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Dongkrak Penjualan,
Produk Shaped Charges Siap Unjuk Gigi
Site Kasongan,
Pertaruhan Dahana di Tambang Emas

Dari Redaksi

Bermula Dari Hal Kecil
pemberitaan edisi kali ini. Cukup beralasan
untuk mengangkat divisi yang tak jauh-jauh
dari urusan seismic dan drilling ini, yakni perlunya
mewartakan pencapaian-pencapaian Divisi
Migas hingga kini, di samping divisi ini yang
memang sedang sibuk menggelar beberapa
hajatan.

Tak ada hal besar tanpa diawali sesuatu hal
yang kecil. Itu pula yang terjadi pada majalah
Dfile diumurnya yang kini genap satu windu.
Berawal dari selebaran-selebaran artikel yang
asal tempel, namun tak asal tulis. Menempel di
Mading kantor bersanding dengan
pengumuman cuti bersama karyawan,
pengumuman asuransi, per tandingan
badminton, hingga selebaran solat jumat. Itulah
embrio Dfile di awal kelahirannya.
Saat waktu sibuknya, tentu siapa karyawan
yang mau berlama-lama berdiri memandangi
sebuah majalah dinding. Namun belajar dari
pengalaman majalah dinding pula, Dfile
mengemas diri menjadi bacaan yang nyaman,
dan tentunya memang layak dibaca karyawan.
Dari goresan tinta karyawan di selebaranselebaran itu pula, saat ini menjelma menjadi
satu majalah dengan tebal 36 halaman setiap
kemunculannya. Dari sebelumnya yang terbit
bulanan, kini hadir dalam dwi bulanan. Majalah
yang kini sudah sampai pada edisinya yang ke64 ini terus berbenah memperbaiki diri menjadi
bacaan yang layak.

Hajatan besar Divisi Migas salah satunya API
Test. Tes yang dilangsungkan di Bandung ini
punya arti penting bagi salah satu produk
andalan Divisi Migas. Berkompetisi dengan
pemain global membuat perusahaan harus
memenuhi standar internasional untuk produk
yang dikeluarkannya.
Selain itu, Divisi yang digawangi Ir. Nazril ini
juga menggelar pameran di Indonesia
Petroleum Association (IPA) yang berlangsung
di JCC Jakarta. Meski bukan pemain utama, alias
hanya menjadi perusahaan pendukung jasa
eksplorasi dan eksploitasi Migas, tak lantas
menyurutkan PT DAHANA (Persero) unjuk gigi
di pameran yang diikuti perusahaan-perusahaan
raksasa multinasional di bidang minyak ini.
Dan tentunya yang selalu hadir di
penghujung rubrik, apalagi kalau bukan kolom
narsis karyawan. Edisi kali ini menghadirkan
sosok Muhammad Yani. Tentu ada yang unik
dari pria ini sehingga harus dimuat di edisi kali
ini. Ingin tahu labih lanjut? Silakan buka dan
baca di rubrik narsis. Selamat membaca.

Pembaca yang budiman
Selama periode masa terbit 2 bulanan,
tentunya banyak sekali informasi yang memang
menunggu untuk disampaikan. Adalah Divisi
Migas PT DAHANA (Persero) yang mendominasi
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Daud dan Goliath Drilling Service

DAHANA Sabet 3 Penghargaan BUMN
Innovation Award 2013
Tetapi yang perlu disadari adalah pencapaian kita saat ini bukanlah pekerjaan kemarin atau satu tahun
yang lalu, tetapi beberapa tahun lalu dan mungkin lima atau enam tahun sebelumnya. Ini berarti adalah
suatu sistem dan budaya yang mulai bergerak tumbuh,
BUMN harus menyadari, bahwa yang paling
cepat pengembangan inovasi adalah pada
BUMN. Anggaran lebih mudah, birokrasi lebih
mudah.

Besar di antara raksasa. Itu mungkin kata
yang pas menggambarkan keberadaan PT
DAHANA (Persero) di tengah-tengah arus
persaingan global. Sebagai perusahaan yang
memiliki lebih dari 600 karyawan tetap, operasi
tersebar dalam dan luar negeri, dan dengan aset
perusahaan yang kini di atas Rp. 1 trilliun, tentu
tak layak mengatakan perusahaan negara
bidang bahan peledak ini sebagai perusahaan
menengah, atau bahkan menyebutnya kecil.

Bersaing dengan perusahaan global inilah
yang sudah dan sedang dilakukan Divisi Migas
PT DAHANA (Persero). Melalui produk hasil
patungannya dengan Oiltech, Shaped Charges,
perusahaan harus bersaing dengan perusahaanperusahaan jasa drilling internasional dengan
jam terbang pengalaman yang jauh lebih tinggi.
Di ranah dalam negeri sendiri, sulit untuk
menggeser dominasi produk-produk impor
yang sudah ada sejak dunia drilling lahir tersebut.
Sementara
Dahana baru memproduksi Shaped
Di rumahnya sendiri di Indonesia, DAHANA
Charges
tahun
1994.
pas untuk disebut perusahaan besar yang
bonafit. Namun keinginan menjadi perusahaan
Dibutuhkan kerja keras, meski hanya untuk
berkelas global, menuntut perusahaan untuk merebut pasar Shaped Charges yang sekarang
tak hanya berkompetisi dengan pemain handak tak lebih dari 10 persen di dalam negeri.
lokal, namun juga harus terjun dalam ketatnya Berbagai strategi marketing pun sudah digeluti
persaingan dengan perusahaan-perusahaan perusahaan. Yang teranyar, BUMN yang berpusat
kelas multinasional.
di Subang ini menggandeng MPS Corporation
Berhadapan langsung dengan raksasa dari Dubai. Melalui kerjasama dengan
tersebut tak lantas menyurutkan semangat perusahaan drilling asal Timur Tengah ini,
perusahaan. Tentu dengan pertimbangan perusahaan berharap bisa sukses masuk ke pasar
matang, dibutuhkan teknologi yang tinggi, dan jasa service drilling yang selama ini tak dimasuki
kompetensi sumber daya manusia menjadi DAHANA. Selama ini untuk Shaped Charges,
modal penting bagi DAHANA untuk masuk Dahana hanya menjual bahan peledak tanpa
merebut konsumen di sektor tersebut. menyediakan jasa drilling.
Dalam dunia pasar bahan peledak, tak bisa
kita menyamak an kondisinya dengan
perusahaan multinasional produsen di luar
handak, seperti consumer good. Seperti air
mineral dengan banyak kemasan dan merk,
siapapun produsennya, produk bahan peledak
cenderung serupa, dengan kualitas dan harga
yang tak riskan.
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Maka itu, ke depan BUMN harus jadi andalan
Indonesia untuk merangsang penemuan
berikutnya,'' ujar Dahlan. Sementara itu, Direktur
Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry Sampurno
mengungkapkan, sejumlah inovasi dan riset
produk terus dilakukan perusahaan. Tentu saja
kita bersyukur karena Tuhan memberikan
Jakarta, 26 Juni 2013. PT Dahana (Persero) karunia dengan memuluskan jalan sehingga
menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam mendapatkan 3 penghargaan inovasi, kata
BUMN innovation Expo and Award 2013. Ketiga Harry.
penghargaan tersebut meliputi BUMN the best
Lebih jauh Harry menjelaskan, dalam inovasi
product manufacturing sector, the best product
produk
diperlukan manajemen perusahaan
of green technology, dan the best corporate
yang
sehat
dan kompetitif. Tetapi yang perlu
innovation culture and managemen silver level.
disadari adalah pencapaian kita saat ini bukanlah
Penghargaan tersebut diberikan langsung pekerjaan kemarin atau satu tahun yang lalu,
oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada tetapi beberapa tahun lalu dan mungkin lima
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry atau enam tahun sebelumnya. Ini berarti adalah
Sampurno di Jakarta Convention Center pada suatu sistem dan budaya yang mulai bergerak
26 Juni 2013. Dalam penyerahan penghargaan tumbuh, imbuhnya.
yang diikuti oleh 141 perusahaan plat merah
Pembangunan Energetic Material Center
tersebut, dipilih 43 perusahaan nominasi terbaik,
(EMC)
di Subang menjadi tonggak penting
untuk kemudian dipilih 20 perusahaan yang
penanaman
nilai inovasi perusahaan. Kompleks
berhak menerima 35 penghargaan.
pabrik, pergudangan, perumahan, bunker, dan
Pa d a p e n g h a r g a a n y a n g d i g e l a r laboratorium penelitian ini menghadirkan solusi
berbarengan dengan pameran BUMN tersebut, terpadu dan efektif memacu budaya inovasi
Dahlan meminta para direksi BUMN untuk terus perusahaan. Dampaknya signifikan, sejak
mendorong pengembangan inovasi produk dan rampung dibangun pada medio tahun 2012,
layanan. Dibanding lembaga-lembaga negara perusahaan yang lahir di Tasikmalaya ini telah
lainnya, BUMN jauh lebih fleksibel. Pimpinan menelurkan banyak penghargaan. (IDR)

Lompatan strategi tersebut patut diapresiasi.
Selain peluang pasar yang kini terbuka lebar
pada drllling service, usaha patungan tersebut
juga secara tak langsung memberikan transfer
teknologi dan pengalaman pada BUMN ini.
Sejalan dengan prinsip perusahaan yang tak
berorientasi pada penjualan handak yang besar,
namun juga menjadi perusahaan profitable yang
berkelanjutan.
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Dahlan Iskan Ganjar Dahana
Sebagai BUMN Pelopor Green Building

KAMPUS Dahana Sabet Penghargaan (Lagi)

setidaknya memiliki indeks konsumsi energi
155kWh/m2 per tahunya, tidak menggunakan
air tanah sebagai air baku, serta pemanfaatan
secara maksimal sumber daya lingkungan
sekitar.
KAMPUS PT Dahana yang berlokasi di
kawasan Energetic Material Center (EMC) ini
seidaknya mampu menghemat konsumsi daya
hingga 85% dibanding perkantoran lainya.
Dinding kaca transparan, ditambah dengan
lampu pendeteksi otomatis, mampu
menghemat penggunaan penerangan secara
minimum. Pemakaian pendingin ruangan pun
terbilang sangat efisien, penggunaan atap tanah
ikut menyumbang pengurangan hawa panan
dalam gedung, sehingga berdampak signifikan
pada penggunaan air conditioner.

Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS) PT
DAHANA (Persero)Subang nampaknya tak
pernah surut dari apresiasi. Kali ini, pujian pada
perkantoran berkonsep green building ini datang
langsung dari Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Selasa (19/05/2013), menteri yang juga mantan
bos Jawa Pos ini menganugrahkan penghargaan
kepada beberapa BUMN dengan pencapaian
Penghargaan dari Kementrian BUMN
dan terobosan terbaik dari 144 perusahaan plat
tersebut,
menjadi raihan yang keempat yang
merah.
diraih KAMPUS PT Dahana yang belum genap
Bertempat di Kantor Pusat PT Pertamina setahun rampung dibangun pada medio tahun
(Persero) Jakarta. Dari beberapa kategori, Dahlan lalu ini. Pencapaian tersebut yakni, Green
mengganjar PT Dahana sebagai BUMN pelomor Building GBCI pertama nasional, penghargaan
pemanfaatn green building di Indonesia. Penta Rekayasa bidang arsitektur, serta
Dengan konsep mengadopsi gedung dengan penghargaan Proper Kementrian Lingkungan
pemanfaatan zero energi. KAMPUS Dahana Hidup.
menjadi satu dari dua bangunan di Indonesia
Diungkapkan Susilo Hertanto Direktur
yang pertama kalinya mendapatkan sertifikat
Keuangan
dan Sumber Daya Manusia PT
dari Green Building Council Indonesia (GBCI).
Dahana,
meski
harus menggelontorkan investasi
Atau satu-satunya bangunan baru berkonsep
yang
lebih
tinggi
saat pembangunan, dalam
lingkungan yang pertama meraih sertifikat dari
jangka
panjang,
pemakaian energi dapat
lembaga internasional.
diturunkan secara signifikan sehingga biaya
Sementara satu bangunan lainnya, yakni operasional gedung sangat efisien. Dahana
Kantor Pusat BCA merupakan bangunan lama menjaga komitmen menjadi perusahaan yang
yang kemudian direvitalisasi dengan green selalu berorientasi jangka panjang, tak hanya
building sebelum disertifikasi.Sesuai regulasi pada pada aspek bisnis semata, namun juga
untuk memperoleh sertifikasi, green building lingkungan, jelasnya. (IDR)

Belum genap berumur satu tahun, Kantor
Manajemen Pusat (KAMPUS) PT DAHANA
(Persero) nampaknya tak pernah surut dari
prestasi. Rabu (11/06), kantor manajemen yang
dibangun di Subang ini kembali meraih
penghargaan di tahun pertamanya tersebut.
Prestasi tersebut diraih dalam Future Arc 2013
yang diselenggarak an oleh beberapa
perusahaan pengembang, perusahaan
konstruksi dan arsitektur.
Dalam acara yang dihelat di Hotel JW Mariot
Kuningan Jakarta, KAMPUS BUMN handak ini
diganjar pengahargaan sebagai Bangunan
Perkantoran Terbaik ketiga. FutureArc sendiri
merupakan penghargaan bangunan
berwawasan lingkungan yang pertama kalinya
digelar tahun 2009, dan diikuti oleh banyak
perusahaan dalam bidang konstruksi dan
arsitektur dari berbagai negara di Benua Asia
dan Australia. Kriteria penilaian berdasarkan
keunikan rancang bangun, konsep lingkungan,
dan pemanfaatan energi.

Bangunan BUMN Terbaik Kementerian BUMN,
penghargaan Bangunan BUMN Paling Hijau dari
Kementerian ESDM, serta penghargaan Proper
Kementerian Lingkungan Hidup.
Diungkapkan Susilo Hertanto Direktur
Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT
Dahana, meski harus menggelontorkan investasi
yang lebih tinggi saat pembangunan, dalam
jangka panjang, pemakaian energi dapat
diturunkan secara signifikan sehingga biaya
operasional gedung sangat efisien. Dahana
menjaga komitmen menjadi perusahaan yang
selalu berorientasi jangka panjang, tak hanya
pada pada aspek bisnis semata, namun juga
lingkungan, jelasnya. (IDR)

Penghargaan yang diprakarsai majalah
arsitektur Future Arc ini, menjadi raihan yang
keenam yang diraih KAMPUS PT Dahana yang
baru rampung dibangun pada Agustus tahun
lalu ini. Pencapaian tersebut yakni, Green
Building GBCI pertama nasional, penghargaan
Penta Rekayasa bidang arsitektur, Penghargaan
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disaksikan beberapa konsumen DAHANA di
sektor Migas, seperti PT Pertamina, PT Elnusa,
Medco, Schlumberger, dan Total Energy.
Dalam uji coba ini, PT DAHANA (Persero)
menggunakan 2 jenis handak. Handak pertama
yakni Deep Penetrating Shaped Charges (DP)
untuk high shot and ported carrier system, yang
dirancang untuk penggunaan pada lingkungan
formasi pasir, batuan limestone padat, dan
batuan limestone dalam. Sementara handak
kedua menggunakan tipe Big Hole Charge (BH).
Berbeda dengan tipe DP, produk jenis BH ini
dirancang untuk keperluan peledakan di
Guna meningkatkan daya saing produk
lingkungan formasi pasir atau aplikasi gravel
handak buatannya, PT Dahana (Persero)
pack.
menggelar uji coba American Petroleum Institute
Test (API Test) handak shaped charges miliknya
Sesuai prosedur yang berlaku, API test yang
di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas dilakukan Divisi Migas PT DAHANA (Persero) ini
Kabupaten Bandung, pada Kamis (08/05). Tes disaksikan oleh perwakilan ahli dari American
API yang menjadi ajang unjuk gigi kemampuan Petroleum Institute. Diungkapkan Dodi Yudanto,
produk Shaped Charges made in Dahana ini Supervisor Peledakan, supervisi tersebut selain
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untuk memastikan pengujian dilakukan sesuai
prosedur, hasil API test tersebut akan diunggah
ke
situs
web
API
di
http://compositelist.api.org/facilitieslist.aspx?
Fac=Yes&CertificationStandard=API-19B

proses semua shaped charge di masukan ke
dalam lubang tembak yang sudah ditentukan,
kemudian dimasukan ke dalam concrete target
yang sudah dicetak minimum 28 hari sebelum
tes peledakan pada suhu lebih dari 32°F.

Ini memungkinkan perusahaanperusahaan minyak, baik yang ada di Indonesia
maupun luar negeri, bisa mengetahui
kemampuan produk yang dihasilkan anak
bangsa Indonesia lewat DAHANA, ujar Dodi.
Selain itu lanjut Dodi, API Test pada akhirnya
bisa mendongkrak penjualan dan kepercayaan
konsumen pada produk shaped charges.
Tercatat, saat ini PT DAHANA (Persero) menjadi
satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang
memproduksi shaped charges yang dipakai
dalam eksplorasi Migas.

Sementara, tingkat average compressive
strength di tentukan antara 5.000 psi  7.500
psi. Shaped charge yang ditembak pertama
adalah E16g RDX, kemudian diikuti dengan E23g
RDX dan yang terakhir adalah HSD 51C 45g RDX
BH. Hasilnya cukup memuaskan, dengan
kemampuan shaped charge mampu menembus
concrete target dan diameter lubang yang
dihasilkan di casing pipa. (IDR)

Tahapan API Test sendiri meliputi evaluasi
terhadap perforating systems under surface
condition-concrete target. Dengan melalui
- 64 / Mei - Juni 2013
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Perluas Pasar Shaped Charges di Pameran IPA
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang
bahan berenergi tinggi dan terlibat langsung
dalam industri per tambangan Migas,
PT DAHANA (Persero) hadir dalam Pameran
Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-37 di
Jakarta Convention Center (JCC) yang
diselenggarakanpada 15-17 Mei 2013.
Pameran ini, selain menjadi ajang promosi
antar perusahaan, juga menjadi wadah diskusi
bagi pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya, dalam berkolaborasi secara efektif untuk
mendukung pertumbuhan sektor minyak dan
gas nasional.

Pameran tahunan ini mempertemukan
berbagai perusahaan eksplorasi dan eksploitasi
IPA sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba Migas. para stakeholder tersebut yakni
yang didirikan pada 1971. Organisasi yang peusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S),
beranggotakan 52 perusahaan, 119 asosiasi dan regulator Migas, serta perusahaan jasa terkait
2012 pakar industri, itu bisa dikatakan tampil Migas, baik sektor hulu maupun sektor hilir.
sebagai pemimpin dalam penerapan etika, tata Tercatat ada 1500 peserta dari lebih dari 200
kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pameran yang mengusung
berkelanjutan bagi jajarannya.
tema "Promoting Investment in a Challenging
Environment" ini.
Dalam pameran yang dibuka langsung oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini,
Dahana memamerkan beberapa produk bahan
peledak sektor Migas andalannya, yakni Dayagel
Seismic, Detonator Dayadet Seismic, Shaped
Charges, dan beberapa aksesoris operasi
peledakan lainnya.
Diungkapkan Ruslan, General Manager
Dahana Oiltech Join Operation, keikutsertaan
DAHANA untuk menjaga relasi bisnis dengan
konsumen gas dan perminyakan. Saat ini
Dahana menjadi pemimpin pasar untuk bahan
peledak seismik dalam negeri, keikutsertaan
dalam pameran penting untuk menjaga
hubungan baik dengan konsumen Migas
Dahana, papar Ruslan pada Dfile.

Menjawab kebutuhan pasar bahan peledak
sektor Migas yang semakin kompleks, Divisi
Migas PT Dahana (Persero) kini berfokus pada
jasa related business Migas yang belum banyak
diserap pasar dalam negeri. Selama ini,
pendapatan terbesar Divisi Migas masih
ditopang jasa seismik. Sementara untuk lini
related business,meski market share Dahana di
atas 90%, peningkatanya cenderung stagnan
setiap tahunya.
Jasa-jasa tersebut meliputi pengiriman
handak, pergudangan, perizinan, ekspor impor
handak, pergudangan berikat, dan handling
yang masuk dalam satu paket servis. Dikatakan
General Manager Divisi Migas PT Dahana
(Persero) Nazril, lini bisnis Migas tergolong yang
paling kompleks karena selalu mengikuti
permintaan konsumen dengan kebutuhan yang
berbeda.
Selain melayani paket jasa penangan
handak, divisinya juga memberikan jasa
konsultasi terkait masalah-masalah handak
terhadap konsumen. Beberapa kasus aktivitas
Migas yang dilakukan terkendala berbagai
masalah tekhnis, sehingga membutuhkan jasa
advisor untuk penangan bahan peledak yang
dipakai, ujar Nazril.

Shaped Charges ke industri global. PT Dahana
yang menjadi satu-satunya produsen Shaped
Charges di Asia Tenggara melakukan Tes
Amerikan Petroleum Institute (API) pada Kamis
(08/05). Tes yang dilakukan di Bandung ini
menurut Nazril perlu dilakukan untuk
Beberapa regulasi pemerintah juga menjadi
m e n d a p a t k a n s t a n d a r i n te r n a s i o n a l.
ditangkap menjadi peluang bisnis yang
Standar API menjadi standar handak
potensial bagi perusahaan. Peraturan
pemerintah yang mengharuskan Kontraktor Shaped Charges yang dipakai di seluruh dunia
Kontrak Kerjasama (K3S) Migas menerapkan yang mecakup performa dan penetrasi Shaped
zero inventory pada bahan peledak yang Charges produk Dahana, setelah tes API, produk
dipakainya,juga menjadi peluang related Shaped Charges Dahana bisa dilihat web API
business perusahaan lainya di bidang yang artinya telah memenuhi standar
pemusnahan bahan peledak (Disposal). internasional, kata Nazril.
Nazril menambahkan, tes API pada produk
Shape Charge mengikuti perkembangan pasar.
Standarisasi Produk
Shaped Charges yang di daftarkan yakni 19 B
Nazril mengungkapkan. Peningkatan yang kini lebih banyak diserap pasar ketimbang
kualitas dengan standarisasi produk juga gencar Shaped Charges sebelumnya dengan model 43
dilakukan untuk menggenjot target penjualan B, kita selalu ikuti kebutuhan konsumen
handak. Salah satunya, menstandarkan produk imbuhnya. (IDR)

Ruslan menambahkan, meski saat ini
DAHANA mendominasi pasar Dayagel Seismik
di sektor Migas, produk handak jenis perforasi
Dahana masih terbilang belum maksimal.
Menurut Ruslan, meski cukup besar, market share
shaped charges belum sebesar Dayagel Seismik.
Pameran Migas menjadi ajang promosi shaped
chrages Dahana sesuai segmen pasarnya di
Migas, jelas Ruslan. (IDR)
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Wawancara : Ir. Nazril

Menjual Tak Semudah Memproduksi
Berstatus pemain baru di pasar Shaped
Charges di tengah dominasi raksasa perusahaan
jasa pengeboran minyak dunia, tak lantas
menyurutkan langkah Divisi Minyak & Gas
(Migas) PT DAHANA (Persero) bersaing di bahan
peledak untuk operasi drilling ini. Berbagai
upaya dilakukan guna mempercepat penetrasi
pasar dalam negeri yang terbilang masih
tebatas. Untuk secara bertahap bisa
mensubtitusi Shaped Charges impor yang
membanjiri pasar pertambangan Migas.
Angin segar berhembus dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Lembaga yang dinakhodai Jero Wacik ini
menelurkan regulasi baru terkait kandungan
lokal dalam negeri. Aturan yang mengharuskan
Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) ini

memenuhi kandungan lokal minimal 40 persen
yang disyaratkan pemerintah dalam aktivitas
eksplorasi, maupun eksploitasi Migas di
Indonesia.
Namun secara terperinci, aturan tersebut tak
mencakup bahan peledak yang persentasenya
tak lebih dari 5 persen dari seluruh kandungan
yang dipakai, sehingga masih menjadi celah
operator untuk tetap menggunakan bahan
peledak impor dalam aktivitas bisnisnya.
Beberapa strategi pemasaran digulirkan
perusahaan handak plat merah ini bersaing
dengan pasar yang sangat kompetitif tersebut.
Berikut petikan wawancara Dfile dengan General
Managel Divisi Migas PT DAHANA (Persero)
Nazril.

Sebagai perusahaan penyedia bahan
peledak sektor Migas, apa pengaruh dari
regulasi baru dari Kementerian ESDM?
Produk Dahana sudah terdaftar dalam
Assosiasi Produk Dalam Negeri (APDN) sesuai
ketentuan yang dikeluarkan SKK Migas. Regulasi
tersebut mengharuskan K3S menggunakan
kandungan lokal yang termasuk dalam APDN
minimal 40 persen, sehingga proses pengadaan
barang bisa menunjuk langsung vendor tanpa
melalui lelang.
Sejauh mana regulasi tersebut efektif
diterapkan di lapangan?
Kalau sektor bahan peledak seismik,
peraturan tersebut efektif dijalankan K3S. Pasar
seismik PT DAHANA (Persero) bahkan lebih dari
90 persen. Ini jauh berbeda dengan produk
untuk operasi drilling, seperti Shaped Charges
yang masih relatif kecil, dengan market share
kurang dari 10 persen. Produk handak Shaped
Charges ibarat seperti air mineral dengan air
yang sama, namun merk yang berbeda-beda di
pasaran.
Mengacu pada master list Dirjen Migas,
setiap handak memiliki Lot number dan path
number nasional yang berbeda. Sementara
Shaped Charges buatan DAHANA adalah produk
kerjasama (DOJO) dengan trade mark sendiri
dengan path dan Lot number yang berbeda. Ini
menyulitkan apakah produk handak buatan
DAHANA bisa mensubtitusi handak impor yang
beredar di pasar.
Bagaimana anda melihat potensi Shaped
Charges tahun 2013?
Beberapa blok-blok Migas baru dibuka
sepanjang tahun 2013. Dibidang explorasi,
Market share terbesar masih didominasi
PT Pertamina yang mencapai 40 persen
penjualan, Runhill di Papua, Chevron di Duri,
dan banyak site-site lainnya yang tersebar. Ada
pula konsumen besar lainya, seper ti
CononoPhilips, Medco, Total E&P dan K3S besar
lainnya.
Tahun ini pemerintah lebih mendorong
menggunakan produk dalam negeri, termasuk
sektor handak. Diharapkan ada peningkatan
hingga 50 persen kebutuhan Shaped Charges
domestik yang bisa dipasok dari pabrik DOJO
kita. Penjualan tahun ini diharapkan bisa
mencapai Rp 200 Milyar.
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Selama ini, apa yang menjadi kendala
pemasaran di lapangan?
Yang masih menjadi kendala yaitu
Pengadaan bahan peledak K3S untuk drilling
service, karena tendernya selalu dalam bentuk
package. Bahan Peledak hanya menjadi bagian
kecil dari paket service tersebut. Sementara
Dahana hanya menjual handak, bukan paket
service. Bahan peledak yang hanya sekitar 5
persen dari paket service tersebut bagi K3S
sangat kecil jika dilakukan kontrak sendiri. Meski
dalam aspek hukum pengadaan bahan peledak
hanya bisa dilakuk an oleh impor tir.
Dibanding Dayagel Seismik, mengapa
Shaped Charges lebih sulit masuk ke pasar?
PT Dahana memproduksi Shaped Charges
sejak tahun 1994. Sementara dunia drilling telah
ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kompetitor
Dahana, rata-rata dari Amerika Serikat, seperti
Schlumberger, Haliburton, Baker atlas sudah
menguasai pasar pengeboran minyak sejak
tahun 1950-an dengan pasar dan jam terbang
jauh lebih tinggi.
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Bagaimana kinerja penjualan Handak
Tender untuk pengadaan shaped charges
untuk drilling services, dilakukan oleh K3S dalam Migas ke luar negeri?
bentuk package services, sehingga Dahana
Tahun-tahun sebelumnya, ekspor kita relatif
sangat sulit untuk masuk, jika hanya menjual
besar terutama ekspor shaped charges yaitu
dalam bentuk produk.
negara-negara timur tengah,seperti Yaman, Iran,
Lantas, apa saja strategi marketing Irak. Sejak tahun 2008, ekspor shaped charges
perusahaan untuk memperluas pasar? mulai menurun, hal ini dikarenakan masih sulit
masuk ke negara-negara yang masih di embargo
Untuk bersaing dengan kompetitor. Dahana
oleh pihak Amerika, seperti Iran dan Irak.
akan masuk ke dunia drilling service. Service ini
Melihat peluang tahun 2013 yang
dilakukan dengan menggandeng perusahaan
pengeboran minyak NPS Dubai yang sudah prosfektif, apa rencana strategis Divisi Migas
berpengalaman dan mempunyai reputasi baik tahun ini?
di Timur Tengah. Mereka garap drilling service,
Kita fokus bagaimana kita tingkatkan pasar
kita sediakan bahan peledaknya. Kerjasama ini
di sektor selain seismik, yakni bidang drilling
kita upayakan nilai tambah di luar jasa handak.
services. Dengan mulai masuk menjadi pemain
Kita lebih dulu masuk ke Tubing Convey
drilling service, dengan mulai dari TCP (Tubing
Perporating (TCP), baru mulai merambah ke
Convey Perporating). Selain itu kita buat stock
wireline Migas. Kalau kita hanya menjual Shaped
point system pada konsumen-konsumen kita.
Charges, tentu kerjasama ini tak signifikan untuk
Sehinga memudahkan handling bagi K3S. Saat
Dahana, walaupun adanya pembatasan quota
ini sudah ada 3 stock point yang dibangun
import dari Kemhan.
diBalikpapan, tahun ini kita akan akan tambah
lagi di Jambi atau Palembang.
Biodata

Nama :
Ir. Nazril
Tempat Tanggal Lahir :
Palembang, 8 November 1963
Pendidikan :
S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya
Pengalaman Kerja
Dislitbang AURI Husain Sastranegara
Kepala Bagian Produksi PT Dahana (Persero)
HSE Quality Control PT Dahana (Persero)
Assistant General Manager
PT Dahana - Oiltech JO
General Manager
PT Dahana - JO PT Pindad
General Manager Divisi Migas
PT Dahana (Persero)
Motto Kerja
Menjadi Pemenang, di Atas Para Pemenang

14

- 64 / Mei - Juni 2013

Menjemput Konsumen di Pameran
IDEF Istambul
PT DAHANA (Persero) makin serius
menggeluti pasar bahan peledak luar negeri.
Dalam dua tahun terakhir, BUMN yang berpusat
di Subang ini gencar melakukan penjualan
handak ke berbagai negara, seperti pasar Timur
Tengah dan Asia Tengah. Tak hanya penjualan
handak yang naik cukup signifikan, DAHANA
juga menggeber servis blasting dan drilling di
luar negeri. Salah satunya, dalam waktu dekat
DAHANA akan menggarap site pertambangan
di Australia.
Untuk mendukungnya, pemasaran ke luar
negeri pun menjadi prioritas saat ini. Salah satu
upayanya, DAHANA hadir dalam pameran
International Defence Industry Fair (IDEF) 2013
yang diselenggarakan di Istambul Turki, pada
7-10 Mei 2013 lalu. Bersama tujuh industri
strategis pertahanan nasional yang terdiri dari
BUMN dan swasta, DAHANA ambil bagian dalam
delegasi Indonesia yang dikoordinasi oleh
Kementerian Pertahanan.
Menurut Staf Ahli Proyek Khusus PT DAHANA
(Persero) Yusep Nugraha, DAHANA berambisi
menjadi perusahaan kelas dunia dalam bisnis
bahan peledak. Ambisi ini didukung
pengalaman, sumber daya manusia mumpuni,
serta teknologi Dahana yang dimiliki saat ini,
membuka peluang bersaing dalam menyasar
pasar handak yang saat ini belum banyak
digarap.
Berada di booth Paviliun Indonesia Tuyap
Fair Convention and Congress Center Istambul,
DAHANA memamerkan Roket R-Han 122, Bom
P100, Dayagel Magnum, Squib Detonaor, serta
produk handak komersial seperti Cartridge
Emulsion, Bulk Emulsion, Danfo, dan Detonator.
IDEF 2013 sendiri merupakan ajang industri
militer mempromosikan produk-produk yang
dibuatnya. Pameran ini dihadiri oleh lebih dari
700 perusahaan yang bergerak dalam industri
pertahanan meliputi darat, udara, laut, luar
angkasa, serta industri pendukung alutsista.
Dari pameran yang diselenggarakan ke-11 ini,
konsumen-konsumen potensial dari banyak
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negara bisa melihat secara langsung produkproduk yang cocok dipakai di negara masingmasing.
Yusep memaparkan, Pameran IDEF sangat
berpengaruh di kawasan tersebut. Di samping
industri militer Turki yang sudah mapan, Ini
karena Turki menjadi jembatan antara benua
Eropa dan Asia, ujarnya. Dari pameran tersebut
menjadi ajang membuat perjanjian kerja sama
pertahanan antar negara, aktivitas promosi,
d e m o n s t r a s i p ro d u k , i m b u h Yu s e p.
Hal lain yang menarik dari pameran yang
dibuka Menteri Pertahanan Turki Ismet Yilmaz,
yakni kedatangan beberapa delegasi pejabat
pertahanan dan pejabat procurement di bidang
pertahanan yang memang membutuhkan
informasi alustista yang sesuai bagi negaranya.
Pameran IDEF 2013 membuka peluang
kerjasama antar industri pendukung untuk
memasok keperluan industri terkait. Peluang
ini yang bisa ditangkap DAHANA sebagai
produsen bahan peledak untuk dipakai sebagai
pendukung industri militer lainnya di luar
negeri, ungkap Yusep.
Lebih jauh, menurut Yusep, keikutsertaan
DAHANA yakni menjalin networking dengan
perusahaan handak di dunia. Pertemuan ini
(Pameran IDEF) bisa dieksplorasi peluangpeluang kerja sama dalam berbagai bidang,
seperti penjajakan alih teknologi. Dikatakan
Yusep, beberapa perusahaan luar negeri tertarik
menggandeng DAHANA sebagai partnernya.
Sebagai contoh Roxelle dari Perancis, dan MKE
dari Turki, yang berminat dalam mendukung
Indonesia dalam bidang propelan yang sedang
dikembangkan Dahana, papar Yusep. (IDR)
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Jelang Ramadan, DAHANA Gelar Silaturahim
bersama Warga Desa Sadawarna
Jelang bulan suci ramadhan, PT DAHANA
(Persero) menggelar acara silaturahim dengan
tokoh masyarakat desa sadawarna di zona
nursery kawasan Energetic Material Center (EMC).
Nampak hadir dalam acara ini, Asda 3 Pemda
Subang, Abdul Saat, perwakilan Kodim 0605,
Polres subang serta Danyon 312 Kala hitam dan
Danyon Lanud Suryadarma, Dansubdenpom
Subang, serta, Anggota DPR RI, Linda Megawati.
Menurut Direktur Keuangan & SDM PT
DAHANA (Persero) Susilo Hertanto, acara ini
dimaksudkan untuk mendekatkan Dahana
secara institusi dengan masyarakat sekitarnya,
termasuk unsur Muspida Kabupaten Subang.
Dahana hadir di Subang untuk tumbuh
bersama masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan
dengan kiprah Dahana selama ini, tuturnya.
Sebagai wujud kepedulian terhadap
lingkungan sekitar, dalam acara ini DAHANA
berkesempatan memberikan bantuan berupa
uang sebesar 10 Juta kepada SD Kedungmaya
Sadawarna untuk merenovasi tiga ruangan
kelas, 7,5 Juta untuk penanggulangan Banjir Kp.
Cikareo Rw 07 dusun 3 Sadawarna, dan kepada
Rw 02 dan 03 Dusun 1 Ds. Sdawarna, masingmasing 3 Juta rupiah untuk pembangunan Pos
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Ronda, serta 45 juta untuk perbaikan dan
pengerasan Jalan desa yang diserahkan
langsung kepada Kepala Desa Sadawarna, Acu
Syamsudin.
Abdul Saat sangat mengapresiasi atas
kepedulian PT DAHANA (Persero) terhadap
lingkungan sekitar, khususnya bantuan
pembangunan infrastruktur,  Tentunya
pemerintah memiliki keterbatasan dalam
pembangunan infrastruktur, dengan pemberian
bantuan ini, PT Dahana sangat membantu
pemerintah dalam pembangunan, paparnya
kepada Dfile.

Selain pemberian bantuan terhadap
masyarakat, dalam acara Silaturahim bersama
ini PT DAHANA (Persero) menyerahkan 1 buah
rumah kepada Denzibang Cirebon Kodam
Siliwangi yang diperuntukkan untuk rumah
dinas Babinsa.

di Kota Subang, program-program bermanfaat
telah banyak diluncurkan. Program tersebut
diantaranya program pemberdayaan tenaga
kerja, kemitraan dengan pengusaha kecil dan
program bina lingkungan. Tidak ketinggalan
juga kontribusi berupa pajak daerah.

Acara Silaturahim ini bersamaan dengan
peledakan uji mutu handak di bunker oleh Tim
EMC, handak yang diledakkan adalah Dayagel
Magnum dengan ukuran 400 gram. Lokasi
kegiatan munggahan dengan tempat peledakan
uji handak sangatlah dekat. Ini lokasi paling
dekat dengan bunker kata Pudji Suprapto,
Kepala EMC PT Dahana.

Sementara itu, untuk program kemitraan
dengan pengusaha kecil dan koperasi sebanyak
249 orang dengan menyalurkan pinjaman lunak
sebesar Rp. 1,58 Milyar. Program bina
lingkungan sendiri meliputi kegiatan sunatan
massal, bantuan nikah, sembako murah,
sumbangan sarana ibadah, kesehatan dan
lainnya. Total sumbangan bina lingkungan
tersebut sekitar Rp. 1,25 Milyar.

Ketika disinggung tentang proses peledakan
uji mutu handak yang dilakukan oleh DAHANA,
Abdul Saat menilai apa yang telah disaksikannya
bersama tamu undangan, proses peledakan uji
mutu handak masih sangat aman. Tadi saya
coba terus perhatikan air digelas, dan ternyata
airnya tidak bergerak, suaranya pun tidak
terdengar. Itu tandanya masih aman, paparnya.
Salah satu anggota DPR RI asal Subang, Linda
Megawati, yang turut hadir dalam undangan
acara ini, mengungkapkan kebanggaannya
terhadap perkembangan Kabupaten Subang,
khususnya terhadap PT DAHANA (Persero) yang
telah menjadi icon baru Kabupaten Subang,
kedepan harapannya, DAHANA mampu terus
bersinergis dengan masyarakat Subang,
khususnya lingkungan sekitar.
Dengan adanya PT Dahana di Subang, tentu
ini merupakan salah satu kemajuan, kedepannya
Dahana dan masyarakat harus terus bersinergis,
begitupun dengan pemerintah daerah papar
Linda Megawati kepada Dfile.
Walaupun kehadiran DAHANA belum lama

Dari sisi pajak daerah, Dahana memberikan
kontribusi berupa pajak penghasilan. Sebagai
contoh, selama 4 bulan terakhir atau periode
Juli  Desember 2012 sekitar Rp. 3,98 Milyar.
Untuk PBB sebesar Rp. 171 Juta per tahun, dan
Retribusi pengambilan air sebesar Rp. 3 juta
perbulan.
Selain kiprah dalam bentuk bantuan
tersebut, kehadiran Dahana dengan Kampus
Dahananya telah menyabet berbagai
penghargaan dan menjadi icon baru Kota
Subang. Dengan predikat platinum untuk
bangunan baru yang mengusung green concept
dari GBCI, Kampus Dahana terus meraih
penghargaan lainnya seperti dari ESDM sebagai
bangunan BUMN Paling Hijau dan yang teranyar
terbaik ke-3 tingkat ASEAN dari Futurearc BCI.
Pencapaian prestasi tersebut tentu saja
bukan hanya milik Dahana semata, namun juga
milik masyarakat kota Subang pada umumnya.
Terlebih, Dahana merupakan objek vital nasional
yang harus dijaga bersama-sama. (Sya/Rls)

Saat pun memaparkan bahwa kepedulian
lingkungan itu ada tiga, yang pertama
pembangunan infrastuktur yakni pembangunan
sarana umum.
Kedua, membangun
perekonomian dan yang ketiga adalah tata
lingkungan. Ketiga aspek kepedulian lingkungan
itu tampak sudah dilakukan oleh DAHANA.
Melalui program pinjaman lunak yang Dahana
lakukan merupakan bukti konkrit untuk
membangun perekonomian masyarakat sekitar.
Selain itu, program Go Green-nya tentu ini akan
berdampak pada masyarakat sekitar untuk ikut
andil dalam menata lingkungannya yang hijau.
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- 64 / Mei - Juni 2013

17

File Liputan

File Liputan

Ketika Direksi DAHANA Mengajar
Direksi BUMN Mengajar, salah satu program
kementerian BUMN dalam rangka memperingati
Hari Kebangkitan Nasional. Semua perusahaan
plat merah, jajaran direksinya pada hari Senin
(20/5/2013) serempak se-Indonesia mengajar
di sekolah.
Direksi PT DAHANA (Persero), perusahaan
milik negara penghasil handak ini, mayoritas
jajaran direksinya lebih memilih menjadi
pengajar di beberapa sekolah yang berada di
Kabupaten Subang. Seperti Direktur Utama F.
Harry Sampurno, berkesempatan mengajar di
SMK Cibogo, Subang. Harry tidak mengajar mata
pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah,
namun mengisi materi tentang motivasi dan
berbagi tips untuk bisa meraih kesuksesan.
Harry lebih memilih mengajar di sekolah
tersebut, selain letak sekolah yang masih berada
di kawasan DAHANA, siswanya pun bisa disebut
berasal dari desa-desa terpencil. Hal ini cukup
melukiskan pengalaman hidupnya, yang hidup
di sebuah desa terpencil sehingga untuk sampai
ke sekolah harus berjalan kaki, puluhan
kilometer.
Menjadi orang sukses itu harus berani
bermimipi. Hal itu yang di ajarkan olehnya
kepada para siswa SMK Cibogo. Mantan Direktur
PT IKI ini pun, bercerita singkat tentang
perjalanan hidupnya, dan berkisah tentang
bagaimana mimpi-mimpinya bisa terwujud. Di
perlihatkannya album foto dirinya dari masa
kemasa, dan memotivasi para siswa untuk terus
maju dan berani bermimpi untuk sukses.

"Kita harus berani bermimpi dan jangan malu
untuk menulis apa yang kita cita-citakan, papar
Harr y kepada 48 siswa SMK Cibogo.
Sementara itu, Susilo Hertanto, Direktur
Keuangan & SDM mengajar di SMKN 1 Subang.
Susilo banyak memberi motivasi dan berbagi
cerita tentang perjalanan hidupnya yang
mampu menggugah para siswa untuk terus
menguatkan tekad dalam meraih sukses.
"Luar biasa, saya jadi lebih semangat lagi
untuk belajar biar mampu meraih sukses," kata
Firda Salsabila, siswi kelas 2 SMKN 1 Subang
kepada DFile seusai mengikuti acara.
Begitupun dengan Direktur Teknologi &
Pengembangan Bambang Agung, yang
mengajar di SMK Riyadul Jannah. Tidak hanya
memberi motivasi, Bambang Agung pun
memperkenalkan profil Dahana kepada para
siswa. dan tidak ketinggalan membagikan
doorprize bagi siswa yang berani untuk bertanya.
Berbeda dengan yang lain, jika Dirut dan
dua direksi Dahana lainnya mengajar di Subang,
lain halnya dengan Direktur Operasi Budi Antono
yang lebih memilih pulang kampung ke
Purwokerto. Budi berkesempatan mengajar di
SMAN 1 Purwokerto, yang merupakan
almamaternya.
Program direksi mengajar ini pun mendapat
apresiasi dari pihak sekolah, seraya berharap
program ini bisa berkelanjutan karena dianggap
mampu memberi stimulus yang kuat kepada
para siswa untuk optimis meraih masa depan.
"Berbeda jika orang yang sukses memberi
nasehat, karena telah melalui jalan panjang likaliku kehidupan," kata Herman Somantri, Wakil
Kepala SMKN 1 Subang. (SYA)
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Semen Padang Sukses Konversi Dayaprime
Penggunaan Dayaprime
pada blasting di
pertambangan limestone
dapat menekan biaya
pengeboran dan
peledakan secara
keseluruhan
Setelah sebelumnya PT Semen Padang
(Persero) sukses mengganti blasting agent
dengan bahan peledak emulusi Dabex. Kali ini,
salah satu perusahaan semen terbesar di
Indonesia ini juga beralih menggunakan produk
booster baru PT DAHANA (Persero) jenis
Dayaprime untuk bahan peledak primernya.
Hal ini setelah anak perusahaan PT Semen
Indonesia tersebut sukses melakukan peledakan
perdana Dayaprime di lokasi tambang batu
kapurnya, yang terletak di Indarung Padang
Sumatra Barat.
Dalam blasting perdana yang dilakukan pada
Rabu (22/04) tersebut, Site Semen Padang
menggunakan blasting agent Bulk Emulsion
sebanyak 2500 kg dengan Dayaprime Pentolite
Booster, serta detonator Non Elektrik (Nonel)
sebagai pemicu untuk peledakan Dayaprime
perdana tersebut.

pengembangan peledakan sebelumnya yang
menggunakan blasting agent ANFO, Dayagel
Magnum sebagai Primer, dan Detonator elektrik.
Untuk proses loading, DAHANA
mengandalkan Mobile Mixing Unit (MMU) mini
dengan kapasitas 10 ton/hari dengan 4 kali ritasi.
Peledakan perdana ini sekaligus untuk
mengukur hasil ledakan handak lama dengan
booster baru yang dipakai saat ini, Dayaprime.
Penggunaan Dabex dengan primer
Dayaprime terbukti jauh lebih efektif dari handak
sebelumnya yang memakai Dayagel Magnum
dengan ANFO sebagai blasting agent. Dari
peledakan perdana yang sukses dilakukan ini,
PT Semen Padang berencana menaikan target
produksi menjadi 26.000 ton limestone/hari,
dari target produksi sebelumnya yang hanya
pada kisaran 18.000 hingga 20.000 ton setiap
harinya dalam satu shift kerja.
Supervisor site Semen Padang Angga
mengungkapan, selain hasil memuaskan pada
setiap ledakan, penggunaan Dayaprime dapat
... bersambung ke halaman 21

Pemakaian Emulsion Dabex,Non Electric
Detonator dan Dayaprime merupakan
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perwakilan pemuda pada pertemuan yang
digelar Selasa (30/04/2013). Blasting perdana
dilaksanakan pada hari Sabtu (04/05). Sosialisasi
dampak peledakan juga berjalan lancar,
imbuhnya. Dan saat ini sudah 2,5 bulan berjalan
dengan progress volume peledakan (trench
blasting) sebesar 24.150 BCM dan pihak PT
Bangun Bumi Bersatu pun sudah booking secara
verbal untuk pekerjaan drilling & blasting di
proyek berikutnya yaitu PLTM Cibareno 2, 3, 4
dan 5.

Kiri : Malik, Kokon, Karyanto, Ejen Afandi, Anda, Jaya dan Anton Rudianto (Crew PLTM Cibareno 1)

Berjaya di Banten, Divisi Kuari &
Konstruksi Sikat 2 Proyek Sekaligus

sekaligus. Proyek kuari yang berada di bawah
bendera PT Gama Group ini diproyeksikan
mampu memasok batuan limestone untuk
kebutuhan semen merk Merah Putih di pabrik
PT Gama Group.

Dari target volume produksi berdasarkan
kontrak ditetapkansebesar 1.500.000  4.500.000
ton/tahun, DAHANA menjadi operator
peledakan hingga 3 tahun mendatang. Hampir
semua persiapan sudah dimatangkan, saat ini
Dahana sudah selesai melaksanak an
Semen MerahPutih
pembangunan gudang bahan peledak. Tahap
ini segera ditindaklanjuti dengan perijinan dari
Bergeser ke arah Selatan. Masih dalam
dinas pertambangan dan kepolisian terkait
wilayah propinsi Banten, tepatnya di Desa
kegiatan drilling dan blasting kuari Semen Merah
Pamubulan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak,
Putih, ujar Karyanto sebagai site coordinator
persis seperti di site Cibareno, DAHANA juga
Semen Merah Putih dan PLTM Cibareno 1. (IDR)
kebagian mengerjakan drilling dan blasting

yang dimiliki PT Bangun BumiBersatu ini,
Dahana menggarap drilling dan blasting untuk
lokasi power House, penstock Channel, dan
blasting open cut lainnya. PT Bangun Bumi
Bersatu sendiri merupakan perusahaan
konstruksi yang berkantor satu atap dengan
PT Dahana, di Menara MTH Jakarta.

Salah satu area blasting PLTM Cibareno 1
Gerilya yang dilakukan Tim Marketing
DivisiKuaridanKonstruksi PT DAHANA (Persero)
di Propinsi Banten nampaknya menuai hasil
menggembirakan. Setelah sebelumnya PT
Dahana mengerjakan blasting di proyek
pembangunan PLTU Salira di Desa Salira
Kecamatan PuloAmpel Kabupaten Serang, kini
giliran 2 proyek blasting dan driiling sekaligus
yang dikerjakan BUMN handak plat merah ini
di Kabupaten yang sama.

Estimasi dari proyek peledakan di Site
Cibareno sekitar 30.000 BCM dalam jangka
waktu 3 bulan berdasarkan kontrak namun
merujuk informasi dari PM PT Bangun Bumi
Bersatu volume peledakan berkisar 40.000 90.000 BCM, papar Karyanto, Supervisor Operasi
Divisi Kuari & Konstruksi PT Dahana. Karyanto
melanjutkan, pihaknya sudah melakukan
sosialisasi peledakan pada masyarakat sekitar
site, khususnya tokoh masyarakat dan

menghemat konsumsi booster yang dipakai.
Untuk satu lubang ledak dengan isian 70
kilogram emulsi, hanya dibutuhkan 200 gram
Dayaprime, jauh berbeda dengan Dayagel
Magnum yang bisa mencapai 1000 gram untuk
hasil ledakan yang sama, papar Angga.
Di samping itu, lanjut Angga, dengan
menggunkan blasting agent yang sama,
Dayaprime memiliki VoD (kecepatan ledakan)
yang unggul dibanding Dayagel Magnum.
Faktor ini membuat batuan liemestone yang
dihasilkan lebih halus, sehingga mempercepat
proses penggilingan di vertical roller mill (VRM)
milik PT Semen Padang.
Dengan kelebihan tersebut, penggunaan
Dayaprime dan emulsi di kuari mendorong
proses peledakan dapat ditekan lebih murah
dibandingkan sebelumnya, karena juga dapat
menurunkan biaya pengeboran, menghemat
pemakaian aksesoris bahan peledak, dan

Proyek pertama yakni Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro (PLTM) Cibareno I. Pembangkit
listrik berkapsitas 5000 kW ini dibangun untuk
memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa,
khususnya wilayah Jabodetabek. Dalam proyek
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efisiensi waktu karena tidak memerlukan
kegiatan dewatering serta proses pengisiannya
yang singkat.
Untuk mendukung keberlanjutan proses
peledakan secara jangka panjang, DAHANA
akan membangun On Site Plant (OSP) di lokasi
pertambangan Indarung. Lebih lanjut, OSP
pertama di pabrik semen di Indonesia ini akan
dibangun dengan kapasitas produksi mencapai
2 ton per batch, atau 6 ton setiap shiftnya.
Selama masa transisi hingga OSP selesai
dibangun, PT Dahana mensuplai emulsion
matrix dari OSP yang diproduksi di Subang.
Emulsion matrix diangkut ke site PT Semen
Padang menggunakan unit Intermediate Bulk
Container (IBC). Setiap unit dapat menampung
1.250 kg emulsion. Lokasi sudah disiapkan,
dalam waktu dekat dibangun konstruksinya,
setelah izin keluar dari Dinas ESDM setempat,
ujar Angga. (IDR)
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Perdana, KJL I Migas di DAHANA Subang

Launching Hakteknas,
Dahana Pamer Dayaprime di BPPT
bom dengan kemampuan sama seperti P-100
secara bertahap, papar Bambang. Bom P-100
yang menjadi hulu ledak pada pesawat tempur
jenis Sukhoi dan F-16 ini secara bertahap
menggantikan handak luar negeri yang dipakai
Kementerian Pertahanan.

Toga Oloan Panjaitan, salah satu pengajar
dalam K JL I ini, dalam sambutannya
mengungkapkan tentang rasa kagetnya
terhadap perkembangan DAHANA saat ini. Luar
biasa, DAHANA sekarang sudah lebih maju,
dengan rasa takjubnya.

Kampus Dahana kedatangan peserta Kursus
Juru Ledak I (KJL I) Direktorat Jenderal Minyak
& Gas. Kunjungan peserta KJL I sebanyak 43
orang ini berlangsung pada Kamis, 23 Mei 2013.
Tidak seperti biasanya, kunjungan lapangan
KJL yang biasanya ke Pabrik di Tasikmalaya, kini
untuk pertama kalinya dipindahkan ke Kantor
Subang.
Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan PT
DAHANA (Persero), mengatakan dalam
sambutannya, semua yang berhubungan
dengan pelatihan serta kunjungan akan di
pusatkan di KAMPUS Dahana Subang. Meski
singkatannya beda, sebagai mana namanya
KAMPUS, tempat ini kedepannya akan menjadi
tempat pelatihan dan juga penelitian, kata
Mamat Ruhimat.

Toga Oloan Panjaitan adalah orang yang
dulunya pernah di tugaskan TNI Angkatan Udara
untuk mempersiapkan proyek pembuatan Roket
di PT DAHANA (Persero) pada periode pertama
berdiri. Namun dirinya lebih memilih tugas di
Direktorat Jenderal Minyak & Gas, dan fokus
pada pengembangan SDM Juru ledak dengan
menggagas Kursus Juru Ledak.
KJL I Ditjen Migas kali ini mengusung tema
tentang Pembinaan Keselematan Pengelolaan
Bahan Peledak. Aspek materi tentang
pengelolaan bahan peledak di perminyakan
mulai dari penyimpanan, penggunaan dan
transportasi serta meliputi aspek teknik dan
keselamatan kerja menjadi titik tekan program
kegiatannya.
Dengan kunjungan ke PT DAHANA (Persero),
peserta KJL I menjadi lebih mengenal tentang
perkembangan industri handak produk dalam
negeri. Dan di bawah arahan Wildan Widarman,
Senior Manejer K3LH, peserta KJL I dapat melihat
langsung proses uji mutu handak di bunker
yang ada di area EMC Subang. Dayagel menjadi
produk yang diujicobakan. (SYA)

Mengusung predikat sebagai salah satu
pemain industri strategis nasional, PT DAHANA
(Persero) hadir dalam launching Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas),
Senin (24/06). Dalam peluncuran yang digelar
bersamaan dengan pameran produk teknologi
ini, hadir beberapa BUMN dan lembaga strategis
lainnya, sekaligus menjadi ajang pamer berbagai
p ro d u k te k n o l o gi k e l u a r a n te r b a r u.
Bertempat di Gedung BPPT di MH Thmarin,
karya-karya anak bangsa di bidang alutsista
tersebut merupakan inovasi paling baru dan
dimunculkan berbeda pada setiap tahunnya.
Beberapa produk tersebut seperti pesawat tanpa
awak milik LAPAN, Sniper Rife dari PT Pindad,
baja anti peluru keluaran PT Krakatau Steel
(Persero), serta pesawat generasi terbaru
besutan Dirgantara Indonesia.
Tak mau tertinggal, PT Dahana ikut
mengenalkan booster terbarunya. Dinamit
berlabel Dayaprime ini menjadi salah satu
produk andalan PT Dahana di pameran yang
berlangsung singkat selama 3 jam tersebut.
Dengan teknologi terbaru, Dayaprime yang
digadang-gadang memiliki daya ledak yang
lebih tinggi dari dinamit pendahulunya, Dayagel
Magnum. Lalu, ada Bom P-100 live hasil
kerjasama PT Dahana dengan perusahaan
swasta nasional PT Sari Bahari.

Tak hanya bom P-100, handak teranyar
lainnya, Dayaprime juga diproyeksikan bisa
menggantikan kebutuhan booster
pertambangan yang selama ini dipenuhi dari
impor. Menurut Bambang, tahun ini produksi
dinamit produk patungan PT Dahana dengan
DAK Energetic Limited dari USA ini ditargetkan
mencapai 3 juta pieces. Saya kira Dahana bisa
bersaing dengan pemain luar negeri. Tahun
depan kita rencanakan target produksi 9 juta
pieces, dan akan ditingkatkan lagi hingga
kapasitas produksi mencapai 15 juta pieces
Dayaprime per tahunnya, kata Bambang.
Keikutsertaan PT DAHANA (Persero) di ajang
yang dibuka Menteri Pertahanan ini merupakan
bentuk komitmen serius yang ditunjukkan
perusahaan mendukung program kemandirian
alutsista dalam negeri. Hakteknas diperingati
sebagai penghargaan pada karya anak bangsa
yang menelurkan berbagai produk inovasi
teknologi, tepatnya sejak penerbangan perdana
pesawat N-250 buatan IPTN pada 10 Agustus
1995. Puncak peringatan sendiri akan
dilaksanakan pada 27 agustus sampai 1
September 2013 di TMII. (IDR)

Diungkapkan Direktur Teknologi &
Pengembangan PT DAHANA (Persero) Bambang
Agung, pemerintah masih belum sepenuhnya
lepas dari ketergantungan bahan peledak impor.
Setiap tahun, Indonesia masih mengimpor bom
sejenis P-100 hingga 1,2 juta pieces. Sekarang
Dahana mulai mampu mensubtitusi kebutuhan
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ESDM Ajak Perusahaan Mineral
Gunakan Produk Dalam Negeri
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), mengajak pengusaha tambang mineral
untuk bisa menggunakan produk-produk dalam
negeri, hal ini disampaikan oleh Yuli Bintoro,
Kasubdit Usaha Mineral KEM-ESDM, dalam
kunjungannya ke PT Dahana (Persero), Selasa,
18 Juni 2013.
Yuli Bintoro menerangkan bahwa demi
promosi kepentingan nasional, ESDM terus akan
menggali dan mengangkat potensi produsen
tambang dalam negeri serta ikut serta
mempromosikannya kepada perusahaan
tambang yang beroperasi di Indonesia. Hal
tersebut sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009.
Saya harapkan perusahan-perusahaan
tambang yang biasa impor bisa beralih dengan
menggunakan produk-produk dalam negeri,
ujar Yuli Bintoro.
K u n j u n g a n D i re k t o r a t Pe m b i n a a n
Pengusahaan Mineral ke KAMPUS DAHANA
Subang ini sekaligus memperkenalkan kembali
PT DAHANA (Persero) kepada perusahaan
tambang, k hususnya sektor mineral.
Sebelumnya, awal tahun lalu perusahaan dari
sektor batubara telah berkunjung juga bersama
dengan Direktorat Pembinaan Pengusahaan
Batubara.
Korelasi DAHANA dengan perusahaan
mineral tentu erat sekali. Produk dan jasa di
bidang bahan peledak menjadi layanan utama
PT DAHANA (Persero). Dengan pengalaman

lebih dari 40 tahun di bidang handak, tentunya
DAHANA akan memberikan layanan prima,
terlebih DAHANA merupakan perusahaan
nasional yang memiliki fasilitas pengembangan
dan produksi yang terintegrasi.
Hadir dalam kunjungan ini perwakilan
perusahan-perusahaan tambang seperti PT
FREEPORT INDONESIA, PT NEWMONT
NUSATENGGARA, PT ANEKA TAMBANG, PT
NATARANG MINING, PT J. RESOURCES, PT NUSA
HALMAHERA MINERALS, PT KASONGAN BUMI
KENCANA, PT TAMBANG TONDANO NUSA JAYA,
PT MEARES SOPUTAN MINING, PT VALE
INDONESIA, PT INDOMURO KENCANA.
Dalam kunjungan ini perwakilan perusahaan
tambang mendapat penjelasan tentang profil
DAHANA dan meninjau langsung tempat
produksi handak. Budi Antono, Direktur Operasi
PT DAHANA
memaparkan proses
perkembangan DAHANA sampai dengan
peningkatan produksi dan kualitas produk dan
juga pemanfaatannya.
Dengan menggunakan produk dalam
negeri tentu efek dominonya adalah banyak
menguntungkan semua pihak yang ada dalam
negeri, ujar Budi Antono.
Di akhir kunjungan, perwakilan perusahaan
mineral diajak untuk menanam pohon bersama
di halaman Kantor Manajemen Pusat (KAMPUS).
Penanaman pohon ini merupakan bentuk
komitmen Dahana sebagai perusahaan handak
yang mengusung green concept. (SYA)

DAHANA Bakal Miliki Pintu Tol Sendiri
Membelah hamparan perkebunan karet dan
areal persawahan, sebuah jalan tanah selebar
200 meter memanjang dari Barat ke Timur. Bila
menyapu pandangan jauh ke kedua sisinya,
jalan tersebut seolah nampak tak berujung.
Kondisinya masih berupa tanah liat, meski
kontur tanahnya sudah dikeraskan pasca
diratakan dengan alat berat. Sebuah tanah
lapang lain, kurang lebih seukuran dua kali
lapangan bola, disiapkan di sisi Selatan jalan
baru tersebut.
Jalan baru yang memanjang dari Cikampek
hingga wilayah Kabupaten Sumedang ini
merupakan bagian dari megaproyek jalan Tol
Cikopo  Palimanan (Cipali). Tol dengan panjang
hampir 116 kilometer ini diproyeksikan akan
menghubungkan jalan Tol Cikampek di sebelah
Barat, hingga tol Pejagan di sisi Timur.
Sementara, tanah lapang kosong di sisi Selatan
rencana jalan Tol akan difungsikan untuk
pembangunan akses pintu tol tersebut.
Sebagai perusahaan yang memiliki kompleks
Industri di Cibogo, satu dari 6 kecamatan di
Subang yang dilewati proyek tol Cipali, PT
DAHANA (Persero) ikut terimbas dampak
pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Bukan imbas karena perusahaan harus rela
lahannya diserahkan untuk kepentingan
pembangunan. Sebaliknya, proyek senilai Rp
15 triliun ini justru memberi dampak positif
strategis kawasan Energetic Material Center
(EMC) milik PT Dahana di masa mendatang.
Akses pintu masuk tol Cipali dengan EMC
hanya berjarak kurang dari 5 kilometer.
Pembangunan akses pintu tol yang tepat berada
di depan muka kawasan EMC menjadikan
kompleks pabrik, laboratorium, perkantoran,
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dan pergudangan ini menjadikannya bernilai
sangat strategis.
Hal ini diamini oleh Budi Antono, Direktur
Operasi PT DAHANA (Persero). Budi
mengungkapkan, saat rencana pembangunan
EMC, perusahaan melihat peluang yang
prospektif di masa mendatang pada kawasan
ini. Dengan akses langsung ke pintu tol,
memungkinkan perusahaan bisa melakukan
efisiensi yang besar dalam operasi perusahaan,
tol akan berdampak besar mengurangi biaya
transportasi, serta memangkas waktu tempuh
distribusi produk bahan peledak pada
konsumen, ujar Budi melalui pesan elektronik
pada Dfile.
Pengembangan kawasan pasca rampungnya
pembangunan jalan tol ini mementahkan
tudingan dari banyak pihak, tentang pemilihan
lokasi pembangunan EMC yang sebelumnya
dianggap terpencil dari Jakarta. Berada di
tepian Kabupaten Subang yang berbatasan
langsung dengan Kabupaten Indramayu dan
Kabupaten Majalengka, pemilihan lokasi
pembangunan EMC dikawasan tersebut
dianggap tidak menguntungkan secara
ekonomis.
Adalah Edy Suharia Bratanatadirya, Direktur
Utama PT Dahana periode 1982-1988, yang
mulai merintis pengembangan kawasan yang
sebelumnya milik PTPN VIII ini. Dikatakan Edi,
PTPN VII menjual lahan seluas 600 hektar ini
karena dianggap sebagai lahan yang tak
menguntungkan, ditambah dengan akses yang
sangat terpencil. Dulu lahan EMC hanya
perkebunan karet yang hampir dianggap tak
menguntungkan buat PTPN, kini justru menjadi
pusat bahan peledak yang bernilai sangat
strategis, ujar Edy. (IDR)
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Pertaruhan Dahana di Site Tambang Emas
PT DAHANA (Persero) untuk diterjunkan di Site
KBK Mirah. Kita tempatkan langsung manajer
operasi menjadi leader di lapangan hingga
o p e r a s i o n a l e s t a b l i s h e d , i m b u h n y a .
KBK Mirah yang memiliki struktur batuan
bersifat reaktif (reactive ground) menjadi
tantangan tersendiri buat DAHANA. Lebih jauh
menurut Titan, kondisi batuan yang reaktif
dapat menyebabkan premature blasting, yang
membahayakan keselamatan pekerja. Oleh
karena itu diperlukan bahan peledak khusus
untuk menjamin tidak terjadinya premature
Blasting.

Bagi perusahaan jasa peledakan seperti PT
DAHANA (Persero), mengerjakan operasi
blasting di pertambangan emas menjadi
prestise tersendiri dibanding tambang lainnya.
Bukan lantaran nilai proyeknya yang tinggi,
Hal tersebut bukan menjadi kendala, justru
tantangan yang berbeda dan nilai tambah
sebaliknya memicu inovasi menciptakan handak
perusahaan menjadi keistimewaan di mata
baru untuk reactive ground. Tim di Subang
perusahaan peledakan.
(EMC) telah memformulasikan emulsi yang
Bila sebelumnya hanya memasok bahan berbeda, penemuan handak baru yang kita
peledak kepada tiga tambang emas lainnya sebut Dabex FRG, formulasi Dabex FRG terbukti
(Antam, Natarang dan Cibaliung), tahun ini tidak memicu terjadinya premature blasting.
merupakan pertama kalinya PT Dahana terlibat Dabex FRG segera dipatenkan sebagai salah
langsung dalam operasi Jasa Pemboran dan satu produk inovasi Dahana imbuh Titan.
Peledakan di tambang emas. Menjadi operator
Di luar orientasi profit, sukses proyek
peledakan PT Kasongan Bumi Kencana, anak
peledakan KBK Mirah ini berdampak pada
perusahaaan Gajah Tunggal Group yang
meningkatnya nilai kepercayaan perusahaanmengelola site KBK Mirah, DAHANA menggarap
perusahaan tambang emas kepada DAHANA.
semua layanan peledakannya. Mulai dari
Efeknya domino, dari keberhasilan di KBK Mirah,
perizinan, mobilisasi handak, pengeboran,
kita dipercaya lagi menggarap site tambang
hingga peledakan serta pengoperasian OSP
emas lainnya di 3 lokasi sekaligus dalam waktu
Dabex dan MMU.
dekat ini, pungkas Titan. (IDR).
Kompetisi saat tender di tambang ini pun
terbilang sulit. Persaingan untuk masuk di
segmen tambang emas jauh lebih ketat
dibanding tambang lainnya, potensinya masih
besar dan terbuka, dan bisa mendongkrak
portofolio perusahaan di mata konsumen, papar
Titan Irawan, Senior Manager Operasi Khusus
Divisi Tambang Umum 1.

Meledak Hingga Pedalaman Perbatasan
Indonesia - Malaysia
Berada di daerah terpencil, akses jalan
penghubung yang sulit, ditambah letaknya yang
menjorok di hutan hujan tropis Borneo, tak
lantas menyurutkan semangat kerja keryawan
PT DAHANA (Persero) yang ditempatkan di Site
PMJ. PMJ yang merupakan kepanjangan dari
akronim salah satu konsumen Dahana, yakni PT
Pipit Mutiara Jaya merupakan site yang berada
di ujung Pulau Kalimantan.
Terletak di Desa Sebakis Kecamatan
Pembeliangan Kabupaten Nunukan, Site milik
DTU I PT Dahana ini terbilang daerah terisolir.
Site yang dibuka sejak Agustus 2012, dan mulai
beroperasi pada Oktober di tahun yang sama
ini berada tak jauh dari tapal batas perbatasan
Indonesia-Malaysia. Butuh seharian perjalanan
untuk mencapai lokasi pertambangan.
Menuju Sebakis perjalanan udara ditempuh
dari Jakarta-Tarakan-Nunukan, perjalanan udara
ke Nunukan ini hanya dapat menggunakan
pesawat jenis Cessna. Dari Nunukan, perjalanan
selanjutnya hanya dapat ditempuh melalui jalur
air (laut dan sungai) dengan menumpang
speedboat dari Pelabuhan Nunukan, dan terakhir
perjalanan darat menuju camp site. Jauh dan
sulitnya akses membuat Sebakis-Nunukan justru
lebih dekat ke kota di Malaysia dibanding kota
terdekat di wilayah Indonesia di Kalimantan
Utara lainnya. Sementara, untuk mencapai Kota
Tawao di Seberang perbatasan, dari site ini hanya
dibutuhkan waktu kurang dari satu jam
perjalanan laut.

Tak berlebihan jika Titan menyebut proyek
yang terletak di Kabupaten Katingan Propinsi
Kalimantan Tengah ini, sebagai proyek
pertaruhan pertama Drilling dan Blasting Service
perusahaan di sektor logam mulia. Diungkapkan
Titan, untuk menjamin kualitas total customized
service dilakukan dengan effort maksimal.

Faktor remote area tersebut tak lantas
menyurutkan semangat kerja, namun justru
menjadikannya sebagai tantangan untuk
memberi lebih pada perusahaan. Kalau kami
orang operasi, justru menyebut ini (daerah
terpencil) sebagai tantangan, bukan kendala,
ujar Dadan Munawar, Manager Operasi Khusus
DTU I. PT PMJ sendiri merupakan perusahaan
tambang batubara nasional yang merupakan
anak usaha dari Pipit Group yang bergerak
dalam bisnis CPO dan batubara di Pulau
Kalimantan.

Strategi yang dilakukan di antaranya dengan
mengirimkan sumber daya manusia terbaik

Dikatakan Dadan, sejak mulai beroperasinya
tambang batubara, PT DAHANA (Persero)
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memberikan total service-nya untuk PT PMJ,
dari mulai drilling, blasting, supply explosives,
hingga perizinan. Untuk drilling services ini
Dahana menggandeng partner PT ECA
Indoneisa sebagai operator drilling yang sudah
bekerjasama dengan Dahana selama 20 tahun
lebih, ungkap Dadan.
Meski fasilitas site yang terbilang lengkap,
mulai dari ANFO Truck 1 unit, LV operational 2
unit, LV box explosives 1 unit dan mesin bor
DTH 2 unit, karena lokasinya terpencil di
pedalaman, menjadikan support operasi
acapkali cukup sulit karena terkendala
transportasi yang hanya bisa ditembus melalui
jalur air (laut dan sungai). Selain itu, perlapisan
struktur batuan di area Sebakis yang sifatnya
heterogen menjadi kendala tersendiri di
lapangan, sehingga membutuhkan kecermatan
dan usaha lebih dalam operasi drilling services
agar hasilnya optimal.
Karena lokasi di Sebakis yang berada
didaerah terpencil, maka proses dan waktu
dalam delivery support menjadi tantangan
tersendiri dalam menunjang kelancaran
operasional project, dimana kita harus berpacu
dengan tuntutan konsumen yg menginginkan
operasional tambang selalu berjalan lancar,
imbuh karyawan yang sebelumnya baru setahun
berkantor di MTH Jakarta ini.
Dengan dikomandani oleh Teguh WRP
s e b a g a i s u p e r i n t e n d e n t o p e ra s i d a n
bertenagakan 16 orang yang meliputi Foreman,
Blaster, Operator ANFO truck, Mekanik, dan Helper,
Site PMJ selalu mampu memenuhi target
produksi yang ditetapkan. Dengan rata-rata
perolehan produksi material blasting sekitar
700.000 - 900.000 BCM per bulan, atau kurang
lebih setara dengan penggunaan bahan peledak
ANFO 140 - 170 Ton. Intinya mari bekerja
dengan hati, kata Dadan. (IDR)
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Humor
Nasihat Kepada Narapidana
Kepala penjara berusaha
memberi petunjuk dengan
sikap yang sungguh-sungguh
kepada seorang narapidana
yang segera akan dibebaskan
sesudah menjalani hukuman.
Dalam akhir pembicaraannya
ia berkata: "Aku harap ini
adalah kali yang terakhir aku
menemui kamu di sini."
"Apakah Bapak akan pensiun?"
tanya narapidana itu dengan
tak mengerti.
Hitler di Rumah Sakit Jiwa
Pada suatu hari Hitler
mengunjungi sebuah rumah
sakit jiwa. Begitu ia masuk ke
rumah sakit, semua pasien di
dalam pada mengangkat
tangan mereka memberi
hormat ala Nazi kepada Hitler.

Sepasang Angsa Dan Katak
Musim kering telah tiba, sekelompok angsa
bersiap-siap terbang bersama meninggalkan
sebuah danau yang mulai dangkal untuk
bermigrasi ke arah selatan ke sebuah tempat
dimana air mengalir.
Seekor katak yang gelisah memohon
kepada sepasang angsa yang sedang bersiapsiap agar turut membawa serta dirinya.
"Bagaimana caranya agar kita bisa membawa
serta kamu, sementara kamu hanya bisa
melompat?" jawab si angsa jantan. "Saya ada
ide, kalian gigit erat-erat kedua ujung akar
rumput ini dan saya menggigit ditengah
kemudian terbang bawalah saya beserta kalian"
Sahut si katak seraya meletakkan sebuah akar
rumput dihadapan mereka.
"Baiklah, itu sungguh ide yang hebat, kami
setuju terbang bersamamu" jawab si angsa
betina disertai anggukan setuju pasangannya.
Dan terbanglah mereka dengan membawa
si katak yang tergantung ditengah akar rumput
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yang digigitnya. Dibawah sana banyak orang
berdecak kagum keheranan serta memuji
melihat kecerdikan mereka bertiga. Sampai
kemudian tak luput dari angsa lain yang terbang
bersama mereka juga turut memuji dan salah
satunya berkata "Kalian bertiga sungguh cerdik,
siapa yang punya ide secemerlang ini?"
"Ide saya" sahut si katak dengan spontan
membuka mulutnya dan seketika itu lepaslah
gigitannya dari akar rumput dan dalam sekejap
tubuhnya meluncur deras ke bumi, hancur
menghantam bebatuan dibawah sana.
Pepatah mengatakan, "Tutuplah mulutmu
maka orang takkan tahu seberapa tahunya
kamu dan bukalah mulutmu maka mereka
takkan meragukan ketidaktahuanmu" Pepatah
itu benar adanya, tapi bayangkanlah apa saja
yang akan hilang seandainya tak ada yang buka
mulut.
"Hikmahnya adalah tentang kapan waktu
yang tepat untuk berbicara dan kapan waktunya
menjadi pendengar yang baik" (Haryo Ardito)
- 64 / Mei - Juni 2013

Hitler berjalan terus di
sepanjang jalan, akhirnya ia
berhenti di depan seorang
pria, karena ia tidak
mengulurkan tangannya
memberi hormat ala Nazi
seperti orang lain. Hitler
meraung-raung berteriak:
"Hai, mengapa kamu tidak
memberi hormat kepada
diriku?"
"Yang Mulia Kepala Negara
Adolf Hitler, aku adalah
seorang juru rawat, bukan
orang gila."
Turis Arab Naik Taksi di
Jakarta
Ada Turis Arab naik taksi
keliling di Jakarta duduk di
depan tiba-tiba taxi-nya disalip
- 64 / Mei - Juni 2013

mobil pick-up yang ngebut, si
Arab terkejut dan berteriak:
"Ustahiad...! Ustahiad...!"
Gak lama ada mobil truk
menyalip, si Arab berteriak lagi:
"Ishtibustim....! Isthibustim...!"
Sang sopir heran mendengar
kalimat dzikirnya.
Gak lama ada mobil truk
menyalip, si Arab teriak lagi:
"Aik...!" Sang sopir heran
mendengar kalimat dzikirnya.
Ada lagi mobil sport yg atapnya
bisa terbuka atau tertutup, si
Arab teriak "Adzam... Adzam..."
Sopir semakin heran..
Ada pula mobil sedan kecil
menyusul dari arah kiri, turis
Arab mendesis: "Ya Allah,
Ikuzus..., Ikuzus...!"
Tiba-tiba sebuah mobil mewah
ngerem mendadak di
depannya.., si turis Arab
berteriak: "Irraref..., irraref...!!!"
Akhirnya sang sopir penasaran:
"Wan, ente lafadz dzikirnya kok
aneh.. Ane belum pernah
denger tuuh..!??"
Turis Arab jawab : "Siafa yg
zikiran. Ane khan baca tulisan
di belakang mobil mobil yg tadi
menyalip Ente!! Bahasa Ana
khan bacanya dari kanan ke kiri.
Sopir : "Haaaaah.....!!?"
Lihat ke atas lagi aja, gak usah
malu...

untukmu," kata istrinya.
"Syukurlah," kata Nasrudin,
"Aku suka keju. Keju itu baik
untuk kesehatan perut."
Tidak lama Nasrudin kembali
pergi. Ketika ia kembali,
istrinya menyambutnya
dengan gembira juga.
"Adakah keju untukku ?" tanya
Nasrudin.
"Tidak ada lagi," kata istrinya.
Kata Nasrudin, "Yah, tidak apaapa. Lagipula keju itu tidak
baik bagi kesehatan gigi."
"Jadi mana yang benar ?" kata
istri Nasrudin bertanya-tanya,
"Keju itu baik untuk perut atau
tidak baik untuk gigi ?"
"Itu tergantung," sambut
Nasrudin, "Tergantung apakah
kejunya ada atau tidak."
Petani dan sales sepeda
Seorang sales sedang
mencoba membujuk seorang
petani untuk membeli sebuah
sepeda. Si petani menolak
untuk membeli sebuah
sepeda, tapi ternyata si sales
tampaknya tidak mudah
menyerah.
"Hei ... daripada membeli
sepeda, lebih baik aku
habiskan uangku untuk
pelihara sapi," kata si petani.
"Ah," jawab si sales, "tapi coba
pikir deh ... Anda akan sangat
terlihat bodoh jika Anda
bepergian dengan
mengendarai seekor sapi."
"Huhh!!" hardik si petani.
"Apakah tidak lebih bodoh jika
orang melihatku memerah
sebuah sepeda!"

Baik untuk kesehatan perut
Setelah bepergian jauh,
Nasrudin tiba kembali di rumah.
Istrinya menyambut dengan
gembira,
"Aku punya sepotong keju
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Kunjungan Kementerian ESDM dan Perusahaan Tambang Mineral

Silaturahim bersama Warga Desa Sadawarna

Sambut Ramadhan, Manajemen PT DAHANA (Persero) melaksanakan silaturahim bersama warga Desa Sadawarna
yang berada di lingkungan perusahaan. Acara yang digelar pada 27 Juni 2013 juga dihadiri oleh Linda Megawati
(Anggota DPR RI) dan Muspida Subang. PT DAHANA (Persero) memberikan bantuan pembangunan untuk fasilitas
sekitar perusahaan.

Obvitnas

Kunjungan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM dan Perusahaan Tambang Mineral
ke Kampus Dahana pada 18 Juni 2013. Selain mengunjungi area Ring I, peserta juga menanam pohon bersama
di pelataran Kampus Dahana.
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Jajaki kerjasama dalam pengamanan Objek Vital Nasional, Polda Jabar kunjungi Kampus Dahana pada 21 Mei 2013.
Sebagaimana diketahui, PT DAHANA (Persero) ditetapkan sebagai Obvitnas.
- 64 / Mei - Juni 2013
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Kunjungan Tim Kementerian BUMN ke Site Karimun

Pisah Sambut Komisaris Utama PT DAHANA (Persero)

Tim Kementerian BUMN RI mengunjungi Site Karimun dalam rangka kunjungan kerja. Tim didampingi oleh
Direktur Operasi Budi Antono.

Kunjungan PT Freeport Indonesia ke EMC

Malam pisah sambut Komisaris Utama dari Prof. Eddy S. Siradj kepada Komisaris Utama yang baru,
Letjen TNI Budiman yang juga Sekjen Kemhan RI. Acara digelar pada 1 Mei 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Kunjungan perwakilan PT Freeport Indonesia Moechtar Baa (Supervisor Drill & Blast) ke Kampus Dahana
pada 22 Mei 2013, diterima Direktur Teknologi & Pengembangan PT DAHANA (Persero) Bambang Agung.

Kunjungan Sekjen Kemhan RI ke EMC

Kunjungan PT Batutah Chemical Industrial Park

Sekjen Kemhan RI yang juga Komisaris Utama PT DAHANA (Persero) Letjen TNI Budiman mengunjungi Kampus
Dahana pada 1 Juni 2013. Selain menghadiri rapat direksi komisaris, Budiman juga mengunjungi area Ring I
Kawasan EMC.
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Kunjungan PT Batutah Chemical Industrial Park ke Kampus Dahana pada 28 Mei 2013. Selain mengunjungi area
Ring I, dilaksanakan juga penanaman pohon di area Kampus Dahana.
- 64 / Mei - Juni 2013
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Budi Antono

Dari Berjualan Es Hingga Kursi Direktur

Budi Antono, Direktur Operasi PT DAHANA
(Persero), turun gunung menyambangi sekolah
almamaternya dulu, SMA Negeri 1 Purwokerto.
Kunjungan Budi ke bekas sekolahnya tersebut
merupakan bagian dari Gerakan Direksi
Mengajar yang digagas Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan.
Gerakan inspiratif yang bertepatan pada Hari
Kebangkitan Nasional ini serentak dilakukan
oleh direksi BUMN di seluruh Indonesia pada
Senin (20/05/2013). Para direksi ini umumnya
memilih sekolah almamaternya dulu, termasuk
Budi.
Meski bukan sosok guru, pria asli Purwokerto
ini dengan mudah mengambil hati para siswa
yang pertamakali bertatap muka dengannya.
Dimulai pukul 09.00, Budi mengawali kelasnya
dengan beberapa kisah lucu yang mengundang
tawa anak didik dadakannya.
Suasana hidup berlanjut dengan beberapa
kisah inspiratif kehidupannya yang ditularkannya
kepada para siswa yang hadir memenuhi aula.
Tak hanya membagi motivasi, Budi juga
mengajarkan pemahaman seputar dunia kerja,
keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan
pentingnya fokus dalam mengejar sesuatu.
Saat SMA dulu berjualan es dan membantu
orang tua menyetrika pakaian dan belanja ke
pasar. Kalau yang sekolah sambil jualan es dan
membantu orang tua saja bisa jadi direktur,
siswa-siswi disini yang tugasnya hanya fokus

Anda dan Jaya

Kembar Bersaudara di Site Cibareno
di lokasi peledakan. Bila kurang teliti, bisa jadi
anda akan salah mengenali, bahkan salah
memberi komando pada 2 kembar bersaudara
tersebut. Dengan wajah sama, dan tinggi yang
sama pula,sulit untuk membedakan keduanya.

Interaktif. Para siswa menebak foto Budi Antono
sewaktu masih SMA.
belajar saja harusnya bisa jadi menteri atau lebih
dari direktur, kisahnya disambut antusiasme
siswa.
Selain bertanya beberapa rahasia dibalik
kesuksesannya, beberapa siswa mengajukan
pertanyaan menarik terkait PT DAHANA
(Persero). Seperti siswa yang bertanya
bagaimana kerusakan lingkungan dari aktivitas
pertambangan dengan peledakan. Hingga
pertanyaan kritis Apa yang sudah diberikan Budi
Antono kepada SMA 1 Purwokerto saat sukses
seperti sekarang ini.
Di penghujung, Budi menguak rahasia
pribadinya. Kalau saya lihat SMA1 Puwokerto
dari waktu ke waktu film-nya selalu tetap yaitu
disini cinta pertama kali bersemi ,
selorohnya yang disambut gelak tawa yang
hadir. (IDR)

Lucu memang dan hal ini mungkin baru
terjadi di DAHANA, sampai saya pun sebagai Site
Coordinator terkadang bingung, mana Anda
mana Jaya pada saat akan memberikan tugas
kepada mereka, cetus Karyanto, Customer
Ada yang menarik jika bertandang ke site Relation Divisi Kuari & Konstruksi.
milik Divisi Kuari & Konstruksi PT DAHANA
Kembar bersaudara ini memang sudah cukup
(Persero) di Cibareno, Banten. Di proyek pamor di kalangan penduduk setempat. Nah,
pembangunan PLTM berkapasitas 5000 kWh ini, bila anda kebetulan ditugaskan di Cibareno,
terdapat 2 karyawan dengan muka identik alias jangan sampai salah mengenali keduanya.
saudara kembar.
Sedikit informasi, Anda memiliki rambut yang
Adalah Anda dan saudara kembarannya, Jaya sedikit lebih panjang dibanding saudaranya,
yang direkrut PT DAHANA sebagai tenaga helper Jaya. (IDR)

Muhammad Yani

Dinasti Keluarga di Site Adaro
Buah selalu jatuh tak jauh dari pohonnya,
peribahasa tersebut nampaknya sangat cocok
disematkan pada sosok Muhammad Yani,
operator Mobile Mixing Unit (MMU) site Adaro
Kalimantan Selatan. Pria kelahiran 1962 ini
mewariskan keahliannya berurusan bahan
peledak pada anak-anaknya. Anak pertama dan
kedua saya sekarang bekerja di site Dahana, satu
di site Adaro, kedua di Site Nunukan, ujar Yani.

Bagi Yani, bekerja di site DAHANA penuh
suka dukanya. Khusus Site Adaro Yani punya
cerita sendiri, menurutnya, perlu banyak
pembenahan kendala teknis di lapangan. Yang
paling sering masalah pengiriman barang, bahan
baku peledakan dari Banjar seringkali terlambat
dikirim, papar Yani. Tapi itu dulu, setelah
beroperasinya On Site Plant (OSP) Continuous,
kendala tersebut teratasi.

Bekerja sejak 1998 di Divisi Tambang Umum
PT DAHANA (Persero) sebagai helper, dan sudah
mengoperasikan MMU sejak tujuh tahun
lamanya, ditambah usianya yang mendekati
masa pensiun. Membuat Yani merasa perlu
menularkan profesinya pada kedua anaknya.

Dikatakan Yani, saat itu, meski kerapkali
terkendala keterlambatan pengiriman suplai
handak, hal tersebut tak mengurangi pelayanan
pada konsumen. Hubungan dengan konsumen
(Adaro) sangat baik, kata Yani. Bagi Yani sendiri,
kecepatan pelayanan menjadi kunci utama
pencapaian kerja di site pertambangan. (IDR)

Tak hanya pada anak, Yani yang pernah
meraih penghargaan Karyawan Teladan
Triwulanan PT DAHANA (Persero) di Jakarta ini
juga menyalurkan profesinya pada adiknya.
Mungkin sudah rezekinya satu keluarga di
Dahana sampai pensiun, kata Yani. Tak cukup
dua anak dan satu adik, Yani bahkan sedang
mematangkan anak ketiganya dipersiapkan
untuk terjun ke site bersamanya saat lulus dari
SMA kelak.
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DAHANA adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)
di bidang industri strategis
yang menawarkan layanan
bahan peledak terpadu untuk
sektor Migas, Pertambangan
Umum, Kuari dan Konstruksi
dan bahan peledak
pertahanan.

PT DAHANA (Persero)
Serving the nation better!
Inovasi menjadi kata inti DAHANA untuk terus
berkembang baik dari segi inovasi produk
maupun proses manajemen yang menjadi
pendukung.
PT DAHANA (Persero) atau DAHANA adalah
badan usaha milik negara terdepan yang
melayani kebutuhan negara dan komersial
dalam bidang bahan berenergi tinggi baik di
dalam negeri maupun luar negeri khususnya di
ASEAN.
Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini
berawal dari proyek yang dipelopori oleh
Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada
tahun 1966 yang dikenal dengan Proyek
Menang, berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat.

DAHANA telah berhasil mendirikan Pabrik
DANFO, Pabrik Cartridge Emulsion, On-site Plant,
Pabrik Electric dan Non-electric Detonator, Pabrik
Ammonium Nitrate, dan Pabrik Booster, serta
mendirikan gudang penyimpanan bonded
magazine.
Inovasi terkini pada tahun 2012, DAHANA
menyelesaikan pembangunan fasilitas
pengembangan dan manufaktur terbesar di
ASEAN yang dinamakan Energetic Material Center
(EMC) berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Sebagai services company, DAHANA sadar
tumpuan hidup perusahaan terletak pada
pengelolaan sumber daya manusia yang
mumpuni, sistem manajemen yang efektif, dan
tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini
ditunjukkan dengan komitmen manajemen PT
Sejak berdiri sampai tahun 2012, DAHANA telah DAHANA (Persero) melalui Kebijak an
teruji dan terbukti mampu menyediakan jasa Manajemen Mutu,
peledakan menyeluruh untuk berbagai
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
kebutuhan dan kondisi secara memuaskan,
serta sertifikasi manajemen sistem ISO
termasuk bench blasting, trench blasting dan
9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS
underwater blasting yang cukup kompleks.
18001:2007 yang telah diperoleh perusahaan.
DAHANA mampu menangani proses peledakan
secara menyeluruh mulai dari perancangan, Dalam era lahir kembali, DAHANA saat ini ingin
kalkulasi, persiapan drill hole, konfigurasi melayani negeri lebih baik dari sebelumnya
peledakan, penyediaan bahan peledak, danmenjadi mitra pemerintah dalam
pelaksanaan peledakan, hingga pengamanan pengembangan industri pertahanan di tanah
air. SERVING THE NATION BETTER!
operasional.
Kemudian, pada tahun 1973 secara resmi
berubah menjadi Perusahaan Umum DAHANA
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36/1973.
Terakhir, ditetapkan sebagai Perusahaan
Perseroan pada tahun 1991.

Pabrik Cartridge Emulsion

Pabrik DANFO

Pabrik Dayadet Electric Detonator

Pabrik Dayadet Non Electric Detonator

Pabrik Shaped Charges

Pabrik Booster

