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DAHANA Resmikan
OSP Baru di Kalimantan

NARSIS:
Kartini DAHANA,
Membumikan DAHANA

Ikuti Pameran Pertahanan,
DAHANA Seriusi Sektor Defence Related

Dari Redaksi
Ada pula, berita dari Divisi Kuari & Konstruksi

Pembaca yang Budiman,
PT DAHANA (Persero) baru saja meresmikan
OSP DAHANA ke-9 di Sanga-Sanga, Kalimantan
Timur. Sebuah kecamatan yang ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara, pernah mencapai
masa keemasannya pada 1930 dan selama

yang pada 2014 ini menargetkan laba hingga
satu triliun.
Dalam musibah banjir yang menimpa
Indonesia beberapa waktu lalu, DAHANA juga
mengadakan bakti sosial sebagai kepedulian
DAHANA

a w a l - a w a l

z

kepada

masyarakat

kemerdekaan.
Kala itu Sanga-

di

Jakarta mau pun di
Subang. Hingga,
rubrik yang selalu

sanga sangat
gemerlap dan
dikatakan sebagai

dinanti-nanti

salah satu kota

yakni rubrik

metropolitan di

Narsis. Kali ini
Dfile akan
mengangkat

Kesultanan Kutai
Kartanegara.

seorang
karyawan

Untuk itu, tak
salah redaksi Dfile
edisi ke-68

DAHANA
y a n g

memberitakan
semarak peresmian

m e n j a d i
pembicara dari
Asia satu-satunya

dan pembangunan On Site
Plant (OSP) yang dilakukan di Kota
yang besar pada era kolonial berkat
ditemukannya sumber minyak louise 1. Tahun
ini, banyak proyek pembangunan yang
dilakukan oleh DAHANA merupakan bukti
semakin membuminya DAHANA.
Berita selanjutnya hadir dari Kotabangun,
Kalimantan Timur, dimana DTU II melanjutkan
proyek tambang sebelumnya. Di daerah dekat
pemukiman warga ini, DAHANA bukan hanya
sekedar menambang tapi juga ikut
berpartisipasi dalam kehidupan warga sekitar.
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di Denver, Amerika Serikat
dalam Forum ISEE. Siapakah dia? Silahkan
baca di rubrik Narsis. Selamat membaca.
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Kualitas, Kunci DAHANA Memenangkan Persaingan
Tentu semua orang mengenal perang dingin.
Perang yang terjadi pasca 1946-1990. Perang
ini melibatkan dua negara adidaya yakni
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berbeda dengan
perang dunia sebelumnya yang mengutamakan
perang terbuka atau kontak fisik, perang dingin
lebih mengutamakan persaingan di segala sendi
kehidupan. Perang ini akhirnya dimenangkan
oleh Amerika Serikat, setelah runtuhnya Uni
Soviet pada 1990. Pertanyaan yang muncul
kemudian, kenapa Amerika bisa
memenangkannya? Dari luas wilayah,
pendapatan per kapita hingga pembuatan
senjata bahkan roket, Uni soviet jauh lebih
banyak dibanding Amerika?

sebaliknya dilakukan oleh Amerika. Mereka
menggunakan riset terlebih dahulu kemudian
menginovasikannya hingga semua produk yang
mereka buat nyaris tanpa cacat dan tidak
banyak menghabiskan anggaran negara.

Tak banyak yang menyadari , Amerika bisa
menang bukan hanya kehebatan dalam
berdiplomasi tapi mereka bisa menang karena
kualitas pertanian mau pun teknologinya lebih
baik. Uni Soviet, banyak membuat roket atau
pun senjata tetapi banyak dari yang mereka
produksi hasilnya mengecewakan. Dan, banyak
sekali menghabiskan anggaran untuk proyek
cuma-cuma itu. Hingga membuat
perekonomian negara morat-marit. Sedangkan,

Seperti yang dikatakan oleh karyawan
DAHANA, Agus Setiabudi saat menjadi
pembicara pada forum ISEE di Amerika Serikat,
Tanpa kualitas, mustahil DAHANA bisa
memenangkan persaingan industri bahan
peledak dari berbagai negara yang sudah
b e r p e n g a l a m a n , u j a r n y a . D e n g a n
mengedepankan kualitas, sudah pasti DAHANA
akan mendapat goodwill dari pihak lain dan
akan siap memenangkan persaingan di pasar
global.

Dari pemaparan di atas, terlihat sangat
pentingnya hukum kualitas terlebih bagi industri
bahan peledak. Produk bahan peledak sangat
erat dengan inovasi dan produksi. Terlebih saat
ini, Indonesia akan memasuki era pasar bebas
dengan ACFTA pada 2015. Bila DAHANA ingin
menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau
bahkan dapat menguasai pasar asing maka
sudah barang tentu DAHANA mesti terus
meningkatkan kualitasnya.

(kika) Bambang Agung (Direktur Operasi), F. Harry Sampurno (Direktur Utama), Heri Heriswan (Direktur
Teknologi & Pengembangan), Susilo Hertanto (Direktur Keuangan & SDM).

Komposisi Baru Direksi DAHANA
Kekosongan jabatan salah satu direksi
Dahana terjawab sudah. Setelah Budi Antono
menyelesaikan masa tugasnya sebagai Direktur
Operasi terhitung 14 Januari 2014, praktis
kendali perusahaan dipegang oleh Direktur
Utama dengan dua direksi lainnya.
Melalui surat keputusan Menteri BUMN No.
SK-41/MBU/2014, Heri Heriswan yang
sebelumnya menjabat Deputi Direktur
Perencanaan Perusahaan dan Logistik ditunjuk
menjadi direktur di DAHANA. Dalam surat
keputusan tersebut juga disebutkan perubahan
nomenklatur dimana hanya disebutkan Direktur
Utama dan Direktur saja.
Dalam prakteknya, untuk efektivitas
manajemen, Direktur Utama F. Harry Sampurno
membagi tugas masing-masing direktur.
Bambang Agung yang sebelumnya menjabat
Direktur Teknologi & Pengembangan didaulat
menjadi Direktur Operasi menggantikan Budi
Antono. Heri Heriswan yang baru diangkat
mengisi posisi yang ditinggalkan Bambang
Agung menjadi Direktur Teknologi &
Pengembangan. Sementara itu, Direktur
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Keuangan & SDM masih tetap dijabat oleh Susilo
Hertanto.
Direktur Utama: F. Harry Sampurno
Direktur Operasi: Bambang Agung
Direktur Keuangan & SDM: Susilo Hertanto
Direktur Teknologi & Bang.: Heri Heriswan
Sementara itu, posisi Deputi Direktur
Perencanaan Perusahaan & Logistik yang
ditinggalkan Heri Heriswan diisi oleh Yusep
Nugraha. Sebelumnya, Yusep menjabat
Koordinator Proyek Khusus dan bertugas di
Jakarta.
Pergantian struktur ini diyakini tidak akan
merubah pola pelayanan dan kerjasama yang
telah terjalin baik selama ini dengan
stakeholders. Bahkan diharapkan akan menjadi
lebih meningkat sehingga kepuasan dalam
pelayanan bahan peledak berikut jasa
pendukung yang dilaksanakan oleh DAHANA
akan lebih dirasakan oleh seluruh stakeholder.
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Senior DAHANA Resmi Bergulir
Program Senior DAHANA, menurut Bambang
Agung, merupakan program yang mulanya
digagas oleh kaum muda yang berada di
DAHANA. Melalui Humas, akhirnya program ini
sudah bisa digulirkan.
Senior DAHANA ini merupakan program atas
usulan dari anak muda DAHANA, ujar Bambang
Agung kepada Dfile.
Program Senior DAHANA, tambah Bambang
Agung, mampu membantu memberikan
penyadaran kepada karyawan lainnya untuk
sehat jasmani, dan begitupun dengan seni, bisa
menyehatkan jiwa.
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT
DAHANA (Persero) Bambang Agung,
meresmikan program kegiatan pengembangan
seni dan olah raga PT DAHANA yang disingkat
Senior Dahana, Jumat (14/2). Acara seremoni
yang dihelat di Gedung Bale Dahana ini dihadiri
oleh karyawan yang berada di kawasan
Energetic Material Center (EMC), Jl. Raya Subang
 Cikamurang.

Untuk menandai dimulainya program Senior
DAHANA, secara simbolis Bambang agung
memberikan alat olah raga kepada para
koordinator cabang, dilanjutkan serve bola
pertama pada tenis meja.
Ada beberapa cabang olah raga yang
digiatkan dalam program ini yakni, bulu tangkis,
futsal, tenis meja dan tenis lapangan, Volly ball,

basket, renang, serta olahraga bersepeda dan
senam. Sedangkan di bidang seni terdapat band,
vocal group dan nasyid.
Menuju Ajang PORSENI BUMN
Program pengembangan seni dan olahraga
(Senior) DAHANA bakal menjadi wadah
terlahirnya para pecinta olahraga dan atlet di
PT DAHANA (Persero). Pasalnya, program yang
baru dilaunching pada 14 Februari 2014 ini
merupakan program kegiatan karyawan yang
akan rutin dilaksanakan setiap minggunya.
Masing-masing cabang olahraga dan seni
memiliki jadwal latihan tersendiri. Menurut
rencana, kegiatan Senior di Subang untuk
latihan tenis meja, basket, bulu tangkis dan
volley ball serta latihan seni akan difokuskan di
Gedung Bale DAHANA. Sementara untuk
kegiatan olahraga renang, futsal dan tenis
lapangan akan dilaksanakan di sasana olahraga
terdekat.
Holly Alifiah, Senior Manager Pelayanan
Korporasi, sekaligus penanggung jawab
Program Senior DAHANA, memaparkan bahwa
dengan terlaksananya kegiatan senior
diharapkan tumbuh karyawan berbadan sehat
dan memiliki prestasi.

Direktur Teknologi & Pengembangan Bambang Agung menyalami koordinator cabang olahraga dalam
program SENIOR DAHANA.
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Senior pun harus menjadi ajang untuk
mengukir prestasi karyawan, dibidang seni dan
olahraga, ujar Holly Alifiah.
Lebih jauh, Bambang Agung, Dirtektur
Teknologi & Pengembangan PT DAHANA
(Persero) mengatakan dalam sambutan Kick Off
program Senior DAHANA, bahwa jangka
panjang program ini untuk mencari dan melatih
para karyawan yang memiliki bakat dibidang
seni dan olah raga. Nantinya mereka sudah siap
untuk berkompetisi dengan instansi lain bahkan
bertanding di PORSENI BUMN.
Andai saja kegiatan senior ini berjalan secara
kontinyu, saya jamin, kalo ada instansi yang
mengajak bertanding atau bahkan ikut PORSENI
BUMN, kita tidak akan kesulitan mencari orang
yang mau ikut bertanding, terang Bambang
Agung.
Dengan dimulainya program seni dan olah
raga di DAHANA, Bambang Agung berpesan
kepada seluruh karyawan yang berminat untuk
ikut serta dalam latihan, agar terus bersemangat
berlatih dan berolahraga, meski dengan fasilitas
yang sangat terbatas.
Jangan hangat-hangat tahi ayam, rame di
awal kemudian vakum. Saya ingin ini terus
berjalan secara kontinyu. Jangan mandek karena
kurangnya fasilitas, tegasnya. (SYA)
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Era Persaingan Bebas Tahun 1976-1982,
industri bahan peledak memasuki Era
Persaingan Bebas.
Pengguna akhir (end user) diizinkan
melakukan impor melalui perusahaan
perantara. Saat itu, terdapat kurang lebih 25
perusahaan yang bergerak di sektor ini.
Keadaan carut marut industri bahan
peledak membawa ke Era Monopoli yang
berlangsung pada 1982-1994. Dengan paying
hukum Keppres No. 27/1982, DAHANA ditunjuk
sebagai satu satunya perusahaan yang dapat
m e n gi m p o r, m e m p ro d u k s i d a n
mendistribusikan bahan peledak
Memasuki tahun 1997, terbitlah Era
Keterbukaan (1997-Sekarang). Hal ini ditandai
dengan munculnya perusahaan-perusahaan
swasta nasional yang mengais keuntungan dari
bisnis ini. Sebut saja pada 1994, pemerintah
memberikan ijin untuk MNK (Bimantara) dan
pada 1997 izin dikeluarkan untuk Tri Daya Esta
(TDE).
Tahun 2000an

From Nothing Tobe Something
Sebuah Dongeng Transformasi Perusahaan

Lingkungan Usaha pada awal 2000an
memiliki karakteristik tersendiri. Saat itu,
pelanggan semakin concern terhadap
pelayanan yang kurang baik dari DAHANA.
Bahkan, beberapa pelanggan bersifat swinger
dan sensitif terhadap harga.

Sementara itu, hubungan DAHANA dengan
pemasok/partners memburuk seiring debt
overdue. Hal ini ditambah dengan tidak adanya
substitusi teknologi. Untuk mensiasati kondisi
ini, manajemen bergerak mencari pemasok baru
dan merestrukturisasi hutang perusahaan.
Dari sudut persaingan/entry barrier, kondisi
mudahnya ijin menjadi importir handak (saat
itu terbit 6 ijin baru), sistem penyediaan paket
lengkap termasuk onsite plant dan jasa-jasa
terkait didalamnya serta maraknya perusahaan
lokal dengan pemasok asing kian
menjepitposisi manufaktur DAHANA.

Dari Pabrik Dinamit Menjadi Penyedia Handak Terintegrasi;
Belajar dan Tumbuh karena Persaingan

Banyak yang beranggapan DAHANA,
BUMN industri strategis yang memproduksi
bahan peledak (handak) masih menerapkan
praktek monopoli dalam bisnis bahan
peledaknya di Indonesia.

Padahal, sejak tahun 1995 DAHANA telah
mempunyai pesaing swasta dan bahkan
setelah 1998, pasar bahan peledak yang
sangat berbahaya ini terbuka lebar dengan
banyak pemain termasuk industri handak
asing nomor wahid di dunia.
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Perkembangan Bisnis Bahan Peledak
Perkembangan bahan peledak di Indonesia
teruntai panjang semenjak era penjajahan
hingga saat ini. Pada era Penjajahan, bahan
peledak hanya untuk orang Belanda yang diatur
dengan Ordonansi 1893. Kemudian, memasuki
Era Kemerdekaan (1945  1965) kegiatan
importasi dan perdagangan handak diatur
dengan UU Darurat/ 1951.
Memasuki Era Industri (1966  1976),
ditandai dengan pendirian Pabrik dinamit
(Proyek Menang AURI) yang menjadi Perum
DAHANA berdasarkan PP 36/1973 dan
kemudian menjadi PT DAHANA (Persero)
berdasarkan PP 17/1991.
- 68 / Maret - April 2014
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persaingan. Sementara itu, perubahan
organisasi menjadi divisional yang tumpang
tindih dan tidak didukung oleh sistem
produksi/pengadaan dan sistem pemasaran
yang jelas turut berkontribusi pada kekacauan
Organisasi.

Pada masa ini, pesaing yang semakin kuat
gencar menyerang kantong-kantor operasi
DAHANA seperti di Karimun, dan Banjarmasin.
Namun, DAHANA tidak patah arang,
berkolaborasi daripada kompetisi dan mencari
konsep kerjasama baru menjadi pilihan.
Hantaman di atas dari luar, posisi internal
perusahaan saat itu tidak kalah gentingnya.
Menurunnya tingkat penjualan sejak 1998
mengakibatkan turunnya laba karena tekanan

Kondisi lainnya berupa terjadinya mismatch
dalam proses bisnis, antara fixed term untuk
supply dengan penjualan konsinyasi sehingga
terjadi payment lagging antara 90-180 hari.
Kemudian, sistem pengadaan kurang efisien
dan tidak terkoordinasi, sehingga terjadi slow
moving items disamping jumlah (kuantitas)
sering melebihi persediaan yang optimal.
Dari aspek lain, efektivitas penagihan piutang
(collectibility ratio) saat itu terbilang rendah
sehingga kondisi cashflow menjadi kacau dan
solvabilitas rendah. Adanya investasi relatif besar
Rp. 11,3 milyar pada 2000 untuk peralatan
produksi tanpa ada sumber dana yang jelas
mengakibatkan berkurangnya modal kerja
secara signifikan. Default hutang baik kepada
Negara/pemegang saham yaitu dividen, DPS,
supplier maupun pihak ketiga lainnya semakin
membengkak dan menyesakkan nafas
perusahaan. Satu hal lagi, budaya
monopoli/duopoli yang sangat kental
menyebabkan kompetensi SDM yang rendah
saat itu.
Keluar dari Pusaran Badai
Bandul perubahan terus bergerak. Setelah
era reformasi terbitlah Keppres 125/1999 yang
memberi wewenang kepada Menteri
Pertahanan untuk menerbitkan ijin badan usaha.
Te r c a t a t p a d a 2 0 1 2 m e n e l u r k a n 2
importir/produsen, 7 importir, 1 hanya distribusi
dan 1 KNI. Tahun berikutnya, Permenhan 36
mengatur badan usaha untuk menjadi INDUSTRI
BAHAN PELEDAK.

PT DAHANA meredefinisi peran dan
fungsinya menjadi penyedia jasa (service
provider) di bidang produksi dan pemanfaatan
handak dalam sektor pertambangan umum,
migas dan konstruksi. Ditetapkanlah sasaran
dalam lima tahun ke depan. Sasaran tersebut:
Perusahaan yang sehat dengan kredibilitas yang
tinggi, memenuhi target yang ditetapkan
Pemegang Saham, Jumlah SDM kompetensi
inti 50% dari total karyawan dan Engineering
center mampu mendukung kegiatan usaha.

Kondisi persaingan yang semakin ketat
tersebut disikapi oleh DAHANA dengan
melakukan "turn-around" transformation sejak
tahun 2002 yang mulai memperlihatkan hasil
sejak tahun 2006. Hal ini ditandai dengan
dimulainya pembangunan "operational
excellence" yang berhasil memulihkan eksistensi
BUMN ini di pasar handak dalam negeri serta
bergegas memulai ekspor sejak tahun 2008.
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Tumbuh menjadi Sesuatu
Tanpa bantuan modal pemerintah, DAHANA
akhirnya berhasil mewujudkan pembangunan
Energetic Material Centre (EMC) diatas lahan
600 Ha di daerah Subang, JawaBarat pada tahun
2012 lalu.

Tra n sfo rma si in i ber tu ju a n u n tu k
mengukuhkan posisi perusahaan sebagai service
provider yang terintegrasi, memperluas pasar,
membangun aliansi strategis dengan para
pemasok dan pelanggan, serta
m e n d i ve r s i f i k a s i k a n u s a h a DA H A N A .

Sayangnya kondisi sektor pertambangan
termasuk migas sebagai pasar utama DAHANA
justru mengalami trend penurunan bahkan
cenderung mandek sejak adanya gonjangganjing soal kewajiban "smelter" serta anjloknya
harga batubara dan emas beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2013, DAHANA mendapatkan
berbagai penghargaan sebagai 2nd runner-up
dari ASEAN Energy Award untuk bangunan EMC,
anugerah 3 penghargaan dari "Innovation for
Indonesia" dan terakhir mendapat sebagai salah
satu BUMN bidang industri yang berdaya saing
terbaik.

Namun DAHANA berhasil menunjukkan
bahwa BUMNpun mampu mengantisipasi kodisi
persaingan maupun kondisi pasar yang selalu
bergejolak. Sepanjang 2013, DAHANA terus
melanjutkan program transformasi yang dimulai
tahun 2002.

DAHANA juga terus mengembangkan
serangkaian inovasi produk seperti dayagel sivor
dan terakhir handak FRG (for reactive ground)
yang melengkapi pendaftaran 22 paten/HaKI
selama 10 tahun terakhir dimana 18 diantaranya
sudah resmi/sah (granted).
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Untuk melayani para pelanggan dengan
lebih baik, selama tahun 2013, DAHANA telah
membangun 3 unit On Site Plant (OSP) di jobsite
ADARO, Kalsel dengan teknologi continous
systemÊ(diresmikan Juli 2013) dan jobsite
Kasongan, Kalteng (dioperasikan Desember
2013) dan terbaru di jobsite ABN, Sanga-sanga,
Kaltim. Dengan demikian saat ini DAHANA
mengoperasikan 9 OSP dengan 32 jobsite
diseluruh Indonesia.
Selama 10 tahun terakhir DAHANA juga
berhasil melakukan ekspansi produksi berbagai
jenis handak termasuk detonator listrik, nonlistrik, emulsi dan terakhir booster dan
pengembangan handak militer.

(SDM) yang berkualitas lebih tinggi. DAHANA
senantiasa meningkatkan kualitas SDM-nya
melalui suatu proses pelatihan yang terusmenerus. Melalui pelatihan-pelatihan itu,
kualitas sumber daya khususnya mereka yang
menangani produksi dan inovasi produk bahan
peledak, semakin tinggi setiap tahun.
Perusahaan juga membuka peluang seluasluasnya bagi karyawan yang berprestasi untuk
mendapatkan promosi dengan jenjang karier
yang kompetitif.

Manajemen sangat meyakini bahwa semua
pertumbuhan dan perkembangan perusahaan
dalam mewujudkan visi dan misi hanya terjadi
ketika didukung oleh sumber daya manusia

- 68 / Maret - April 2014
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Penyelesaian pembangunan On Site Plant
menjadikan layanan peledakan di site KBK jauh
lebih berkualitas dalam hal ketepatan waktu. (OSP) ini merupakan bukti komitmen dari
Petrosea dan DAHANA. Kami juga berharap
untuk tetap memperhatikan masalah K3LH,
Diresmikan Dirjen Pothan Kemhan RI ujarnya. Masih menurut Rajaram, penyelesaian
OSP ini memang mengalami keterlambatan
Beroperasinya OSP di Sanga-Sanga ini
karena masalah amdal akibat kenaikan jumlah
diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal
produksi batubara milik PT ABN.
Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Timbul Siahaan pada 4 Maret 2014.
Project Manager PT Petrosea Trevor Newey
mengungkapkan bahwa fasilitas OSP yang
Dalam sambutannya, F. Harry Sampurno
dibangun ini dalam kondisi baik dan
menyebutkan, OSP yang berada di Sanga-Sanga
dioperasikan secara profesional oleh DAHANA.
ini merupakan yang ke-9 yang dioperasikan
Hal ini terbukti dari first blasting kemarin,
oleh Dahana. OSP ini menggunakan teknologi
hasilnya bagus, tuturnya dihadapan undangan.
terbaru Dahana, ujarnya.
Dirjen Pothan Timbul Siahaan juga
Sementara itu, PT Adimitra Baratama
menyambut positif kerjasama antara DAHANA
Nusantara (ABN) menyambut baik
 Petrosea  ABN. Semoga kerjasama ini terjalin
pembangunan OSP ini. Hal ini seperti
dengan baik, dan selalu menjaga kualitas
disampaikan oleh Project Manager PT ABN
layanannya, pungkasnya.
Duraisamy Rajaram.

DAHANA Resmikan (Lagi) OSP Baru di Kalimantan
Ekspansi bisnis DAHANA menakdirkan
BUMN bahan peledak ini hadir di Sanga-sanga,
Kalimantan Timur. Adalah PT Petrosea,
konsumen yang menggaet DAHANA untuk
mengerjakan projek peledakan di tambang batu
bara milik PT Adimitra Baratama Nusantara
(ABN), yang terletak di Sanga-sanga.
Sedikit berbeda dengan lokasi site project
DAHANA lainnya, proses penambangan dengan
teknik peledakan merupakan hal baru di SangaSanga. Sebelumnya, penambangan dilakukan
dengan proses ripping menggunakan alat berat.
Namun, usaha owner untuk meningkatkan

produksi akhirnya membawa tambang batubara
ini segera beralih ke teknik peledakan yang jauh
lebih efisien untuk volume besar.
Dalam mendukung operasi di site baru ini,
tidak tanggung-tanggung DAHANA langsung
menempatkan On Site Plant (OSP) beserta unit
M o b i l e M i x i n g Tr u c k- ny a . D a l a m
pembangunannya, meski sempat mengalami
keterlambatan hingga dua bulan dari target
awal kerena terkendala perizinanan, OSP ini
akhirnya bisa dioperasikan secara resmi pada 4
Maret 2014.
Menggunakan inovasi teknologi batch
system, OSP baru berkapasitas 8 ton lebih ini
mampu memproduksi Dahana Bulk Emulsion
(Dabex) hanya dalam waktu kurang dari 3 jam.
Selain kecepatan dalam hal pemprosesan
Amonium Nitrate, General Manager DTU 1 Herry
Sudaryanto mengungkapkan, proses transfer
emulsi matrix dari storage tank ke unit Mobile
Mixing Unit (MMU) juga bisa mempersingkat
waktu transfer dengan sangat efisien.
Menggunakan tekanan pompa 4 bar, OSP ini
hanya membutuhkan waktu 80 detik untuk
setiap ton emulsi yang ditransfer, proses ini
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Pernyataan ini kontan membuat Wapres
sumringah. Saya bangga dengan produk bahan
peledak dalam negeri dan yang pasti sudah
diakui kualitasnya oleh negara lain, ungkap
Wapres.
Hal senada juga disampaikan oleh Menhan.
Jika negara lain sudah memakai produk
DAHANA, sudah seharusnya pemerintah
memakai produk DAHANA juga. Tak perlu
import dari luar negeri, seloroh Menhan.

tegasnya. Saat ini, produk-produk komersial
DAHANA telah melanglangbuana ke
mancanegara, seperti produk Dayagel Series
dan Shaped Charges. Giliran produk-produk
pertahanan yang gencar dipasarkan dan siap
diserap pasar dunia.

Ikuti Pameran Pertahanan,
DAHANA Seriusi Sektor Defence Related
Dalam dua bulan berturut-turut DAHANA
mengikuti dua event pameran pertahanan,
Apsdex 2014 di Jakarta dan Defence Services
Asia (DSA) di Kuala Lumpur.
Dalam rangka menaklukkan pasar regional,
DAHANA turut serta dalam Paviliun Indonesia
di Pameran Defence Services Asia (DSA) yang
berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pameran yang dihelat di PWTC ini berlangsung
mulai 14  17 April 2014. Sebanyak 15
perusahaan Indonesia yang bergerak di industri
pertahanan ikut dalam pameran Defence
Services Asia (DSA) 2014 ini.
Pameran akbar industri pertahanan di ASEAN
ini digelar dua tahun sekali. Tentu turut sertanya
perusahaan ini diharapkan bisa membuka mata
negara-negara di ASEAN, bahwa industri
pertahanan Indonesia punya produk berkualitas.
"Ini menunjukkan bahwa kita bisa bicara di
tingkat regional," kata Wamenhan Sjafrie
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Sjamsuddin yang merupakan ketua delegasi
Indonesia dalam pameran yang digelar di
Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (17/4/2014).
Langkah pemerintah mendorong industri
pertahanan bisa berkembang pesat ini
mendapat sambutan positif. 5 Perusahaan
BUMN yakni PT DAHANA, PT Dirgantara
Indonesia, PT LEN, PT Pindad, dan PT Kodja
Bahari serta 10 perusahaan swasta nasional
yakni PT Famatex, PT Lundin Industry Invest,
PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT
Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi,
PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda
Persada, PT Persada Aman Sentosa, dan PT
Daya Radar Utama pun membangun booth
dan memamerkan produk dan kemampuan
mereka.
President dan CEO PT DAHANA (Persero)
F Harry Sampurno berharap produk-produk
pertahanan Indonesia bisa berbicara di luar
negeri. Indonesia tak kalah dengan aneka
produk yang ditawarkan negara maju,
- 68 / Maret - April 2014

Namun tentu seperti yang disampaikan
Wamenhan Sjafrie, industri pertahanan
Indonesia harus bisa memberikan kualitas dan
produk yang handal. "Tantangan Indonesia
menunjukkan optimalisasi dan kualitas lebih
tinggi serta volume lebih besar," tutup dia.
Dayagel Sivor DAHANA ke Timor Leste
Sebelumnya, Rabu (19/03), Kementerian
Pertahanan RI kembali menggelar Jakarta
International Defence Dialogue (JIDD) 2014 di
Jakarta Convention Centre (JCC). JIDD
merupakan forum dialog pertahanan yang
mempertemukan para pemimpin perwira
militer, akademisi dan pembuat kebijakan dari
seluruh wilayah se-asia pasifik dan delegasidelegasi negara asia, Eropa dan Amerika.

Industri bahan peledak memang sangat
penting, terlebih dalam JIDD dikemukakan
tentang pentingnya menjaga teritorial laut
negara. Karena, awal muncul konflik pertama
diseluruh dunia adalah melanggar batas lautan.
Tadi Pak wapres bilang pentingnya penjagaan
laut mulai dari prajurit, kapal perang dan bahan
peledaknya, ungkap Bambang Agung, Direktur
Teknologi & Pengembangan.
Pria yang akrab disapa Agung ini
menjelaskan bahwa momen JIDD kali ini
menjadi sangat penting bagi DAHANA untuk
Show Off. Tahun ini DAHANA sudah mampu
unjuk gigi dengan mulai diliriknya produk
DAHANA oleh militer luar negeri. Dengan
rutinnya keikutsertaan DAHANA di APSDEX,
DAHANA ingin membumikan produknya ke
mancanegara, tutup Agung kepada DFile.
(berbagai sumber)

Selain menggelar dialog, acara ini juga
menyelenggarak an pameran industri
pertahanan seperti alutsista dan bahan peledak
yaitu Asia Pacific Security and Defence Expo
(APSDEX). Sebagai industri pertahanan di
bidang bahan peledak, DAHANA turut serta
dalam kegiatan tersebut.
Selain untuk diserap pasar domestik, produk
DAHANA juga telah diekspor ke mancanegara.
Hal ini diakui sendiri oleh Perdana Menteri Timor
Leste, Xanana Gusmao yang ketika itu bersama
Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro
dan Wakil Presiden Boediono mengunjungi
booth DAHANA. Negara k ami sudah
mengimpor produk PT DAHANA, ucap Xanana.
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Pusdik Intelkam Polri Ajak Siswanya
Tinjau DAHANA
Bahan peledak dan senjata api, merupakan
salah satu barang yang diatur dalam ketentuan
hukum. Pembuatan dan penggunaanya
senantiasa diawasi oleh pihak berwajib. Dan
Polisi adalah salah satu instansi yang intens
dalam mengawasi kedua jenis barang tersebut.
Untuk menciptakan tenaga professional,
Polri mengirimkan 23 anggotanya untuk
mengunjungi Kampus Dahana pada Selasa, 8
April 2014. Salah satu tujuan dari kunjungannya
itu, mereka mencari tahu serta mempelajari
produk handak yang dibuat oleh PT DAHANA
dan mempelajari sistem pergudangan
handaknya. Pasalnya, 23 anggota Polri ini
merupakan siswa yang tengah menjalankan
pendidikan dan pengembangan spesialis
pengawasan senjata api dan bahan peledak
(Dikbangpes Wasendak) yang dilaksanakan di
Pusat pendidikan Intelkam, Soreang-Bandung.

Siswa Sesko AU dan Pusdik Polri
Melakukan Riset di DAHANA
Kampus Dahana kedatangan tamu 46 siswa
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara
(SESKOAU). Mereka adalah perwira menengah
yang tengah mengikuti kursus Staf Matra Udara
Angkatan ke-1 Tahun 2014.

DAHANA ke depan tengah mempersiapkan
berdirinya pabrik Propelant, untuk memenuhi
kebutuhan handak milter sebagai pertahanan
negara, terang Pudji Suprapto dalam
presentasinya.

Kunjungan mereka ke Pusat pengembangan
bahan berenergi tinggi PT DAHANA ini untuk
mendengar langsung perkembangan handak
yang di produksi oleh DAHANA. Siswo
Pudjiatmoko, Sekretaris Lembaga SESKOAU
yang ikut ser ta dalam kunjungan ini
mengatakan bahwa para siswa yang telah dibina
sejak 9 Januari 2014 ini, tengah mengumpulkan
data untuk riset.

Pudji pun mengungkapkan keterlibatan
Dahana dalam pembuatan handak militer
seperti Blast Effect Bom untuk kebutuhan latihan
angkatan Udara, serta bom P 100 L yang
dipersiapkan untuk amunisi Skuadron Shukoi.

Deden Ardian, instruktur pembimbing
mengatakan, siswa yang berasal dari 23 polda
se-Indonesia ini tengah melakukan studi
banding serta mensinkronkan apa yang didapat
di kelas dengan di lapangan. Mereka harus
tahu jenis produk komersil dan mampu
meninjau langsung pabrik handak, agar
nantinya bisa direalisasikan di wilayahnya kata
Deden Ardian kepada Dfile.

Lebih jauh, Deden menerangkan. Kunjungan
siswa Pusdik Intelkam merupakan kunjungan
kesekian kalinya, hampir setiap tahunnya siswa
yang menempuh pendidikan Wasandek selalu
dibawa ke PT DAHANA. Meski satu hari,
kunjungan kita kesini (PT DAHANA) bisa
bermanfaat untuk siswa. Sedikitnya mereka jadi
tahu jenis handak komersil dan sistem
pergudangan handak yang ada di lapangan
terangnya.
PT DAHANA (Persero), hampir setiap
bulannya mendapat kunjungan, mulai dari
konsumen bahkan para peneliti dari mahasiswa,
akademisi, parktisi dan juga dari kalangan TNI
dan Polri. Deretan panjang ini membuktikan
bahwa Dahana tengah concern dan fokus
membangun Energetic Material Center (EMC)
untuk kepentingan bangsa. (Sya)

Mereka tengah mengumpulkan data untuk
riset tentang perkembangan handak di
Indonesia. Nantinya hasil riset ini akan mereka
presentasikan pada seminar akhir, kata Siswo
Pudjiatmoko kepada Dfile, Rabu, 19 Februari
2014.
Para siswa ini pun mendapat penjelasan
perkembangan produk handak yang di buat
oleh DAHANA dari Pudji Suprapto, Kepala EMC
DAHANA.
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Delegasi Bisnis Timur Tengah
Akan Mengunjungi Kampus DAHANA
Kampus DAHANA akan menjadi salah satu
lokasi kunjungan delegasi Timur Tengah Oktober
2014 nanti. Agenda kunjungan yang digagas
oleh Kementerian Luar Negeri ini bermula ketika
Kasubdit Ekubang II Direktorat Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri Tjoki Aprianda Siregar
berkunjung ke Kampus Dahana pada Rabu 17
April 2014.
Direktorat Timur Tengah ( TimTeng)
Kementerian Luar Negeri rencananya
mengundang para pejabat pemerintah,
pengusaha dan jurnalis asal Timur Tengah untuk
berkunjung ke Indonesia dan meninjau
langsung perusahaan industri strategis
Indonesia, satu diantaranya adalah PT DAHANA
(Persero), perusahaan plat merah penghasil
bahan peledak.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT
DAHANA (Persero), Heri Heriswan, menyambut
baik rencana tersebut. "Secara pribadi saya
merespon baik atas rencana Kemenlu itu,
mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik
untuk bisa memasarkan produk kita ke Timur
Tengah," kata Heri Heriswan.
Heri pun berharap jika agenda ini terlaksana,
ada diantara tamu tersebut yang menjadi
konsumen DAHANA.
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Timur
Tengah Kemenlu, pada bolan Oktober nanti
akan mengajak investor potensial dari 19 Negara
Timur Tengah berkunjung ke Indonesia untuk
meninjau langsung perusahaan strategis yang
ada di empat kota yakni, Bandung, Subang,
Surabaya dan Solo. Perusahaan strategis
tersebut diantaranya PT DAHANA, PT Pindad
dan PT Dirgantara Indonesia. (Sya).

2014, Divisi Kukon Targetkan 1 Triliun
PT DAHANA (Persero) memberikan
penghargaan kepada ujung tombak usahanya.
Tahun 2013, Divisi Kuari & Konstruksi (Kukon)
menggondol dua penghargaan langsung.
Penghargaan tersebut adalah The Highest Gross
Profit 2013 dan The Highest Revenue 2013.
Penghargaan tersebut diberik an atas
pencapaian Divisi Kukon untuk pendapatan laba
kotor tertinggi 2013 dan penghargaan
pendapatan tertinggi 2013.
General Manager Divisi Kukon, Asep
Maskandar mengatakan, tahun 2013 merupakan
tahun terbaik divisinya. Hal ini disebabkan
maraknya pembangunan yang dicanangkan
pemerintah.
 Ta h u n 2 0 1 3 m e r u p a k a n t a h u n
pembangunan dan kita turut serta dalam
bagiannya, ucapnya kepada Dfile.
Ia menjelaskan, pencapaiannya tahun lalu
memerlukan persiapan yang matang, dan Divisi
Kukon berani mengambil resiko yang besar. Ia
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menambahkan, contohnya tahun lalu
pembangunan PLTU di Salira Banten dengan
jumlah proyek yang besar dan jangka waktu
yang pendek menjadikan divisinya dapat
menekan pengeluaran biaya.
Dengan prestasi gemilang tahun lalu, kini
untuk tahun 2014, Divisi Kukon mempersiapkan
diri lebih matang serta diharapkan
mendapatkan pendapatan yang lebih.
Untuk tahun 2014, kita menargetkan
pendapatan bersih 1 Triliun dalam setahun,
seloroh Asep Maskandar.
Sebagaimana diketahui, DAHANA memiliki
empat divisi pemasaran dan operasi. Divisi
Pertambangan Umum 1 dan 2, Divisi Minyak
dan Gas, serta Divisi Kuari dan Konstruksi. Divisi
terakhir tersebut bergerak menyasar sektor kuari
seperti tambang semen dan granit, serta sektor
konstruksi seperti pembangunan pembangkit
listrik, pendalaman pelabuhan, pembuatan
terowongan dan demolisi bangunan tua.
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Kampus DAHANA digandrungi Mahasiswa

Rupanya, Kampus DAHANA sudah cukup
dikenal dan membuat penasaran banyak
kalangan. Tidak terkecuali dari kalangan
mahasiswa. Teranyar, Mahasiswa Tambang
Unisba dan Fikom Unsub Ngampus di
DAHANA Subang.
Puluhan mahasiswa Teknik Tambang
Universitas Islam Bandung (Unisba),
mengunjungi perusahaan penghasil bahan
peledak milik negara, PT DAHANA (Persero).
Kedatangan mereka pada Selasa, 4 Februari
2014 ini untuk meninjau langsung dan
mempelajari bahan peledak produk DAHANA.
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ke DAHANA berawal dari rasa penasaran para
mahasiswa tentang citra yang menempel di
DAHANA, yaitu pabrik bom.

Rombongan yang berjumlah 98 orang ini
langsung menuju Kampus DAHANA. Di bawah
bimbingan Sudirjo Heru, Manajer K3LH dan
Teknologi, mereka mendapat mata kuliah
tentang bahan peledak Dahana serta lini
usahanya.

Kita sengaja memilih PT Dahana untuk
kuliah lapangan, selain untuk mengetahui
kinerja humasnya, Saya juga ingin menjawab
rasa penasaran saya tentang pabrik bom, kata
Gilang Sanjaya kepada Dfile.

Kunjungan ini merupakan kali kedua bagi
tim Labolatorium Teknik Tambang Unisba ke
Kampus DAHANA di Subang. Sebenarnya
kegiatan kunjungan praktek yang dilakukan
oleh Unisba sudah dilakukan sejak dulu, semasa
DAHANA masih berkantor di Tasikmalaya.

Senada dengan Gilang Sanjaya, Rizki Syamsul
Bahri, salah satu mahasiswa yang ikut kuliah
lapangan ini mengatakan bahwa ada sesuatu
yang unik di Dahana, selain gedungnya yang
unik, tentu kinerja humasnya pun akan berbeda
dengan humas perusahaan lain.

Galih, salah satu asisten yang mendampingi
mahasiswa, mengatakan bahwa kunjungan
praktek ini merupakan kegiatan rutin tahunan
yang dilakukan oleh mahasiswa semester enam.
Satu tahun sebelumnya Galih pun ikut menjadi
peserta kunjungan praktek ke DAHANA.

Dahana itu kan pabrik bom, pasti kinerja
humasnya akan berbeda dengan perusahaan
lain. Tentunya bakal banyak hal tentang
kehumasan yang bisa kita gali dalam kunjungan
ini, ujar Rizki.

Menurut Galih, kunjungan ke DAHANA
merupakan hal penting bagi mahasiswa lainnya.
Karena mereka akan tahu tentang
perkembangan perusahaan bahan peledak milik
negara yang bergelut di dunia tambang.
Dengan berkunjung ke Dahana, saya
menjadi tahu jenis-jenis produk bahan peledak
yang biasa digunakan di Tambang, hal ini sangat
penting bagi mahasiswa pertambangan.
Dengan mendatangi pabriknya kita jadi tahu
bagaimana kualitas kinerja bahan peledak
tersebut, ungkap Galih kepada Dfile.
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Karena Penasaran, Mahasiswa Fikom
Unsub Kuliah di DAHANA
Sementara itu, puluhan mahasiswa Fakultas
Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Subang
juga mengunjungi Kampus DAHANA pada
Kamis, 20 Februari 2014. Mahasiswa yang
memakai jas biru ini sengaja memilih Dahana
sebagai perusahaan yang perlu dikunjungi
dalam program kuliah lapangan yang
d i s e l e n g g a r a k a n o l e h Fi k o m U n s u b.
Mochamad Gilang Sanjaya, koordinator
mahasiswa, mengatakan bahwa kedatangannya
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Kunjungan Fikom Unsub ke DAHANA ini
merupakan yang pertama kalinya dalam rangka
kuliah lapangan untuk mengetahui praktek
kehumasan di perusahaan. Kedatangan para
mahasiswa ini pun di dampingi oleh Dekan dan
para dosen pengajar.
Dalam kesempatan ini, Tris Budiman dan
Mustari dari Humas DAHANA berkesempatan
berbagi ilmu dengan para mahasiswa Fikom
Unsub ini. (SYA)
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didampingi oleh Tim Humas dan PKBL. Bantuan
yang digalang karyawan DAHANA serta PKBL ini
digabungkan menjadi satu dan disalurkan di dua
posko. Posko pertama berlokasi di Posko Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten
Subang. Melalui posko pusat ini bantuan akan
ditampung dan didistribuiskan secara merata ke
setiap kecamatan dan desa yang terkena banjir.
Posko kedua yang didirikan oleh Yayasan
Robithoh yang berlokasi di SDIT 'Alamy Subang.
Posko ini pun menghimpun semua bantuan
mulai dari bantuan makanan, pakaian, alat tulis
sekolah dan juga obat-obatan.

Totong Munandar Hilmi, Kordinator Posko,
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas
bantuan yang disalurkan oleh DAHANA.
"Terimakasih atas bantuannya, semoga
bantuan ini dapat bermanfaat untuk para korban
banjir," ucap Totong.
Totong pun menerangkan bahwa saat ini
poskonya tengah fokus pada bantuan untuk
sarana pendidikan. Namun tidak menutup
kemungkinan untuk menerima jenis bantuan
lainnya. Walaupun saat ini banjir sudah surut,
masyarakat tetap waspada karena cuaca masih
tidak menentu. (Sya)

Kampus DAHANA Ramaikan Pawai Alegoris Subang 2014

DAHANA Sebar Bantuan untuk Korban Banjir
Sekitar 17 kecamatan di daerah Pantura
Subang terkena banjir. Rumah, sawah,
tambak tergenang air. Tahun ini banjir
terparah dibanding tahun sebelumnya. Guna
membantu para Korban banjir, PT DAHANA
ikut sebar bantuan untuk masyakat.

Menurut Edwin Suryadika, Bagian Humas,
bantuan dari karyawan nantinya akan disatukan
dengan bantuan dari perusahaan.

Intensitas hujan yang tinggi dan jebolnya
tanggul sungai, membuat daerah Pantura
Subang tergenang air. Masyarakat pun terpaksa
harus mengungsi karena ketinggian air
mencapai tiga meter. Mereka harus rela rumah
dan barang-barangnya terendam bahkan
hanyut terbawa banjir.

Kamis, di penghujung Januari 2014, dengan
menggunakan mobil box berwarna kuning,
bantuan dari DAHANA itu didistribusikan ke
posko bencana banjir Pantura Subang.

"Bantuan dari para karyawan ini disatukan
dengan bantuan dari Perusahan. Yang nantinya
akan di distribuisikan secara bersama kepada
korban banjir," tuturnya.

Penyerahan bantuan dipimpin oleh Senior
Manager Pelayanan Korporasi Holly Alifiah yang

Banjir tahun ini merupakan banjir terparah
dibanding banjir pada tahun-tahun sebelumnya.
Dampak banjir kali ini memutuskan jalur pantura
dan menimbulkan kamacetan luar biasa.
Bencana banjir ini mengundang rasa empati
karyawan PT DAHANA (Persero). Mereka pun
bahu membahu menggalang bantuan untuk
korban banjir Pantura. Bantuan yang terkumpul
terdiri dari beberapa jenis barang berupa air
mineral, susu untuk anak, makanan ringan, mie
instan dan biskuit serta pakaian layak pakai.
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pawai alegoris di Subang. Di atas mobil bak
terbuka, DAHANA memamerkan miniatur
Kantor Manajemen Pusat (Kampus) yang sangat
hijau. Mobil alegoris DAHANA ikut dalam
rombongan Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Kabupaten Subang dengan tema pawai Global
Warming.
Bupati Subang, Ojang Sohandi
mengungkapkan bahwa pawai elegoris ini salah
satu cara untuk menginformasikan kepada
masyarakat Subang akan hasil pembangunan
di Subang. "Pawai ini wujud dari pembangunan
Kehadiran KAMPUS DAHANA dengan
di Subang selama ini," kata Ojang Sohandi dalam
prestasinya diharapkan menjadi icon baru Kota
sambutannya.
Subang yang pro akan konservasi lingkungan
Salah seorang penonton, Nanda (24) sempat
Sambut ulang tahun Kota Subang ke 66,
mempertanyakan alegoris yang dibuat
ribuan warga Subang ikut serta dalam pawai
DAHANA. "Kok kenapa tidak bom yang dibawa
alegoris. Pawai ini menampilkan kreativitas seni
dalam pawai, kan DAHANA terkenal pembuat
budaya dan produk-produk unggulan
bom," tanya Nanda.
masyarakat. Terdapat 30 kecamatan dan puluhan
Ihwal KAMPUS DAHANA yang ditampikan
instansi pemerintah dan swasta ikut serta dalam
pawai yang dilaksanakan pada Selasa, 2 April tidak terlepas dari kesesuaian tema yang
diusung Global Warming, dimana KAMPUS
2014.
DAHANA telah menyabet berbagai
Para peserta berlomba-lomba menampilkan
penghargaan dalam bidang lingkungan. Mulai
karya kreatifnya untuk menunjukkan hasil
bangunan paling hijau dari tingkat nasional
pembangunan didaerahnya. Tidak terkecuali
sampai dengan ASEAN. Kehadiran KAMPUS
perusahaan penghasil bahan peledak di Subang
DAHANA di Subang dengan prestasinya
pun ikut serta meramaikan pawai alegoris 2014
diharapkan menjadi icon baru Kota Subang yang
ini.
pro akan konservasi lingkungan di tengah
DAHANA untuk pertama kalinya ikut terpaan badai industrialisasi yang marak saat
memamerkan keunggulan perusahaannya dalam ini.
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konsumen dan batas terdekat ke pemukiman.
Untuk kebutuhan handaknya sendiri kita
memakai Powder Factor (PF) yang dipakai rata
- rata 0,25 ton/m3  0, 3 ton/m3 atau pemakaian
handak yang berlebih dikarenakan untuk
membongkar material keras secara maksimal
dengan kondisi lubang 90% basah dan
penggunaan plastic liner ± 3 - 4 Rol per hari,
dikarenakan tambang disini awal mulanya rawa,
tanahnya banyak terdapat kantung-kantung air
dan mata air, terang Deni kembali.

DAHANA Membangun Kotabangun
Divisi Tambang Umum (DTU) 2 PT DAHANA
(Persero) kembali mengembangkan bisnisnya
di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kotabangun,
Kalimantan Timur. Proyek yang digarap oleh
DAHANA di Kotabangun, jobsite Project HPU 
Harsco Mineral & Pinapan Galimas Mineral ini
berupa Blasting Service yang berlokasi di Desa
Sedulang Kotabangun yang melayani Tambang
milik PT Harsco Mineral (HM). Selain itu, di Desa
SP 6 Sukabumi Kota Bangun untuk Tambang PT
Pinapan Galimas (PGM) dimana DAHANA di sini
berperan sebagai Sub Kontraktor PT Harita
Panca Utama (HPU).
S ebelumnya, pada 2011 DAHANA
melakukan hal serupa di jobsite Indopanca yang
terletak di SP-1 Kotabangun. Bedanya, di site
Indopanca layanan DAHANA berupa Drilling &
Blasting Service, sedangkan di PT Harsco Mineral
dan PT Pinapan Galimas ialah Blasting Service.
PT Harsco dan PT PGM adalah perusahaan
tambang batubara yang mengasilkan batubara
dengan kalori tinggi, persentasi kandungan
kalorinya dikisaran 6.800 - 8.500 Cal
(batubarakokas/Cooking Coal) yang dipakai
untuk proses metalurgi.

menjadikan tantangan dalam proyek ini adalah
lokasinya yang dekat dengan pemukiman
penduduk.
Dengan letak geografis dan lokasi tambang
yang dekat dengan rawa dan pemukiman,
mengakibatkan kegiatan peledakan kita dibatasi
untuk jumlah lubang setiap peledakannya, tutur
Deni Nasar S, Supervisor Jobsite Kotabangun.
Menurutnya, hal itu untuk meminimalisir bahaya
longsor dan complain dari masyarakat akan
dampak dari kegiatan blasting berupa suara
ledakan dan getaran hasil ledakan.
Namun, Proyek yang dimulai sejak April 2012
ini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang
dapat mengganggu proses proyek ini. Hal ini
didukung oleh karakteristik Jenis material OB
Kotabangun yaitu Sandstone dan Claystone
y a n g c u k u p k e r a s, s e h i n g g a u n t u k
penambangannya sangat dibutuhkan kegiatan
peledakan untuk proses pemindahan tanahnya.

Untuk Sistem Penambangan di Site HPU PGM yakni Metode Tambang Terbuka (Open Pit)
dengan kombinasi alat gali  muat Komatsu PC
1250 (7 unit) dan Komatsu HD 785 (25 unit) serta
unit lain seperti PC 800, Dozer 375 & 155 (untuk
kegiatan Ripping & Cleaning Jalan). Kontraktor
penambangan oleh Harita Panca Utama (HPU),
sedangkan peledakan oleh DAHANA. Untuk SR
(Stripping Ratio) di Harsco 1 : 27, dan PGM 1 :
45. Adapun untuk pengerjaan Blasting di
Dahana Jobsite HPU  HM & PGM ini masih
menggunakan sistem Manual (Mixing Manual)
menggunakan ANFO MIXER dan benar-benar
menghandalkan tenaga manusia.
Untuk pemasaran produk DTU 2, Deni
memaparkan, telah ada pembicaraan dari
konsumen untuk penggunaan bahan peledak
jenis Emulsi (Dabex) di Jobsite Harco Mineral &
Pinapan Galimas. Hal ini karena kondisi tanah
dan kekerasan material di sini lebih cocok
menggunakan bahan peledak Emulsion, dan
sedang ditinjau untuk lokasi pembuatan Storage
Emulsion dan gudang penyimpanannya.

Profit

Dewasa ini, banyak media memberitakan
kerusakan lahan serta tak dipakainya SDM di
sekitar tempat pertambangan untuk mengelola
tambang. Hal ini tidak berlaku bagi DAHANA
dengan dibukanya PLTU Kotabangun,
Kalimantan Timur. Dahana banyak menyerap
tenaga kerja dari daerah sekitar. Dengan
adanya proyek di sini keuntungan untuk
masyarakat adalah terserapnya SDM yang
kompeten untuk dijadikan karyawan sehingga
bisa mengurangi pengangguran, ungkap Deni.

Selain itu dalam pengabdiannya untuk
masyarakat. Dahana Juga berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan masyarakat seperti ikut
menyumbang dan menyemarakan ulang tahun
desa, ulang tahun kemerdekaan RI (17
Agustusan), pengajian di lingkungan mess,
menghadiri acara adat suku dayak/ suku kutai
untuk menghormati penduduk setempat dan
mempererat silaturahmi.

Dikarenakan material di tambang ini keras,
sangat membutuhkan bahan peledak yang lebih
dari pemakaian umumnya ditambang lain,
sehingga kita bisa lebih memaksimalkan
penjualan handak, ucap Deni.

- 68 / Maret - April 2014

Bukan Sekedar Mengejar

Tak hanya memaksimalkan SDM yang
tersedia, DAHANA pun membantu masyarakat
Hal ini sejalan dengan raker kontraktor untuk memperbaiki jalan-jalan dan jembatan
tambang PT Sapta Indra Sejati (SIS). Materi yang kampung dan membantu pembangunan
disampaikan bahan peledak Emulsi Curah For fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah
dan kesehatan.

Hal ini semata-mata kami lakukan agar
masyarakat dapat merasakan manfaat dengan
adanya DAHANA. Karena DAHANA adalah
BUMN, yang sudah barang tentu bukan hanya
fokus mencari profit tapi juga memberdayakan
masyarakat, pungkas Deni.

Kondisi geografis dan topografi di
Untuk proses kegiatan peledakan yang
Kotabangun mayoritas rawa gambut dan sedikit
perbukitan. Lokasi pertambangan ini dapat dilakukan oleh DAHANA di Jsp HPU-HM & PGM
ditempuh ± 2 jam perjalanan dari kota ini, rata-rata lubang per hari untuk peledakannya
Tenggarong ke arah Melak. Dan yang ± 40 - 80 lubang, tergantung dari permintaan
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Reaktif Ground. Apalagi HPU ke depan akan
memakai Dabex di site HPU HM & PGM ini,
lanjutnya lagi merujuk pada presentasi yang
dilaksanak an pada 20 Februari lalu.
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Humor
Beli Bensin Premium
Antrian SPBU untuk beli
premium.
Pengendara motor: "Mas,
premiumnya 5 liter".
Petugas SPBU: "Tangki motor
bapak paling cuma muat 4
liter."
Pengendara motor: "Yang 1
liternya di bungkus plastik aja."
Petugas SPBU: "Gak diminum
disini aja , Pak!".
Pengendara motor:
*($&()Q(%%*&$

Perangkap Tikus
Seekor tikus mengintip di balik celah di
tembok untuk mengamati sang petani dan
istrinya, saat membuka sebuah bungkusan.
Ada mainan pikirnya. Tapi dia terkejut sekali,
ternyata bungkusan itu berisi perangkap tikus.
Lari kembali ke ladang pertanian itu, tikus itu
menjerit memberi peringatan, Awas ada
perangkap tikus di dalam rumah, hati-hati ada
perangkap tikus di dalam rumah!

Malam tiba, dan terdengar suara bergema
di seluruh rumah, seperti bunyi perangkap tikus
yang berjaya menagkap mangsa. Istri petani
berlari melihat apa saja yang terperangkap. Di
dalam kegelapan itu dia tak bisa melihat bahwa
yang terjebak itu adalah seekor ular berbisa.
Ular itu sempat mematok tangan istri petani itu.
Petani iktu bergegas membawanya ke rumah
sakit.

Sang ayam dengan tenang berkokok dan
sambil tetap menggaruki tanah, mengangkat
kepalanya dan berkata. Ya, maafkan aku Pak
Tikus. Aku tahu memang ini masalah besar bagi
kamu, tapi buat aku secara pribadi tidak ada
masalah. Jadi jangan buat aku sakit kepala lah.

Si istri kembali ke rumah dengan tubuh
mungil, demam. Dan sudah menjadi kebiasaan,
setiap orang sakit demam, obat pertama adalah
memberikan sup ayam segar yang hangat.
Petani itupun mengasah pisaunya, dan pergi ke
kandang, ,mencari ayam untuk bahan supnya.

Tikus berbalik dan pergi menuju sang
kambing. Katanya, Ada perangkap tikus di
dalam rumah, sebuah perangkap tikus di dalam
rumah!

Tapi, bisa itu sungguh jahat, si istri tak
kunjung sembuh. Banyak tetangga yang datang
membesuk dan tamupun tumpah ruah ke
rumahnya. Iapun harus menyiapkan makanan,
dan terpaksa kambing di kandang itu dijadikan
gulai. Tapi itu tidak cukup, bisa itu tak dapat
taklukan. Si istri mati, dan berpuluh orang
datang untuk mengurus pemakaman, juga
selamatan. Tak ada cara lain, lembu di kandang
itupun dijadikan panganan untuk puluhan
rakyat dan peserta selamatan,

Wah aku menyesal dengan kabar ini. Si
kambing menghibur dengan penuh simpati.
Tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa
kulakukan kecuali berdoa. Yakinlah, kamu
senantiasa ada dalam doa- doaku!
Tikus kemudian berbelok menuju si lembu.
Oh! Sebuah perangkap tikus? jadi saya dalam
bahaya besar ya? kata lembu sambil ketawa,
berteleran air liur.
Jadi tikus itu kembalilah ke rumah dengan
kepala tertunduk dan merasa begitu patah hati,
kesal dan sedih, terpaksa menghadapi
perangkap tikus itu sendirian. Ia merasa
sungguh-sungguh sendiri.
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Kawan, apabila kamu dengar ada seseorang
yang menghadapi masalah dan kamu pikir itu
masalah itu tidak ada kaitannya dengan kamu,
ingatlah bahwa apabila ada perangkap tikus
di dalam rumah, seluruh ladang pertanian ikut
menanggung resikonya. Sikap mementingkan
diri sendiri lebih banyak keburukan daripada
kebaikanya.
- 68 / Maret - April 2014

Makan Di KFC
Kasir KFC: "Makan di sini, pak?"
Pengunjung: "Nggak, mbak..."
Kasir KFC: "Take away, pak?"
Pengunjung: "Nggak, mbak..."
Kasir KFC: "Terus?"
Pengunjung: (sambil nunjuk)
"Saya mau makan di meja itu."
Percakapan Call Center KFC
III
Operator KFC: "Terima kasih
telah menghubungi pesan
antar KFC, dengan Romi bisa
dibantu??"
Customer: "Saya mau pesan
ayam, mas.."
Operator KFC: "Dengan ibu
siapa saya berbicara."
Customer: "Saya Reni, saya
mau pesan ayam tapi bulunya
jangan dicabutin yaa mas."
Operator KFC: (berkata dalam
hati, Wah ibu ini mau ngerjain
gw nih) "Tidak bisa ibu, ayam
kami tersedia dalam keadaan
sudah matang ibu."
Customer : (Kesal) "Tapi saya
maunya seperti itu, masa gak
bisa."
Operator KFC: "Baik... Bisa kalo
ibu mau, tapi saya kirim
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sekalian sama KANDANGnya
yaa."
Customer: Tut.. tut. tut..
&^$#^$^ (langsung ditutup)
Tempat Makan
Ibu: "Kamu kenapa kasih nggak
pernah bawa makanan
ke sekolah?"
Anak: "Susah, ma... lagian tidak
ada tempatnya"
Ibu: "Gak susah! Itu bawa aja
tempat makan mama yang
gambarnya babi jadi-jadian!"
Anak: "Yaa.. mama gimana sih
itu gambar piglet, bukan babi
jadi-jadian."

Tiba tiba datang tamu. Ayah
menyuruh adik membukakan
pintu.
Tamu: "Ayah kamu ada dik."
Adik: "Oh ada, mari silakan
Gol."
Hadiah Sepeda
Papa: "Wahyu kenapa nilai
rapot kamu merah semua?
Papakan udah janji ntar kalo
nilainya bagus akan Papa
beliin sepeda. Jadi selama ini
kamu ngapain aja?"
Wahyu: "Belajar naik sepeda,
Pa.."

Nonton Piala Eropa 2012

Bakat Terpendam

Saat menyaksikan pertandingan
Polandia melawan Yunani.

Ayah: "Dia sekarang
menjelang tidur pasti main
mobil-mobilan sambil ngayal.
Piring jadi setirnya, sendok jadi
koplingnya."
Tamu: Wah... kecil- kecil
bakatnya sudah keliatan.
Emang kalo gede kamu mau
jadi apa?
Anak: Mau jadi sopir angkot,
om!

"GOL... GOL.. GOL.." teriak Ayah
saat menonton pertandingan
sepakbola.
Adik: (ikut nonton) "Gol artinya
apa yah?"
Ayah: "Gol itu artinya masuk
nak."
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Forum CEO BUMN "Serving The Nation Better"
Jakarta, 27 Maret 2014

Pameran APSDEX 2014
Jakarta, 19 - 20 Maret 2014

1. Direktur Utama PT DAHANA
(Persero) F. Harry Sampurno
bersama Sentot, Direktur Bank
Mandiri

1 - 2 Direktur Teknologi & Pengembangan Bambang
Agung menerima kunjungan Wapres Budiono di
Booth
3 - 5 Para pengunjung di Booth Dahana

2. F. Harry Sampurno menerima
buku dari Hermawan Kartajaya,
Pendiri Markplus
3. F. Harry Sampurno
memberikan paparan dengan
tema Serving The Nation Better
5. Foto bersama dalam Forum
CEO BUMN

Temu Wartawan
Kementerian BUMN, 14 Maret 2014

1. Direktur Utama menerangkan bahan peledak di hadapan wartawan
2. Suasana temu wartawan di Kementerian BUMN
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Ulang Tahun Majalah D-File
Jakarta, 25 Februari 2014

1. Direktur Utama F. Harry Sampurno meniup lilin Ultah HUT Majalah D-File ke-9.
2. Direktur Keuangan & SDM Susilo Hertanto menyerahkan potongan kue ke Pimred D-File Juli Jajuli.
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Peresmian On Site Plant (OSP) di Site Project ABN - Petrosea Sanga-Sanga, Kaltim.
Sanga-sanga, 4 Maret 2014

Pameran Defence Services Asia (DSA) 2014
Kualalumpur, 14 - 17 April 2014

1. Wamehan RI berfoto bersama dengan delegasi Indonesia
di Paviliun Indonesia
2 - 3. Direksi BUMNIP Berfoto bersama
4. F. Harry Sampurno diwawancarai Ussy Karundeng dari TVRI
5. Menerima kunjungan dari E. Bickford
6. SM Pelayanan Korporasi menerima pengunjung di booth
7. F. Harry Sampurno berfoto dengan delegasi Prancis.
8. Menteri Pertahanan Malaysia mengunjungi Paviliun Indonesia
9. Delegasi Indonesia berfoto bersama

1 - 2 Foto bersama undangan
3 - 4 Direktur Utama F. Harry Sampurno berfoto bersama dengan Crew Site ABN - Petrosea
5 Direktur Operasi Bambang Agung menyerahkan plakat ke Duraisamy Rajaram dari PT ABN
6. GM Divisi Tambang Umum 1 Herry Sudaryanto menyerahkan plakat ke Trevor Newey dari Petrosea
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A. Chrisnaeni, Deputi Direktur Keuangan Korporasi

Agus Setiabudi

Membumikan DAHANA

Kartini DAHANA
Semangat RA Kartini terus membahana di
bumi Nusantara. Emansipasi wanita menjadi
sebuah warna yang mewarnai kehidupan
berbangsa dan bernegara. Wanita dalam
kodratnya kini sudah mampu sejajar dengan
kaum pria. Bisa kita lihat dalam dunia pekerjaan,
wanita sudah mampu melesat menjadi pejabat
tinggi di perusahaan, atau bahkan pemimpin
perusahaan.
Anie Chrisnaeni, dialah wanita yang didaulat
oleh DAHANA untuk ikut serta dalam ajang
Anugerah K ar tini BUMN 2014 yang
diselenggarakan oleh majalah BUMN Track.
Ketika ditemui di meja kerjanya, wanita yang
akrab di panggil Chris ini tengah berjibaku
dengan pekerjaannya, dan sejenak Chris pun
menerima kedatangan tim Dfile.
Chris mengaku saat itu dirinya tengah
mempersiapk an bahan materi untuk
dipresentasikan pada ajang Kartini BUMN 2014.
Bagi Chris, keikutsertaannya dalam ajang ini
merupak an suatu kebanggaan, dan
menurutnya, terpilihnya dia untuk ikut serta
Kartini BUMN karena Chris adalah satu-satunya
wanita yang menjabat sebagai pejabat tinggi
di PT DAHANA (Persero).
Mungkin ini karena saya satusatunya wanita yang duduk
di eselon satu, ungkap
Chris kepada Dfile.

Sebagai wanita yang menduduki jabatan
Deputi Direktur Keuangan Korporasi, tidak
lantas membuat Chris menjadi jumawa. Jabatan
bagi dirinya adalah suatu amanah yang harus
dilaksanakan, dan tidak harus merubah
kepribadiannya.

Siapa yang menyangka, Agus Setiabudi
salah satu karyawan PT DAHANA (Persero)
tampil sebagai pembicara di ISEE Conference
ke-40. Acara yang mengusung tema Blasting
To New Elevations ini digelar pada 9  12
Februari 2014 di Denver, Amerika Serikat.

Kita harus semakin bijak, semakin rendah
hati, jangan bersikap ngebos, kita harus menjadi
pribadi yang bisa diterima oleh lingkungan,
kata Chris.

Agus Setiabudi tak akan pernah melupakan
pengalaman ini. Di tengah suhu udara minus
tujuh derajat celcius, Agus menjadi pembicara
satu-satunya dari Asia.

Chris pun mengungk apk an kunci
kesuksesannya, yaitu bahwa kita harus mampu
menjadi orang baik dan mampu menjalankan
semua tugas, dan hal itu timbul bukan dari
pernyataan diri sendiri tapi pernyataan yang
timbul dari lingkungan sek itar k ita.

Pasalnya, tak mudah untuk menjadi peserta
di acara tersebut apalagi hadir sebagai
pembicara. Seseorang dapat menjadi
pembicara adalah kewenangan dari ISEE
Committee dan melalui beberapa tahapan,
ucap Agus.

Anie Chrisnaeni, mengawali karirnya di
DAHANA pada tahun 1984. Selama 30 tahun
itu Chris mengaku menikmati dan menjalani
semua pekerjaan, fokus dengan tugas-tugasnya,
tanpa terasa tahu-tahu karirnya terus naik.
Dalam pekerjaannya, wanita yang hobi kuliner
dan traveling ini selalu berkutat di bidang
keuangan, namun sebelumnya pun dia pernah
menjabat Kepala Satuan Pengawas Internal.

Ia menjelaskan, untuk menjadi pembicara
semua peserta wajib mengirimkan paper. Paper
tersebut selanjutnya dievaluasi oleh team dari
ISEE Committee apakah layak dimasukkan
dalam proceeding. Kemudian Paper yang sudah
diterima oleh team ISEE Committee tidak
semua dapat dipresentasikan di forum ISEE,
ada tahapan lanjutan untuk memilih paper
tersebut apakah layak untuk dipresentasikan
atau tidak. Setelah melalui tahapan akhir
pemilihan paper untuk dapat dipresentasikan,
baru team ISEE Committee mengirimkan email
pemberitahuan agar menyiapkan materi
presentasi dalam format power point disertai
dengan tatacara melakukan presentasi.

Dengan karirnya yang gemilang, Chris
mampu menyeimbangkan peranannya sebagai
ibu bagi anak-anaknya serta istri yang melayani
suaminya. Justru berk at dukungan
keluarganya dia mampu seperti saat ini. Chris
menerangkan memang terkadang wanita
harus dihadapkan pada dua pilihan, karir
atau rumah tangga, padahal menurutnya
keduanya itu bisa sejalan seirama, yang
perlu dihindari itu rasa nyaman, jika ingin
memilih keduanya maka diperlukan
keberanian dan kerja keras. Dia
meyakini bahwa wanita mampu
melakukan segalanya.
Wanita itu harus pintar,
harus maju, saya berharap
kedepan, jabatan penting di
DAHANA sudah banyak
diisi oleh kaum wanita,
pungkasnya. (Sya)
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perlengkapan peledakan, serta teknik-teknik
peledakan yang digunakan dalam operasi
lapangan.
Namun, yang dia sayangkan selama
konferensi adalah para peserta conference tidak
familiar dengan nama DAHANA. Hal ini sangat
menyedihkan bagi Agus dan terutama untuk
DA H A N A y a n g d i I n d o n e s i a s u d a h
berpengalaman hampir 47 tahun di bidang
Handak. Ini berarti tugas kita untuk lebih
memperkenalkan Dahana dimata dunia agar
lebih dikenal, tegas Agus.
Namun, itu semua dirasa ada manfaatnya
bagi Agus dan Dahana. Manfaat yang dirasakan
barangkali ini adalah gerbang awal untuk
DAHANA dapat memperkenalkan diri dan lebih
berperan dalam perkembangan dunia
peledakan serta untuk membangun dan
mengembangkan networking, seloroh Agus.
Untuk kedepannya siapa tahu ISEE
Conference bisa diadakan di Indonesia atau
paling tidak di wilayah Asia, sehingga
lebih banyak lagi orang
Indonesia yang bisa hadir
terutama dari DAHANA,
tutupnya kepada Dfile.

Walaupun tak sampai seminggu di
Amerika, namun menurutnya acara
itu sangat berkesan. Kesan yang
pertama adalah pengalaman yang luar
biasa menjadi pembicara di acara
sebesar ISEE Conference, tutur Agus.
Selain itu, Agus juga berkesempatan
dapat bertemu dengan para ahli
peledakan, perusahaan-perusahaan
besar dalam bidang peledakan, serta
perusahaan-perusahaan pendukung
kegiatan pemboran dan peledakan.
Agus juga dapat melihat begitu
banyak perkembangan teknologi
dalam bidang peledakan, baik
software-software, peralatan dan
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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.
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Pabrik SHAPED CHARGES

Pabrik DAYAPRIME
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