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Innovasi Tiada Henti

Dari Redaksi

Semakin Berkurangnya Usia DAHANA
Pembaca yang Budiman
PT DAHANA (Persero) baru saja merayakan
hari jadinya yang ke-47. Gegap gempitanya
hadir di setiap sudut perusahaan, dari
perkantoran sibuk di Menara MTH Jakarta,
kesunyian di kantor lama Tasikmalaya, deru
mesin produksi di Subang, hingga pedalaman
site-site perusahaan. Kesemuanya merayakan
hari jadi perusahaan, sekaligus merayakan
tonggak pencapaian perusahaan yang
membanggakan.
Saat berulang tahun, seorang terkadang
menerima ucapan Selamat berkurang umur.
Bagi seorang yang berulang tahun, sebaliknya,
ia merayakan kehilangan setiap umurnya. Usia
seorang bisa diibaratkan air dalam sebuah
ember. Setiap menit, setiap jam, setiap hari,
dan setiap tahunnya, isi dari ember tersebut
diambil airnya. Isi air dalam ember pun lamakelamaan akan habis dan ember pun akan
kosong. Saat ember telah kosong, kehidupan
berakhir.
Namun, lain makna bila yang merayakan
ulang tahun adalah sebuah perusahaan. Makna
ember air dalam usia manusia menjadi terbalik.
Saat usia perusahaan bertambah, air di dalam
ember justru bertambah setiap tahunnya. Bila
pada usia manusia air dalam ember ibarat umur
yang terus berkurang, pada perusahaan, air di
ember umpama sebuah kematangan
perusahaan.
DAHANA, perusahaan BUMN bahan
peledak yang telah berusia 47 tahun tentu bisa
dikatakan sebagai ember yang hampir terisi
penuh. Lahir hampir setengah abad yang lalu,
menjadikan DAHANA kenyang dengan
pengalaman bisnis sektor bahan peledak.
Pengalaman matang tersebut menjadi modal
utama perusahaan menciptakan bisnis yang
efisien, juga modal untuk terus menciptakan
inovasi tiada henti.

Maka, tak salah bila redaksi Dfile edisi ke66 ini memberitakan sepenggal dari
kemeriahan-kemeriahan yang terjadi selama
HUT DAHANA berlangsung. Tahun ini,
peringatan HUT DAHANA menjadi titik balik
perusahaan menjadi perusahaan BUMN yang
berkontribusi besar untuk bangsa. Tak hanya
mengganti slogan perusahaan menjadi Serving
the nation better, konkritnya, telah banyak
langkah nyata dilakukan DAHANA sejak
kelahirannya di Tasikmalaya jauh sebelum
perusahaan mengganti slogan perusahaan.
Berita lain, datang dari pedalaman hutan
Bukit Barisan, tepatnya Kabupaten Solok,
dimana DTU I mengerjakan proyek tambang
terowongan pertamanya. Di tambang tembaga
ini, pengalaman berharga yang menjadi modal
perbaikan kualitas layanan ini terus digali. Ada
pula berita menarik dari testimoni-testimoni
menarik keberadaan DAHANA dari para warga
sekitar, office boy perusahaan, dan karyawan.
Dalam peringatan hari jadinya, perusahaan
juga menggelar pengobatan gratis sebagai
bentuk kepedulian DAHANA pada masyarakat
sekitar di Subang. Dan rubrik yang tak pernah
tertinggal, apalagi kalau bukan kolom narsis
karyawan. Kehidupan Artis karyawan yang
diangkat di edisi ini adalah seorang karyawan
yang terpilih menjadi karyawan terbaik 2013.
Ingin tahu profil dan pengalamannya? Simak
di rubrik narsis. Selamat membaca.
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Sibintang

File Liputan

Inovasi, Titik Balik DAHANA di Usia 47 Tahun
Tentu semua orang mengeal Microsoft Inc.
Perusahaan perangkat lunak terbesar dunia
yang didirikan Bill Gates. Sistem operasi yang
diproduksinya dipakai oleh lebih dari 80 persen
perangkat komputer yang digunakan di seluruh
dunia. Windows, begitu sistem operasi akrab
dikenal, hanya memiliki segelintir pesaing di
planet bumi tempat kita tinggal. Namun,
bagaimana perusahaan yang bermarkas di
Sillicon Valley ini bisa mencapai keuntungan
penjualan mencapai milyaran dollar setiap
tahunnya?

tahun 1999, DAHANA bisa dikatakan hanya
sebagai penjual bahan peledak. Riset
perusahaan dilarang pemerintah sejak musibah
meledaknya pabrik tahun 1976. Tanpa riset yang
dilakukan, perusahaan tertinggal jauh saat
kompetitor handak dari luar diizinkan masuk
oleh pemerintah. Tanpa inovasi yang dilakukan,
mustahil DAHANA bisa merambah bisnis jasa
peledakan dan bersaing dengan kompetitor,
yang memiliki segudang pengalaman
memproduksi dan menjual handak di level
global.

Bila bertanya pada Bill Gates, jawabanya
kesuksesan Microsoft akan mengerucut pada
inovasi perusahaan. Perusahaan pencipta
Microsoft Office ini mengalokasikan hampir 30
persen keuntunganya untuk pengembangan
riset produk. Jauh lebih besar dari perusahaanperusahaan teknologi lainnya. Hasilnya
sepadan? Microsoft menjadi salah satu
perusahaan dengan hak paten teknologi paling
banyak di dunia.

Di usianya yang menginjak 47 tahun. Inovasi
ditanamkan pada budaya perusahaan. Produkproduk inovasi yang telah dipatenkan menjadi
modal berharga DAHANA bertarung di bisnis
handak komersial. Prestasi pun silih berganti
mampir di BUMN berlogo bintang tersebut.
Untuk selanjutnya, inovasi perusahaan tak hanya
diarahkan untuk menjaga bisnis perusahaan,
namun juga berkontribusi menjaga kemandirian
dan pertahanan bangsa.

Bill Gates mengibaratkan, saat
perusahaannya mengenalkan sistem operasi
Windows 10, Microsoft sebenarnya sudah
menciptakan, dan menyimpan sistem operasi
Windows 12, Windows 15, bahkan Windows 20
yang mungkin baru dikenalkannya 10 tahun
kemudian. Namun, tentu Microsoft tak asal
menciptakan software berharga milyaran dollar
tersebut. Microsoft melihat peluang pasar di
masa mendatang akan kebutuhan sistem
operasi yang cocok dan diterima pengguna
komputer di masa mendatang. Jauh sebelum
ada permintaan, jauh sebelum ada kebutuhan.

Penghargaan ini sebagai tonggak untuk menyadarkan seluruh
insan Dahana supaya terus concern terhadap efisiensi energi,
Susilo Hertanto.
Isu perubahan iklim yang dipicu oleh
penggunaan energi fosil mendorong berbagai
pihak untuk meminimalisirnya sehingga
m e n g u r a n gi e m i s i g a s r u m a h k a c a .
Ketidakstabilan harga minyak akhir-akhir ini juga
menyadarkan para pelaku industri dan
pengelola bangunan gedung akan pentingnya
penerapan konservasi energi. Hal inilah yang
menjadi konsentrasi dalam acara the 31st AMEM
di Bali.
Acara the 31st AMEM ini didalamnya
terdapat ASEAN Energy Business Forum (AEBF)
dan dilaksanakan tahunan back to back dengan
Pertemuan Menteri-Menteri Energi Se-ASEAN.
Acaranya sendiri terdiri dari konferensi energi,
pameran energi dan teknologi, ASEAN Energy
Awards (pemberian penghargaan kepada para
pemenang kompetisi di bidang energi di
kawasan ASEAN), serta dialog antara Menteri
Energi se-ASEAN dengan CEO dari Perusahaan
Energi Swasta se-ASEAN.Ê

Kawasan Energetic Material Center PT DAHANA
(Persero) ini telah mendapatkan berbagai
penghargaan di bidang lingkungan.
Sebelumnya, Kampus Dahana memperoleh
penghargaan kategori platinum untuk
bangunan baru yang mengusung green concept
dari Green Building Council Indonesia (GBCI), juara
pertama gedung hemat energi bangunan BUMN
Paling Hijau dari Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM), dan peringkat ke-3 tingkat
ASIA dari Futurearc BCI ASIA.
Tidak hanya membanggakan bangsa
Indonesia di ASEAN, dengan penghargaan
tersebut PT DAHANA (Persero) menjadi satu
satunya perusahaan di Indonesia yang sudah
meraih 2 penghargaan internasional untuk
kategori bangunan hemat energi.

Menurut Susilo Hertanto, penghargaan ini
membuktikan manajemen PT DAHANA (Persero)
concern terhadap penggunaan energi dalam
aktivitas bisnisnya. Penghargaan ini sebagai
Kantor Manajemen Pusat (Kampus) Dahana tonggak untuk menyadarkan seluruh insan
yang berlokasi di Subang, Jawa Barat Dahana untuk concern terhadap efisiensi
mendapatkan penghargaan sebagai 2nd runner- energi, ujar Susilo Hertanto usai menerima piala.
up untuk kategori gedung baru dalam
Sejak selesai dibangun pada Agustus lalu,
perhelatan Asean Energy Awards 2013.
KAMPUS Dahana telah menerapkan
Penghargaan ini diterima langsung oleh Susilo
penggunaan energi seefisien mungkin.
Hertanto, Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA
Setiap sudut ruangan dilengkapi dengan human
(Persero) dalam acara gala dinner yang
cencor yang mengatur penggunaan lampu dan
dilaksanakan pada 25 September 2013, di Westin
air conditioner secara efisien, tidak
Hotel Nusa Dua Bali.
menggunakan air tanah, penerangan alami, dan
Sebagai catatan, sejak selesai dibangun pada pemanfaatan kembali limbah buang secara
2012 lalu, Kampus Dahana yang terletak di maksimal.

Hukum inovasi yang sama berlaku juga bagi
industri bahan peledak. Produk bahan peledak
sarat dengan pengembangan teknologi. Inovasi
di bidang bahan berenergi tinggi tidak
menunggu permintaan, melainkan inovasi yang
menciptakan peluang dan membuka pasar. PT
DAHANA (Persero), sebagai pemain industri
handak telah melakukan hal tersebut.
Perusahaan berinovasi dengan melihat
kebutuhan konsumen di masa mendatang.
Dari inovasi pula, perusahaan mencapai titik
balik kemajuan pesat perusahaan. Sebelum
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File Liputan
nasional yang tergabung dalam Perhimpunan
Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI),kembali
menggelar Drill and Blast Conference yang kali
ini diadakan di Energetic Material Center (EMC)
PT DAHANA (Persero) Subang, pada 31 Oktober
 1 November 2013. Sebelumnya 2 tahun yang
lalu, hajatan ini dihelat di Hotel Sultan Jakarta.

Lewat EMC, DAHANA Wujudkan Kemandirian
Handak Nasional
Meski kerap mengalami turbulensi harga komoditas tambang, industri pertambangan cenderung
stabil bahkan mengalami kenaikan permintaan. Hal ini menyebabkan industri jasa peledakan sebagai
penyokong penting perusahaan pertambangan juga terus tumbuh.
Seiring makin maraknya kegiatan usaha
pertambangan, dan naiknya permintaan
komoditas tambang baik dalam negeri dan
pasar internasional, kebutuhan bahan peledak
(explosif) di dalam negeri terus mengalami
peningkatan. Wilayah Indonesia yang kaya akan
sumber daya mineral, telah menjadikan
Indonesia sebagai tujuan investasi yang sangat
menguntungkan bagi perusahaan tambang
lokal maupun asing.

batubara selama 5 bulan terakhir mencapai
170.050.000 metrik ton.

Di luar batubara, peningkatan permintaan
mineral lain seperti timah, tembaga, emas, perak,
granit, dan mineral pun ikut melonjak. Fakta ini
menjadikan permintaan bahan peledak sebagai
instrumen penting mendorong pertumbuhan
industri pertambangan ikut naik. Perlu diketahui,
kebutuhan bahan peledak di dalam negeri
dewasa ini diperkirakan sebesar 200.000 ton per
Pertambangan batubara menjadi salah satu tahun.
konsumen terbesar bahan peledak. Indonesia
Namun, di tengah upaya perusahaan
saat ini tercatat sebagai produsen batubara
peledakan dan pengeboran meningkatkan
terbesar di dunia. Meski cenderung mengalami
kapasitas produksi, serta jaminan kualitas
penurunan harga, produksi batubara dalam
produk dan jasa drilling blasting, kebutuhan
negeri dan luar negeri justru stabil bahkan
bahan baku bahan peledak justru sebagian
cenderung meningkat, khususnya di kawasan
besar masih dipasok dari impor. Kebutuhan yang
Asia seiring pengoperasian banyak Pembangkit
besar dan masih mengandalkan impor tentu
Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru.
sebuah ironi. Hal ini menjadi perhatian
Permintaan tetap stabil meski harga pemerintah dan pelaku industri bahan peledak
komoditas masih labil. Pada bulan Oktober ini, dalam negeri, guna menciptakan kemandirian
harga batu bara acuan (HBA) yang ditetapkan bahan baku bahan peledak nasional.
oleh pemerintah mencapai US$ 76,61 per ton.
Mengusung tema Kemandirian Industri
Itu merupakan nilai terendah sejak bulan Januari
Bahan Peledak dan Jasa Peledakan Nasional,
2010 yang lalu. Data dari Kementerian
para ahli dan pelaku industri pertambangan
Perdagangan menyebutkan, volume ekspor
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Bertempat di Auditorium EMC, acara ini
diikuti oleh pelaku industri tambang, institusi
pemerintahan terkait, akademisi, konsultan, dan
stakeholder lainnya di sektor tambang. Hadir
dalam acara ini, pejabat dari Kementerian ESDM,
Kementerian Pertahanan RI dan Mabes POLRI
selain narasumber lainnya. Selama 2 hari acara
2nd Drill and Blast Conference 2013 ini, 3 tema
tema penting terkait peledakan dan pengeboran
dibahas secara tuntas. Tiga isu penting tersebut
yaitu industri bahan peledak nasional, drill &
blast Technology, drill and blast Operation.
Ketua Pelaksana Drill and Blast Conference
Muhammad Yadi mengungkapkan, perlu sinergi
yang saling mendukung antar pelaku industri
yang terkait bahan peledak. Para entitas tersebut
menurut Yadi meliputi pelaku bisnis
pertambangan nasional, produsen bahan
peledak, industri pemasok bahan baku bahan
peledak, dan pemerintah sebagai regulator.
Saat ini sinergi tersebut sudah mulai terlihat,
pabrik amonium nitrat dan bahan baku bahan
peledak lainya yang di dalam negeri masih
sangat terbatas. Di luar bahan baku, pabrik
bahan peledak yang ada masih belum
mencukupi kebutuhan bahan peledak dalam
negeri, di sisi lain indutri pertambangan dituntut
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terus beroperasi, bahkan terus berusaha
meningk atk an produksinya. Sehingga
kekurangan handak dipasok dari impor, jelas
Yadi.
Dikatakan Yadi, PT DAHANA (Persero)
menjadi salah satu perusahaan handak nasional
yang selangkah lebih maju guna mendukung
kemandirian handak pertambangan dalam
negeri. Hal ini, menurut Yudi terlihat dengan
dikembangkanya kawasan EMC di Kabupaten
Subang menjadi kawasan industri yang
dikhususkan dalam riset dan produksi handak
satu-satunya yang terintegrasi dengan baik di
Indonesia. Bahkan yang terbesar di Asia
Tenggara. Imbuhnya.
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File Utama

PT DAHANA menjadi satu-satunya
perusahaan negara yang belum pernah
menerima bantuan modal pemerintah lewat
penyertaan modal negara (PMN), dari lahirnya
perusahaan hingga sekarang, F. Harry
Sampurno, Direktur Utama PT DAHANA
(Persero)

File Utama

produknya bersifat komersial adalah untuk
membiayahi operasional Pabrik Roket (proyek
menang) yang produknya diperlukan untuk
pesawat tempur TNI AU.
Kebutuhan bahan peledak yang banyak
selama latihan, ditambah perubahan situasi
politik, membuat pemerintah kesulitan
mengimpor peralatan militer, termasuk salah
satunya impor handak dalam bentuk dinamit.
Maka, mendirikan pabrik handak sendiri
menjadi pilihan satu-satunya. Proyek ini terus
berjalan, dan sukses memenuhi kekurangan
kebutuhan dinamit yang dipakai dalam latihan
udara TNI AU.

Tahun 1966, tak lama setelah krisis politik
melanda Indonesia setahun sebelumnya,
berawal dari proyek rahasia di lingkungan TNI
AU, sebuah pabrik dinamit atau NG Based
Explosives didirikan di dekat pangkalan udara
Dari sebuah lembaga pengembangan bahan
Tasikmalaya, kini bernama Lanud Wiriadinata.
Tujuan pendirian pabrik tersebut, yang peledak milik negara, pemerintah kemudian

mengubah statusnya menjadi perusahaan
umum PT DAHANA (Persero), berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun1973. Status sebagai perseroan negara
kemudian dikuatkan melalui PP Nomor 17
Tahun 1991 yang mengubahnya dari
perusahaan umum menjadi perseroan terbatas,
perusahaan yang sepenuhnya merupakan aset
negara yang dipisahkan.
Kini, 47 tahun setelah pendiriannya, sebuah
perusahaan yang lahir dari pusat
pengembangan ini berganti baju menjadi
perusahaan dengan reputasi terpercaya
sebagai produsen handak. tak hanya
memproduksi, PT DAHANA menjadi satusatunya produsen handak nasional, yang juga

menyediakan jasa peledakan menyeluruh di
berbagai sektor pertambangan dan konstruksi.
Dengan operasi perusahaan yang terus
meluas di bisnis handak komersial, perusahaan
terus mengembangkan diri dan memperbaiki
kualitas layanannya secara terus menerus.
Kepercayaan konsumen yang meningkat,
membuat operasi bisnis DAHANA perlahan
mulai menyasar pasar ke luar negeri, tak hanya
ekspor bahan peledak namun juga merambah
ke sektor jasa peledakan.
Selama kurun waktu itu pula, perusahaan
mengalami pasang surut kinerja perusahaan.
Namun, kemampuan keluar dari turbulensi
tersebut, DAHANA membuktikan diri sebagai
perusahaan negara yang punya fondasi

47 Tahun DAHANA Membangun Bangsa
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File Utama
manajemen yang kuat bertahan dalam segala
krisis. Jika dibanding perusahaan BUMN lain,
DAHANA terbilang sangat kecil bila dilihat dari
nilai aset. Namun, kematangan dan manajemen
perusahaan yang sehat, menjadi modal
korporasi yang terus berkembang pesat.
Menurut Pudji Suprapto, Kepala Energetic
Material Center (EMC) PT DAHANA Subang,
kemajuan yang diraih perusahaan saat ini tak
lepas dari banyak inovasi karya putra-putri
DAHANA. Di samping manajemen perusahaan
yang sehat, inovasi-inovasi produk dan jasa
perusahaan menjadi kunci utama keberhasilan
DAHANA sampai pada kemajuan pesat saat ini,
ungkap Pudji kepada Dfile ditemui di Jakarta.
Menurut Pudji, dalam usaha meningkatkan
inovasi perusahaan, DAHANA sempat
mengalami masa keterpurukan setelah hak
risetnya dicabut pemerintah pasca kecelakaan
meledaknya pabrik dinamit di Tasikmalaya.
Tanpa kegiatan riset, sulit bagi perusahaan
manapun bisa berkembang, inovasi mutlak
diperlukan perusahaan yang bergerak di sektor
bahan peledak, jelas Pudji.
Diungkapkan Pudji, hal yang sama pula yang
terjadi saat pemerintah kembali mencabut hak
istimewa lain perusahaan berupa monopoli
penjualan bahan peledak tahun 1999. Setelah
tak lagi menjadi distributor tunggal industri

File Utama
handak komersial dalam negeri, pemain asing
mulai masuk menggeser DAHANA sebagai
pemain tunggal industri bahan berenergi tinggi.
Sadar dengan ketertinggalannya dari
kompetitor asing yang sudah memiliki jam
terbang pengalaman lebih tinggi, budaya
inovasi kembali gencar dilakukan, DAHANA
kembali mendapatkan izin pengembangan
risetnya pada tahun 1991. Inovasi yang
menyelamatkan perusahaan dari ketertinggalan,
tanpa inovasi DAHANA mustahil bisa terjun
dalam jasa peledakan menyeluruh, inovasi
produk pun mutlak di tengah kompleksitas
kebutuhan konsumen dan layanan maksimal,
ujar Pudji. Hasil inovasi karya putra-putri
DAHANA antara lain Mobile Mixing Unit (MMU),
On Site Plant (OSP), berbagai macam bahan
peledak yang telah dipatenkan perusahaan,
serta pembangunan dan implementasi Sistem
Manajemen Mutu, Keselamatan & Kesehatan
Kerja, Lingkungan, dan Security berbasis
standard Internasional yang meningkatkan
values bagi Perusahaan .
DAHANA Membangun Bangsa
Menyandang status sebagai perusahaan
yang sepenuhnya dimiliki pemerintah,
menjadikan DAHANA berupaya berkontribusi

maksimal dalam mendukung kemandirian
bangsa, khususnya sektor handak yang
diarahkan menjadi penopang kemandirian
pertahanan nasional. Hal ini diutarakan Direktur
Teknologi dan Pengembangan PT DAHANA
Bambang Agung, menurutnya, meski belum
banyak berkiprah di industri pertahanan dalam
negeri dan tergolong anyar, saat ini DAHANA
secara aktif mendorong tercapainya
swasembada alutsista lewat sinergi antar BUMN
industri strategis yang terkait.
Ini sesuai visi perusahaan yang berpegang
pada Serving the nation better, bukan lagi pada
hanya Serving your company better, kata
Bambang. DAHANA tetap mengerjakan proyekproyek sinergi BUMN guna mempercepat
program strategis tersebut. Proyek-proyek
pendukung mulai digulirkan sejak DAHANA
memindahkan pusat produksinya dari
Tasikmalaya ke Subang.
Hampir setiap harinya, selama
memproduksi Dayaprime pentolite booster di
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pabrik EMC, DAHANA meluangkan waktu
melakukan isian bahan peledak berbagai jenis
bom yang digunakan TNI, ungkap Bambang.
Tak puas hanya pada sektor pengisian hulu
ledak, menurut Bambang, DAHANA sudah
merencanakan pembangunan pabrik propelan
di kawasan EMC Subang. Dikatakan Bambang,
belum ada produsen propelan yang dipakai
sebagai bahan utama pendorong roket skala
besar dalam negeri, sementara kebutuhan roket
di dalam negeri untuk solusi pertahanan nasional
semakin mendesak.
Pabrik propelan yang akan dibangun
DAHANA menjadi jawaban atas keterbatasan
propelan yang selama ini dipasok dari impor. Ini
juga menjadi peluang bisnis perusahaan, karena
pasar propelan sangat luas di negara-negara
berkembang di Afrika dan Asia, papar Bambang.
Dengan menggandeng Kementerian
Perindustrian, Pabrik propelan padat yang
rencananya dibangun di Area Ring I EMC ini akan
direalisasikan tahun depan. (IDR)
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Pudji Suprapto
Kepala Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA

Ada Peluang Pasar, Ada Inovasi
Bicara inovasi, 47 tahun bisa dibilang waktu
yang panjang, namun juga waktu yang singkat
bagi perusahaan sekelas PT DAHANA (Pesero)
terus konsisten berinovasi di bisnis bahan
peledak (handak) komersial. Bermain di industri
bahan berenergi tinggi yang sarat persaingan,
tak cukup hanya menguasai proses produksi
bahan peledak, sekadar menjual, atau
meledakkan. Bisnis bahan peledak
mensyaratkan penguasaan teknologi dan
efisiensi tinggi, maka inovasi mutlak dimiliki
BUMN yang lahir dan besar di Tasikmalaya ini.
Guna terus menjadi perusahaan handak
yang bonafit, DAHANA berupaya mendorong
alih teknologi handak dari hulu sampai hilirnya.
Di umurnya yang sudah hampir setengah abad
tersebut, DAHANA telah menelurkan banyak

inovasi bahan peledak. Tercatat, DAHANA kini
sudah mematenkan 33 penemuannya, angka
tersebut belum termasuk inovasi-inovasi yang
lahir dua tahun belakangan yang belum sempat
dipatenkan.
Namun, sebagai perusahaan yang
sepenuhnya dimiliki pemerintah, inovasi
perusahaan yang berorientasi bisnis saja tak
cukup bagi perusahaan. Mengusung jargon
perusahaan Serving the nation better, DAHANA
berkomitmen menjadi perusahaan negara yang
menjadi motor industri handak di sektor
pertahanan negara. Banyak inovasi, juga
diarahkan mendukung kemandirian alutsista.
Berikut petikan wawancara dengan Pudji
Suprapto, Kepala Energetic Material Center (EMC)
PT DAHANA ditemui D file di Jakar ta.

Selama 47 tahun, bagaimana kiprah
perusahaan dalam inovasi?
Dalam bisnis handak penguasaan teknologi
harus dilakukan baik teknologi produk,
teknologi proses, peralatan maupun aplikasi
blasting di lapangan. Kita tak hanya menjual
produk, namun juga jasa terkait handak untuk
memberikan total service kepada konsumen.
Kita kuasai dulu bisnis pendukung seperti bulk
emulsion, detonator, packaged emulsion, cast
booster dan pendukung peledakan lainnya.
Menguasai semua aspek tersebut butuh kerja
keras dan waktu yang panjang.
S e b e ra p a p e n t i n g i n o v a s i b a g i
perusahaan handak?
Bisnis bahan peledak ibarat jalannya kereta
api. Butuh lokomotif, sambungan, dan gerbong.
Tanpa lokomotif, gerbong tak mungkin bisa
ditarik, begitu sebaliknya. Artinya kita kuasai
semuanya agar bisnis ini terus berjalan dengan
baik dan efisien operasinya, itu bukan proses
instan. Setelah peledakan pun tak cukup lepas
tangan, di luar itu, kita harus kuasai control
blasting di lapangan, kita ukur performa
ledakan, hasil ledakan, terus belajar dari
pengalaman untuk melahirkan berbagai inovasi,
yang pada akhirnya inovasi-inovasi ini bisa
menjawab kebutuhan konsumen yang makin
kompleks.

yang menjangkau lubang bor, dari sisi Teknologi
produk di lahan dengan batuan khusus di site
kita ciptakan handak khusus, dan yang terkini
kita ciptakan handak reactive ground untuk
batuan reactive. Dari semua operasi yang kita
lakukan, kita evaluasi bagaimana melakukan
peledakan yang efektif, dari evaluasi kita
ciptakan evaluasi lagi, dan lahirlah inovasi. Dari
sisi lain untuk mendapatkan kepercayaan,
kepuasan dan kenyamanan konsumen kita juga
bangun values melalui implementasi beberapa
Sistem Manajemen, yaitu Mutu ISO 9001:2008,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS
18001:2007, Lingkungan ISO 14001:2004 dan
Security Per Kapolri 24/2007, ISO 28000, IS)
27001 dan ISO 22301.
Bagaimana inovasi bisa menangkap
peluang bisnis?

Apa saja yang mendorong Inovasi
DAHANA di bisnis handak?
Inovasi kita selalu didasarkan
mengutamakan kebutuhan konsumen. Inovasi
membantu perusahaan men-support konsumen
di lapangan, dari sisi Teknologi Proses, kita buat
On Site Plant (OSP) dengan kapasitas sesuai
kebutuhan konsumen, Mobile Mixing Unit (MMU)
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penyelesaiannya juga cepat karena dikerjakan
paralel. Disamping itu konsep disainnya tak
dimengerti orang lain sehingga tak mudah
ditiru.
Hambatan riset perusahaan?
Tahun 1976 kita mengalami musibah
meledaknya pabrik dinamit sehingga kegiatan
riset DAHANA dilarang pemerintah. Tahun 1990
baru kita ajukan lagi izin riset. Hambatanhambatan riset yang ada diantaranya adalah
terbatasnya tenaga ahli yang berpengalaman,
terbatasnya peralatan dan terbatasnya referensi.
Namun demikian riset-riset yang telah kita
hasilk an sangat mendukung operasi
perusahaan. Tanpa riset, kita tak mungkin bisa
buat emulsi, MMU, kuasai teknik blasting yang
efisien, dan formulasikan handak sesuai
kebutuhan di lapangan.

Inovasi tidak dilakukan saat ada kebutuhan,
namun inovasi muncul saat ada peluang atau
potensi pasar di masa mendatang. Karena
inovasi tak murah, harus melihat peluang. Kita
tak bisa asal ciptakan produk. Zaman dulu, saat
peluang muncul, namun permintaan konsumen
belum mendesak, kompetitor sudah siap
dengan teknologinya, sementara kita masih
pikir-pikir apakah menguntungkan. Saat ada
permintaan, kita belum sanggup, di situ kita
akan selalu tertinggal dengan pesaing.
Tahapan Inovasi di DAHANA?
Inovasi DAHANA sumbernya banyak. Namun
demikian kita mempunyai strategi dalam
melakukan inovasi. Strategi pertama kita beli
lisensi yang memang punya potensi pasar besar.
Kita kuasai Teknologi lisensi tersebut, kemudian
kita kembangkan juga menjadi teknologi lain
yang masih dalam satu kluster, seperti kita
membeli teknologi proses dan produk Packaged
(cartridged) emulsion, kita kuasai dan kita
kembangkan sendiri menjadi teknologi proses
dan produk bulk emulsion dengan hasil yang
baik di lapangan. Terakhir, kita lakukan kerjasama
dengan institusi lain seperti perguruan tinggi,
lembaga penelitian dan insdustri manufaktur.
Sebagai contoh misalnya, kita buat rancangan
MMU, kita serahkan pembuatan bagianbagiannya secara terpisah pada perusahaan
manufaktur, maupun vendor vendor lain sesuai
kompetensinya, kemudian kita integrasikan di
workshop di Subang. Keuntungan tahap
tersebut, hasil inovasi kita bisa menekan biaya,
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Dahana, Apa Kata Mereka
 Perusahaan yang hebat tidak percaya pada kehebatan, tetapi percaya pada
perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan. Tom Petes, Pakar Manajemen.
PT Dahana (Persero), berawal dari proyek menang AURI pada tahun 1966, dan terlahir
menjadi perum DAHANA di tahun 1973. Tentunya telah menapaki jalan panjang untuk
terus berjalan dan bangkit sebagai perusahaan penghasil bahan peledak nasional. Di tahun
2013, perusahaan milik negara ini berada di usia tingkat dewasa. Banyak perubahanperubahan yang terjadi, dan seperti apakah DAHANA saat ini. Berikut komentar apa kata
mereka.
Said Didu, Mantan Sekretaris BUMN
Dahana, saat ini sudah cukup maju, begitu pesat perkembangannya.
Sudah saatnya pemerintah memperhatikan Dahana untuk memegang
pengembangan teknologi handak Nasional, baik militer maupun profit.

Bagaimana mengembangkan budaya
inovasi pada karyawan?
Pengembengan Budaya riset kita tempuh
dengan cara diantaranya mendatangkan dosen
ahli dari luar negeri dan memberi kuliah terbatas
secara in house training pada karyawan, Kerja
sama riset dengan Perguruan Tinggi maupun
Lembaga Penelitian. Kita berikan penghargaan
kepada karyawan yang mempunyai prestasi
yang baik di bidang riset maupun
pengembangan teknologi. Untuk memperluas
wawasan riset, kita kirimkan Karyawan untuk
mengikuti seminar dan kunjungan ke lembaga2
riset luar negeri. Kita juga kirimkan karyawankaryawan ke mitra-mitra bisnis kita di luar negeri
untuk melihat kegiatan riset dan mempelajari
teknologi yang mereka kuasai, kita belajar proses
produksinya, kita belajar bagaimana menangani
safety. Bahkan, inovasi kita terkadang muncul
dengan mengamati sepak terjang kompetitor.
Ada dukungan dari pemerintah?
Ada dukungan pemerintah berupa insentif
riset yang didanai Kementerian Riset dan
Teknologi. Kita bisa ajukan anggaran riset
dengan syarat hasil riset bermanfaat bagi
negara. Riset yang coba DAHANA lakukan salah
satunya adalah riset pada inovasi teknologi
handak militer. Riset ini juga bekerjasama
dengan institusi lain yang berhubungan seperti
BPPT, perguruan tinggi, dan institusi lain dalam
satu sinergi. Saat ini DAHANA sedang
mengembangkan riset propelan untuk
kemandirian alutsista dalam negeri. (IDR)
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Abdurachman, Sekda Kabupaten Subang
Dengan keberadaannya di Subang, Dahana telah menyerap tenaga kerja
asal Subang, harapan kedepannya kita bisa bersama-sama ikut serta
dalam pembangunan Daerah
Syamsuri Suganda, Sekdes Sadawarna
Kini koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Desa sudah cukup
baik. Begitupun dengan program-programnya, Dahana mampu
bersinergis dengan masyarakat sekitar.

Edi Supriatna, Staff Produksi & Pendukung EMC
Yang saya rasakan, sekarang proyek-proyek semakin banyak, OSP, MMU,
Project bahan peledak militer seperti Dayagel Sivor, Bomb P100. Kan saya
ikut nimbrung di design logonya.
Asep Mulyana, OB
Dahana sekarang lebih maju, fasilitasnya cukup mewah. Karyawankaryawan begitu dekat, berasa keluarga sendiri. Harapan kedepan
karyawan kecil bisa sejahtera 

Selamat, Security
Sekarang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kedepannya
kita bisa lebih memfokuskan terhadap keamanan lingkungan. Di ulang
tahunnya yang sekarang semoga dahana bisa lebih berjaya dan sejahtera
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Perayaan HUT kali ini, Harry mengajak
seluruh karyawan untuk merefleksi lagu mars
Dahana. Lirik lagunya mengajak kita untuk
bersyukur dan terus berdedikasi tinggi dalam
berkarya untuk membangun bangsa. Di usianya
yang ke 40 tahun, kini PT Dahana (Persero) telah
menunjukan perkembangannya. Tahun 2013,
Dahana telah mendapatkan Tiga penghargaan
yang cukup gemilang, itu semua menjadi
gerbang untuk sebuah harapan kedepan,
mewujudkan cita-cita Dahana yaitu
membangun kemandiran handak dalam negeri.

Semarak HUT Dahana 2013
Jika Oktober tiba, maka satu bulan
sebelumnya Karyawan PT DAHANA (Persero)
sudah mulai dipadati dengan berbagai agenda
kegiatan, mulai dari perlombaan olah raga, Seni
dan juga bakti sosial. Itu semua digelar dalam
rangka untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun
(HUT) PT DAHANA (Persero) ke-47 tahun 2013.
Event tahunan ini disambut antusias para
karyawan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan
yang digelar oleh panitia HUT, seperti
pertandingan Volly Ball, Bulu Tangkis, Catur dan
Juga Futsal. Luar biasanya, tidak nampak wajah
lelah, padahal kegiatan perlombaan
dilaksanakan selepas pulang kerja.
Selain kegiatan yang bersifat internal, Panitia
HUT juga menggelar kegiatan eksternal yang
melibatkan masyarakat sekitar PT DAHANA
(Persero). Acara tersebut seperti Open
Tournament Volly Ball, Jalan santai, sepeda santai
dan lomba memancing. Tidak hanya masyarakat
yang antusias dalam kegiatan ini, begitupun
dengan unsur Muspika dan Muspida Kabupaten
Subang, ikut serta dalam acara ini.
Panitia juga menggelar kegiatan bakti sosial
berupa Pengobatan Gratis untuk masyarakat
desa Sadawarna yang berada disekitar wilayah
Energetic Material Center (EMC). Kegiatan ini
merupakan wujud nyata kepedulian PT Dahana
(Persero) terhadap peningkatan kesehatan
Masyarakat.

kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan
ajang mempererat kebersamaan antar karyawan
dan juga masyarakat sekitar. Itu semua untuk
membangun hubungan silaturahmi yang baik
antara DAHANA dengan masyarakat dan
pemerintah daerah ungkapnya.
Refleksi HUT PT Dahana.
Tentang perayaan tanggal lahir PT DAHANA
(Persero) ada hal unik terungkap. Direktur Utama
PT DAHANA (Persero), F. Harry Sampurno
memberikan bocoran dalam sambutannya.
Sejatinya, nama Dahana terlahir pada 1 Oktober
1973, yang bermula dari Perum Dahana.
Sedangkan 22 Oktober 1966 adalah project
menang TNI AU. Hari lahir Dahana itu tanggal
1 Oktober 1973. Jadi kini usia Dahana adalah 40
tahun, ungkapnya. Pidato yang ditulis olehnya
itu, dibacakan di tiga tempat, yakni Jakarta,
Tasikmalaya dan Subang. F. Harry Sampurno,
memilih hadir dan membacakan langsung
pidatonya pada acara perayaan HUT PT Dahana
di Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT
DAHANA (Persero), Subang pada 22 Oktober
2013.

Selain penyampaian pidato refleksi HUT oleh
Direktur Utama PT Dahana, acara perayaan yang
di helat di ruang auditoitum Kampus Dahana
ini, dimeriahkan oleh penampilan para finalis
lomba nyanyi Dahana Idol. Dan video kreatif
ucapan selamat HUT dari para karyawan per
unit kerja.
Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan
setiap perayaan HUT, dimana diumumkannya
karyawan terbaik tahunan, dan dengan bangga
tahun ini, ada tiga nama karyawan terbaik 2013
PT Dahana (Persero), yaitu Oyok dari unit
Gudang Subang, Dedy Setiadi unit Usaha Nonel
dan Cecep R. Jayadi dari Divisi Tambang Umum.
Reuni Pensiunan
Seolah tak mau kalah dengan peringatan
HUT DAHANA yang digelar di Subang, di Kantor
Jakarta pun ikut meramaikan hari jadi
perusahaan yang ke-47 tersebut. Bedanya, bila
di Subang dilakukan dengan maraton berbagai
kegiatan, di Jakarta peringatan hari kelahiran

BUMN yang lahir di Tasikmalaya ini dilakukan
dengan mengundang eks karyawan DAHANA.
Diselenggarakan di Function Hall Tebet
Green Pusat pada Selasa (09/10), reuni mantan
karyawan DAHANA sekaligus sebagai bentuk
penghargaan perusahaan pada eks karyawan
DAHANA di masa lalu. DAHANA telah
mengalami kemajuan sangat pesat, kemajuan
ini tak diraih dalam waktu singkat. Ini tak lepas
dari kerja keras pendahulu hingga mencapai
kemajuan saat ini, terang Direktur Operasi PT
DAHANA Budi Antono dalam sambutanya.
Hadir dalam acara tersebut, mantan direksi,
komisaris dan karyawan Dahana. Pensiunan
karyawan yang rata-rata sudah sepuh ini tak
menyangka kemajuan DAHANA saat ini. Yanto
Priono salah satunya. Mantan Supervisor ini
mengapresiasi pencapaian manajemen
perusahaan selama satu dekade terakhir.
Perusahaan yang kantor pusatnya jauh dari
i b u k o t a d i Ta s i k m a l a y a , d a n h a ny a
mengandalkan monopoli penjualan bahan
peledak dalam negeri kini telah berganti baju
menjadi BUMN yang sehat, visi yang bagus, dan
punya kontribusi besar buat negara, ungkap
Yanto.

Untuk membagun rasa kepedulian dalam
diri karyawan, Panitia pun mengajak karyawan
DAHANA ikut serta dalam Donor Darah
bekerjasama dengan PMI Kabupaten Subang.
Agus Setiawan, Ketua Panitia HUT PT
DAHANA, memaparkan bahwa kegaitan-
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Dewan Komisaris Blusukan ke Site Project
Ada yang istimewa di Site Salira milik Divisi
Kuari dan Konstruksi PT DAHANA (Persero) pada
Jumat (04/10/2013). Site yang terletak di
Kabupaten Serang Propinsi Banten ini mendapat
kunjungan Dewan Komisaris (Dekom)
Perusahaan. Kunjungan Dekom ini merupakan
blusukan yang rutin dilakukan Dekom ke
beberapa site milik perusahaan handak plat
merah setiap tahunnya.
Dalam kunjungan ke site yang berada persis
di pesisir Pantai Selat Sunda ini, Dekom yang
diwakili Ferial Manaf ini didampingi Direktur
Teknologi & Pengembangan PT DAHANA
(Persero) Bambang Agung, dan General
Manager Divisi Kuari dan Konstruksi Asep
Maskandar.

Kunjungan tersebut merupakan program
site visit Dekom guna memantau perkembangan
site project, mengamati operasi di lapangan
seperti kendala teknis maupun non teknis.
Dewan Komisaris juga memonitoring pemberian
penghargaan bagi karyawan atau jasa produksi
site project yang memang menjadi perhatian
utama Dewan Komisaris DAHANA, jelas
Bambang Agung.

Di depan karyawan site, Ferial Manaf
mengapresiasi berbagai kinerja apik karyawan
di proyek pembangunan PLTU berkapasitas
1x660 MW tersebut. Kinerja karyawan di site
Salira sangat baik, hal ini bisa dilihat dari
ketepatan target waktu penyelesaian proyek,
kenaikan produksi, dan efisiensi biaya
operasional, ungkap Ferial.
Tak luput, Komisaris Dahana yang juga
jenderal di kepolisian ini juga berpesan pada
karyawan Dahana, operasi perusahaan bisa
terus menunjukan kinerja yang baik hanya
dengan karyawan mampu untuk terus belajar
hal baru, serta mengenal budaya-budaya di
tempat yang baru. Jangan takut untuk
bertugas dimanapun, imbuhnya.

Selain ke Salira, Komisaris juga mengunjungi
site di Kalimantan. Berlokasi di Site Tenggarong,
hadir Ferial Manaf, Aditya Dhanwantara
(komisaris), Triandi (Komite Audit) didampingi
oleh Bambang Agung (Direktur Tekbang), Herry
Sudaryanto (GM DTU 1) dan Doddy Bambang
P (SM PSDMO). Site yang memperoleh
penghargaan prestasi produksi jatuh ke Site
RPP  ABK WSJ (DTU 1) dan Pama TCM (DTU 2).
Juga diserahkan penghargaan 5 R kategori site
yang jatuh ke Site Batulicin.
Dalam sambutannya,
Komisaris PT
DAHANA (Persero) Aditya Dhanwantara
menyampaik an selamat kepada para
pemenang. Yang sudah dapat harap
dipertahankan, bagi yang belum harus lebih
ditingkatkan lagi, ujarnya memotivasi. (IDR)

Dalam kunjungan singkat yang dimulai
pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.30
WIB tersebut, Ferial Manaf secara simbolis
menyerahkan penghargaan jasa produksi pada
karyawan di lapangan. Acara berlanjut dengan
kunjungan ke lokasi peledakan, dan ditutup
dengan ramah-tamah dengan seluruh karyawan
site Salira.
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Dukung Keterbukaan Informasi Publik,
Admin Portal BUMN Gelar Koordinasi di 4 Kota
Dalam sambutan lainnya, Direktur Utama PT
Semen Indonesia Dwi Sucipto menyambut baik
acara ini.

Di sisi lain, Lambonar menyayangkan
masih banyak BUMN yang belum memiliki
kesadaran untuk memperbaharui data di
portalnya.
Dalam rangka meningkatkan keterbukaan
informasi publik, Kementerian BUMN RI melalui
Bidang Sistem Informasinya mengadakan
gathering sistem informasi di empat kota,
Jakarta, Bandung, Gresik dan Lampung di
November 2013 ini.
Salah satu venue gathering ini adalah PT
Semen Indonesia yang berlokasi di Gresik Jawa
Timur. Acara yang dikemas dalam Koordinasi
Forum Pengelola Sistem Informasi Kementerian
BUMN di lokasi ini diikuti oleh sedikitnya 20
BUMN, termasuk PT DAHANA (Persero)
didalamnya.
Menurut Lambonar Silitonga, Kabid Sistem
I nformasi Kementerian BUMN dalam
sambutannya, acara ini sebagai update dan
monitoring sekaligus sosialisasi redesain portal
publik, dan penyederhanaan beberapa portal
lainnya. Seperti diketahui, Portal yang tersedia
meliputi Portal Financial Information System
(FIS), Portal Publik, Portal SDM, Portal Aset dan
Portal PKBL.
Kehadiran Portal BUMN yang sudah berumur
lebih dari tiga tahunan ini seiring dengan
semangat keterbukaan informasi publik melalui
e-government. Data-data yang diisi oleh BUMNBUMN juga digunakan sebagai sarana pelaporan
ke pemegang saham dan berfungsi sebagai alat
bantu untuk analisa kebijakan dan regulasi
pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.
Lambonar menyayangkan masih banyaknya
BUMN yang belum memiliki kesadaran untuk
memperbaharui data secara rutin.
Ketidaklengkapan data tersebut membuat
outputnya tidak maksimal dan tidak valid,
ungkapnya.

20

Dwi Sucipto menggaris bawahi peran para
IT dalam mendukung pembentukan citra
perusahaan melalui media komunikasi. Kami
serius membangun Tim IT untuk mendongkrak
citra perusahaan. Dan, yang pertama sinergi
pada saat holding perusahaan semen ini adalah
Departemen IT, tuturnya.
Dahana Teraktif Kedua
Pada kesempatan yang sama, Kabid Sistem
Informasi Kementerian BUMN Lambonar
Silitonga mengumumkan portal publik teraktif.
Urutan pertama diraih PT Pertamina, PT
DAHANA (Persero) diurutan kedua, dan PT Leces
di posisi ketiga.
Pencapaian posisi kedua bagi DAHANA ini
termasuk hasil yang memuaskan karena
beberapa waktu lalu berkutat di papan bawah.
Menurut Humas PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli,
hal ini sesuai dengan target Tim Humas DAHANA
untuk lebih aktif mengelola media komunikasi,
terutama media online. Peringkat kedua ini
hanya sasaran antara dalam perbaikan posisi,
hal yang lebih penting adalah peningkatan citra
perusahaan itu sendiri, ujarnya.
Saat ini DAHANA memiliki berbagai media
komunikasi. Media dalam versi cetak
dituangkan dalam Majalah D-File yang terbit
dua bulanan. Sementara untuk versi online
terdapat website (www.dahana.com), Blog
(www.dahana-blog.blogspot.com), Portal
Internal (www.portal.dahana.com), dan Portal
BUMN (www.bumn.go.id/dahana). Sementara
di media sosial, DAHANA memiliki akun
facebook (dahana persero), twitter di @ptdahana
serta linkedin (dahana persero).
Kehadiran media-media tersebut sebagai
jawaban atas tantangan pergeseran
penggunaan media ke arah media online.
Terlebih dengan jenis usaha DAHANA yang
sangat segmentif, bidang bahan peledak,
menuntut praktisi komunikasi lebih jeli
menjalankan strategi komunikasinya. (jjs)
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DAHANA Ekspor Dayagel Sivor Ke Timor Leste
Pasar ekspor bahan peledak (handak) PT
DAHANA (Persero) bertambah lagi. Kali ini,
pemesannya adalah Polícia Nacional de TimorLeste (PNTL). Markas besar kepolisian Timor
Leste ini memesan handak DAHANA guna
memusnahkan handak sisa peninggalan Perang
Dunia II dan konflik Timor Timur. Ekspor handak
ini direncanakan akan dilakukan pada awal
Desember mendatang.
Lewat perusahaan rekanannya di Indonesia
PT Mitrabuana Widyasakti, Nehek Mean Lda
yang ditunjuk oleh kepolisian Timor Leste
sebagai importir lokal, akan mendatangkan
sejumlah handak dan aksesorisnya yang
meliputi Detonating Cord, Safety Fuse, Plain
Detonator, Detonator Elektrik, Dayagel Magnum
dan Dayagel Sivor.

PT Mitrabuana Widyasakti yang merupakan
konsumen lama DAHANA di proyek Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Sukabumi
Jawa Barat, telah memberi respon positif untuk
kembali melakukan ekspor handak ke Timor
Leste. Potensi pasar handak Timor Leste sangat
terbuka, tandas Benny.
Sementara itu, dengan kontur wilayahnya
yang sebagian besar didominasi perbukitan,
peluang pasar handak sektor konstruksi di Timor
Leste juga sangat potensial. Masih menurut
Benny, saat ini, pemerintah Timor Leste mulai
gencar melakukan pembangunan infrastrukstur
pasca perang sipil yang baru berakhir pada
tahun 2002. Timor Leste membutuhkan banyak
handak untuk pembuatan jalan dan infrastruktur
lainnya, kata Benny. (IDR)

GM Divisi Tambang Umum 2 Benny
Gunawan mengungkapkan, nilai ekspor perdana
ke bekas propinsi ke-27 Indonesia relatif kecil
sebagai permulaan. Tapi kita melihat ini
merupakan kesempatan bagi DAHANA untuk
menambah satu lagi pasar di luar negeri, serta
untuk membuktikan kemampuan produk
DAHANA di pasar luar negeri, khususnya produk
handak hasil inovasi baru perusahaan, Dayagel
Sivor, jelas Benny.
- 66 / November - Desember 2013
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CEO PT KPC Kunjungi EMC DAHANA
PT Kaltim Prima Coal sebelumnya menggunakan jasa DAHANA dalam mendukung
aktivitas peledakan di tambang batubaranya. Akhir tahun ini, DAHANA siap masuk
kembali ke Sangatta.

Suasana hijau dengan bangunan Kampus
yang megah di kawasan Energetic Material
Center (EMC) PT DAHANA (Persero) banyak
menyita perhatian publik. Salah satunya dari
orang nomor satu perusahaan tambang batu
bara terbesar di Indonesia, PT Kaltim Prima Coal
(KPC). Dipimpin langsung Endang Ruchiat,
Chief Executive Officer PT KPC, rombongan tiba
di Kampus Dahana pada Selasa, 29 Oktober
2013.
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Kedatangan petinggi KPC dengan
rombongannya ini disambut langsung oleh
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) F. Harry
Sampurno dan tiga direktur lainnya, Bambang
Agung (Dirtekbang), Budi Antono (Dirops) dan
Susilo Hertanto (Dir. Keu & SDM).
Endang Ruchiat mengaku bahwa ini kali
pertama mengunjungi kantor pusat DAHANA
yang baru satu tahun berpindah dari
Tasikmalaya ke Kabupaten Subang. Kunjungan
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kali ini untuk meninjau langsung fasilitas
produksi yang dimiliki oleh BUMN bahan
peledak nasional dalam menyambut kerjasama
operasi diantara keduanya.
PT KPC dan PT DAHANA menjadi mitra bisnis
di era 1990-an. Dan saat ini, DAHANA tengah
dibidik kembali untuk menjadi mitra dalam
mendukung produksi batu bara di KPC melalui
jasa peledakannya. Yuli P, Drill Blast Manager
PT KPC mengatakan bahwa di bulan Desember
tahun ini, KPC mengevaluasi mitra untuk
meningkatkan produksinya. Memang agak
mepet, namun bulan November ini rencananya
DAHANA akan melakukan trial peledakan di
KPC, ujar Yuli P kepada Dfile.
Menurutnya, PT DAHANA (Persero) saat ini
mengalami kemajuan begitu pesat. Dari hasil
pengamatanya, DAHANA kini tengah menuju
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kemandirian teknologi dengan pengembangan
OSP, MMU, dan inovasi handak lainnya. Hal itu
menunjukkan bahwa DAHANA tengah berada
pada jalur mandiri dalam teknologi. Dahana
sudah semakin maju dengan teknologi dan
inovasinya, tinggal bagaimana Dahana sendiri
memberanikan diri bersaing dan berkompetisi
di pasar Nasional, pungkasnya. (SYA)
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kampung Cikareo sangat mengapresiasi apa
yang dilakukan oleh PT DAHANA (Persero). Saya
sangat berterimakasih kepada PT DAHANA,
dengan pengobatan gratis ini, saya bisa
berobat, kata Ito.
Lebih jauh Ito mengakui bahwa selama ini
DAHANA sudah banyak membantu masyarakat
sekitar dengan program-program bakti
sosialnya.
Berbagi Melalui Donor Darah
Berbagi kemudahan dengan orang yang
membutuhkan tidak harus dengan harta,
dengan darah pun bisa. Orang yang badannya
sehat bisa mendonorkan darahnya untuk
merek a yang membutuhk an. Berbagi
kemudahan dan kebahagiaan itulah yang
mendasari Panitia HUT Dahana ke 47, untuk
menggelar Donor Darah yang dihelat pada
Rabu, 9 Oktober 2013.

HUT DAHANA Ke-47

Pengobatan Gratis untuk Warga Sekitar Dahana
Dalam rangka memperingati HUT ke-47, selain aksi sosial seperti
pengobatan gratis dan donor darah, Panitia Pelaksana HUT DAHANA
mengadakan beberapa kegiatan yang diikuti oleh masyarakat sekitar, di
antaranya Open Tournament Volly ball, Jalan santai, Sepeda Santai dan
lomba memancing.
Peduli terhadap kesehatan masyarakat
sekitar, DAHANA menggelar pengobatan gratis.
Kegiatan yang dilaksanakan di Bale Dahana, Jl
Raya Subang-Cikamurang ini, disambut antusias
oleh warga sekitar. Lebih dari lima ratus warga
Desa sadawarna berbondong-bondong
mendatangi Bale Dahana. Kegiatan pengobatan
gratis yang dilaksanakan pada Kamis, 26
September 2013 ini merupakan rangkaian acara
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 47
PT DAHANA (Persero) yang jatuh pada 22
Oktober 2013.

Donor darah kali ini, panitia bekerjasama
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang
Subang. Sedikitnya PMI telah mendapatkan 54
kantong darah dari Karyawan PT DAHANA
(Persero).
Menurut Edi, salah seorang relawan PMI
Subang, saat ini begitu banyak orang yang sehat

namun masih sedikit orang yang tersadar untuk
mau mendonorkan darahnya.
PMI selalu membutuhkan darah. Dengan
acara donor darah maka sedikitnya menambah
cadangan darah yang ada. Alhamdullillah, kami
sangat berterimakasih kepada karyawan PT
Dahana yang telah bersedia mendonorkan
darahnya, ini sangat membantu kita, pungkas
Edi. (SYA)

terhadap lingkungan sekitar. Kami berharap
dengan kegiatan ini bisa ikut meningkatkan
kesehatan masyarakat sekitar, ungkap Agus
Setiawan di sela-sela acara Baksos.
Acara ini disambut antusias oleh warga
sekitar. Ito Sujana (57), salah satu warga

Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat
sekitar merupakan concern manajemen PT
DAHANA (Persero). Hal itu diungkapkan Agus
Setiawan, Ketua Panitia HUT Dahana ke-47.
Menurutnya, kegiatan bakti sosial ini merupakan
salah satu program untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat sekitar DAHAHA.
Pengobatan gratis ini merupakan salah
wujud nyata keseriusan PT DAHANA peduli
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DTU 2 Garap Tambang Terowongan Pertama

DAHANA Kerjakan PLTM Morowali
Bila dilihat dari struktur batuan yang ada di
Indonesia, karakteristik wilayah Indonesia
terbilang unik. Di beberapa wilayah kepulauan
Indonesia, jenis batuan, khususnya granit yang
ada cenderung memiliki tingkat kekerasan yang
tinggi. Fenomena ini membuat beberapa alat
berat seperti pemecah batu (braker), mesin bor,
dan alat penghancur batu lainnya kurang cocok
dipakai di proyek-proyek sektor konstruksi yang
ada di tanah air.

Divisi Tambang Umum (DTU) 2 PT DAHANA
(Persero) kembali melebarkan sayap bisnisnya
ke Pulau Sumatra. Kali ini, divisi yang sebagian
besar operasinya berada di Pulau Kalimantan
ini menggarap proyek penjualan handak dan
supervisi peledakan di PT Faras Pratama.
Pertambangan tembaga dan emas ini tepatnya
berada di Desa Pakan Salak Kecamatan Koto
Pari Kabupaten Solok.
Letaknya yang berada di pedalaman hutan
hujan tropis Sumatra membuat aksesnya sukar
di tempuh. Untuk mencapai lokasi butuh 7 jam
perjalanan darat dari Kota Padang. Rimbunan
hutan Bukit Barisan menjadi ciri khas Site Solok
yang menjadi lokasi pertambangan yang
dilengkapi dengan fasilitas peleburan (smelter)
tembaga ini. Akses komunikasi hampir tak
ada, kondisi hutan pun masih sangat perawan,
dan kadang ditemui harimau Sumatra dan
beruang madu di hutan, jelas Yuyun Agus
Riyanto, Koordinator Site Solok.
Site Solok mempunyai karakter yang
berbeda dibanding site lain yang pernah digarap
DTU 2. Site yang mulai dikerjakan sejak 13 Juli
2013 ini merupakan tambang tembaga dengan
karakteristik underground. Berbeda dengan
tambang tembaga DTU 2 lainnya yang
umumnya digali dengan metode open pit di
tambang terbuka, seperti halnya tambang
batubara.
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Karakter peledakan dengan model
terowongan menjadi pengalaman pertama DTU
2 di jasa handak yang ditanganinya. Meski
peledakan dan pengeboran tidak dilakukan
DAHANA, kita banyak belajar dari tambang
penggalian terowongan. Batuan di lokasi
tambang merupakan batuan andesit keras
sehingga mustahil menggunakan alat bor dan
harus menggunakan teknik peledakan, ini
pengalaman pertama DTU 2 mengerjakan
proyek tunnel, ujar Yuyun.
Yuyun mengungkapkan, kedalaman lubang
setiap terowongan mencapai 200-300 meter
dari permukaan tanah, dengan diameter
terowongan sekitar 2x2 meter. Dalam sebulan,
kita sudah menyelesaikan 2 lubang di 3 lokasi,
ungkapnya. Teknik blasting sendiri pun dengan
penanganan khusus dan dengan kuantitas yang
sangat sedikit. Dalam sekali peledakan yang
dilakukan seminggu sekali, pihaknya hanya
menggunakan 20 lubang tembak yang memiliki
kedalaman rata-rata hanya 1,5 meter, dengan
hasil ledakan paling cekak 7,6 bcm.

Hal ini selain menjadi menghambat waktu
pengerjaan, juga menjadi kurang efisien dari
sisi biaya. Di sisi lain, pesatnya pembangunan
membuat kebutuhan penghancur batu terus
meningkat setiap tahunnya. PT DAHANA
(Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa
peledakan, melihatnya sebagai peluang bisnis
yang sangat potensial.
Di lini bisnis Divisi Kuari dan Konstruksi PT
DAHANA tersebut, BUMN yang dinakhodai F.
Harry Sampurno ini tengah menggarap
beberapa proyek peledakan sektor konstruksi
yang terkonsentrasi di Jawa, Sumatra, Nusa
Tenggara, dan Sulawesi. Salah satunya, yakni
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro (PLTM) Morowali. Proyek PLTM ini
merupakan proyek pembangkit kedua yang
dikerjakan DAHANA dalam setahun terakhir
setelah PLTU Salira di Banten.

Ajiperkasa. Sesuai dengan master plan PLTM
Morowali, pembangkit yang dihasilkan dari
aliran Sungai Panapa tersebut berkapasitas
terpasang 3x3000 Kwh. PLTM ini akan
mengalirkan listrik untuk kebutuhan setrum di
Pulau Sulawesi yang saat ini masih kerap
kekurangan pasokan.
Site Coordinator Morowali Suharno
mengungkapkan, proyek peledakan yang
dimulai pada Mei 2012 ini baru akan selesai
pada pertengahan 2014 mendatang. Butuh
setidaknya 3 ton Anfo untuk menghasilkan
ledakan 10 bcm batu dalam setiap bulannya.
Untuk mensaisati penggunaan Anfo di daerah
yang terkenal dengan curah hujan paling tinggi
kedua di Indonesia ini, menurut Suharno,
pihaknya selalu menggunakan kondom dalam
setiap operasinya.
Karena faktor cuaca di Morowali yang
memiliki curah hujan sangat tinggi dan tak
mengenal musim, drilling dan blasting hanya
bisa dilakukan setidaknya 3 kali dalam
seminggu, jelas Suharno. Dibantu 3 helper dan
seorang blaster, Suharno mampu mengerjakan
60 lubang ledakan dengan kedalaman 4 meter
setiap harinya.

Suplai handak pun terbilang lancar. Meski
jarak Morowali sangat jauh dari Makassar yang
menjadi lokasi bongkar muat handak, lokasi site
Di Pembangkit listrik yang terletak di Desa yang tak jauh dari dari jalan Poros Trans Sulawesi
Rawapadar Kecamatan Lembo Kabupaten membuat suplai handak tepat waktu. Kendala
Morowali ini, PT DAHANA mengerjakan hanya pada cuaca dan keterbatasan alat berat
pembangunan saluran parit untuk mengalirkan di lokasi, tukas Suharno. (IDR)
air ke pembangkit mikrohido milik PT Buminata

Menurut Yuyun, selain resiko safety yang
lebih tinggi dibanding tambang terbuka, tingkat
keberhasilan menemukan cadangan tembaga
di kedalaman tanah pun cukup tinggi. Ketika
sudah menggali batuan hingga 40 meter,
terpaksa dihentikan karena ternyata tak
ditemukan galena (biji tembaga) di dalam
tanah, kata Yuyun. (IDR)
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Humor
Pengemis Sombong
Pada suatu hari ada seorang
lelaki paruh baya sedang
mengemis di pinggir jalan, tak
lama datang seorang yang
bernama uril lagi berjalan
menuju arah pengemis.

Jadilah Pelita
Pada suatu malam, seorang buta
berpamitan pulang dari rumah sahabatnya.
Sang sahabat membekalinya dengan sebuah
lentera pelita.
Orang buta itu terbahak berkata: Buat apa
saya bawa pelita? Kan sama saja buat saya! Saya
bisa pulang kok.
Dengan lembut sahabatnya menjawab, Ini
agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka
tidak menabrakmu.
Akhirnya orang buta itu setuju untuk
membawa pelita tersebut. Tak berapa lama,
dalam perjalanan, seorang pejalan menabrak
si buta.
Dalam kagetnya, ia mengomel, Hei, kamu
kan punya mata! Beri jalan buat orang buta
dong!
Tanpa berbalas sapa, mereka pun saling
berlalu.
Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya
menabrak si buta.
Kali ini si buta bertambah marah, Apa kamu
buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini
supaya kamu bisa lihat!
Pejalan itu menukas, Kamu yang buta! Apa
kamu tidak lihat, pelitamu sudah padam!
Si buta tertegun..
Menyadari situasi itu, penabraknya meminta
maaf, Oh, maaf, sayalah yang buta, saya tidak
melihat bahwa Anda adalah orang buta.
Si buta tersipu menjawab, Tidak apa-apa,
maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya.
Dengan tulus, si penabrak membantu
menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta.
Mereka pun melanjutkan perjalanan masingmasing.
Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi
pejalan yang menabrak orang buta kita.
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Kali ini, si buta lebih berhati-hati, dia bertanya
dengan santun, Maaf, apakah pelita saya
padam?
Penabraknya menjawab, Lho, saya justru
mau menanyakan hal yang sama.
Senyap sejenak.
secara berbarengan mereka bertanya,
Apakah Anda orang buta?
Secara serempak pun mereka menjawab,
Iya., sembari meledak dalam tawa.
Mereka pun berupaya saling membantu
menemukan kembali pelita mereka yang
berjatuhan sehabis bertabrakan.
Pada waktu itu juga, seseorang lewat. Dalam
keremangan malam, nyaris saja ia menubruk
kedua orang yang sedang mencari-cari pelita
tersebut. Ia pun berlalu, tanpa mengetahui
bahwa mereka adalah orang buta.
Timbul pikiran dalam benak orang ini,
Rasanya saya perlu membawa pelita juga, jadi
saya bisa melihat jalan dengan lebih baik, orang
lain juga bisa ikut melihat jalan mereka.
Pelita melambangkan terang kebijaksanaan.
Membawa pelita berar ti menjalankan
kebijaksanaan dalam hidup. Pelita, sama halnya
dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan
pihak lain dari berbagai aral rintangan
(tabrakan!).
Sebuah pepatah berusia 25 abad
mengatakan: Sejuta pelita dapat dinyalakan dari
sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak
akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun, tak
kan pernah habis terbagi.
Bila mata tanpa penghalang, hasilnya adalah
penglihatan. Jika telinga tanpa penghalang,
hasilnya adalah pendengaran. Hidung yang
tanpa penghalang membuahkan penciuman.
Fikiran yang tanpa penghalang hasilnya adalah
kebijaksanaan.
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Pengemis : Nak sedekahnya
nak, bapak minta sedekah
Pengemis : (Cari-cari
uangkembalian) nih nak
kembaliannya.
Uril : Loh kok 8 ribu pak
Pengemis : tidak apa-apa nak
itung-itung sedekah
Uril : #Nelen uang
Preman Bertato
Pada suatu hari ada seorang
preman yang menunjukan
tato barunya kepada
sahabatnya, alkisah begini
ceritanya.

tahan menderita. Tapi di Lt. 20
dia tersadar bahwa dia belum
punya anak dan ketika sampai
di Lt. 10 dia juga tersadar kalau
belum nikah.
Kecelakaan Lebih Banyak
Yang Selamat dari
Penumpang
Pada suatu hari ada seorang
guru maematika yang sedang
mengajarkan hitung berhitung
kepada muridnya, pintas cerita
sang gurupun membuat soal
dan menayakannya kepada
murid-muridnya, alkisah
disebuah sekolah .
Pak Guru : Seandainya apabila
pesawat Boeing 747 Lion Air
dipiloti oleh penyabu, dan
mengangkut 560 orang
anggota DPR RI, meledak di
ketinggian 1000 feet dan jatuh

di pegunungan berbatu tajam
dengan kemiringan 45 derajat,
berapa kemungkinan yang
selamat ?
Murid-murid menjawab
serempak dan tegas : Yang
selamat 250 Juta rakyat
Indonesia, Bu!
Manis Atau Asem
Pembeli : Bang, berapa nih
harga 1 kg jeruk nya?
Penjual : 10ribu bu
Pembeli : ini jeruknya manis
atau asem bang?
Penjual : pasti manis bu, kalau
asem gak usah bayar deh!
Pembeli : Kalau gitu tolong
dibungkus 1 kg yang asem, ya
Penjual : #Nelen jeruk 1kg

Rawing : jhon lihat nih tangan
gue, gue baru bikin dua tato
sekaligus
Jhon : widih keren amat wing,
dapat dari mana tuh tato
Rawing : dapat hadiah dari
permen karet dan teh sisri
Jhon : #Nepuk jidat
Jontor Si Pikun
Pada suatu hari jontor yang
mendapatkan kabar bahwa
istri dan anaknya tewas secara
mengenaskan, tanpa pikir
panjang dia langsung memilih
untuk bunuh diri dengan
loncat dari Lt. 30 karena tak
- 66 / November - Desember 2013
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Penandatanganan Kerjasama Operasi Dahana - Fortress Mining Australia
Jakarta, 8 Oktober 2013

Kunjungan PT Kaltim Prima Coal ke EMC DAHANA
Jakarta, Subang, Tasikmalaya, 22 Oktober 2013

Silaturahmi Dahana dengan Panglima TNI
Jakarta, 17 Oktober 2013
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Seminar Nasional Drill & Blast Perhapi
Subang, 31 Oktober - 1 Nopember 2013
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Peringatan HUT DAHANA Ke-47
Oktober 2013
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Dedy Setiadi

Cecep R. Jayadi

Memiliki dan Menjaga Komitmen

Bekerja Itu Seperti Menyanyi
Siapa sangka, Cecep R. Jayadi, Supervisor
Keuangan Divisi Tambang Umum yang
berkantor di menara MTH Jakarta, mendapat
tugas menjadi pembawa acara (MC) pada acara
puncak HUT ke-47 PT DAHANA (Persero) di
Kantor Pusat Subang, berakhir dengan lain
c e r i t a . D i a p u n m e ny i a p k a n s e g a l a
kelengkapannya untuk nge-MC. Namun apa
yang terjadi, kehadirannya di Subang membuat
kaget karyawan lainnya karena yang bertugas
sebagai MC sudah ada.
Kekagetan Cecep
dan karyawan
lainnya terjawab
sudah ketika sesi
penghargaan,
Cecep dipanggil naik panggung dan didaulat sebagai Karyawan
Terbaik PT DAHANA (Persero) Tahun 2013.
Cecep, begitu nama panggilannya. Pria asal Tasikmalaya
ini mengaku bahwa dulu jika dirinya menjadi MC sering
membayangkan bagaimana rasanya naik panggung
dan mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah,
sekarang saya bisa merasakannya, tutur Cecep
dengan wajah sumringahnya.
Bagi Cecep, bekerja itu seperti menyanyi,
sebagaimana hobinya akan dunia tarik suara.
Menurutnya, setiap lirik yang dinyanyikan itu
harus keluar dari hati. Begitupun dengan
bekerja, semua pekerjaan dilakukan harus
dengan sepenuh hati, harmonis dan terhayati.

Dedi Setiadi, pria asal Subang ini, tidak
menyangka bahwa nama dirinya masuk dalam
daftar nama karyawan berprestasi 2013. Dedi,
begitu orang memanggilnya, didaulat maju
ke atas panggung untuk
mendapatk an penghargaan
tahunan yang biasa dilakukan
oleh PT DAHANA (Persero)
yang bertepatan dengan
p e r ay a a n H U T D a h a n a .
Alhamdulillah, saya sangat
senang sek ali, saya tidak
menyangka bisa menjadi
karyawan berprestasi ujar
Dedi, yang juga pernah
mendapat penghargaan KTT.
Pria berjenggot tipis ini,
kini menjabat sebagai
Senior Operator Unit Usaha
Nonel, menurutnya untuk
menjadi berprestasi itu
tidaklah mudah, kita harus
memiliki komitmen dan
menjaga komitmen itu sendiri.
Kerja adalah sebuah komitmen,
untuk menjadi yang terbaik
tentunya harus memiki komitmen
yang baik, yaitu menunjukan
kinerja yang baik. (SYA)

Pria berkacamata lulusan Universitas
Padjajaran ini percaya bahwa kesuksesan itu
bisa diraih siapa saja, asal terus berusaha
dengan dibarengi doa dan rasa bersyukur.
Yang paling penting adalah bersabar, karena
semua itu akan indah pada waktunya,
ujarnya.
Sebelumnya, Cecep pernah
mendapatkan penghargaan Karyawan
Teladan Triwulanan untuk lokal Kantor
Dahana Jakarta. Tahun ini, selain
mendapat penghargaan karyawan
terbaik, Cecep mendapat hadiah istimewa
dari perusahaan yaitu menjalankan
Umroh ke tanah suci. (SYA)
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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 bahan peledak
pertahanan.

Serving the nation better!
Inovasi menjadi kata inti DAHANA untuk terus
berkembang baik dari segi produk baru maupun
proses yang lebih efisien.
DAHANA telah berhasil mendirikan Pabrik
Cartridge Emulsion, On-site Plant, ANFO, Pabrik
Detonator Electric dan Non-electric, Pabrik
Ammonium Nitrate, solution dan Pabrik Booster,
serta mendirikan gudang penyimpanan bonded
magazine.

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
Pada tahun 2012, DAHANA menyelesaikan
ASEAN.
pembangunan fasilitas pengembangan dan
Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini
manufaktur terbesar di ASEAN yang dinamakan
berawal dari proyek Angkatan Udara Republik
Energetic Material Center (EMC) berlokasi di
Indonesia (AURI) pada tahun 1966 yang dikenal
Subang, Jawa Barat.
dengan Proyek Menang, berlok asi di
DAHANA sadar tumpuan perusahaan terletak
Tasikmalaya, Jawa Barat.
pada pengelolaan sumber daya manusia yang
Kemudian, pada tahun 1973 diresmikan menjadi
mumpuni, sistem manajemen yang efektif, dan
Perusahaan Umum DAHANA berdasarkan
tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini
Peraturan Pemerintah No. 36/1973. Terakhir,
ditunjukkan dengan komitmen manajemen PT
ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan pada
DAHANA (Persero) melalui Kebijak an
tahun 1991.
Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja
DAHANA telah teruji dan terbukti mampu dan Lingkungan serta sertifikasi ISO 9001:2008,
menyediakan jasa peledakan terpadu untuk ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007 yang
berbagai kebutuhan dan kondisi secara telah diperoleh perusahaan.
memuaskan, termasuk bench blasting, trench
Dalam era lahir kembali, DAHANA ingin melayani
blasting dan underwater blasting yang cukup
negeri lebih baik dengan menjadi mitra
kompleks. DAHANA mampu menangani proses
pemerintah dalam pengembangan industri
peledak an secara lengk ap mulai dari
pertahanan di tanah air. SERVING THE NATION
perancangan, kalkulasi, persiapan drill hole,
BETTER!
konfigurasi peledakan, penyediaan bahan
peledak, pelaksanaan peledakan, hingga
pengamanan operasional.

Pabrik DAYAGEL

Pabrik DANFO

Pabrik DAYADET ELECTRIC

Pabrik DAYADET NON ELECTRIC

Pabrik SHAPED CHARGES

Pabrik DAYAPRIME

Pabrik DABEX

