merasakan 
menjadi pilot dengan menerbangkan sekaligus 
mendaratkan N219. 
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DAHANA Gelar Workshop E*STAR Wireless 
Remote Firing Devices (WRFD)
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Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) sejak 2013 telah 
mengelurkan peraturan menteri nomor 03 
tahun 2013 tentang Audit Lingkungan, namun 
pada pelaksanaannya permen tersebut baru 
bisa direalisasikan pada tahun 2016.

PT DAHANA (Persero) sebagai perusahaan 
penghasil bahan peledak, harus ikut serta 
melakukan audit lingkungan. Sebagaimana 
terlampir dalam Permen tersebut bahwa jenis 
usaha dan atau kegiatan Industri amunisi dan 
bahan peledak wajib melakukan audit secara 
berkala setiap dua tahun sekali.

Rina Erita, Senior Manager K3LH & 
Teknologi DAHANA menuturkan pihaknya baru 
mendapat surat dari KLHK pada tahun 2016, 
yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses, 
persiapan audit, membuat kerangka ajuan 
audit, dan melakukan presentasi ke KLHK.

“Pada 6 September yang lalu, kami sudah 
melakukan presentasi di KLHK. Dan baru 
sekarang proses pelaksanaan auditnya” terang 
Rina kepada DFile. (5/10/2016)

Audit lingkungan di DAHANA dilakukan 
pada 3-5 Oktober 2016. Rina menerangkan 

Bertempat di Public Hall Room Office Adaro 
Km 73, Kalimantan Selatan, pada Selasa, 6 
September 2016 berkumpulah sekitar 30 orang 
yang turut hadir dalam kegiatan workshop yang 
diselenggarakan oleh PT DAHANA (Persero) Job 
Site Adaro Indonesia.

Workshop yang dihadiri oleh perwakilan 
seluruh Drill and Blast Departement dari setiap 
kontraktor dan dari pihak departemen terkait di 
Adaro Indonesia ini adalah kegiatan Workshop 
Aplikasi E*STAR Electronic Detonators Wireless 
Remote Firing Devices (WRFD).

Bertindak sebagai pemateri workshop 
WRFD ini adalah E*STAR Trainer PT DAHANA 
(Persero), Dadan Munawar , Manajer Hubungan 
Pelanggan Wil. Kalsel. DTU-2, dibantu oleh 
Technical Services E*STAR system Atmojo Dwi 
Handoko - Supervisor Adaro Project dan team 
E*STAR Dahana Site Adaro.

“Workshop ini diadakan sebagai media 
sosialisasi untuk seluruh konsumen DAHANA 
yang ada di tambang Adaro terkait pengenalan 
system E*STAR WRFD Remote Firing yang akan 
diaplikasikan oleh DAHANA.  Kami mengemas 
acara ini untuk diskusi dan sharing bersama 
terkait Remote Firing,” terang Dadan Munawar.

Pada acara ini, workshop tidak hanya diisi 
dengan penjelasan materi teori saja, namun 
disertai dengan praktek dan demo langsung.  
Nampak seluruh peserta begitu antusias 
mengikuti kegiatan ini, terutama pada saat sesi 

bahwa dalam pelaksanaan audit ini juga harus 
ada point witnessing dari KLHK. “Kesaksian dari 
KLHK ini untuk memantau audit harus sesuai 
dengan kerangka dan point-point yang harus 
diaudit,” ujar Rina.

Dalam prosesnya, audit lingkungan tidak 
hanya meninjau dampak yang menimbulkan 
resiko tinggi terhadap lingkungan. Namun, 
karena audit lingkungan ini meliputi sistemnya, 
melihat dari hulu ke hilir. 

“Mulai dari proses produksi, atau apakah 
orang-orang berkompeten maka dia akan 
mengecek ke bagian SDM untuk kompetensi dan 
trainingnya. Jadi utuh semuanya,”ungkapnya.

Audit lingkungan ini bukan hal baru 
bagi DAHANA. Rina pun menjelaskan dalam 
penyelenggaraan perusahaan, DAHANA telah 
menetapkan berbagai sistem, menerapkan 
sistem mutu berbasis ISO 9001, sistem safety 
berbasis OHSAS 18001, dan juga sistem 
lingkungan berbasis ISO 14001.

“Dari ketiga sistem tersebut kita melakukan 
audit setiap enam bulan sekali. Setiap beberapa 
tahun kita harus resertifikasi. Jadi semua ini 
bukan hal baru bagi DAHANA,” pungkas Rina.

praktek-demo langsung dengan menggunakan 
devices WRFD dan simulator dummy E*STAR 
electronic detonators.

Dadan Munawar menuturkan workshop 
ini pun akan berlanjut pada rencana 
langkah berikutnya yakni  DAHANA akan 
menggaplikasikan E*STAR WRFD Remote 
Firing ini langsung dilapangan.  “Kami sudah 
menyiapkan untuk trial uji coba WRFD Remote 
Firing ini, lokasi peledakan E*STAR electronic 
detonators di Pit North-1 area PT SIS sebanyak 
173 holes,” ungkap Dadan

Lebih lanjut Dadan mengatakan untuk 
mengaplikasikan programnya ini, timnya 
sudah mempersiapkan semua aspek teknis 
dan legalitasnya.  “Semua aspek teknis dan 
legalitas perijinan baik dari Kemkominfo terkait 
sertifikasi devices dan sertifikasi hak guna 
frekuensi serta ijin trial aplikasi dari KTT Adaro 
Indonesia semuanya sudah kita penuhi, tinggal 
pelaksanaan kick off nya saja dilapangan,” 
terangnya. (sya)

Audit Lingkungan Harus Ada Kesaksian dari KLHK

File liputan
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Belasan mahasiswa jurusan teknik 
Pertambangan Universitas Muhammadiyah 
Mataram (Ummat) pada Rabu (9/11) melakukan 
kunjungan ke kawasan Energetic Material Center 
(EMC) PT DAHANA (Persero) yang berlokasi di 
Desa Sadawarna, Cibogo, Subang.

Kunjungan mahasiswa diploma tiga yang 
berseragam kaos warna biru muda ini adalah 
dalam rangka melaksanakan kuliah lapangan, 
mengunjungi beberapa perusahaan tambang 
yang berada di Pulau Jawa.  DAHANA sebagai 
perusahaan yang bergerak dalam industri 
bahan peledak tambang, dianggap penting 
untuk dikunjunginya, karena sangat berkaitan 
langsung dengan dunia pertambangan.

“Kami sengaja mengajak mahasiswa 
ke DAHANA agar mengenal bagaimana 
penggunaan bahan peledak di pertambangan,” 
terang Kepala Prodi Teknik Tambang Ummat, 
Diah Fatmawati kepada Dfile.

Diah menerangkan, kunjungan Ummat 
ke DAHANA kali ini merupakan tahun kedua. 
Dimana pada 2015, mahasiswa Teknik Tambang 
Ummat juga melakukan kuliah lapangan ke 
DAHANA, Subang.

“Ini kedua kalinya, 2015 kita sudah pernah 
kesini, untuk hal yang sama, kuliah lapangan,” 
terang Diah.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini 
lebih sedikit mahasiswa yang ikut serta dalam 
kunjungan ke DAHANA. Menurut Diah, hal ini 

dikarenakan angkatan semester 5 kali ini lebih 
sedikit jumlah mahasiswanya, hanya satu kelas. 
Sedangkan pada 2015, satu angkatan ada dua 
kelas.

Begitupun dengan perjalanannya. Jika 
tahun 2015 harus menempuh perjalanan darat 
yang panjang dari Mataram menuju Pulau 
Jawa. Sekarang mereka memilih menggunakan 
pesawat terbang untuk bisa sampai di Surabaya, 
yang kemudian dilanjut dengan perjalanan 
darat menggunakan bus. 

Wulan, salah seorang peserta kunjungan, 
mengatakan tadinya tidak begitu mengenal PT 
DAHANA (Persero), namun setelah melakukan 
kunjungan, ia begitu tertarik dengan DAHANA.

“Saya ingin sekali bergabung dengan 
DAHANA, nantipun kalau PKL inginnya di 
DAHANA, di tambangnya,” terang Wulan 
kepada Dfile.

Sama halnya dengan mahasiswa Ummat 
lainnya, yakni Fery Ardinata. Setelah mendapat 
pemaparan tentang produk DAHANA dan 
lini usahanya, Fery semakin tertarik untuk 
mengenal lebih dekat bahan peledak DAHANA 
dan cara perakitan serta penggunaan di 
pertambangan.

“Tadi sudah dijelaskan tentang handak 
DAHANA, katanya kalau ingin mengetahui 
perakitan dan penggunaan baiknya ikut praktek 
di lapangan. Saya jadi tertarik ingin PKL di lokasi 
tambangnya,” kata Fery. (sya)
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Untuk memperingati hari kesaktian Pancasila, 
PT DAHANA (Persero) menggelar upacara 
pada 3 Oktober 2016 yang diikuti oleh seluruh 
karyawannya yang berada di Kantor Pusat 
Subang. Seyogianya upacara ini di laksanakan 
pada 1 Oktober, namun baru di gelar pada 3 
Oktober 2016.

Meski demikian upacara yang digelar di 
lapangan sepakbola DAHANA ini cukup khidmat 
dan sederhana. Budi Antono Direktur Utama PT 
DAHANA (Persero) selaku pemimpin upacara 
memberikan sambutannya tentang pentingnya 
Pancasila.

“Bung Karno pernah mengatakan, JAS 
MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah. 
Begitu pula dengan hari kesaktian Pancasila. 
Sejatinya Pancasila telah mempersatukan kita 
Sebagai bangsa dan negara yang utuh,” terang 
Budi Antono.

Namun sejak reformasi 1998, menurut Budi  
Pancasila seolah-olah kurang memperoleh 
perhatian bersama, sehingga dikhawatirkan 
terus memudar bersama sejarah masa lalu. 
Karenanya ia mengajak seluruh karyawan 
DAHANA untuk mempertahankan Pancasila.

“Kita semua harus tetap berusaha dan 
berjuang secara sungguh-sungguh untuk 
mempertahankan Pancasila sebagai ideologi 
bangsa dan pemersatu Negara Kesatuan 
Republik Indonesia,” ajaknya.

Peringatan hari Kesaktian Pancasila tahun 
2016 mengangkat semangat tentang “Kerja 
Nyata untuk Kemajuan Bangsa sebagai Wujud 
Pengamalam Pancasila”, dalam hal ini Budi pun 
mengarahkan karyawannya untuk melakukan 
penampilan yang terbaik dalam kinerjanya.

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh 
karyawan-karyawati PT DAHANA (Persero) untuk 
memberikan karya terbaiknya demi kemajuan 
perusahaan,” ujar Budi Antono. (SYA)

Dirut DAHANA : 
“Kita Harus Mempertahankan Pancasila”

Tahun Kedua Ummat Mengunjungi DAHANA
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Dalam membangun tata kelola perusahaan 
yang baik di lingkungan perusahaan, PT 
DAHANA (Persero) menjalin kerjasama 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangungan (BPKP).  Kedua belah pihak 
menandatangani nota kesepahaman dalam 
pengembangan, penerapan dan penguatan tata 
kelola perusahaan yang baik.

Penandatanganan nota kesepahaman 
yang dilakukan oleh DAHANA dan BPKP ini 
dilakukan pada 19 Oktober 2016 di Gedung 
Graha PT Pindad (Persero), Bandung, Jawa 
Barat.  Memorandum of Understanding (MoU) ini 
ditandatangani langsung oleh Direktur Utama 
PT DAHANA (Persero) Budi Antono.

“Acara ini terkait dengan Good Corporate 
Governance antara perusahaan BUMN dengan 
BPKP,” terang Dewi Kurniaty, salah seorang 
anggota SPI Dahana yang ikut hadir dalam 
kegiatan ini.

Pihak DAHANA yang ikut hadir menyaksikan 
penandatangan ini yakni Kepala Satuan 
Pengawas Intern (SPI), Nazril, beserta komisaris 
DAHANA, Mustar Bona Ventura.

Selain DAHANA, dalam kesempatan 
bersamaan ini, beberapa BUMN ikut serta 
dalam penandatanganan nota kesepahaman 
dengan BPKP, yakni PT Pindad, PT Dirgantara 
Indonesia, PT Biofarma, dan Bank BJB.

Mengutip salah satu pasal dalam isi MoU 
yang ditandatangi oleh DAHANA dengan BPKP, 
menerangkan bahwa nota kesepamahan ini 
dimaksudkan sebagai dasar atas kerjasama 
Para Pihak dalam rangka penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik di lingkungan Dahana. 
Nota kesepahaman ini dilandasi prinsip saling 
membantu dan dibuat atas dasar itikad baik 
Para Pihak serta saling menghormati peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di masing-masing 
pihak. (sya)

DAHANA – BPKP Tandatangani MoU 
Tata Kelola Perusahaan
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Personil KIZI JIHANDAK TNI-AD 
‘Ngampus’ di DAHANA

Halaman parkir kantor Manajemen 
Pusat (Kampus) PT DAHANA (Persero) di 
Subang, terpakir dua buah mobil berwarna 
hijau tua, di kaca depan mobilnya tertulis 
“Kizi Jihandak”. Inilah mobil yang biasa 
digunakan oleh personil khusus TNI 
Angkatan Darat yang bertugas melakukan 
penjinakan bahan peledak.

Mobil tersebut nampak parkir selama 
tiga hari di halaman Kampus DAHANA. 
Ternyata ada 16 personil Kompi Zeni (Kizi) 
Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) TNI-AD 
yang tengah ‘ngampus’ di gedung Diklat 
DAHANA.

Menurut keterangan, personil AD yang 
memiliki keahlian menjinakan bahan 
peledak ini mulai berada di Kampus 
DAHANA sejak tanggal 6 – 8 September 
2016. Lerick, salah seorang anggota TNI 
AD yang ikut serta dalam kegiatan ini 
mengungkapkan bahwa kedatangannya 
ke DAHANA dalam rangka meningkatakan 
kemampuan personil serta ‘berguru’ 
mengenai bahan peledak komersil yang 
diciptakan oleh DAHANA dan biasa 
digunakan di dunia tambang.

“Kita biasanya bersentuhan dengan 
bahan peledak militer. Untuk meningkatkan 
kemampuan, kami perlu juga mempelajari 
bagaimana cara pemakaian dan 
penanganan bahan peledak komersil,” 
terang Lerick yang berpangkat Letnan.

Selama di DAHANA, mereka mendapat 
pembekalan pengetahuan mulai dari 
pengenalan bahan peledak DAHANA, 
dan handak komersil lainnya. Diberi 
pengetahuan cara perangkaian peledakan, 
pengecekan detonasi, geometeri 
peledakan serta perhitungan bahan 
peledak dalam peledakan pertambangan, 
serta pengenalan pengeboran lubang 
tambang.

Tiga hari ngampus di DAHANA, 
tidak lantas para penjinak bom ini puas 
dengan apa yang dipelajari di ruangan. 
Kedepan, harapannya untuk mampu 
menggunakan bahan peledak komersil, 
Lerick menginginkan ikut terlibat praktek 
lapangan dalam peledakan di tambang.

“Kali ini kita banyak pembahasan di 
ruangan, kedepan kita menginginkan ikut 
terlibat praktek langsung peledakan di 
tambang. Terasa kurang saja, jika belum 
praktek kelapangan,” ujar Lerick.

Lerick pun mengatakan, ada 
kemungkinan timnya akan sering 
berkoordinasi dengan DAHANA, selain 
mengenai pengetahuan bahan peledak 
komersil, personil Kizi Jihandak ini 
tengah dipersiapkan menjadi tenaga ahli 
yang akan diikutsertakan dalam proyek 
peledakan dalam pembuatan bunker kapal 
selam.

“Kedepan rencananya tenaga ahli di Kizi 
Jihandak akan ikut serta dalam pembuatan 
bunker kapal selam, karenanya perlu 
penambahan pengetahuan juga tentang 
handak komersil,” terang Lerick. (SYA)

Penjelasan Produk Dahana
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Laporan Khusus

Ada Wisuda dan Reuni di Tahun Emas DAHANA
Potong tumpeng, apalagi potong kue 

sembari meniup lilin, itu sudah biasa. Begitu 
ritual hari lahir ketika seseorang atau sebuah 
institusi merayakannya. Tak demikian halnya 
yang dilakukan PT DAHANA (Persero), selalu ada 
banyak cara dilakukan BUMN bahan peledak 
ini dalam rangkaian memperingati hari jadinya 
yang ke-50.

Dalam peringatan Hari Emas DAHANA, 
salah satunya dengan menggelar reuni alumni 
DAHANA. Alumni sendiri merupakan sebutan 
bagi para pensiunan karyawan perusahaan yang 
lahir di Tasikmalaya ini. Status alumni ini tak 
hanya berlaku untuk karyawan saja, tapi juga 
para mantan direksi dan komisaris perusahaan. 

Yang unik lagi, bertepatan dengan perayaan 
Hari Emas tersebut, DAHANA juga ‘mewisuda’ 
karyawan yang nantinya bakal jadi alumni 
perusahaan. Lagi-lagi, wisuda tak hanya 

Ferial pun menjadi saksi atas perubahan, 
perkembangan dan kemajuan DAHANA, 
mulai dari peningkatan aset, pencapaian 
target, kemajuan teknologi dan inovasi, serta 
penghargaan-perhargaan yang selama ini 
datang silih berganti diperoleh DAHANA.

“Saya merasa bangga bisa menjadi bagian 
dari keluarga kementerian BUMN, Khususnya 
di lingkungan DAHANA. Perusahaan yang terus 
melakukan kemajuan yang gemilang,” kata 
Ferial.

Sejarah DAHANA dalam Parodi Musik

Selain itu, dalam sesi hiburan pun, selalu 
ada cara berbeda yang dilakukan di Tahun Emas 
DAHANA. Bosan dengan penjelasan film atau 
‘power point’, panitia menghadirkan Group 
musik Padhiyangan Project atau lebih terkenal 
P-Project. 

milik karyawan semata, salah satu komisaris 
perusahaan, Ferial Manaf, juga hari itu diwisuda 
menjadi alumni, alias resmi berhenti dari jabatan 
di dewan komisaris. 

Ferial Manaf sendiri adalah sosok komisaris 
berlatar belakang anggota Polri. Dengan sepak 
terjangnya sebagai polisi, sejak 2011 Ferial 
dianggap cocok untuk menjadi komisaris di 
perusahaan industri strategis bahan peladak. 
Usai menjabat sebagai komisaris selama kurun 
waktu 5 tahun, mantan Kapolda Lampung 
ini resmi diwisuda bertepatan dengan HUT 
DAHANA ke-50. 

“Alhamdulillah, selama saya menjadi 
komisaris, sejak 2011 sampai dengan 2016, saya 
melihat DAHANA melakukan kinerjanya dengan 
baik, melakukan pencapaian target-target yang 
telah ditentukan oleh pemegang saham, bahkan 
bisa melebihinya,” ujar Ferial dalam sambutan 
perpisahannya.

Kelompok asal Bandung yang terkenal 
dengan lagu-lagu plesetan dan parodi 
ini menampilkan seni panggung drama 
komedi dengan mengandalkan musik untuk 
menyampaikan ceritanya, atau lebih dikenal 
dengan istilah ‘kabaret’. 

Pada acara puncak perayaan HUT Emas 
DAHANA, group yang pernah populer di tahun 
1990-an ini ikut serta memeriahkan acara ulang 
tahun DAHANA, dengan menampilkan drama 
parodi musik komedi yang menceritakan kisah 
perjalanan Perusahaan PT DAHANA (Persero).

Pertunjukan drama komedi tentang 
DAHANA ini dibintangi oleh personil P-Project 
yang terdiri dari Deni Chandra, Iszur Muhtar, 
Daan Aria, Joe, Iang Darmawan dan Udjo Project 
Pop. Mereka bersama tim musiknya, mampu 
menghidupkan suasana ulang tahun menjadi 
lebih hidup dan meriah.

P Project

Alumni Dahana di Kampus Dahana

Wisudawan Karyawan bersama Direktur Keuangan dan SDM Susilo Hertanto
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Memaknai Sepuluh Tahun Bersama 
DAHANA

Setiap tahunnya perusahaan plat merah 
penghasil bahan peledak PT DAHANA (Persero) 
menganugerahi karyawannya dengan 
penghargaan Satyalancana Karya Satya.  
Penghargaan ini diberikan bagi karyawan 
DAHANA yang telah mengabdikan diri selama 
10, 15 atau 20 tahun.

Pada tahun 2016, bertepatan dengan 
upacara peringatan 50 tahun PT DAHANA 
(Persero) ada 15 karyawan yang mendapat 
anugerah Satyalancana Karya Satya Pratama, 
yang telah memasuki 10 tahun berkarya di 
DAHANA. 

Berikut ini testimoni dari beberapa karyawan 
yang mendapat penghargaan tentang 
bagaimana memaknai 10 tahun berkarya di PT 
DAHANA (Persero), serta harapan-harapannya.

Erwin Cipta Mulyana
Manajer Rekayasa & Pengembangan

Tidak terasa waktu begitu cepat bergulir, 
10 tahun di DAHANA banyak suka dan duka 
yang dialami. Bekerja di DAHANA adalah suatu 
kebanggaan, karena memasuki industri dengan 
spesifikasi yang tidak biasa dan tidak umum 
yakni bahan peledak. Dari rasa bangga inilah 
yang akhirnya timbul komitmen dalam diri saya 
untuk bekerja dengan cerdas.

Rasa bangga lainnya terhadap DAHANA 
yaitu dari awal masuk sampai sekarang, 
pimpinan atau atasan selalu mendukung 
ide-ide dan kreatifitas terkait perkerjaan, dan 
direspon dengan baik, selalu dihargai.

Kedepan, saya akan terus berusaha bekerja 

Versi cerita sejarah yang ditampilkan oleh 
P-Project menjadi daya tarik sendiri bagi 
karyawan yang ikut hadir di dalam Gedung 
Auditorium Kampus DAHANA, karena bukanlah 
cerita versi sesungguhnya.   Namun alur cerita 
tidak menghilangkan substansi isi sejarah 
perjalanan DAHANA.

Deni Chandra, salah satu pentolan P-Project 
yang juga saat ini terkenal menjadi host di 
salah satu televisi swasta dalam program 
acara Indonesia Lawak Klub (ILK), menuturkan 
turut bersenang hati bisa hadir di ulang tahun 
perusahaan bahan peledak dan ikut bagian 
memeriahkan acaranya.

“Kami disini bertugas untuk menghibur 
saja, namun hiburan yang disampaikan 
disesuaikan dengan tujuan yaitu mengenang 
dan memaknai sejarah Dahana,” terang Deni.

Dengan jalan ritme cerita yang ringan, 
runut, dan menghibur, Deni berharap apa yang 
dilakukan oleh timnya ini bisa bermakna bagi 
seluruh karyawan DAHANA. 

dengan sebaik mungkin, tidak perlu terlalu 
berambisi untuk menduduki atau naik jabatan, 
yang terpenting adalah bekerja sepenuh hati, 
sebaik mungkin dan sepenuh tanggung jawab. 
Jika sudah rezekinya, maka akan indah pada 
waktunya.

Thomson Ferdina Ardian
Asisten Manajer Pendukung DTM

Sepuluh tahun lebih sebelas bulan, bukanlah 
waktu yang singkat, namun semuanya terasa 
cepat berlalu. Belum begitu banyak kontribusi 
yang saya berikan untuk DAHANA, bisa 
dikatakan belum begitu nampak.

Banyak suka duka yang telah dijalani 
selama kerja di DAHANA. Hal paling berkesan 
bagi saya adalah saat pertama kali masuk 
menjadi Management Trainee (MT) DAHANA, 
ketika pertama kali menginjakan kaki ke lokasi 
tambang batubara. Dimana saat itu kondisi 
begitu panas, tanah terasa panas, terik matahari 
pun sangat panas. Saya jadi tahu bagaimana 
kondisi di lapangan.

Sudah 10 tahun di DAHANA, masih saja 
teman-teman tidak percaya kalau saya bekerja 
di DAHANA perusahaan penghasil bahan 
peledak, karena Basic pendidikan saya Ekonomi.  
Berkarir sampai pensiun di DAHANA adalah 
rencana dan harapan saya kedepan.

Deni Rakhli Firdaus
Asisten Manajer Har & Fasilitas Korporasi

Sepuluh tahun di DAHANA, banyak hal yang 
bisa saya pelajari. Baik dari segi teknis maupun 
non teknis. Selama berada di DAHANA, dari 
waktu kewaktu begitu banyak perubahan 
positif yang dirasakannya. Semoga kedepan 
DAHANA akan semakin jaya. (sya)

“Ketika menghibur kita harus memiliki 
tujuan. Menghibur harus mempunyai makna, 
jika tidak memiliki makna hanya hiburan saja 
disuatu saat kita tidak akan dikenang. Semoga 
penampilan tadi bisa dikenang oleh karyawan,” 
kata Deni lagi. 

Acara lain yang digelar berbarengan untuk 
Tahun Emas DAHANA, yaitu lomba fotografi 
yang bisa diikuti untuk seluruh karyawan. 
Lomba fotografi memang sengaja mewadahi 
karyawan yang selama ini menekuni fotografi 
lewat jepretan ponsel. Terlebih hasil bidikan 
mereka sudah sesuai dengan kaedah dan aspek 
fotografi seperti angel obyek, pencahayaan, 
komposisi, dan moment.

Selain itu, dalam moment kemariahan 
HUT EMAS ini diserahkan penghargaan untuk 
karyawan berprestasi dan pengumuman lomba 
5R.  Inilah empat orang yang beruntung sebagai 
karyawan berpretastasi DAHANA 2016:

1. Tris Satriana, Supervisor Perencanaan & 
Pengadaan Material

2. Juman, Operator Forklift Adaro JsP 
DTU-2

3. Ilham Ari Julkipli, Safety Officer CK-KJB 
Berau JsP DTU-1

4. Soni Sonaris, Senior Operator CE 
Subang

Segmen Hiburan P Project

Saat menerima penghargaan dari Dirut Dahana
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Maksud hati memeluk gunung apa daya 
tangan tak sampai. Begitulah peribahasa 
yang bisa menggambarkan apa yang dialami 
oleh seorang pembuat batik asal Cibogo, 
Kabupaten Subang.  Ia adalah Wawan Suwarno. 
Pria berdarah Madura ini sejak tahun 1990-an 
sudah membidangi dunia pelatihan. Hingga 
pada akhirnya, di tahun 2008 ia tergerak ingin 
membantu meningkatkan perekonomian 
masyarakat daerah Cibogo melalui batik.

Kepiawaian Wawan dalam membatik, tidak 
lepas dari latarbelakang keluarganya yang 
merupakan pembuat batik di daerah Madura. 
Kemudian Wawan tularkan kepada sekelompok 
warga asal Cibogo, dengan harapan kelak akan 
terbangun sentra batik di Cibogo.

“Diawal-awal Pemda Subang sangat 
mendukung, bahkan dulu Camat Cibogo sudah 

itu baru sebatas motif saja, dalam prosesnya 
ternyata dibuatnya di luar Subang, seperti 
Cirebon atau ke Bandung,” ujar Wawan.

Dalam perjalanannya, ternyata apa yang 
diharapkan oleh Wawan dan Camat Cibogo 
kala itu belum bisa dikatakan berhasil. Warga 
yang awalnya telah dilatih membatik memilih 
berganti profesi menjadi buruh pabrik, 
karena membatik dianggap belum mampu 
meningkatkan perekonomiannya.

“Saya akui saat itu batik yang kita buat belum 
banyak yang melirik. Harapannya dulu, yang 
harus mengawali menggiatkan penggunaan 
batik lokal ini adalah pemda, namun ternyata 
belum bisa sampai tahap ini,” sesal Wawan.

Meski belum berhasil menggiatkan warga 
Cibogo untuk membangun sentra batik lokal. 
Kini Wawan memilih bergerak sendiri dalam 
pembuatan batik. Ia akhirnya mendirikan galeri 
yang bernana Arves Batik.

“Sekarang saya membuat galeri sendiri, 
tetap membuat batik, batik lokal khas Subang,” 
kata Wawan.

Sampai saat ini, Wawan sudah membuat 
batik khas Subang dengan berbagai motif. 
Semua motifnya ini terinspirasi oleh potensi 
yang dimiiliki kabupaten Subang, seperti motif 
nanas, sisingaan, kupu-kupu, sisik nanas, daun 
teh, daun nanas serta mahkota nanas. 

Wawan mengaku, dalam memproduksi 
batik, kini ia lebih banyak membuat batik cap 
dibanding batik tulis. Hal ini dikarenakan, orang 
yang membeli batiknya lebih banyak tertarik 
dengan batik cap daripada batik tulis.

“Membuat batik tulis itu lumayan cukup 
lama, apa lagi jika orang yang membuatnya 
sedikit. Orang lebih memilih batik cap, karena 
lebih cepat dalam pembuatannya,” terang 
Wawan.

Menurutnya, membatik cap yang saat 
dilakoninya tidak lepas dari peranan dan 
dukungan PT DAHANA (Persero). Melalui 
program kemitraan PKBL DAHANA, Wawan 
akhirnya bisa terus melanjutkan usaha galeri 
batiknya.

“Alhamdulillah, dulu masih didukung oleh 
DAHANA dalam pembuatan cap batik. Sampai 

punya harapan, Cibogo ingin menjadi sentra 
batik Subang,” ungkap Wawan kepada Dfile.

Akhirnya, Wawan pun disarankan oleh 
Pemda Subang untuk bermitra dengan PT 
DAHANA (Persero) dalam menggelar pelatihan 
membatik pada masyarakat di wilayah Cibogo.  
“Alhamdulillah saat itu PT DAHANA mau 
membatu kami mendanai pelatihan membatik 
untuk warga Cibogo,” terangnya.

Dengan gagasannya dalam menciptakan 
batik asli Subang, Wawan mengaku dirinya 
adalah salah seorang perintis batik tulis dan 
cap di Subang. Karena saat itu di Kabupaten 
Subang belum ada sentra batik yang dibuat 
langsung oleh masyarakat.

“Di Subang belum ada sentra batik asli 
Subang. Walaupun sekarang ada batik Subang, 

saat ini saya masih bermitra dengan DAHANA,” 
ujarnya.

Untuk mengembangkan usaha, batik yang 
dibuatnya ia pasarkan melalui online dan hadir 
mengikuti acara pameran. Hal ini dipandang 
cukup berpotensi mendorong usahanya. Tidak 
sedikit lembaga, instansi atau pejabat yang 
memesan batik buatannya.

“Rata-rata yang pesan batik biasanya untuk 
oleh-oleh  tamu yang mau berkunjung ke 
instansi atau pejabat. Ada juga yang pesan 
untuk dijadikan pakaian seragam” katanya.

Wawan pun menggambarkan fenomena 
batik yang saat ini ada. Menurutnya, 
kebanyakan orang jika memakai baju bercorak 
atau motif batik sudah dianggapnya memakai 
baju batik. Padahal  yang disebut batik menurut 
wawan adalah selain motif harus juga dilihat 
prosesnya seperti ditulis atau di cap, dan ada 
proses ‘pemalaman’ dan ‘pelorotan’.

“Kebanyakan, baju batik dipasaran itu baju 
biasa, hanya motifnya saja seperti batik, karena 
pembuatannya diprinting. Kalau batik itu ada 
pemalaman dan juga pelorotan,” terang Wawan.

Tertarik dengan batik lokal khas Subang? 
Anda bisa berkunjung langsung ke galeri Arves 
Batik, yang berlamat di BTN Griya Cinangsi 
Asri Blok B No. 256-258 Cibogo Subang, atau 
bisa menghibunginya langsung via telpon di 
085222272099. (SYA)

Bermitra dengan DAHANA Menciptakan 
Batik Lokal Khas Subang

Wawan Suwarno – Galeri Arves Batik

Saat tampil dalam kunjungan Menhan RI ke Dahana pada akhir Desember 2010
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mencapai target konsumen,” ungkap Bambang 
Agung.

Pada awalnya, di project ini hanya 
menggunakan beberapa produk DAHANA saja. 
Te t api setelah melihat kerja tim yang baik, PT 
Sago Prima Pratama (owner), memakai semua 
produk DAHANA.  Dengan memakai semua 
produk DAHANA diharapkan hasil peledakan 
dan jumlah produksi emas di Site Seruyung 
akan meningkat.

Kendati telah menguasai layanan di Site 
Seruyung, PT DAHANA (Persero) beranggapan 
bahwa masih ada tantangan yang harus diraih 
untuk memberikan pelayanan terbaik untuk 
konsumen.

”Kami masih belum puas, kami akan 
berupaya meningkatkan kinerja tahun lalu. 
Tantangan ke depan kami ingin mencapai 
fragmentasi hasil peledakan ore melebihi 
ekspektasi konsumen,” ujar Bambang Agung, 
Direktur Operasi PT DAHANA (Persero).

Menurutnya, target DAHANA di Seruyung 
adalah menaikkan service level di mata 
konsumen. Hal ini sebagai bentuk layanan 
prima sehingga berpeluang mendapatkan 
project tambang emas lainnya.

Kalimantan bukanlah medan yang 
asing untuk kegiatan operasi PT DAHANA 
(Persero). Setelah menancapkan banyak kuku 
operasi peledakan di Pulau Borneo untuk 
pertambangan, DAHANA melanjutkan kinerja 
apiknya di Seruyung Kalimantan Utara.

Adalah Divisi Tambang Umum 1 yang 
mendapatkan kepercayaan kembali di Site 
J-Resources yang terletak di Seruyung, 
Kecamatan Sebuku, Nunukan Kalimantan 
Utara.  Material tambang yang terkandung di 
site ini berjenis batuan ore yang mengandung 
emas.

”Layanan DAHANA di sini berupa full services. 
Mulai dari bahan peledak primer sampai 
dengan aksesorisnya,” ujar David Maulana, Site 
Manajer Area Kalimantan Utara.

Menurutnya, di site ini DAHANA 
menggunakan produk Pentolite Booster 
Dayaprime 200 gr untuk perimeter blast dan 400 
gr untuk production blast (ore & waste). Bahan 

Untuk meningkatkan service level tersebut, 
DAHANA menghadirkan On Site Plant (OSP) di 
site ini. 

Menurutnya, kehadiran OSP di site ini bentuk 
keseriusan DAHANA untuk mengejar target 
yang telah ditetapkan, baik oleh konsumen 
maupun oleh DAHANA. (jjs)

peledak dan aksesoris (blasting initiation) yang 
digunakan seratus persen produk DAHANA 
yang didukung d e n g a n fasilitas Mini

On Site Plant (OSP). 

Melanjutkan operasi peledakan sejak 
November 2013, dan diperpanjang pada tahun 
ini merupakan bukti atas kinerja apik DAHANA 
di site ini. Penunjukan DAHANA sebagai 
kontraktor peledakan di site ini tidak lepas juga 
dari kepercayaan konsumen terhadap kinerja 
DAHANA di site lainnya. Sebagaimana diketahui, 
DAHANA juga mengerjakan beberapa site 
bersama dengan J-Resources.

Sementara itu Bambang Agung, Direktur 
Operasi PT DAHANA (Persero) meyakini bahwa 
kepercayaan ini didapat dari hasil kerja keras 
dan kerja sama tim yang solid.

”Kita beroperasi di site ini sejak November 
2013. Dan Alhamdulillah, konsumen 
memberikan kepercayaan kepada kami untuk 
meneruskan kinerja excellent dalam membantu 

Site
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MELANJUTKAN KINERJA EXCELLENT
TAKLUKKAN ORE SERUYUNG

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) Bambang Agung



Santai

Al-kisah pada zaman dahulu kala sapi 
dan kerbau adalah sahabat karib. Pada masa 
itu sapi mempunyai kulit berwarna hitam 
kecoklatan,sedangkan kerbau berkulit putih.

Pada suatu hari...datang seorang pendatang 
di padang rumput tempat para sapi dan kerbau 
tinggal,hewan itu adalah banteng.

Dengan tanduk yang besar dan runcing serta 
warna kulit hitam gelap membuatnya tampak 
sangat gagah. Sehingga membuat para sapi dan 
kerbau betina sangat mengaguminya.

Dengan cepat "kabar angin" tentang 
kegagahan banteng tersebar ke penjuru padang 
rumput. Sehingga banteng menjadi "buah bibir" 
di kalangan para sapi dan kerbau betina. Sapi tak 
terlalu memperdulikan akan kabar itu, karena 
dia mensyukuri karunia yang di berikan tuhan 
padanya.

Tapi tak begitu dengan si kerbau, dia merasa 
iri dan cemburu pada si banteng. "Huh..apa 
hebatnya si banteng itu? padahal aku tak jauh 
beda dari dia. Tanduk ku juga besar dan runcing, 
badan ku juga gagah..cuma beda warna kulit 
saja..".Gerutu si kerbau dalam hati. "hmm..
mungkin saja jika warna kulit ku hitam,aku bisa 
lebih gagah dari si banteng, dan aku akan ganti 
jadi terkenal. Kalau begitu, aku ada ide untuk 
menipu sapi agar mau bertukar kulit dengan 
ku. hahaha...".Mulai timbul fikiran licik di otak si 
kerbau.

Akhirnya si kerbau pun menemuai si sapi 
yang waktu itu sedang berendam di sungai. Si 
kerbau pun mulai membujuk dan merayu sapi 
agar mau bertukar kulit. Tapi si sapi tak mau 
karena dia sudah merasa mensyukuri apa yang 
dia miliki.

Mencuri Mangga

    Suatu hari, seorang anak 
memanjat pohon mangga, 
hendak mencuri mangga. 
Tiba-tiba, ia kepergok sama 
yang punya pohon.
    Pemilik pohon: Hei, sedang 
apa kamu disitu?
    Anak: (Menjawab dengan 
gugup) Anu Pak. Saya lagi cari 
sarang burung.
    Pemilik pohon: Buat apa?
    Anak: (Tambah gugup): 
Eee... buat bikin rujak Pak.

Nama Jalan Di Jakarta

    Seorang turis bule datang 
yang baru pertama kali datang 
ke Jakarta sedang berkeliling 
untuk mengenal jalan-jalan 
yang ada. Saat istirahat, turis 
bule itu bertanya kepada 
seorang teman pemandunya. 
(setelah di translate dialognya 
begini,..)
    "Saya heran dengan orang 
Indonesia, apakah bisa 
menghafal nama jalan yang 
begitu panjang?" keluh turis 
bule itu.
    "Nama jalan yang mana, 
Sir?"
    "Nama jalan, "Jalan 
Pelan-Pelan, Banyak Anak 
Menyeberang".

Ketahuan Nyolong

    Suatu hari, seorang anak 
kecil memanjat pohon 
rambutan. Namun tiba-tiba, 
ia ketahuan oleh yang punya 
pohon.
    "Hoi, dasar anak bandel. 
Turun kamu! Ambil rambutan 
orang seenaknya. Nanti saya 
bilangin sama bapak kamu 
baru tahu rasa!" bentak yang 
punya pohon.
    Sambil merasa gugup, anak 

Tapi si kerbau tak mau menyerah..sampai 
dia merengek rengek dan memohon atas nama 
persahabatan pada si sapi.

Karena terus di desak dan merasa kasihan, 
si sapi pun ahirnya mau. Tapi si kerbau harus 
berjanji setelah mereka bertukar kulit, kerbau 
harus mensyukuri apapun yang dia miliki dan 
tak menyesali tiap hal yang dia minta sendiri.
Tanpa fikir panjang karena terbawa nafsu, si 
kerbau pun menyanggupi.

Dan akhirnya mereka bertukar kulit, si sapi 
jadi berwarna putih sedang kerbau berwarna 
hitam kecoklatan. Tapi setelah bertukar...
ternyata kulit sapi terlalu kecil untuk ukuran 
tubuh kerbau yang kekar dan besar, sehingga 
kulit itu terasa sesak, terlalu ketat, dan membuat 
kerbau tak nyaman.

Sedangkan kulit kerbau yang di pakai sapi 
ternyata kebesaran,bahkan bagian leher terlihat 
menggelambir dan terasa longgar. Sehingga 
membuat sapi merasa sejuk dan bebas bergerak.
Tapi karena merasa kurang nyaman dengan kulit 
barunya, si kerbau pun kembali mengajak untuk 
bertukar kulit, tapi si sapi tidak mau lagi karena 
sebelumnya si kerbau telah berjanji.

Berulang kali si kerbau merengek dan 
merayu untuk bertukar lagi, tapi si sapi tetap 
tak mau. Bahkan tiap bertemu di manapun dan 
kapanpun,si kerbau tetap berusaha membujuk.
Tapi si sapi selalu bilang "tidak mau".

Nah itulah alasan yang menjelaskan kenapa 
kulit sapi terlihat longgar dan menggelambir 
di bagian leher. Dan alasan yang menjelaskan 
kenapa sapi bersuara "mooohhh" yang dari 
bahasa jawa (bahasa jawa kasar) "emoh" yang 
artinya "tidak mau".

itu melihat ke atas pohon dan 
berkata, "Ayah... kita ketahuan!"

Ujian Ditunda

    Seorang guru sedang 
mengawasi ujian di kelas. Ia 
memperhatikan Balu yang dari 
tadi tampak mengantuk.
    Guru : Jon, kamu kok lesu 
banget, ngantuk ya?
    Balu : Maaf Pak, semalam saya 
tidak bisa tidur.
    Guru : Kalau gitu ujian kamu 
ditunda saja minggu depan!
    Balu : Lho, kenapa Pak?
    Guru : Tidur saja nggak bisa, 
apalagi mengerjakan soal ujian.
    Balu : &$@%$#!

Membeli Payung

    Ketika Mak Enok belanja di 
pasar, hujan turun sangat deras. 
Ia pun terpaksa membeli payung 
bekas di sebuah toko.
    Mak Enok : Bang, beli payung 
dong,
    Penjual : Aduh mak, payung 

yang bagus sudah habis. 
Adanya yang robek-robek, 
bagaimana?
    Mak Enok : Boleh deh, 
berapa harganya?
    Penjual : Yang robeknya satu 
lubang harganya 3 ribu, yang 
robek banyak harganya 10 
ribu.
    Mak Enok : Lho, kok yang 
robeknya satu doang lebih 
murah sih?
    Penjual : Iya mak, emang 
robeknya cuma satu, tapi gede 
banget.

Preman Kampung

    Suatu hari, seorang preman 
datang dari kampung ingin ke 
kota naik bis AC. Di bis itu ia 
berdiri tepat di bawah lubang 
AC.
    Preman : Woy!!! Siapa nih 
yang niup-niup pundak gua? 
Dingin tau!
    Penumpang lain : Itu AC kali 
bang,
    Preman : Jangankan Si Ase! 
Si Kipli, Si Jarot, gua hajar 
nanti..!!!

Humor
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HIKAYAT SAPI DAN KERBAU
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B l i t z

Perayaan HUT DAHANA ke-50
Subang, 24 Oktober 2016
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Kehadiran para alumni di Kampus Dahana

Penerima bendera  hitam dan putih lomba 5 R

Foto Booth Dahana

Materi Pencerahan dari motivator

Karyawan berprestasi 2016

Prosesi tiup lilin ultah Dahana 

Penyerahan  Program CSR 

Wisudawan Komisaris Dahana

Acara hiburan bareng P Project

Tarian Pembuka Khas Subang
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B l i t z

INDODEFENCE 2016 
Jakarta, 2 - 5 November 2016

Wapres Jusuf Kalla mendapat penjelasan produk 
dari Dirut DAHANA Budi Antono

Panitia BUMNIS Paviliun saat persiapan Pemain Harfa memeriahkan 
Bumnis Paviliun

Puteri Pariwisata bersama Bomb P 100 L

Moment kebersamaan Dirut Dahana Pengunjung Booth

Deputi PISM Kementerian Bumn F Harry Sampurno 
mengunjungi booth Dahana
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N I E M
National Institute of Energetic Material

 Serving The 
Nation Better 

Oleh :

Sudirjo Heru Krisnawan
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Hari Kamis, 8 September 2016, mungkin 
untuk sebagian besar karyawan DAHANA 
merupakan hari yang biasa.  Namun untuk 
‘pasukan katak’ (Pastak) Divisi Tambang Umum-
2 yang bertugas di Site Project Adaro Tanjung 
Tabalong Kalsel, hari itu adalah hari cukup 
spesial.

serta secara pararel sukses mengaplikasikan 
peledakan E*STAR electronic detonators. 

Sampai saat ini sudah 2,5 tahun DAHANA 
mengaplikasikannya di Site Project Adaro 
Indonesia  dan puncaknya adalah dengan 
pelaksanaan aplikasi E*STAR Wireless Remote 
Firing Devices (WRFD) kali ini di site Dahana 
Adaro.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan dalam 
system inisiasi peledakan (blasting initiating 
system) remote firing adalah teknologi 
terkini. Dan ini membuktikan DAHANA saat 
ini telah mampu mengaplikasikannya, serta 
membuktikan telah mampu meningkatkan 
kompetensinya, baik services maupun SDM.

“Dengan mengaplikasikan peledakan 
dengan Sistem remote firing saat ini DAHANA 
sudah sejajar dan mampu bersaing dengan 
blasting services lainnya yang berasal dari luar 
negeri,” ujar Dadan.

Pada pelaksanaan di lapangan, terang 
Dadan semua proses untuk blasting electronic 
detonators dengan system remote firing ini 
sepenuhnya full dilakukan oleh karyawan 
DAHANA, tidak ada ekspatriat.   Dalam prosesnya 
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, 
ternyata diperlukan persiapan yang cukup 
panjang dan effort yang lumayan menguras 
tenaga dan pikiran. 

“Hari ini sangat spesial buat kami pastak 
Adaro, dan saya kira akan menjadi spesial juga 
untuk DAHANA secara keseluruhan.   Karena 
hari inilah untuk pertama kalinya DAHANA 
melaksanakan peledakan electronic detonators 
dengan system Remote Firing,” ujar Dadan 
Munawar, Manager Area Kalimantan Selatan 
yang diberi mandat oleh DAHANA dalam 
pelaksanaan aplikasi electronic detonator dan 
Remote Firing di Dahana.

Peledakan dengan Remote Firing pertama 
tersebut sukses dilakukan pada pukul 12.55 
WITA dilokasi Pit North-1 area PT SIS, dengan 
jumlah lubang ledak 173 E*STAR electronic 
detonators, metode single deck. Di hari spesial 
ini, Zainal salah seorang Blaster lokal putra 
Tanjung Tabalong mendapat kehormatan untuk 
menekan tombol ARM+FIRE pada Remote 
Control Unit dalam pelaksanaan peledakan 
secara Remote Firing yang pertama kalinya 
dalam sejarah services DAHANA.

Dalam sejarahnya, setelah bekerjasama 
dengan salah satu Pabrikan Electronic 
Detonators terkemuka di Dunia yaitu Austin 
Detonators Czech - Austin Powder International, 
DAHANA mulai pertengahan tahun 2014  
telah memulai proses transfer knowledge dan 
teknologi terkait aplikasi electronic detonators, 

Proses transfer knowledge and technology 
memakan waktu paling lama karena ini 
adalah ilmu aplikasi bukan hanya teoritis, 
jadi diperlukan jam terbang dan pengalaman 
aplikasi langsung dilapangan terutama untuk 
solving troubleshooting. 

“Waktu sekitar 2,5 tahun terakhir inilah 
yang telah menjawabnya, membayar hasil 
kerja keras bersama team. Baik team operation 
Pastak Adaro maupun team support di Jakarta 
untuk pengurusan legalisasi dan perijinannya 
sehingga proses blasting electronic detonators 
remote firing ini dapat terlaksana dengan aman, 
lancar, sukses dan berhasil,” ungkapnya.

Dengan keberhasilannya ini, Dadan 
menuturkan tentunya tidak membuat berpuas 
diri, justru kedepan harus makin menggali dan 
menganalisa serta mempelajari lebih dalam 
terkait teknologi electronic detonator dan 
remote firing, 

“Harapannya Dahana mampu menguasai 
secara keseluruhan teknologi ini, insyaa Allah 
Dahana mampu memproduksi sendiri electronic 
detonators, Dayadet Dayatronic. Aamiin,” 
pungkas Dadan. (sya)

Aplikasi Pertama DAHANA
untuk Elektronik Detonators Remote Firing
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Sisi Lain Dahana

Setelah enam tahun bekerja di DAHANA, 
baru kali ini ia bisa melihat langsung kantor 
pusat PT DAHANA (Persero) yang berada 
di kawasan Energetic Material Center (EMC), 
Kabupaten Subang.  Ia adalah Sigit Kamseno, 
seorang mekanik DAHANA yang saat ini tengah 
bertugas di Site Kasongan Bumi Kencana (KBK), 
Kabupaten Katingan, Kalimantan Selatan. Dan 
untuk pertama kalinya pada 2 November 2016 ia 
berkunjung ke DAHANA Subang.

“Kebetulan saya sedang cuti, terus diajak 
Pak Dedi untuk melihat kantor pusat DAHANA 
Subang. Sudah enam tahun di DAHANA tapi 
belum tahu kantor pusatnya, ternyata besar 
juga, ya,” ujar Sigit merasa kagum setelah melihat 
kawasan EMC.

DAHANA, bagi Sigit tidak hanya sekedar 
nama perusahaan tempat ia bekerja, akan tetapi 

Di penghujung 2010, Sigit mendapat 
informasi dari salah seorang rekannya bahwa 
di DAHANA tengah membuka lowongan kerja. 
Dengan berbekal pengalaman kerja terdahulu, 
akhirnya Sigit memberanikan diri untuk melamar 
pekerjaan.

“Waktu itu, sekitar Oktober, saya datang 
membawa lamaran ke kantor DAHANA di 
gedung MTH. Eh, ternyata hari itu juga malah 
langsung disuruh ikut tes, saya kira tesnya bakal 
dilaksanakan nanti,” terang Sigit.  

Sambil menunggu panggilan kerja, Sigit 
lebih memilih pulang kampung ke desanya. Dan 
menikahlah ia dengan wanita pujaan hatinya 
bernama Suprianti, yang merupakan teman 
semasa di SMP.   Belum lama menyandang 
status pengantin baru, pada Januari 2011, 
Sigit mendapat dua berita gembira yang 
bersamaan, pertama, ia akhirnya diterima 
bekerja di DAHANA. Kedua, istrinya positif hamil 
mengandung buah hatinya.

“Pas, saya mendapat kabar diterima kerja 
jadi mekanik di site Tenggarong. Istri saya juga 
ngasih kabar, dia positif hamil. Alhamdulillah,” 
ujar Sigit.

Sigit, tetap berprasangka baik, apa yang 
didapatkannya saat itu adalah rezeki dari Tuhan 
Yang Maha Esa. Pekerjaan yang diterimanya 
adalah bagian dari rezeki untuk buah hatinya. 

Untuk mengenang perjalanan hidupnya itu, 
ia sematkan pada nama anaknya yaitu Dahana 
Ning Kinasih. Nama yang diusulkan oleh istrinya. 
“Kalau bahasa bebasnya, artinya adalah Dahana 
yang terkasih atau disayangi. Dahana mengasihi 
kita, kita juga mengasihi Dahana,” terangnya

Namun ternyata, tidak hanya anak sulungnya 
yang diberi nama dengan unsur Dahana, 
begitupun dengan anak keduanya. Jika sekilas, 
nama anak laki-lakinya ini, tidak lepas dari apa 
yang selama ini diproduksi oleh DAHANA, yaitu 
handak alias bahan peledak.

Saelendra Februhandaka, itulah nama 
lengkap anak laki-laki putra Sigit Kamseno. 
Nama ini pun bagi Sigit memiliki arti tersendiri. 
Febru, ini sangat jelas menandakan bahwa 
lahirnya di bulan Februari. 

“Handaka ini mengandung dua makna, bisa 
handak singkatan dari bahan peledak, dan juga 
Daka yaitu Dahana Kasongan,” ungkapnya.

DAHANA bagi Sigit adalah nama anaknya. Ya, 
nama anak sulungnya, ia beri nama ‘Dahana’.  
Ternyata, nama yang diberikan kepada puterinya 
ini tidak lepas dari kisah perjalanan hidup Sigit 
ketika bergabung dengan DAHANA.

Kepada Dfile, pria asal Wonogiri ini banyak 
bercerita tentang awal mula bisa bergabung 
dengan DAHANA. Pada 2011, tepatnya pada 
Januari, Sigit resmi menjadi salah seorang 
mekanik di Dahana yang ditugaskan di site 
Tenggarong.  Sebelumnya, sejak 2001, Sigit 
sudah bekerja di salah satu perusahaan 
kontraktor, sebagai seorang mekanik. Namun 
pada 2010, pria lulusan STM ini memutuskan 
untuk resign. Sigit pun akhirnya memilih kerja 
serabutan dengan mengandalkan keahliannya 
sebagai mekanik.

Dahana Kasongan, terang Sigit adalah site 
penempatan barunya ,setelah sebelumnya di 
tempatkan di Jambi. Ketika akan berpindah 
ke Kasongan, Sigit memberitahu istrinya 
perihal kabar pemindahan, begitupun istrinya 
memberikan kabar bahwa ia tengah positif 
hamil anak kedua.

“Waktu dipindahkan ke site Kasongan, istri 
juga memberi kabar ia positif hamil anak kedua. 
Jadi anak kedua saya kasih nama Daka, Dahana 
Kasongan,” tutur Sigit sambil tersenyum.

Bagi pria yang pernah menempuh 
pendidikan di sekolah kejuruan ini, memberi 
nama dengan unsur Dahana adalah suatu 
bentuk kebanggaan. Bangga akan keluarganya, 
dan juga tempat ia bekerja. 

“Setidaknya nanti nama itu menyimpan 
perjalanan hidup, bahwa saya dulu pernah 
bekerja di DAHANA,” katanya.

Sigit mengibaratkan Dahana adalah lahan 
sawah dan ladangnya, dimana ia bekerja sehari-
hari, menanam, mencakul, menyiram dan 
merawatnya. Tempat ia mengais rezeki untuk 
keluarga. Ia yakin keberadaannya di DAHANA 
adalah bagian sekenario Tuhan, dimana ia 
mendapatkan rezekinya.

“Setiap orang sudah memiliki kadar rezeki.  
Mungkin di tempat lain sudah ada rezeki untuk 
orang lain. Saat ini, rezeki saya di DAHANA,” 
ujarnya. (SYA)Buah Hati Dahana dan Handak

Sigit Kamseno
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Sisi Lain Dahana

Meriahkan HUT Emas DAHANA,
Panitia Mengadakan Lomba Foto Untuk Karyawan
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Mengabadikan sebuah peristiwa sekarang 
ini tidak cuma dilakukan oleh fotografer atau 
videographer profesional saja. Rasanya hampir 
setiap orang dapat melakukan pekerjaan itu 
dimanapun dan kapanpun.   Bahkan kita tidak 
perlu camera yang berharga jutaan, meskipun 
hanya menggunakan telepon genggam, di 
jamin hasil jepretanya sekelas camera DSLR. 

Terlebih didukung oleh kecanggihan fitur-fitur 
fotografi yang ada di smartphone.

Hal inilah yang coba diapresiasi oleh Panitia 
HUT EMAS DAHANA dengan menggelar dua 
lomba foto: selfie dan Wefie.  Berikut ini foto-foto 
pemenangnya.

Berikut ini foto-foto pilihannya.

Apapun yang terjadi tetap happy

Menerawang HUT Dahana

Tahan banting di tambang

Formasi HUT

Ucapan selamat dari Site

Gogoleran demi #hutdahana50 synergies to 
improve acievement #gedungmerah

Selamat Berjuang

Selamat Ulang Tahun Dahana.

Demi HUT kami menyelam 
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Begitu banyak hal yang biasa orang 
lakukan untuk mengisi akhir pekannya. Selain 
beristirahat dan berkumpul atau bertamasya 
dengan keluarga. Ada juga yang mengisi hari 
libur dengan melakukan hobinya. Sebut saja 
Gugun Gunawan salah seorang karyawan PT 
DAHANA (Persero) yang sehari-harinya bergelut 
dengan bahan peledak di Pabrik Booster, ia 
mengaku mengisi akhir pekannya bermain 
lumpur dengan menggunakan ‘Odong-odong’.

Sejak 2012, Gugun sudah sangat mencintai 
kegiatan ini, menerobos hutan, melewati 
sungai, bahkan naik turun bukit yang jalannya 
masih berupa tanah lumpur dan bebatuan.  
Aktifitasnya ini menjadi lebih menantang dan 
memacu adrenalin karena menggunakan 
kendaraan bermotor roda dua.

Tentunya orang sudah banyak mengenal 
dan bisa menebak hobi seperti apa yang disukai 

oleh Gugun ini. Benar, offroad 
motor trail, yaitu berkendara 
di luar jalan raya, seperti 
jalan tanah, lumpur, pasir, 
sungai, atau batuan.  Dengan 
kata lain perjalanan dengan 

kendaraan bermotor 

N a r s i s

di luar jalanan beraspal dengan menggunakan 
motor yang sudah dirancang khusus, yang biasa 
disebut motor trail.

Namun berbeda dengan apa yang digunakan 
oleh Gugun, dalam kegiatan offroad dia memilih 
menggunakan ‘odong-odong’, motor biasa yang 
kemudian dia rakit menyerupai motor trail. 
“Teman-teman biasa menyebut motor rakitan 
itu dengan sebutan motor odong-odong, 
karena bukan buatan pabrikan,” ungkap Gugun.

Gugun mengaku motor trail yang biasa 
digunakannya ini adalah buah karya rakitannya 
sendiri. “Motornya saya rakit sendiri, ini awalnya 
motor Honda GL 100, saya rubah jadi trail terus 
dipasangi stiker Dahana, dech,” ujar Gugun 
disusul tawanya.

“Memang kebetulan  saya juga senang 
‘ngoprek-ngoprek’ motor, sih,” sambung Gugun, 
yang pernah sekolah jurusan Otomotif di SMK 
Angkasa Kalijati, Subang. 

Kegiatan offroad, menurutnya memang 
melelahkan, tidak jarang dia harus turun dari 
trailnya untuk mendorong motor, bahkan 
pernah jatuh terguling karena medannya cukup 
berat. Namun semua rasa lelahnya ini terbayar 
juga oleh keseruan lainnya.

“Kegiatannya menantang, malah terkadang 
kita tidak tahu jalan seperti apa yang bakal 

dilewati. Tapi kalo offroad lebih banyak 
tertawanya, karena seru dan juga lucu,” 
kata bapak yang kini single parent 
dengan satu orang anak.

Meski liburannya diisi dengan hal 
menantang dan beresiko, Gugun mengaku 
rasa lelahnya tidak mengganggu dan 
mengurangi semangatnya untuk tetap 

masuk kerja. Untuk menghindari resiko 
berkendaraan, ia telah menyiapkan 

semua perlengkapannya, 
“Meski berkendaranya 

tidak di jalan raya, 
kegiatan offroad 
juga sangat 
mengutamakan safety 
riding,” pungkasnya. 
(SYA)

Ilham Ari Julkipli, sebelumnya ia tidak 
merasakan firasat apapun, bahkan tidak 
sedikitpun membayangkan akan maju ke atas 
panggung untuk mendapatkan anugerah 
sebagai karyawan berprestasi.

Diluar dugaannya, yang mulanya diundang 
untuk menghadiri acara puncak perayaan HUT 
ke-50 DAHANA yang digelar pada 24 Oktober 
2016 di Gedung Auditorium Kampus DAHANA, 
Subang. Ternyata namanya disebut sebagai 
karyawan berprestasi DAHANA 2016.

Diatas podium, Ilham ikut berbaris bersama 
tiga karyawan berprestasi lainnya. Dihadapan 
ratusan karyawan dan pejabat DAHANA, 
Ilham mendapat piagam penghargaan yang 
diserahkan langsung oleh Direktur Operasi 
Bambang Agung.  

“Ini diluar dugaan, saya hanya disuruh 
untuk datang ke Subang. Ternyata mendapat 
penghargaan. Terimakasih DAHANA,” kata Ilham 
sambil tersenyum bahagia.

Ilham merasa dalam kesehariannya bekerja 
sebagai safety officer di Jsp. CK KJB Berau, tidak 
ada yang spesial, semuanya normal-normal saja. 
Menurut Pria asal Tasikmalaya ini, dalam bekerja 
ia hanya berusaha menjadi diri sendiri.

“Ada atau tidak ada atasan, kerja ya kerja aja 
yang giat.  Tidak karena ada atasan bekerja jadi 
kelihatan giat, kalau tidak ada atasan kerjanya 
jadi malas,” ungkap Ilham.

Mengawali karirnya di DAHANA, sejak 2007 
Ilham sudah mulai bekerja sebagai tenaga 
harian di DAHANA Tasikmalaya, hingga pada 
akhirnya 2010 ia diangkat menjadi karyawan 
kontrak, namun mendapat tugas di Site 
Batulicin, Kalimantan Selatan.  Kemudian 
berpindah ke Site Petrosea, pindah 
tugas lagi ke Site Seruyung dan saat ini 
ditempatkan di Site Jsp. CK KJB Berau.

Aktivitas keseharian di site, Ilham 
selain menjalankan tugas sebagai 
pengawas dibidang keselamatan, ia 
juga bertugas menjadi “blast control” 
dari mulai pemasangan jarak aman 
peledakan untuk unit dan manusia, 

kemudian menempatkan posisi unit alat berat 
di posisi aman peledakan, sampai dengan 
memberikan aba-aba untuk mulai peledakan.

Bagi Ilham, peraihan anugerah karyawan 
berprestasi yang didapatkannya, adalah 
buah dari kepercayaan yang diberikan oleh 
atasannya, yang tidak disia-siakan, sehingga 
ia mampu mengembangkan kepercayaan 
tersebut menjadi sebuah prestasi.

“Saya ucapkan banyak terimakasih kepada 
para ‘panglima’ di site tempat saya menjadi 
‘pasukan katak’, dari mulai Jsp. CK- Arutmin 
Indonesia di Batulicin, Jsp. MPP di Tenggarong, 
Jsp. Petrosea - ABN di Sanga sanga, Jsp. 
J-Resorces di seruyung dan Jsp CK - KJB di Berau,” 
ucap Ilham bersyukur. (sya)

Keranjingan Main Lumpur 
Menggunakan ‘Odong-odong’ DAHANA

Ilham Ari JulkipliGugun Gunawan
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Dari Tasikmalaya ke Pulau Borneo
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Diskusi tentang pengelolaan kualitas SDM dalam 
era Human Capital tidak bisa lepas dari gagasan 
mengenai Talent Management sebagai key issues.  
Substansinya adalah bagaimana perusahaan secara 
konstan dapat merekrut, mengembangkan untuk 
kemudian me-maintain dan me-retain karyawan yang 
bertalenta tinggi dan mempunyai kinerja unggul.

Apabila karyawan yang bertalenta unggul berhasil 
dikembangkan untuk menduduki posisi strategis 
di DAHANA, maka sejujurnya mereka adalah urat 
nadi bagi perusahaan untuk dapat berkompetisi 
dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dengan 
cepat, sebagaimana kutipan dari Pak Bill Gates --- 
Founder Microsoft :  “Take my 20 best people, and 
virtually overnight, Microsoft becomes a mediocre 
company”. 

Data di akhir triwulan 2016 ini, bahwa generasi 
Z (usia dibawah 29 tahun) telah tumbuh dan 
menggerus sedikit demi sedikit prosentase jumlah 
karyawan dari generasi baby boomers dan generasi 
X (generasi lahir sebelum tahun 1970an).  Tidak 
kurang dari 20% karyawan DAHANA adalah generasi 
Z yang sangat melek teknologi dan hidupnya tidak 
bisa lepas dari gadget dan media sosial, sehingga 
membuat kesadaran privasinya menjadi lebih 
tinggi dan selalu berharap apa yang dilakukan bisa 
berdampak pada dunia. Efeknya adalah mereka lebih 
suka terlibat dalam organisasi yang tidak birokratis 
dan casual serta berharap jenjang karir tidak step 
by step menuju top position, tapi ada lompatan-
lompatan karir sebagai penghargaan atas kinerjanya 
yang cemerlang. Dan hasil seleksi dan rekrutmen 
2015/2016 seakan mendukung pernyataan tersebut, 
dimana untuk pertama kalinya terdapat 2 calon 
karyawan yang teridentifikasi sebagai potential talent 
mengundurkan diri pada 3 bulan pertama.  Tentu 

competencies.  Analogi yang lain adalah strategi 
bisnis Astra ketika ingin memenangkan kompetisi 
dalam pemasaran Toyota Avanza dan Inova pada 
awal tahun 2003 dimana mereka menentukan 
dan fokus pada talent dengan critical competencies 
kepada Product Design Engineer, khususnya pada 
propeller shaft.  Sehingga secara sederhana apabila 
ilustrasi tadi diproyeksikan untuk DAHANA saat ini, 
sebagai berikut:  ketika DAHANA ingin menguasai 
pasar produk dan jasa peledakan, maka menurut 
saya, people yang memiliki kompetensi engineering 
di bidang teknik/teknologi blasting, MMT (Mobile 
Manufacturing Truck), OSP (On Site Plant) dan teknologi 
proses beserta produknya adalah Core Position.  Tanpa 
penguasaan kompetensi tersebut produksi DAHANA 
hanya sekedar ‘average’. Tetapi begitu kita ingin 
peningkatan produksi yang sangat signifikan, maka 
peran engineering MMT dan OSP sebagai kompetensi 
didukung teknologi proses ter-update yang dikuasai 
DAHANA, ditambah penguasaan teknologi blasting 
yang prima akan menjadikan sebuah keniscayaan 
untuk lompatan besar bagi produksi DAHANA dalam 
memenuhi kebutuhan konsumen. So… Kemudian 
pertanyaan menjadi sebuah pilihan, apakah restoran 
DAHANA akan mengembangkan chef/koki atau kasir 
dan pramusajinya untuk mendatangkan konsumen?

Ilustrasi tersebut bukan bermaksud 
mengesampingkan peran-peran lainnya dalam 
organisasi DAHANA, tapi sebuah proses kesadaran 
dalam mewujudkan visi-misi DAHANA dalam 
berbisnis.  DAHANA semestinya mati-matian untuk 
fight dalam mendapatkan dan mempertahankan 
talent yang unggul karena mereka-lah yang bakalan 
menciptakan nilai lebih dalam produk DAHANA 
dengan inovasi-inovasinya.  Dan sebaliknya untuk 
yang non core kualifikasi ‘standard’ sudah cukup 
karena efek diferensiasi dari posisi tersebut tidak 
terlalu signifikan dalam mempengaruhi level kinerja 
Perusahaan.

Gambaran di atas menjadi dasar dalam pemikiran 
saya untuk memberikan catatan kedua, dimana 
timbul sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab 
oleh pengelola SDM DAHANA:   Perlukah perbedaan 
perlakuan untuk mengelola karyawan yang core dan 
non core?  Bayangkanlah, dengan jumlah pengelola 
SDM yang terbatas harus memikirkan pengembangan 
seluruh Karyawan.  Bandingkan dengan jumlah 
tersebut apabila pengelola SDM DAHANA lebih fokus 
pada pengembangan talent pada key position atau 
critical competencies yang tidak lebih dari 30% dari 

saja hal ini menjadi tantangan yang paling menarik 
dan urgent bagi Perusahaan, khususnya pengelola 
SDM untuk melakukan terobosan atau inovasi dalam 
pengelolaannya, terutama dalam memberikan 
prioritas bagi Karyawan yang karena potensi dan 
kompetensinya terindikasi sebagai talent bagi 
DAHANA untuk tetap berkarya bagi DAHANA vis a vis 
adalah karya untuk bangsa.

Di sisi yang lain, adalah fakta juga bahwa lebih 
dari 40% Karyawan DAHANA adalah generasi Y, yang 
mempunyai ciri sangat percaya diri, terbiasa 
dengan IT, mengharapkan tantangan yang besar 
dan memiliki keinginan untuk mendapatkan 
peran signifikan di proyek/kegiatan tertentu 
serta sangat egocentris.  Studi tahun 2016 
ini yang dilakukan Dale Carnegie Indonesia 
terhadap generasi Y menyatakan bahwa, “if you 
are have 10 gen Y, 1 is disengaged”. Ini berarti 
bahwa sekitar 4% karyawan mempunyai intensi 
untuk melepaskan diri dari ikatan DAHANA. 
Sehingga pertanyaannya sekarang adalah 
strategi terbaik apa yang bisa dilakukan oleh 
Manajemen DAHANA untuk pengelolaan talent 
yang fondamen dan mantap? 

Setidaknya ada dua catatan dalam pemikiran 
saya untuk dijadikan pondasi dalam menjalankan 
strategi talent management yang optimal.  Catatan 
pertama adalah: berdasarkan hasil studi empirik 
menunjukkan bahwa kehandalan sebuah perusahaan 
sangat ditentukan hanya oleh 30% karyawannya, 
terutama mereka yang menduduki posisi strategis 
(core position).  Mengutip ungkapan dari Acara TV:  
Master Chef dan Hell’s Kitchen, sebuah restoran 
yang terkenal tidak ditentukan oleh kompetensi 
kasir atau pramusajinya tapi lebih ditentukan oleh 
faktor Chef atau kokinya sebagai core position/critical 

total karyawan? Tentu saja akan lebih efektif pada 
strategi fokus pada karyawan core, karena kita tidak 
perlu lagi ambisius untuk mengembangkan seluruh 
karyawan yang seringkali menghabiskan seluruh 
energi.  Kita cukup memfokuskan energi terbesar 
pada karyawan yang menduduki posisi kunci dengan 
critical competencies-nya.  Pengelola SDM semestinya 
mengerahkan sebagian sumber daya untuk habis-
habisan menghajar talenta-talenta unggul DAHANA 
dengan program-program yang sistematis untuk me-
maintain dan me-retain mereka agar mereka menjadi 
lebih produktif. 

Catatan dalam pemikiran di atas tentu saja akan 
memunculkan tantangan dari sisi local culture yang 
masuk dalam perilaku kerja karyawan, yang juga 
menjadikan sebagian besar alasan karyawan untuk 
stay di DAHANA, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan, 
karena membuat situasi kerja dalam ‘zona nyaman’. 
Jadi alasan employee engagement lebih karena alasan 
afektif bukan komitmen secara rasional.  Dengan 
alasan tersebut juga maka asas pemerataan menjadi 
suatu keharusan, dimana perusahaan dituntut untuk 
memperlakukan seluruh karyawan dengan skala 
prioritas yang sama, baik porsi pelatihan, besaran 
kompensasi dan benefit, bahkan pola manajemen 
karir.  Gaya manajemen yang terlihat fair dan obyektif 
tersebut memang terlihat indah dan sempurna, 
namun menurut saya dalam jangka panjang tidak 
akan pernah mampu diimplementasikan untuk 
mencapai kinerja puncak, apalagi pada Perusahaan 
yang menjunjung tinggi budaya profesionalisme dan 
inovasi seperti DAHANA.

Well, begitulah adanya… Dua hal catatan 
pemikiran dalam pengelolaan talent pada era Human 
Capital dimana Gen Y menjadi talent yang menguasai 
waktu dalam organisasi bisnis sekarang ini.  Treatment 
berbeda atas dasar budaya profesionalisme akan 
menjadi faktor pembeda dalam proses inovasi sebagai 
competitive advantage Perusahaan dalam lingkungan 
bisnis yang semakin ketat dan tidak menentu.  
Berangkat dari pemikiran di atas, mohon maaf apabila 
tulisan ini terkesan diskriminatif, but this is a fact of life.  
Accept this or you will be lost with the wind, because not 
everyone of us is equal.

*Thanx to : Almarhum Agis atas ide dan diskusinya 
pada pertengahan tahun 2014.

Pembaca Menulis

Oleh: Bayu Anggoro, SM PSDM & Organisasi
Diskriminasikan Talent, Why Not… ?
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PT DAHANA (Persero) atau “DAHANA”  adalah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang 
industri strategis yang memberikan layanan 
bahan peledak terpadu untuk sektor Migas, 
Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi serta 
sektor pertahanan keamanan.

Visi
Menjadi industri nasional yang terunggul dalam bidang bahan 
berenergi tinggi dengan menghasilkan barang dan jasa yang 
berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
 
Misi
•	 Memenuhi kebutuhan bahan peledak komersial serta jasa 

- jasa pemanfaatannya untuk dunia pertambangan dan 
konstruksi.

•	 Mendorong kemampuan penguasaan teknologi dan 
kemandirian melalui pengembangan kualitas SDM dan 
kemitraan strategis dengan pelanggan maupun pemasok.

•	 Melaksanakan program pemerintah yang sesuai dengan 
bidang usaha dan tujuan perusahaan.
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