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Pembaca yang budiman,

Lembaran kalender baru telah dibuka, itu 
tandanya kita telah memasuki tahun yang baru.  
Begitu pun dengan harapan kita, semoga tahun 
ini lebih baik dari tahun sebelumnya.  Kami 
mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016.

Majalah Dfile edisi kali ini akan mengangkat 
laporan utama tentang salah satu sektor usaha 
PT DAHANA, Sektor Konstruksi. Eksistensi 
DAHANA di sektor ini sudah cukup lama, hal 
ini bisa dilihat pula dari project experience 
yang pernah digarap oleh DAHANA.  Mulai dari 
pembuatan terowongan hingga penghancuran 
bangunan atau demolisi, DAHANA bisa 
melakukannya.  Apa bidikan di 2016 ini?  Simak 
ulasannya di Laporan Utama.

Pembaca yang budiman,

Penghujung 2015 juga memberikan arti 
tersendiri bagi DAHANA dengan raihan prestasi.  

Sebut saja, penghargaan dari Majalah Investor 
sebagai BUMN Terbaik sektor Industri Strategis.  
Penghargaan juga diraih oleh Pasukan Sekuriti 
DAHANA dalam HUT SATPAM ke-35 dengan 
menyabet tiga gelar.

Simak juga cerita kunjungan-kunjungan 
tamu yang datang ke Kampus Dahana.   Mulai 
dari mahasiswa dari Indonesia Bagian Tengah 
hingga Kopassus yang turut belajar bahan 
peledak di DAHANA.

Cerita lain juga datang dari rubrik NARSIS  
yang mengangkat profil dari Subang dan Site. 
Dia adalah Satpam Teladan Kabupaten Subang 
tahun 2015 dan Gusdur dari Tanjung Tabalong.  
Bagaimana kisahnya?  Buka terus lembaran-
lembaran majalah ini.

Akhirnya kami mengucapkan selamat 
membaca .

Redaksi

Menatap Tahun Yang Baru
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Kata Manajemen

Menarik waktu kembali saat booming batu 
bara pada tahun 2000, dan puncaknya pada 
tahun 2008, banyak perusahaan tambang, 
sampai yang kelas teri sekalipun tiba-tiba ‘kaya 
mendadak’ saat harga batu bara melonjak 
seiring peningkatan permintaan dari rakusnya 
pertumbuhan ekonomi Tiongkok. 

Harga batu bara yang sempat jadi primadona 
ekspor Indonesia sempat menyentuh US$ 
130 per ton, kemudian perlahan merosot 
hingga US$ 80 per ton pada tahun 2012, dan 
menyentuh titik paling rendah dalam beberapa 
dekade terakhir batu bara hanya dihargai US$ 
60 per ton. 

Sejumlah perusahaan yang meraup untung 
saat booming beberapa tahun lalu pun akhirnya 
satu per satu tumbang. Biaya operasi yang lebih 
tinggi ketimbang pendapatan dari penjualan 
membuat ratusan perusahaan pemegang 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) gulung tikar, 
menyisakan perusahaan-perusahaan tambang 
besar yang masih bertahan dengan macam-
macam efisiensi, selebihnya masih bisa 
bernafas dari kontrak penjualan batu bara 
untuk pembangkit listrik.

Sektor tambang lain di luar batu bara tak 
bisa dikatakan lebih baik. Regulasi ketat serta 
perlambatan ekonomi jadi sebab tahun lalu jadi 
tahun suram bagi pelaku bisnis pertambangan. 
Kondisi ini semakin diperparah dengan harga 
minyak yang ikut anjlok dalam setahun terakhir. 

PT DAHANA (Persero) yang sudah sejak 
puluhan tahun terjun di industri tambang, dan 
mengandalkan pendapatan dari manisnya 
batu bara di Kalimantan terpaksa juga harus 
mengontrol arus kas yang semakin tak seimbang. 
Berbagai strategi bisnis diformulasikan ulang 
agar tetap beradaptasi dengan keadaan. 

Kita tahu semua bahwa tambang batu 
bara, tambang mineral, dan migas sedang 
jatuh di pasar dunia. tak berlebihan jika tahun-
tahun ini jadi masa paling kritis dalam dunia 
pertambangan. Dan kita tak tahu sampai kapan 
kondisi sulit ini bisa pulih kembali.

Bukan DAHANA jika tak bisa melihat peluang 
di tengah masa paceklik. Banyak jalan menuju 
Roma, sakitnya sektor tambang bukan berarti 
BUMN bahan peledak ini ikut sekarat. Salah 
satunya, perusahaan mengubah arah bisnis 
dengan fokus menyasar sektor infrastruktur. 

Kita semua tahu, pemerintahan baru 
langsung tancap gas membangun proyek-
proyek infrastruktur skala besar, jauh lebih besar 
dibanding pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah sudah mencanangkan komitmen 
alokasi infrastruktur dari APBN-P 2016 sebesar 
Rp 313,5 triliun. Besarnya anggaran infrastruktur 
dipastikan masih akan berlanjut hingga 4 tahun 
ke depan bila berkaca pada janji kampanye 
pemerintahan Presiden Jokowi. 

Proyek-proyek infrastruktur tersebut meliputi 
pelabuhan, jembatan, waduk, terowongan, 
dan jalan. Ini belum menghitung proyek 
penambahan pembangkit listrik hingga 35.000 
megawatt (MW), atau hampir dua kali lipat dari 
pembangkit existing saat ini. 

Jadi pemain handal yang bermain di sektor 
konstruksi sejak lama, arah perubahan kebijakan 
pembangunan ini jadi tumpuan jangka panjang 
bisnis DAHANA di tengah serba sulitnya 
harga komoditas tambang, yang sebelumnya 
memberikan banyak pundi-pundi kas bagi 
DAHANA.

Budi Antono
Direktur Utama

Jangan Jatuh ke Lubang Yang Sama
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Namun, bukan semata keuntungan 
yang dilirik DAHANA, sebagai BUMN yang 
sahamnya sepenuhnya dimiliki pemerintah, 
keterlibatan perseroan mengerjakan proyek-
proyek infrastruktur pemerintah sekaligus 
bentuk kontribusi nyata untuk percepatan 
pembangunan.

Contoh saja, proyek-proyek jalan tol Trans 
Jawa, ruas jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, 
pelabuhan, dan pembangkit-pembangkit listrik 
baru. Divisi Kuari dan Konstruksi pun diarahkan 
memformulasikan strategi lebih gesit ‘menjual’ 
DAHANA, sampai hal yang remeh temeh 
seperti mulai berlangganan majalah konstruksi 
supaya update proyek-proyek yang sedang 
ditenderkan, atau pun rajin mengamati proyek-
proyek BUMN karya.

Soal pengalaman, tak diragukan lagi 
DAHANA sebagai pemain dengan jam terbang 
dan reputasi sangat baik di infrastruktur. Baru-
baru, DAHANA sukses jadi kontraktor utama 
yang ‘memindahkan gunung’ untuk proyek 
PLTU Salira di Banten. Sebagai subkontraktor, 
DAHANA juga tak luput dari keberhasilan, 
yang pada akhirnya meningkatkan revenue 
perusahaan. 

Kenali Konsumen
Kendati banyak proyek berdatangan, 

hitung-hitungan bisnis tetap harus dilakukan 
dengan cermat. Utamanya titik profitabilitas 
pada tim survey DAHANA yang datang ke lokasi 
proyek. Mengapa hal tersebut begitu penting 
sebelum memutuskan menggarap proyek di 
sektor kuari dan konstruksi?

Faktor pertama adalah memastikan berapa 
produksi (bcm atau m3) per bulan. Pengalaman 
panjang menuntut DAHANA harus bisa 
memperkirakan produksi per bulan konsumen 
apakah dianggap wajar 
atau sebaliknya. Jangan 
percaya 100%. Mengapa 
hal tersebut amat 
penting? informasi yang 
akurat terkait produksi 
per bulan berkaitan erat 
dengan utilitas alat bor 
yang terpakai.

Karena, kepemilikan 
alat bor mengharuskan 
pembebanan biaya tetap 
(fix cost), hal tersebut 
akan jadi kerugian saat 
target tak tercapai atau 

alat bor belakangan menganggur. Selain itu, 
kepemilikan alat bor sendiri, juga tak luput dari 
biaya leasing dan penyusutan per bulan. 

Kalau pun alat bor mengharuskan sewa, 
perusahaan menanggung fix cost berupa sewa 
per bulan. Manajemen harus memastikan 
target produksi tercapai dengan mengalihkan 
fix cost ke konsumen. Jangan sampai kita malah 
melanggar kontrak dengan tidak membayar 
ke pemilik alat bor. Kalau hal ini terjadi, ini 
menunjukan ketidakmampuan tim survey serta 
marketing DAHANA. 

Faktor kedua, pastikan tentang perizinan. 
Baik izin yang kaitannya dengan kepolisian 
seperti izin gudang, P3, P2 dan P1, atau pun izin 
‘non formal’ seperti apakah sudah mendapat 
persetujuan dari penduduk sekitarnya jika 
harus memilih opsi peledakan. Percuma kalau 
izin dari kepolisian sudah terbit, tetapi izin 
‘non formal’ belum ada di tangan, peledakan 
dipastikan akan tertunda bahkan gagal. Kita 
sudah mengalami kejadian-kejadian seperti ini.  

Faktor ketiga, cross check patner dan 
konsumen kita. Belajar dari pengalaman, sudah 
sepatutnya kita harus mewaspadai perilaku 
mereka. Sudah banyak konsumen-konsumen 
kita, apalagi dari konstruksi yang beberapa kali 
melanggar pasal-pasal yang termuat dalam 
kontrak perjanjian. Paling sering adalah perkara 
pembayaran alias nunggak. 

Hal lain yang tak bisa dilupakan adalah cakap 
menghindar dari tipuan client, terutama saat 
development yang memakan biaya tak sedikit. 
Hal ini kerap ditemukan pada pengerjaan 
proyek kuari. Kesimpulan dari semua hal di atas, 
pengalaman adalah pengalaman Tim DAHANA, 
jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. 
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Si Bintang

� �� �� ����

Dikisahkan, seorang tukang kayu yang telah 
kelelahan berkarya ingin segera menjalani 
kehidupan pensiunnya, sejak awal dia adalah 
tukang kayu yang berbakat, tukang kayu yang 
berdedikasi tinggi atas pekerjaannya, tukang 
kayu yang bertanggung jawab penuh. Ketika 
ia menyampaikan keinginannya kepada Sang 
Tuan, ia malah diberi tugas terakhir sebelum 
pensiun, sang Tuan ingin ia membuat sebuah 
rumah megah untuknya.

Tukang kayu yang berbakat itu tiba-
tiba berubah, ia menjadi tukang kayu yang 
sembrono, tukang kayu yang asal-asalan. 
Pukulan palu yang harusnya ia ayunkan tiga 
kali, hanya ia ayunkan satu kali, itu pun ia 
lakukan dengan tidak sepenuh hati. Dengan 
terpaksa ia menyelesaikan tugas terakhirnya, ia 
merasa Sang Tuan tidak lagi berpihak padanya, 
ia sungguh kecewa. Dan kekecewaannya 
ia lampiaskan pada pekerjaanya. 

Sebuah “Rumah Mewah” yang jauh dari arti 
“Mewah” akhirnya selesai tepat waktu. Ketika 
hari pensiun tiba, sang tukang kayu akhirnya 
mendapat sebuah amplop yang berisi sejumlah 
uang pensiun dan sebuah “KUNCI” rumah. Ketika 
ia menerimanya segera ia tersadar, ternyata 
kunci yang digenggamnya adalah kunci dari 
“Rumah Mewah” yang baru selesai dibangunnya. 
“Hadiah special ini dipersembahkan padamu, 
karena kerjamu yang luar biasa dan berdedikasi 
selama bekerja di sini.” Kata Sang Tuan. Lalu, 
sang tukang kayu hanya mampu melihat 
kunci rumah itu dengan “PENYESALAN”. 

Bukankah kita seperti tukang kayu ini, 
kita kadang-kadang lupa bahwa kita adalah 
pembuat rumah untuk diri kita sendiri. Ketika 
kita membangun rumah masa depan kita 
dengan sembrono, kita akan mendapatkan 
rumah yang mungkin kita tidak sukai, tapi 
itulah rumah yang harus kita tempati, rumah 
yang kita bangun dengan ayunan tangan 
kita. Kita boleh merasa kecewa ketika kita 
mendapati kenyataan bahwa rumah kita 
tidak seindah yang kita impikan, bahkan reot. 

Kita boleh merasa kecewa ketika kita harus 
melalui kehidupan yang tidak menyenangkan, 
tapi inilah realitas hidup, sedih yang 
berkepanjangan tidak akan mengubah rumah 
yang telah kita bangun dengan tangan kita 
sendiri, oleh karma yang telah kita tanamkan. 

Lalu, mari kita kembali pada kehidupan 
kita yang keras, yang penuh tantangan, ketika 
segalanya berubah menjadi kacau dan tidak 
terkendali, ketika kita begitu frustasi. Saat 
ini, kita masih diberi waktu untuk mengubah 
rumah masa depan kita, kita masih diberi waktu 
untuk memperindah setiap sudut ruangan 
hati kita. Mari kita kembali renungkan apa 
yang telah kita perbuat selama ini, bagaimana 
kita membangun rumah kita, seberapa baik 
kita telah membangun masa depan kita? 
Disadari atau tidak, kita dapat membangun 
rumah kecil kita melalui hal-hal sederhana, 
kita dapat membangunnya melalui pelukan 
kita pada Ibu, melalui secangkir kopi yang kita 
sajikan pada Ayah, melalui kecupan selamat 
pagi untuk pasangan kita, atau melalui aluran 
tangan kita untuk menuntun bocah-bocah 
kecil kita.  Selamat tahun baru, semoga hidup 
menjadi lebih hidup dan penuh makna. 
 

� �� �� ����

Belajar dari Tukang Kayu
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Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono (kiri) menerima penghargaan Investor Award 2015

File liputan

Tahun 2015 
boleh dibilang 
tahun prestasi 
bagi DAHANA.  
M e n g a p a 
tidak,  hingga 
p e n g h u j u n g 
tahun pun 
DAHANA masih 
mampu meraih 
prestasi dengan 
m e n d a p a t 
predikat BUMN 
Terbaik diajang 

anugerah  “Investor Award 2015”.  Acara yang 
dihelat Rabu malam, 16 Desember 2015 ini 
berlangsung di Soehana Hall Gedung Energy 
Kawasan SCBD Jakarta Selatan. 

Acara yang dibuka oleh Pemimpin 
Redaksi Majalah “Investor” Primus Dorimulu 
malam itu, banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh 
praktisi ekonomi dan keuangan serta para 
pimpinan perusahaan baik BUMN maupun 
swasta nasional.  “Ini adalah penganugrahan 
“Investor Award” ke-12  (duabelas) yang 
kami selenggarakan,” ungkap Primus dalam 
sambutanya.

DAHANA  adalah satu satu BUMN 
industri setrategis yang masuk nominasi dan 

mendapatkan penghargaan dengan kategori 
“BUMN Bidang Non Keuangan Sektor Industri 
Strategis”.   Penghargaan diterima langsung 
oleh Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi 
Antono.

Tambahan  award ini semakin 
mengokohkan DAHANA sebagai perusahaan 
plat merah yang berprestasi.  Tercatat  banyak 
piagam penghargaan yang telah di dapatkan 
DAHANA selama kurun waktu 2015, baik yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
maupun lembaga non pemerintah.  “ Hal ini 
tidak lepas dari kinerja manajemen DAHANA 
dari jajaran direksi, komisaris  hingga seleuruh 
karyawan  yang senantiasa berkomitmen 
memajukan DAHANA,” ungkap Budi Antono.

Hadir pada malam itu Menteri Keuangan 
Bambang Brojonegoro yang  memberikan 
keynote speech di tengah para undangan.   
Menkeu menguraikan  kondisi perekonomian 
Indonesia sepanjang 2015 dan prediksi serta  
tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2016.

Selain DAHANA, terdapat beberapa BUMN 
lainnya yang mendapatkan “Award” malam 
itu.  Tercatat antara lain PT Semen Indonesia, 
PELINDO III, Pertamina, Jasa Raharja, dan Bank 
Mandiri. (aan)

Investor Award 2015

The Best BUMN, Kado Akhir Tahun Untuk DAHANA
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Anjloknya harga komoditas batu bara dan 
minyak membawa konsekuensi tersendiri buat 
perusahaan yang selama ini mengandalkan 
pendapatannya dari tambang. Hal ini pula 
yang dialami PT DAHANA (Persero) yang juga 
memiliki lini bisnis sektor migas dan batubara. 

Namun, kondisi sulit tersebut tak lantas 
membuat BUMN bahan peledak ini tak bisa 
beradaptasi dengan keadaan. Inovasi dan 
pengembangan usaha jadi kunci keberhasilan 
DAHANA yang hingga kini masih jadi bertahan 
sebagai perusahaan negara yang bonafit. 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero), 
Budi Antono mengungkapkan, percepatan 
pembangunan infrastruktur di era 
pemerintahan Presiden Jokowi jadi angin segar 
pada prospek bisnis perusahaan tahun 2016, di 
tengah melesunya komoditas tambang yang 
jatuh di titik terendah dalam beberapa tahun. 

Budi mengibaratkan, Divisi Kuari dan 
Konstruksi akan jadi anak emas perusahaan 
tahun ini, dan beberapa tahun mendatang. 
Tak lupa, berbagai inovasi dan strategi bisnis 
dirancang guna menghadapi persaingan di 
sektor kuari dan konstruksi yang semakin 
dinamis. 

“Pemerintah sudah mencanangkan 
komitmen alokasi infrastruktur dari APBN-P 
2016 sebesar Rp 313,5 triliun. Besarnya 
anggaran infrastruktur dipastikan masih akan 
berlanjut hingga 4 tahun ke depan bila berkaca 
pada janji kampanye pemerintahan Presiden 
Jokowi,” kata Budi pada Dfile. 

Proyek-proyek infrastruktur tersebut 
meliputi pelabuhan, jembatan, waduk, 
terowongan, dan jalan. Ini belum menghitung 
proyek penambahan pembangkit listrik hingga 
35.000 megawatt (MW), atau hampir dua kali 
lipat dari pembangkit existing saat ini. 

2016, Membidik Sektor Konstruksi

Laporan Utama
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Pengalaman DAHANA jadi modal utama 
perusahaan bersaing dengan kontraktor asing 
di Indonesia. Budi menyebut, saat ini saja sektor 
konstruksi DAHANA bisa mempertahankan 
market share sekitar 40%. Jumlah tersebut 
dirasakan masih kecil buat Dahana. 

Kegiatan jasa peledakan di sektor konstruksi 
yang biasa dilakukan umumnya terkait dengan 
pembuatan bendungan dan Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) seperti pengerjaan pembuatan 
diversion tunnel, saluran pembawa, power 
house, dan pembuatan jalan.

Subsektor lain yang menjadi dominan 
DAHANA adalah proyek-proyek konstruksi 
seperti penghancuran bangunan (building 
demolition), underwater blasting dan kontrol 
peledakan lainnya. Prinsip pekerjaan demolisi 
adalah menggunakan bahan peledak dalam 
jumlah sedikit untuk melemahkan struktur 

bangunan, sehingga bangunan akan runtuh 
karena bebannya sendiri. 

“Untuk itu, demi meningkatkan kompetensi 
dan diferensiasi divisi kuari konstruksi perlu 
kiranya mengambil proyek demolisi,” ujar Budi. 

Budi mencontohkan, proyek infrastruktur 
skala besar yang saat ini tengah dikebut 
pemerintah adalah ruas jalan Tol Trans Sumatra. 
Jalan Tol Trans Sumatera sendiri  adalah sebuah 
jalan tol yang memiliki panjang 2.818 km yang 
menghubungkan Lampung sampai Aceh di 
Pulau Sumatera.  Jalan tol ini dikerjakan sejak 
2012 dan diperkirakan akan menelan dana 
sebesar Rp150 triliun.

“Soal pembuatan jalan tol, DAHANA 
telah berpengalaman dalam mendukung 
proyek pembangunan jalan tol, salah satunya 
pembangunan tol Cipali,” terang Budi. 

Blasting perdana pembangunan PLTU Banten pada 2013 silam.
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Saat pembangunan jalan tol terpanjang 
di Indonesia tersebut, DAHANA berkontribusi 
besar dalam pembukaan lahan perbukitan yang 
jadi salah satu kendala utama kelanjutan proyek 
tol. Seperti yang terjadi di Desa Ciwaringin, 
Cirebon. 

Kontraktor tol terpaksa mengalihkan rute 
tol memutar karena mendapat penolakan 
keras dari masyarakat sekitar, konsekuensinya 
harus menghancurkan bukit batu yang oleh 
masyarakat setempat dinamai Bukit Salam.

“Untuk memuluskan proyek Jalan Tol 
Cipali, PT PP (Persero) sebagai pelaksana 
proyek menggandeng PT DAHANA (Persero) 
untuk meratakan bukit  tersebut. Itu berawal 
saat perwakilan PT PP berkunjung ke Kantor 
Manajemen Pusat DAHANA,” jelas Budi. 

Incar Proyek Pembangkit Listrik Hingga 
Jalan Tol

General Manager Divisi Kuari dan Konstruksi 
DAHANA, Asep Maskandar mengungkapkan, 
sejumlah pengalaman di proyek konstruksi 
dan kuari di banyak sektor infrastruktur 
yang berhasil dengan memuaskan jadi 
modal DAHANA bersaing di pembangunan 
infrastruktur domestik. 

“Mulai tahun 2016 ini, sektor konstruksi 
akan booming dan utamanya di pembangunan 
infrastruktur akan menggunakan jasa peledakan 
lebih banyak lagi. Proyek ini diantaranya jalan 
tol, waduk, dan pelabuhan,” tutur Asep.

Tak tanggung-tanggung, divisi yang 
dipimpinnya bahkan menargetkan bisa 
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menggarap 10 proyek di 
awal tahun. Sebagian besar 
masih berfokus menyasar 
penambahan pembangkit yang 
dicanangkan bisa bertambah 
menjadi 35.000 megawatt 
(MW) hingga 2019. 

“Tahun ini akan ada puluhan 
proyek baru yang akan dimulai 
pekerjaannya, dan kami optimis 
dapat meraih paling sedikit 
10 proyek baru di tahun 2016 
ini, baik proyek besar maupun 
kecil. Terutama proyek – proyek 
yang mendukung pengadaan 
35.000 MW kelistrikan,” katanya.

Infrastruktur pembangkit yang berhasil 
dirampungkan DAHANA baru-baru ini adalah 
PLTU Banten berkapasitas 1x660 MW. Dalam 
proyek yang berlokasi di Desa Salira, Kecamatan 
Pulo Ampel, Kabupaten Serang tersebut, 
DAHANA mengerjakan peledakan bukit untuk 
perluasan unit pembangkit. 

Selain sukses ‘memindahkan bukit’, DAHANA 
juga menepis kekhawatiran masyarakat sekitar 
akan dampak peledakan di Pantai Salira. 
Dengan pengalamannya, perusahaan yang lahir 
Tasikmalaya ini menggunakan teknik peledakan 
yang meminimalkan dampak negatif dinamit, 
seperti getaran, hingga batu terbang. 

“Oleh karena sifat dari proyek konstruksi 
(infrastruktur) ini memerlukan keahlian khusus 
dalam pengerjaannya, maka peluang DAHANA 
sangat besar untuk meraihnya. Ditambah lagi 
dengan penggunaan teknologi bahan peledak 
terkini, seperti non-elektrik (nonel) yang sangat 
membantu dalam pelaksanaan peledakan yang 
ramah lingkungan,” terang pria yang sebelumnya 
menjabat Sekretaris Perusahaan ini.

Selain proyek pembangkit, sambung Asep, 
pihaknya juga mengincar jasa peledakan dalam 
pembangunan ruas tol Trans Sumatera. Saat 
ini, diakui Asep, divisinya sudah mengantongi 
kontrak dari BUMN karya yang mengerjakan 
jalan tol tersebut. 

“Awal tahun ini kami sudah dapat 
penunjukan untuk pengerjaan peledakan di 
proyek tol Trans Sumatera. Proyek  ini termasuk 
besar dan prestise buat DAHANA karena kita 
bersama-sama dengan BUMN karya yang 
mengerjakannya,” ungkap Asep. 

Dia melanjutkan, proyek lain yang 
sebenarnya belum banyak digarap perusahaan 
adalah sektor domolisi (penghancuran 
gedung). Meski tergolong pemain baru, 
beberapa permintaan demolisi bisa dikerjakan 
dengan sangat baik oleh Divisi Kuari dan 
Konstruksi DAHANA. Seperti yang terjadi dalam 
penghancuran pabrik semen Holcim di Cilacap, 
Jawa Tengah. 

“Dengan sedikit inovasi penggunaan bahan 
peledak yang dipakai, operasi meratakan silo 
pabrik semen bisa dilakukan hampir tanpa 
cela. Namun, bukan berarti DAHANA tidak 
menemui kesulitan dalam proyek tersebut, 
perencanaan tingkat kesulitan di awal dengan 
memperhitungkan kerapatan, struktur tulang, 
dan titik pengeboran, jadi kunci sukses DAHANA 
di proyek itu,” papar Asep. 

Asep melanjutkan, inovasi dan 
pengembangan aplikasi bahan peledakan juga 
yang jadi kunci keberhasilan DAHANA di proyek 
waduk terbesar di Asia Tenggara, Bendungan 
Jatigede. “Kesulitan terbesar selama proses 
tunneling berlangsung adalah struktur tanah 
perbukitan di Jatigede yang labil, sehingga 
sering terjadi sliding (longsoran tanah) ketika 
proses blasting berlangsung,” ungkap Asep. 

Dalam proyek Waduk Jatigede, PT Dahana 
menjadi subkontraktor 2 proyek sekaligus, 
yakni kuari dan tunneling yang dikerjakan 
PT Waskita Karya. Tunneling sepanjang 520 
meter, dengan diameter tengah 14 meter 
dikerjakan PT Dahana dalam waktu  20  bulan,  
yang  artinya  PT  Dahana  menyelesaikan  
proyek  tunneling  sesuai tenggat waktu yang 
ditentukan kontraktor pelaksana.

Kegiatan peledakan di underground
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Setahun memerintah, pemerintahan 
bentukan Presiden Joko Widodo mulanya 
memberi angin segar pada pembangunan 
infrastruktur. Sesuai janji kampanyenya dulu, 
infrastruktur bakal jadi prioritas anggaran. 
Namun tahun lalu, perlambatan ekonomi 
membuat peluang bisnis infrastruktur sedikit 
terkontraksi.

Tahun ini kondisi ekonomi menunjukan arah 
perbaikan. Peluang inilah yang coba ditangkap 
PT DAHANA (Persero) sebagai BUMN penyedia 
jasa infrastruktur, yakni sektor konstruksi. 
Apalagi, proyek-proyek tender yang dimajukan 
di awal tahun, dari sebelumnya menumpuk 
di akhir tahun, dipastikan memicu lonjakan 
permintaan konstruksi. 

General Manager Divisi Kuari dan Konstruksi 
PT DAHANA, Asep Maskadar, tahu betul divisi 
garapannya diramalkan bakal kebanjiran order 
seiring masifnya pembangunan infrastruktur 
seperti ruas tol, waduk, kereta api, hingga 
pembangkit listrik. 

Asep menggambarkan tahun ini laiknya 
duriah runtuh dengan program infrastruktur 
pemerintahan baru tersebut. Berbagai strategi 
bisnis telah dirumuskannya guna mengejar 
target yang bisa dibilang ambisius diketimbang 
tahun-tahun sebelumnya.

Berikut petikan wawancara Dfile dengan 
pria asal Tasikmalaya tersebut beberapa waktu 
lalu. 

Durian Runtuh DAHANA dari Proyek 
Infrastruktur Jokowi

Wawancara

Asep Maskadar
General Manager Divisi Kuari dan Konstruksi PT DAHANA
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Apa fokus bisnis Divisi yang bapak 
pimpin pada 2016 ini?

Mulai tahun 2016 ini, sektor konstruksi 
akan booming dan utamanya di pembangunan 
infrastruktur akan menggunakan jasa 
peledakan lebih banyak lagi. Proyek ini 
diantaranya jalan tol, waduk, dan pelabuhan.

Bagaimana tim bapak menyikapi 
proyek-proyek nasional sektor konstruksi 
pada 2016, strategi menggarap proyek 
besar seperti jalan tol Trans Sumatera dan 
pembangunan PLTU?

Pasar konstruksi (infrastruktur) sering kali 
permintaannya datang langsung ke DAHANA, 
namun ada juga yang proyeknya besar, kita 
tetap harus ikut proses tender.

Kehandalan DAHANA dalam menangani 
proyek infrastruktur, kemandirian dalam 
pengadaan bahan peledak, keahlian para 
personil dan dukungan keuangan yang kuat, 
menjadikan DAHANA dapat bersaing untuk 
meraih proyek.

Tahun ini akan ada puluhan proyek baru 
yang akan dimulai pekerjaannya, dan kami 
optimis dapat meraih paling sedikit 10 proyek 
baru di tahun 2016 ini, baik proyek besar 
maupun kecil. Terutama proyek – proyek yang 
mendukung pengadaan 35.000 MW kelistrikan.

Awal tahun ini kami sudah dapat 
penunjukan untuk pengerjaan 
peledakan di proyek tol Trans 
Sumatera. Proyek  ini termasuk 
besar dan prestise buat 
DAHANA karena kita 
bersama-sama dengan 
BUMN karya yang 
mengerjakannya.

Keunggulan apa 
yang dimiliki divisi 
bapak dibanding 
kompetitor?

Oleh karena 
sifat dari proyek 
k o n s t r u k s i 
( infrastruktur) 
ini memerlukan 
k e a h l i a n 
khusus dalam 
p e n g e r j a a n nya , 
maka peluang 
DAHANA sangat 

besar untuk meraihnya. Ditambah lagi dengan 
penggunaan teknologi bahan peledak terkini, 
seperti non-elektrik (nonel) yang sangat 
membantu dalam pelaksanaan peledakan yang 
ramah lingkungan.

 Keunggulan lain DAHANA menurut 
Bapak?

DAHANA adalah perusahaan besar dan 
establish serta selalu tumbuh dan untung setiap 
tahunnya, menjadikan modal yang besar untuk 
bersaing di pasar konstruksi. Saat ini kondisi 
perusahaan pelaksana proyek konstruksi yang 
sehat akan menjadi pilihan utama dalam 
persaingan. (IDR)



Butuh sekitar satu jam perjalanan dari Kota 
Sumedang menuju lokasi proyek, hamparan 
perbukitan gersang yang berada di kanan 
kiri jalan menjadi pemandangan sepanjang 
menyusuri jalanan menuju lokasi proyek kali ini, 
musim hujan memang telah datang sebulan 
lalu,  namun  wilayah  ujung Timur Kabupaten  
Sumedang yang berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Majalengka ini masih dilanda 
kemarau panjang.

Di   tempat   itulah   dibangun   Waduk   
Jatigede,   selain   untuk kebutuhan   irigasi   di   
4   Kabupaten,   yakni   Majalengka,   Sumedang,   
Cirebon,   dan Indramayu, danau buatan 
ini rencananya akan difungsikan sebagai 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),  serta objek 
wisata ke depannya.

PT DAHANA (Persero) ikut mengerjakan 
proyek yang didanai melalui pinjaman lunak   

Pemerintah   Cina   tersebut,   perusahaan   
handak   plat   merah   ini   kebagian menggarap   
Tunneling   Project   (Terowongan)   untuk   
mengalirkan   air   dari   Sungai Cimanuk yang 
berhulu di Kabupaten Garut ini ke Waduk 
Jatigede.

Digulirkan  sejak  tahun  2006,  danau  buatan  
yang  diproyeksikan  menjadi waduk terbesar di 
Asia Tenggara ini kini telah rampung. Menurut 
Wisnu Setyoaji, Koordinator Site Jatigede, 
keikutsertaan Dahana merupakan bagian dari 
program sinergi BUMN dalam berbagai proyek 
infrastruktur pemerintah.

Ada 4 perusahaan BUMN konstruksi yang 
tergabung dalam konsorsium pengerjaan 
proyek tersebut, yaitu PT Wijaya Karya, PT 
Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan, 
dan PT Waskita Karya.
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Dahana Garap Tunneling Waduk Jatigede

Laporan Utama

Project Experiences
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Dalam proyek ini sendiri, PT Dahana menjadi 
subkontraktor 2 proyek sekaligus, yakni kuari 
dan tunneling yang dikerjakan PT Waskita 
Karya. Tunneling sepanjang 520 meter, dengan 
diameter tengah 14 meter dikerjakan PT Dahana 
dalam waktu  20  bulan,  yang  artinya  PT  Dahana  
menyelesaikan  proyek  tunneling  sesuai tenggat 
waktu yang ditentukan kontraktor pelaksana.

Untuk mendukung proyek tersebut, Tim 
blasting DAHANA dilakukan oleh 15 orang 
yang setengahnya merupakan penduduk 

lokal Jatigede. Blasting untuk tunneling sendiri 
merupakan pekerjaan paling rumit dalam proyek 
pembangunan waduk yang menenggelamkan 
lima kecamatan ini.

Sebelum dilakukan drilling dan blasting pada 
lubang peledakan, tim geologi dari Departemen 
Pekerjaan Umum memeriksa kondisi geologi di  
lokasi  proyek  terowongan.  Memeriksa  struktur  
lapisan  batuan  dari  atas  hingga bawah untuk 
mengetahui kelayakan untuk proses peledakan 
serta pola peledakan yang akan dipakai.

- No. 75 / Januari - Februari  2015
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PT DAHANA (Persero) ledakan bukit 
remaja di Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, 
Kabupaten Serang, Selasa, 19 Februari 2013. 
Peledakan bukit tersebut merupakan ledakan 
perdana sebagai simbolis tanda dimulainya 
proyek pembangunan steam power project 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 
1 x 660 megawatts (MW).  Proses simbolis itu 
sendiri dilakukan langsung oleh Bupati Serang 
A. Taufik Nuriman.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah 
kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
Pemkab Serang di antaranya, Kepala Badan 
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU) Irawan Nur, Kepala Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (BLH) Anang Mulyana, 
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Energi Sumber 
Daya Mineral (DKPESDM) dan sejumlah pejabat 
lainnya. Peresmian juga dihadiri oleh Direktur 
PT Lestari Banten Energi dan Direktur Harbin 
Elektrical Internasional Limited. 

Direktur PT Lestari Banten Energi Wandy 
Wanto dalam sambutannya mengatakan, 
pembangunan PLTU merupakan pembangkit 
listrik pertama kali yang dibangun tanpa 
jaminan pemerintah. “Pembangunan PLTU 
Banten 1x660 MW, diharapkan mendapatkan 
dukungan seluruh masyarakat dan pemangku 
kebijakan,” katanya kala itu.

Dalam hal ini PT DAHANA (Persero) 
mendapat  kontrak untuk  pekerjaan yang 
meliputi pembersihan lahan, land filling, loading 

dan blasting untuk meratakan sebagian bukit di 
pinggir pantai tak jauh dari PLTU Suralaya.

Kekhawatiran akan dampak peledakan di 
kalangan warga sirna setelah melihat langsung 
peledakan perdana.  Hampir tidak merasakan 
efek negatif dari peledakan, tidak terasa 
bergetar, ataupun debu dan bebatuan yang 
berterbangan. Warga begitu terpesona, seperti 
yang di ungkapkan oleh Hedi (52) salah seorang 
warga Puloampel. “Wah saya kira ledakannya 
kayak di film-film gitu, ini mah kayak gak ada 
apa-apa,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Junaidi, 
warga desa Salira. Menurut pria separuh 
baya yang sengaja diundang pada 
peresmian pembangunan PLTU ini merasa 
nyaman dan tidak cemas apalagi setelah 
menyaksikan tayangan langsung. Warga 
sepakat mempercayakan sepenuhnya pada 
pengalaman PT DAHANA (Persero) dalam 
operasi peledakannya selama ini. “Kami warga 
Desa Salira mendukung pembangunan (PLTU) di 
desa kami, dan diharapkan bisa meningkatkan 
ekonomi warga”, ungkap Junaidi.

Dalam proses blasting, akan timbul efek 
ground vibration, flying rock, dan sound 
vibration.  Namun, dengan standar keamanan 
yang dimiliki DAHANA, ketiga efek tersebut 
tak berpengaruh negatif terhadap kesehatan 
dan keamanan masyarakat Desa Salira.  Bahan 
peledak yang dipakai pun dalam ukuran kecil, 
sehingga mengurangi ketiga efek tersebut, 
meski frekuensi peledakannya bertambah 
banyak. (SYA)

Bangun PLTU Banten 1 x 660 MW, DAHANA 
Ledakkan Bukit Remaja Salira

Laporan Utama
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PT DAHANA (Persero) mengerjakan 
proyek demolisi di Cilacap (Holcim Cilacap). 
Dalam pekerjaan demolisi di site ini, DAHANA 
mempunyai peran yang sangat vital mulai dari 
tahap awal pengecekan sampai tahap akhir 
pengecekan hasilnya.  Kegiatan lainnya adalah 
sosialisasi ke unsur Muspida dan masyarakat 
sekitar untuk meyakinkan bahwa kegiatan 
peledakan dapat berlangung aman dan 
Dahana mampu melakukan kontrol terhadap 
aktivitas peledakan. “Dengan kondisi pabrik 
holcim yang masih aktif dan lokasi masyarakat 
yang dekat dengan proyek ini kita dituntut 
untuk lebih presisi dalam memperhitungkan 
dan memprediksi semua dampak negatif  dari 
proses blastng demolisi ini,” ujar Wisnu Setioadji, 
Pemimpin tim proyek kala itu.

Tahapan pelaksanaan pengerjaan proyek ini 
dilakukan sejak Oktober 2011 lalu, yang dimulai 
dengan pengurusan ijin. Sementara proyek 
demolisinya sendiri dilakukan mulai 21 Februari 
2012.

Berbicara mengenai keamanan, PT Holcim 
Cilacap sangat menerapkan standar kemanan 
yang tinggi, analisa dan prosedur yang jelas 
untuk setiap kegiatan. Untuk itu, PT DAHANA 
(Persero) menggandeng perusahaan jasa 
peledakan lain yang pernah melakukan kegiatan 
demolisi sebagai persyaratan untuk mengikuti 
tender. Untuk perhitungan yang terkait dengan 
teknik sipil DAHANA bekerjasama dengan  
konsultan sipil LAPI Ganeshatama.

Bukan tanpa kesulitan DAHANA melakukan 
proyek ini. Bahkan kesulitan tersebut sudah 
diperhitungkan sejak awal, melihat lokasi 
struktur tulangan yang sangat rapat dan 
diameter besi yang besar.  Kesulitan dalam 
pengerjaan mulai dirasakan saat menentukan 
titik-titik pengeboran dan proses pengeboran 
untuk menghindari struktur tulangan 
yang rapat dan rata-rata level pengeboran 
pada ketinggian diatas 6 meter. Kesulitan 
lain  pada saat pemasangan safety device 
untuk mengurangi potensi fly rock dengan 
menggunakan material geotekstil dan kawat 
harmonika. Selain itu, pekerjaan demolisi di 
Cilacap merupakan hal pertama yang dilakukan 
DAHANA, hal ini menjadi ajang pembelajaran 
bagi DAHANA sendiri.

Pekerjaan Demolisi di Holcim Cilacap ini 
dilakukan terhadap dua bangunan Clinker Silo  
dan dua Rawmeal Silo serta satu Stuck/Chimney. 
Untuk Demolisi di Chimney bangunan runtuh 
sesuai perhitungan dan yang diharapkan. 
Berbeda halnya dengan pengerjaan di Clinker 
Silo dan rawmeal Silo, yang runtuhnya tidak 
sesuai dengan perhitungan. Namun hal tersebut 
bisa diatasi dengan menggunakan bantuan alat 
berat dengan tetap memperhitungan faktor 
keselamatan sehingga pekerjaan selesai 100 
persen. 

Dahana Kerjakan Project Demolisi Silo Cilacap
Project Experiences
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Pembuatan jalan tol Cikampek-Palimanan 
(Cipali), rencana awalnya akan membelah   
sebuah perkampungan di desa Ciwaringin 
Kabupaten Cirebon. Namun rencana itu 
mendapatkan penolakan dari masyarakat 
sekitar. Pasalnya, desa tersebut memiliki 
banyak pesantren dan dihuni oleh ribuan 
santri. Dengan adanya penolakan itu, akhirnya 
PT Karabha Girya Mandiri sebagai pemegang 
proyek jalan tol ini, merubah rute jalan tol 
yang akan dibangun, yaitu belok memutari 
Desa Ciwaringin dengan konsekuensi harus 
menghancurkan sebuah bukit batu yang 
bernama Bukit Salam.

Untuk memuluskan proyek Jalan Tol Cipali, 
PT PP sebagai pelaksana proyek menggandeng 
PT DAHANA (Persero) untuk meratakan bukit  
tersebut. Ihwal rencananya itu, dua orang 
perwakilan PT PP dan Kordinator Proyek 

PT Karabha Girya Mandiri, Mohd Azemi, 
mengunjungi Kantor Manajemen Pusat 
DAHANA.  Kunjungan ini disambut langsung 
oleh GM Divisi Kuari & Konstruksi Asep 
Maskandar, Selasa, 24 Desember 2013.

Kunjungan kali ini untuk membahas 
metode peledakan yang akan dilakukan oleh  
Tim Divisi Kuari & Konstruksi. Menurut Asep, 
pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari 
hasil pemantauan langsung di bukit Salam. 
“Kita sebelumnya sudah hampir satu bulan 
disana, untuk melakukan pemantuan kondisi 
bukit sekaligus sosialisasi peledakan kepada 
masyarakat,” ujar Asep Maskandar kala itu.

Dalam perkembangannya, setelah jalan 
tol selesai dibangun, daerah ini sering dikait-
kaitkan dengan cerita mistis akibat seringnya 
terjadi kecelakaan di wiilayah ini. (SYA)

Bangun Jalan Tol Cipali, Dahana Ratakan 
Bukit Salam

Laporan Utama
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File liputan
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Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) menyelenggarakan  Focus Group 
Discussion  (FGD). FGD kali ini akan membahas 
mengenai roadmap BUMN 2015 – 2019.

Menteri BUMN Rini Soemarno memimpin 
langsung FGD tersebut dan diikuti oleh 119 
direksi BUMN.

Keunikan acara gelaran 
Kementerian BUMN ini, FGD 
dilakukan di atas Kapal KM Kelud 
milik PT Pelni (Persero) dengan tujuan 
Tanjung Priok-Semarang.   Acara yang 
digelar pada 20 – 21 Nopember 2015 
ini mengambil titik keberangkatan 
kapal di Tanjung Priok pada Jumat, 20 
Nopember 2015 pukul 08.00 WIB.

PT DAHANA (Persero) turut serta 
dalam kegiatan tersebut.  Pelaksana 
Tugas Direktur Utama Bambang 
Agung hadir langsung menjadi 
delegasi DAHANA dalam FGD kali ini. 

Dalam perjalanan menuju Semarang, 
Kementerian BUMN juga menggelar 
Sholat jumat berjamaah di atas kapal KM 
Kelud Langsung. Rencananya, seluruh 
direksi BUMN yang mengikuti FGD akan 
melakukan penandatangan perjanjian 
mengenai Roadmap BUMN 2015-2019.

Susun Road Map BUMN , Menteri Rini Ajak Bos BUMN 
Rapat di Atas Kapal Pelni

http://economy.okezone.com/topic/645/bumn
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Presiden RI Joko Widodo menyaksikan 
pencanangan pembangunan Pabrik 
Ammonium Nitrate (AN) milik PT DAHANA-PT 
Pupuk Kaltim.   Acara pencanangan Pabrik AN 
ini dilaksanakan pada Kamis, 19 Nopember 
2015 di Bontang, Kalimantan Timur ditandai 
dengan penandatanganan Head of Agreement 
(HOA) antara PT DAHANA yang diwakili oleh Plt. 
Direktur Utama Bambang Agung dan PT Pupuk 
Kaltim yang diwakili oleh Direktur Utama Aas 
Asikin Idat.   

Pabrik ammonium nitrate ini merupakan 
kerjasama antara PT DAHANA (Persero) 
yang merupakan BUMN yang bergerak 
dibidang bahan peledak dan PT Pupuk Kaltim 
yang bergerak dibidang pupuk.  Pabrik  ini 
direncanakan memiliki kapasitas produksi 
150.000 ton AN pertahun. Pabrik ini, disamping 
menghasilkan Ammonium Nitrate, juga 
menghasilkan Asam Nitrate.

Menurut Plt.  Direktur Utama PT DAHANA 
(Persero) Bambang Agung, teknologi yang akan 
digunakan di pabrik ini segera akan ditenderkan 
melalui mekanisme tender internasional.

Mengenai nilai investasi, Agung 
mengestimasi nilai proyek pabrik Ammonium 
Nitrate ini senilai USD 124 juta.   Bahan baku 
amoniak sendiri akan disuplai dari PT Pupuk 
Kaltim sesuai dengan kebutuhan.

“Proyek ini direncanakan mulai dieksekusi 
pada awal 2016 dan diharapkan pada 
2018 sudah commisioning,” lanjut Agung. 

Ketika disinggung masalah pemasaran,  
Bambang Agung menyebutkan bahwa pasar 
yang dibidik terutama pasar dalam negeri.

“Produk AN yang dihasilkan dari pabrik, 
akan diofftake oleh DAHANA untuk substitusi 
impor pemenuhan pasar DAHANA saat ini dan 
perluasan pasar domestik,” jawabnya.

Sebagaimana diketahui, pabrik ammonium 
nitrate beserta produk turunannya merupakan 
bahan baku utama dalam industri bahan 
peledak, baik untuk sektor komersial maupun 
pertahanan.  Dengan kehadiran Pabrik 
Ammonium Nitrate, kemandirian industri 
bahan peledak yang terlepas dari impor 
menjadi sebuah keniscayaan khususnya 
industri pertahanan. (jjs)

Presiden Jokowi Canangkan Pabrik Ammonium 
Nitrate DAHANA - PKT

File liputan



21- No. 75 / Januari - Februari  2015

Perpindahan kantor PT DAHANA (Persero) 
dari Tasikmalaya ke Kabupaten Subang menjadi 
harapan baru untuk masyarakat Subang dalam 
pembangunan dan pengembangan Daerah. 
Empat tahun keberadaan DAHANA di Subang, 
namun masih belum banyak yang mengenal 
dekat tentang perusahaan penghasil bahan 
peledak ini. Diantaranya yaitu anggota legislatif 
DPRD Subang.

Karena alasan itulah pada 22 Desember 
2015 rombongan anggota Dewan Komisi III 
DPRD Subang melakukan lawatan ke kawasan 
Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA 
(Persero) yang berlokasi di Desa Sadawarna, 
Cibogo, Subang.  Dalam kunjungan ini mereka 
diterima langsung oleh Direktur Keuangan & 
SDM, Susilo Hertanto.

Bambang Irmayana, Ketua Komisi III DPRD 
Subang, mengatakan kunjungan yang kali 
pertamanya ini adalah dalam rangka untuk 
mengenal lebih dekat PT DAHANA (Persero) 
dan mengetahui lebih jauh arah pembangunan 
DAHANA kedepan.

“Ada beberapa dari kita baru menjadi 
anggota dewan, dan kebanyakan belum 
mengenal DAHANA. kita ingin mengetahui 
bagaimana lingkungan DAHANA dan apa saja 
yang dilakukan untuk masyarakat sekitar,” kata 
Bambang kepada Dfile. (22/12/2015).

Dalam fungsinya, komisi III terang 
Bambang adalah membidangi pembangunan 
dan lingkungan hidup yang fokus pada 
pembangunan, lingkungan, pertambangan 
dan energi, perhubungan serta tata ruang dan 
pemukiman. Karenanya kunjungan ke DAHANA 
kali ini bagian dari ikut serta mengawasi 
pembangunan daerah dan lingkungan.

“Bisnis DAHANA itu menyebar di Indonesia 
dan tentunya nama Subang juga ikut terangkat, 
karena sekarang  nama Subang melekat dengan 
DAHANA,” ujar ketua Komisi III.

Pada kesempatan ini pula, salah satu 
anggota dewan lainnya menanyakan langkah 
dan sikap DAHANA terhadap lingkungan 
mulai dari cara pengelolaan dan penanganan 
limbah, dan keikutsertaan peduli terhadap 
pembangunan sekitar.

Mamat Ruhimat, Sekretaris Perusahaan 
DAHANA, ikut serta menjawab pertanyaan 
para anggota dewan. Ia menegaskan dalam 
produksinya DAHANA tidak menghasilkan 
limbah dan untuk masalah lingkungan 
DAHANA telah memiliki sistem ISO dan Ohsas 
yang terintegrasi dan telah diaplikasikan.

“DAHANA dalam pembangunannya 
menggunakan konsep Green, begitupun 
dengan produksi handaknya. Peledak Dahana 
itu semakin lama disimpan bukan semakin 
ganas, namun malah semakin jinak,” terang 
Mamat.

Begitupun dengan peran DAHANA 
kepada masyarakat sekitar, Mamat Ruhimat 
memaparkan ada beberapa program yang telah 
digulirkan untuk masyarakat,seperti program 
mitra usaha.

DAHANA dengan PKBL-nya telah ikut serta 
memberikan sumbangsih dalam pembangunan 
lingkungan sekitar, seperti kegiatan sumbangan 
sarana ibadah, beasiswa, kesehatan, dan sarana 
umum. Sedangkan untuk perekrutan tenaga 
kerja, DAHANA telah menampung lebih dari 
300 orang asal Subang menjadi tenaga kerja 
langsung dan tenaga kerja tidak langsung.

“Dalam kurun waktu tiga tahun, DAHANA 
telah ikut serta dalam pembangunan di Subang 
yaitu melalui pembayaran pajak daerah yang 
berkisar 44 Milyar,” terang Mamat Ruhimat, 
Sekretaris Perusahaan.

Dengan kegiatan kunjungan ini, Komisi 
III DPRD Subang berharap DAHANA terus 
berupaya bersinergis dengan pemerintah 
daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam 
pembangunan daerah.

“Karena DAHANA perusahaan yang 
sepenuhnya didukung pemerintah tentunya 
harus ikut serta juga dalam pembangunan 
daerah dan terus peduli kepada masyarakat 
sekitar,” kata Bambang Irmayana. (SYA)

Komisi III DPRD Subang Bertandang ke DAHANA
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Kantor Manajemen Pusat (Kampus) PT 
DAHANA (Persero) kedatangan rombongan 
mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia 
bagian tengah, mereka adalah mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat). 
Kedatangannya ke Kampus DAHANA Subang 
ini dilakukan dengan cara dua gelombang 
dalam dua pekan yakni pada tanggal 12 dan 19 
November 2015.

Untuk bisa mencapai Kampus DAHANA, 
mereka rela melakukan perjalanan darat 
yang panjang dengan menggunakan bus 
selama dua hari dua malam. Pada gelombang 
pertama rombongan berjumlah 38 orang. I Gde 
Surya Atmaja ketua rombongan mengatakan 
kedatangannya ke Kampus DAHANA adalah 
sebagai moment penting mahasiswa untuk 
mengenal lebih dekat industri strategis di 
Indonesia diantaranya dalam bidang bahan 
peledak

“Kegiatan ini adalah Kuliah Lapangan 
Mahasiswa untuk mengetahui kondisi 
dilapangan,” ujar I Gde Surya Atmaja.

Mahasiswa yang berkunjung ke Dahana 
ini merupakan mahasiswa D3 teknik 
pertambangan. Dalam kunjungannya ke 
DAHANA untuk mengenal bahan peledak yang 
biasa digunakan di pertambangan.

Sementara itu rombongan Ummat kloter 
kedua datang ke Kampus DAHANA pada 19 
Nopember 2015, dengan jumlah rombongan 
sebanyak 39 orang. Kali ini didampingi oleh 
Dekan Fakultas Teknik dan Kepala Program 
Studi (Kaprodi) Teknik Pertambangan.

Dekan Fakultas Teknik Ummat, Isfanari 
mengungkapkan alasan kedatangan 
rombongannya dilakukan dua gelombang. 
Kuliah lapangan mahasiswa ini diagendakan 

melakukan kunjungan ke lokasi tambang 
dan perusahaan. Namun dikarenakan untuk 
mengunjungi salah satu lokasi tambang 
emas di Bogor pesertanya dibatasi, maka 
pemberangkatan rombongannya pun akhirnya 
dibagi menjadi dua gelombang.

“Waktu meninjau lokasi tambang emas 
bawah tanah, kami hanya diperbolehkan 
membawa rombongan sebanyak 40 orang,” 
ungkap Isfanari.

Kunjungan kali ini merupakan kali pertama 
bagi teknik pertambangan Ummat, Isfanari 
berharap kunjungan ke Dahana ini menjadi 
agenda rutin  kuliah lapangan mahasiswa, 
dan berharap Dahana mampu memberikan 
pemahaman tentang bahan peledak tambang 
agar kelak tidak asing dengan handak dalam 
negeri.

Penerimaan rombongan Ummat oleh 
Dahana menjadi kebahagiaan bagi Kaprodi 
teknik tambang Ummat Diah Fatmawati, 
dengan diterimanya di DAHANA menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi mahasiswanya, 
karena bisa langsung mengenal bahan peledak 
dari pabriknya.

“Alhamdulillah, kami sangat senang bisa 
diterima di DAHANA, ini menjadi kebanggaan 
kami”, kata Diah Fatmawati. 

Dengan berkunjung ke DAHANA, 
mahasiswa semester lima ini mendapat 
penejelasan tentang Dahana dan produk 
Dahana serta mendapat kesempatan untuk 
meninjau langsung area ring 1, suatu kawasan 
tempat  berdirinya dan beropreasi pabrik 
handak Dahana.

Diah, mengatakan secara expectasi 
mahasiswa apa yang dipaparkan oleh DAHANA 
sudah mencukupi, namun dirinya berharap 
jika kedepan diberi kesempatan untuk kembali 
berkunjung ke DAHANA, ingin menyaksikan 
langsung proses perangkaian dan peledakan 
yang biasa DAHANA kerjakan.

“Secara expectasi mahasiswa apa yang di 
jelaskan oleh pemateri dari DAHANA sudah 
memadai, kedepan kami berharap DAHANA 
bisa memberikan pemahaman tentang 
rangkaian dan peledakan handak” ujar Kaprodi 
teknik pertambangan Ummat. (SYA)
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Tamu Dari Indonesia Tengah yang Ingin 
Mengenal Handak DAHANA



23- No. 75 / Januari - Februari  2015

Seratus dua puluh mahasiswa Teknik 
Pertambangan Universitas Trisakti Jakarta 
menggelar kuliah sehari di Kantor Manajemen 
Pusat (Kampus) PT DAHANA (Persero), Subang 
pada 24 Nopember 2015.  Mahasiswa yang rata-
rata tengah memasuki semester 7 ini mendapat 
materi kuliah tentang bahan peledak tambang 
yang disampaikan oleh Aep Saefudin, Senior 
Manager Produksi & Pendukung EMC PT 
DAHANA (Persero).

Edi Jamal, dosen pengampu mata kuliah 
pengeboran dan peledakan yang ikut serta 
hadir dalam kegiatan ini, menerangkan 
kehadiran mahasiswanya ke Kampus DAHANA 
adalah untuk memperkenalkan handak secara 
langsung. 

“Kunjungan ini merupakan bagian dari 
kuliah, yaitu untuk melihat langsung jenis 
bahan peledak tambang di DAHANA,” terang 
Edi jamal.

Edi pun menceritakan, sebelumnya dirinya 
telah lama mengagendakan kegiatan kunjungan 
ini, namun selalu urung terlaksana. Hingga pada 
akhirnya, dia bersama mahasiswanya didorong 
oleh Sudirjo Heru, Manajer Pengadaan & Umum 
Divisi Kuari & Konstruksi DAHANA yang saat 
itu tengah menjadi salah satu juri dalam acara 
Trisakti Student Mining Competition 2015 di 
Universitas Trisakti Jakarta.

“Sebelumnya kita bertemu dengan Pak Heru 
di acara Trisakti Student Mining Competition, 
saya sampaikan keinginan kami untuk bisa 
berkunjung ke Dahana,” terang Edi.

Kedatangannya ke Kampus DAHANA ini 
merupakan kali pertama bagi mahasiswa 
teknik pertambangan Trisakti. Ikbal salah satu 
mahasiswa yang ikut serta dalam kunjungan 
ini mengungkapkan kehadirannya di DAHANA 
merupakan bagian dari materi kuliah.

“Ini sama dengan kuliah, edukasi lapangan, 
jadi mahasiswa yang ikut matkul pengeboran 
dan peledakan wajib ikut,” terang Ikbal.

Selama kunjungan, mahasiswa mendapat 
penjelasan tentang Dahana dan produk Dahana. 
Pada sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa 
bertanya tentang bagaimana mengenal bahan 
peledak yang tergolong kadaluarsa.

“Bagaimana kita bisa mengetahui bahan 
peledak dahana yang kadaluarsa?” tanya Rezki, 
mahasiswa Teknik Pertambangan Trisakti.

Aep Saepudin menerangkan untuk 
mengenal kadar kadaluarsa handak, khususnya 
handak produk DAHANA, bisa dilihat dari 
tanggal produksinya. Pada dasarnya, handak 
meski kadaluarsa masih bisa meledak namun 
mutu ledakannya yang membedakannya.

“Handak DAHANA memiliki rentang waktu 
kualitas mutunya, kami katakan ini masa 
kadar kadaluarsa. Kekuatan handak DAHANA 
seperti Danfo itu kekuatan mutunya sekitar 
6 bulan, Emulsion 12 bulan, CE 2 tahun dan 
Shaped charges 5 tahun,” papar Aep Saepudin 
menjawab pertanyaan. (SYA)

Mahasiswa Pertambangan Trisakti Kuliah di 
Kampus DAHANA
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Dabex FRG Solusi Bahan Peledak untuk  Tambang 
Reaktif

File liputan

Kemenristekdikti menggelar Pameran 
Produk Inovasi Hasil Penelitian dan 
Pengembangan sebagai rangkaian Innovation 
Business Gathering 2015.   Acara yang 
berlangsung di Lobby Gedung BPPT II 
Kemenristekdikti ini digelar selama dua hari, 
15-16 Desember 2015.  Pameran ini sedianya 
akan dibuka oleh Menristekdikti namun urung 
terlaksana dan akhirnya di wakili oleh salah satu 
Dirjen Kemenristekdikti. 

DAHANA adalah salah satu peserta dari 
sektor BUMN yang juga mendapatkan dana 
bantuan untuk litbang produk.   Produk hasil 
inovasinya adalah bahan peledak jenis Dabex 
for reactive ground (FRG).  Bahan peledak ini 
mampu menjadi solusi masalah di tambang 
emas yang mengandung batuan reaktif 
(sulfida).

Inovasi ini telah digunakan end user, 
konsumen DAHANA yang mengoperasikan 
tambang emas di daerah Kasongan Kalimantan 
Tengah.  Tujuan litbang Dabex FRG ini untuk 
mengembangkan bahan peledak jenis emulsi 
yang memiliki kandungan inhibitor reactive 
ground.   Juga memberikan solusi terhadap 
masalah peledakan pada reactive ground dari 
aspek safety, security, dan environment.

Menurut Roikhatus Solihah, salah satu 
peneliti DAHANA yang memandu booth dalam 
pameran tersebut, mengatakan bahwa ada 
beberapa tujuan dari penelitian ini.

“Salah satu tujuannya adalah terciptanya 
lingkungan yang lebih aman selama proses 
peledakan yang dilakukan pada area 
pertambangan yang memiliki daerah reactive 
ground,” terangnya.

Selain itu, manfaat lainnya adalah 
terhindarinya resiko bahaya peledakan yang 
disebabkan oleh reaktivitas batuan yang 
terdapat pada reactive ground. 

Sejauh ini, belum ada pihak lain yang 
melakukan pembuatan bahan peledak jenis 
emulsi inhibitor reactive ground di Indonesia, 
sehingga potensi untuk dikomersilkan dan 
diterapkan di industri sangat besar.  Dan yang 
tidak kalah pentingnya, penelitian ini guna 
mendukung program pemerintah seperti 
tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

Dabex FRG ini telah diaplikasikan di industri 
pertambangan. Tercatat tambang yang sudah 
menggunakan  Dabex FRG seperti PT Kasongan 
Bumi Kencana, PT Sago Prima Pratama dan            
J-Resources Seruyung.(aan)
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Bulk Emulsion for Reactive ground In Mining Industry 
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Industri pertambangan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di dalam 
menjalankan kegiatannya, Industri pertambangan pada umumnya menggunakan Bahan 

Peledak berbahan dasar Amonium Nitrat. Penggunaan Bahan Peledak di industri 
pertambangan merupakan sebuah proses yang sulit dihindari meskipun potensi bahaya dan 

resiko yang dihadapi sangat tinggi apabila tidak dikendalikan dengan tepat. penambahan 
resiko telah mengalami peningkatan ketika Bahan Peledak berbahan dasar Amonium Nitrat ini 

digunakan dalam tambang yang mengandung sulfida (pyrite), yang dikenal dengan Batuan 
Reaktif (Reactive ground) 

Terjadi Reaksi Eksotermis pada Batuan 
Reaktif, Panas yang dilepaskan dari reaksi 
dekomposisi tersebut bisa  mencapai 450˚C  

Detonasi Prematur 

Dikembangkan suatu Bahan Peledak dengan 
penambahan senyawa buffer dalam bahan 
peledak Bulk Emulsion agar dapat memiliki 

tingkat kestabilan dan perlindungan yang cukup 
terhadap reaksi dekomposisi. Bahan Peledak Bulk 

Emulsion ini selanjutnya disebut dengan Bulk 
Emulsion For Reactive ground (DABEX FRG) 

 

1. Batuan pyrite dari site PT. Kasongan 
Bumi Kencana (KBK), Kalimantan Tengah. 

2.  Pengujian Isotermal yaitu reaksi pada 
suhu konstan 55°C selama 2 jam 

3. Dengan Beberapa variabel, diantaranya 
Batuan Reaktif dengan Non FRG dan FRG 

 

1. Bulk  Emulsion tanpa penambahan senyawa 
buffer dengan perlakuan yang sama,  terjadi  
kenaikan di atas 2°C dengan pencapaian suhu 
maksimum sebesar 58.6°C  

2. reaksi eksotermis tidak terjadi ketika Bulk 
Emulsion FRG  dicampurkan dengan Batuan yang 
mengandung sulfida/pyrite, dengan suhu 
pencapaian maksimum  54.7°C 

 

METODE PERCOBAAN 

SOLUSI 

HASIL PERCOBAAN 

Grafik Percobaan Sampel dengan ANFO Grafik Percobaan Sampel dengan Bulk Emulsion FRG 

 KESIMPULAN 

Bukti reaktivitas ANFO 
terhadap sampel batuan 
reaktif mengindikasikan 
diperlukan bahan 
peledak Inhibited  
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Dari hasil pengembangan 
komposisi Dabex FRG, dapat 
dibuktikan bahwa Bulk Emulsion 
FRG mampu mengatasi 
fenomena reactive ground.  
 

2 Bulk Emulsion For Reactive Ground berguna : 
1. Menghambat dekomposisi nitrat 
2. Menurunkan Fumes beracun NOx dan Sox 
3. Mencegah premature detonation 
4. Mencegah mass detonation 

3 

GRAFIK HASIL PERCOBAAAN 
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Pelabuhan Lampulo Banda Aceh di  Minggu 
pagi 13 Desember 2015 nampak berbeda dari 
biasanya, Kapal nelayan yang bersandar di 
sekitar pelabuhan nampak berhias dengan 
hiasan bendera ataupun umbul-umbul warna 
warni. Rupanya hal ini bagian dari persiapan  
mereka dalam  meramaikan perayaan puncak 
peringatan Hari Nusantara 2015.

Berbagai agenda kegiatan dihelat dalam 
perayaan Peringatan Hari Nusantara tahun 
ini, Beberapa diantaranya adalah Pameran 
Maritim dan Seminar Nasional, selain itu juga 
diluncurkan Program  Infrastruktur Energi 
untuk Cluster Ekonomi Maritim oleh Menteri 
ESDM dan Pencanangan Pengembangan Desa 
Inovasi Berbasis Ekonomi Masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden 
Jusuf Kalla dalam sambutannya menegaskan 
pentingnya persatuan.  “Jadikan Hari Nusantara 
Nasional sebagai tonggak kekuatan maritim 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lautan 
yang terbentang luas bukannya memisahkan 
kita, tetapi malah menyatukan, Itulah kekuatan 
maritim kita,” ujarnya.

Sejumlah atraksi bahari juga ditampilkan 
dalam acara ini yang melibatkan TNI Angkatan 
Laut dan parade 200 kapal nelayan dan 
masyarakat Aceh. 

DAHANA sebagai BUMN Industri Strategis 
turut ambil bagian dalam perhelatan ini, Adalah 
kegiatan Pameran Maritim dimana Dahana 
memamerkan produk produk unggulanya, 
dengan menempati stand bersama industri 
pertahanan lainnya.  Pameran ini juga diikuti 
tak kurang dari 120 stand yang  disediakan oleh 
panitia.

“Kita wajib bangga menjadi bagian dari 
Dahana, Mengapa tidak, karena Produk yang 
kita hasilkan, memiliki andil besar dalam 
program pemerintah dalam mewujudkan 
ketahanan nasional di bidang maritim atau 
kelautan,” Jelas Edwin Suryadika, Humas 
Dahana di sela-sela Pameran, “Termasuk pula 
mendukung ketahanan Darat dan Udara,” 
Tambahnya. (aan)

Peringatan Hari Nusantara 2015

Produk Dahana Turut dalam Program Ketahanan Maritim
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Untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
dan keadaan darurat di lokasi kerja 
diperlukan pembekalan kepada tenaga 
kerja tentang kondisi bahaya dan resiko 
serta penanggulangannya. Hal inilah yang 
menginisiasi perusahaan bahan peledak PT 
DAHANA (Persero) menggelar In House Training 
(IHT) Safety Officer di Kantor Manajemen Pusat 
(Kampus) DAHANA, Subang. 

Pelatihan yang digelar selama lima hari ini 
(9-13/11/2015) diikuti oleh 40 orang karyawan 
yang mewakili unit kerja yang berada di kawasan 
Energetic Material Center (EMC). In House 
Training kali ini merupakan hasil kerjasama unit 
kerja EMC dengan bagian PSDMO DAHANA.

Deya Kemalasari, salah satu panitia IHT 
menuturkan training yang dikelola langsung 
oleh internal perusahaan ini merupakan 
pelatihan untuk melatih karyawan menjadi 
Safety Officer, orang yang  mempunyai peran 
yang sangat penting dalam mencegah serta 
menanggulangi kecelakaan dan keadaan 
darurat di lokasi kerja.

“Tugas keseharian seorang Safety Officer 
adalah melakukan monitoring keadaan HSE 
atau K3 di lapangan,” terang Deya kepada Dfile. 

Untuk melakukan pekerjaan tersebut, 
menurut Deya dibutuhkan kompetensi 
yang baik, agar seorang Safety Officer dapat 
memahami setiap risiko dan bahaya serta 
teknik penanggulangannya. Karenanya 
pelatihan IHT ini dirancang untuk membangun 
kompetensi dasar seorang Safety Officer yang 
profesional dengan kompetensi yang sesuai. 
Selama pelatihan peserta diberi pemahaman 
akan tugas dan tanggung jawas seorang 
safety officer, memahami bahaya dan resiko 
serta penanggulangannya, serta memiliki 
kemampuan dalam melakukan inspeksi 
peralatan maupun Lapangan.

Deya berharap dengan pelatihan ini 
peserta mampu menerapkan K3 di perusahaan, 
khususnya di unit kerjanya masing-masing.

“Empat puluh peserta  ini nanti kedepannya 
akan diproyeksikan bisa menjadi safety officer. 
Kedepannya  setiap unit kerja ada safety officer-
nya,” pungkasnya. (sya)

DAHANA Gelar IHT Safety Officer
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Memasuki musim hujan, halaman Kantor 
Manajemen Pusat (Kampus) PT DAHANA 
(Persero) sudah kembali menghijau. Kini tanah 
kembali gembur, pepohonan mulai menghijau, 
kembang-kembang pun ikut berbunga. 
Sebelumnya selama musim kemarau, tanaman 
di taman sekitar Kampus Dahana menguning 
dan berguguran.

Nana, salah seorang karyawan bagian 
Nursery bersama temannya saat ditemui 
tim Dfile tengah sibuk menanam pohon. Ia 
mengaku tengah menanam dan menata 
kembali pohon-pohon dan bunga-bunga yang 
berada di area Kampus.

“Mumpung musim hujan, kita tanam 
kembali pohon dan bunga-bunganya. Kemarin 
musim kemarau banyak bunga yang mati, jadi 
kita tanam kembali,” terang Nana (22/12/2015).

Kini halaman Kampus DAHANA tengah 
musim berbunga. Hal ini terlihat dengan 
fenomena munculnya ribuan kupu-kupu yang 
beterbangan dan hinggap di pepohonan dan 
bunga ditaman sekitar halaman Kampus. 

“Tanaman disini mulai menghijau dan 
berbunga, tuh tandanya banyak kupu-kupu 
disini,” ujar Nana.

Kupu-kupu yang muncul di halaman 
Kampus Dahana adalah kupu-kupu kecil 
berwarna kuning atau dengan nama lain 
Eurema hecabe atau Common Grass Yellow. 
Kupu-kupu ini hanya muncul pada saat terjadi 
musim masa pancaroba. Baik pancaroba 
peralihan musim kemarau ke musim penghujan 
maupun sebaliknya.

Halaman Kampus Dahana kini kembali asri, 
rimbun dan hijau. Sedap di pandang, segar 
dilihat. Tentunya agar senantiasa hijau, tanaman 
perlu terus dijaga dan dirawat. (SYA)
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Sisi Lain Dahana

Musim Berbunga Kampus DAHANA Dipenuhi 
Kupu-Kupu
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Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi 
kepada pegawainya, PT DAHANA (Persero) 
memberikan hadiah kepada tujuh orang 
karyawan berprestasinya berupa jalan-jalan 
bersama keluarga. Karyawan berprestasi 
ini adalah karyawan yang pada acara HUT 
DAHANA ke-49 lalu didaulat menjadi karyawan 
Dahana berprestasi 2015, yakni ; Edi Setiadi 
Karsana -Asisten Supervisor Semen Padang 
JsP – DKK,  Idik Sodikin - Koordinator Project 
TEPI – DTM, Korfinus SGP -Asisten Foreman CK 
KJB JsP – DTU 1, Nata Rusnata - Junior Operator 
Nonel – EMC, Xaverius Sandri - Foreman Adaro 
Jsp – DTU 2, Yana Nurdiana - Office Boy Kantor 
Jakarta, dan  Kinaryo - Foreman Pergudangan.

Selama tiga hari mereka berkesempatan 
menikmati saat-saat santai dan berekreasi 
bersama keluarganya ke beberapa tempat 
wisata yang berada di daerah Bandung dan 
sekitarnya, seperti menikmati pemandangan 
perbukitan daerah Lembang dan Gunung 
Tangkubanparahu, menginap di Hotel Sari 
Ater,Ciater-Subang, dan bermain bersama di 
wahana hiburan Trans Studio, Bandung.

Anwar Sanusi, salah satu panitia City Tour 
mengungkapkan bahwa jalan – jalan yang 
dilaksanakan pada 14-16 Desember 2015 ini 
diikuti oleh 22 orang dan DAHANA memilih 
RamaTour sebagai jasa wisata keliling kota.

“City tour ini sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan kepada karyawan berprestasi 
yang telah mencurahkan tenaga dan waktunya 
untuk perusahaan.  Ini adalah moment untuk 
mereka berwisata bersama dengan keluarga,” 
terang Anwar kepada Dfile (15/12/2015).

Wisata keliling kota yang difasilitasi oleh 
perusahaan ini menjadi salah satu pendorong 
membangun kepercayaan keluarga karyawan. 
Seperti yang diungkap oleh salah seorang istri 
karyawan yakni Dian, istri dari Nata Rustana. 
Ia cukup bangga dengan prestasi yang diraih 
suaminya, dan sangat senang dengan hadiah 
yang diberikan oleh DAHANA.

“Saya sangat bangga dan senang bisa 
berwisata dengan suami, hasil dari kinerjanya 
di tempat kerja,” ujar Dian.

Nata Rusnata pun mengatakan, dengan acara 
city tour ia terpacu untuk terus meningkatkan 
prestasinya, keluarganya pun senantiasa terus 
mendorong untuk meningkatkan kinerjanya.

“Saya sangat berterimakasih kepada 
Dahana, yang telah memberi kesempatan 
kepada saya dan keluarga untuk menikmati 
hadiah berwisata. Keluarga saya sangat senang,” 
kata Nata. (SYA).
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City Tour Karyawan Berprestasi Dahana 2015
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Porap Subang 2015, Tenis Lapang Juara, 
Volly Ball Ketiga

Atlet-atlet PT DAHANA (Persero) yang 
diturunkan dalam Pekan Olahraga Antar 
Perusahaan/BUMN/BUMD (Porap) ke-1 
Subang, dari lima cabang olahraga (cabor) 
yang diikuti meraih dua piala.  Tenis lapangan 
meraih peringkat satu dan voly ball menyabet 
peringkat ketiga.

Sedangkan tiga cabang lainnya: tenis 
meja, bulutangkis dan futsal tidak mampu 
menapakkan kakinya di tangga juara.  Setelah 
meraih dua kali kemenangan atas PT Sariater 
dan Aqua B, Tim tenis meja terpaksa terhenti di 
babak empat besar setelah berhadapan dengan 
tim dari Optik Zoom. 

Sementara itu, team bulutangkis Dahana 
harus pulang lebih awal setelah tidak mampu 
mengatasi  tim Pabrik Gula (PG) Rajawali. 
Begitupun dengan tim futsal Dahana, setelah 
berhasil menaklukan tim BWS dengan skor 
3-0, selanjutnya Dahana harus  mengakui 
keunggulan Team Optik Zoom. 

Team tenis lapangan berhasil memberikan 
gelar setelah menyingkirkan Team Pabrik Gula 
Rajawali. Pertandingan yang digelar pada 25 
November 2015 di Gor Subang ini berlangsung 
menarik. Ganda pertama pasangan Aan dan 
Eman Suherman mampu mengungguli lawan. 
Namun di pertandingan kedua pasangan 
Amin dan Erman kandas. Di pertandingan 
penentuan, Dahana menurunkan pasangan 
Aan dan Erman. Pasangan ini akhirnya 

membawa Dahana menjadi juara dengan skor 2 
– 1.  Gelar bertambah setelah Team Voly Dahana 
bertengger diperingkat ketiga.

Prestasi yang menurun Dahana dalam olah 
raga bukan diajang Porap ini saja, sebelumnya 
diajang Porseni BUMN kontingan Dahana gagal 
bersinar setelah tersingkir dibabak-babak awal. 
Hal ini menjadi keprihatinan salah satu pemain 
senior, Deni Amarullah salah satu atlet bulu 
tangkis DAHANA.   Menurutnya, Dahana saat 
ini tengah krisis generasi atlet muda. Program 
senior yang tengah digadang-gadang  belum 
sepenuhnya dioptimalkan untuk mencetak 
atlet olahraga Dahana.

“Kita masih kekurangan atlet-atlet muda, dan 
latihan yang rutin dilaksanakan masih belum 
mampu mencetak atlet, hanya sekedar hobi 
saja. Seharusnya latihannya juga melahirkan 
mental atlet, jadi jika bertanding dengan team 
lain sudah biasa,” ujar Deni Amarullah.

Hal senada disampaikan oleh Ian Rendi Putra 
Sebayang, penjaga gawang tim futsal Dahana, 
menurutnya sampai saat ini latihan yang 
dilakukan timnya memang belum maksimal.

“Saya menyadari betul, latihannya memang 
masih kurang maksimal, jadwal latihannya pun 
belum rutin, apa lagi harus bertanding dengan 
tim luar.   Ini menjadi bahan evalusi di team 
kami,” ungkap Rendi. (SYA)

File liputan
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Penasaran, ASHRAE POLBAN Kunjungi 
KAMPUS DAHANA

Penasaran dengan konsep Green building 
yang diterapkan perusahaan bahan peledak, 
Tiga puluh lima anggota ASHRAE Student branch 
Politeknik Negeri Bandung (Polban) berkunjung 
ke Energetic Material Center (EMC) PT DAHANA 
(Persero), Subang. Kamis (3/11/2015). 

ASHRAE atau American Society of Heating 
Refrigerating and Air conditioning Engineers, 
adalah  salah satu organisasi internasional yang 
mengabdi kepada kemajuan dari teknologi 
pengkontrolan lingkungan dalam ruangan 
untuk pemanasan, ventilasi dan tata udara 
(Heating, Ventilation, and Air Conditioning - 
HVAC). 

Dalam kunjungannya ke DAHANA, 
mahasiswa D III dan D IV Jurusan Teknik 
Refrigerasi dan Tata Udara ini ingin mengetahui 
seluk beluk sistem pendingin dan tata udara 
yang diaplikasikan oleh DAHANA dalam konsep 
‘green’.

Pada  kesempatan ini, Andri Pudigiantoro, 
Senior Manager Pengelolaan Aset memaparkan 
tentang pencapaian DAHANA dalam 
memperoleh sertifikat Platinum dalam kategori 
New Green Building dari GBCI. 

“Bangunan Dahana ini tergolong baru, yang 
dinilai tahan gempa, keamanan untuk kebakaran 
gedung, dan aksesibilitas penyandang cacat,” 
terang Andri dalam paparannya.

Ia pun menjelaskan enam kriteria rujukan 
bangunan hijau yaitu tata kelola penggunaan 

lahan, efisiensi energi dan pendinginan 
ruangan, konservasi air, sumber dan kualitas 
bangunan, kualitas udara dan kenyamanan 
ruangan, serta managemen pengelolaan 
lingkungan dan bangunanan.

“Untuk pendingin ruangan, Dahana tidak 
menggunakan gas freon yang mengakibatkan 
banyak menghasilkan CO2. Pendingin disini 
menggunakan Chiller, yang airnya pun berasal 
dari sungai,” kata Andri.

Bintang, salah satu perserta kunjungan 
mengungkapkan kedatangannya ke DAHANA 
tidak lepas dari dorongan dosen dan juga 
alumni untuk berkunjung ke DAHANA, agar 
lebih mengenal sistem tata udara yang 
diaplikasikan oleh DAHANA sebagai pemegang 
sertifikat Platinum New Green Building dari 
GBCI dan menjadi runner-up untuk kategori 
gedung baru dalam perhelatan Asean Energy 
Awards 2013.

“Sebenarnya kita kesini sedikitnya ingin 
mengetahui langsung sistem udara yang 
digunakan di area pabrik, tempat produksi 
bahan peledaknya. Tapi ga apa-apa sih kalo 
belum diperbolehkan masuk area pabriknya,” 
ujar Bintang.

Dalam kunjungan kali pertamanya ini, ia 
akhirnya mengetahui tentang konsep green 
dan tata udara yang diterapkan oleh DAHANA.

“Tadi kita sempat melihat langsung ke ruang 
mesin Chiller, jadi sudah tidak penasaran lagi.” 
ungkap Bintang. (sya)



Santai

Alkisah, di sebuah hutan, tampak seekor 
monyet sedang bergelantungan atas 
pepohonan. Tak jauh dari sana, ada sekelompok 
angin yang sedang bertiup. Ada angin topan, 
ada angin ribut, serta ada angin badai. Ketiga 
jenis angin itu sedang adu mulut tentang siapa 
yang paling hebat di antara ketiganya.

Makin lama, perdebatan mereka makin seru. 
Maka, karena tak ada yang mengalah, mereka 
pun sepakat untuk saling adu kekuatan. Mereka 
lalu melihat sekelilingnya. Dan, tampaklah 
di dekat mereka monyet yang sedang asyik 
bergelantungan itu. Ketiga angin itu pun sepakat 
adu kuat dengan berusaha menjatuhkan monyet 
itu dari pohon.

Pertama adalah giliran angin topan. Ia pun 
segera bertiup pada monyet itu. Monyet yang 
ditiup angin topan, segera memeluk erat pohon 
yang digelayutinya. Makin kencang angin 
bertiup, makin kencang pula pegangan monyet 
pada pohon itu. Angin topan pun akhirnya 
menyerah, diiringi ejekan kedua angin lainnya.

Tiba giliran angin ribut. Dengan ribut, ia 
segera meniup monyet itu, seolah tak ingin 
memberi kesempatan monyet yang tadinya 
sedikit melonggarkan pegangan setelah angin 
topan berhenti meniup. Tapi, keributan yang 
ditimbulkan angin ditanggapi monyet dengan 
cara yang sama. Makin kencang bertiup, makin 
kencang pula pegangan monyet pada pohon 
besar nan kokoh yang seolah jadi pelindungnya.

Angin ribut pun menyerah. Terakhir, angin 
badai segera memperlihatkan kekuatannya. 
Dengan badai yang dimilikinya, ia segera 
meniup sekencang-kencangnya monyet itu. 

Tapi, lagi-lagi, sang monyet justru makin 
kencang berpegangan pada pohon besar yang 
bergoyang-goyang akibat tiupan angin badai. 
Monyet pun tak berhasil dijatuhkan oleh angin 
badai.

Maka, angin badai pun akhirnya juga 
menyerah. Ketiga angin itu ternyata tak cukup 
punya kekuatan yang bisa menjatuhkan monyet. 
Hingga, saat mereka membicarakan kehebatan 
monyet, datanglah angin sepoi. Angin kecil yang 
bertiup itu penasaran mengapa ketiga angin 
besar itu membicarakan kehebatan monyet 
yang tak berhasil mereka jatuhkan.

Mendengar kehebatan monyet itu, angin 
sepoi pun ingin mencoba kekuatannya. Tentu 
saja, ketiga angin besar itu menertawakannya. 
Sebab, angin yang sangat kencang saja tak 
berhasil menjatuhkan monyet, apalagi angin 
kecil sepertinya. Namun, angin sepoi tak 
memedulikan ejekan mereka. Ia segera menuju 
ke monyet dan meniupkan angin sejuknya.

Monyet yang mendapat tiupan angin sepoi 
rupanya merasa keenakan. Hawa sejuk yang 
bertiup membuatnya tertidur di salah satu 
dahan besar pohon. Tak lama, karena tertidur 
dengan posisi yang kurang pas, monyet 
langsung terjatuh. Pegangan kuat monyet yang 
melonggar karena tertidur mendapat tiupan 
angin sepoi menjadikan monyet kehilangan 
keseimbangan dan terjatuh.

Melihat itu, ketiga angin besar yang 
sombong mengaku kalah. Angin sepoi yang 
kecil tapi menyejukkan itu rupanya justru 
berhasil membuat monyet takluk dan terjatuh 
dari pohon besar yang melindunginya.
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Kisah Monyet dan Angin



Beli Es Cendol

Pada suatu hari ada seorang 
anak sd yang habis pulang 
sekolah mondar-mandir di 
depan rumahnya. Ternyata 
anak itu sedang menunggu 
penjual es cendol.

Saat penjual es cendol itu 
datang, anak yang 3 kali 
mengenyam bangku kelas 
4 tersebut menghampiri 
gerobak dorong es cendol, 
lalu bertanya:

Anak       : Satu gelas es cendol 
berapa, mang?
Mamang  : Rp. 2000 dek!
Anak       : Kalau setetes?
Mamang  : Da kalo setetes 
mah atuh gratis, dek!
Anak       : Kalo gitu nih gelas 
saya ditetesin es cendol 
sampe penuh mang yah...!

Beli Paku Sekilo!

Alkisah pada suatu siang hari 
matahari tepat di atas kepala, 
seorang pemuda tanggung 
menghampiri sebuah toko 
material dan hendak mem-
beli sesuatu. Sesampainya di 
depan toko.

Pemuda : Pak mau beli paku.
Penjual : Berapa banyak?
Pemuda : Sekilo!
Penjual : Oh iya dek, dibung-
kus ya?
Pemuda : Gak…. Makan disini!

Wan Abud dan Supir Taksi

Pada suatu hari Wan Abud 
pergi ke suatu tempat. Karena 
terlalu penat, Ia memutuskan 
untuk naik taksi.

Wan Abud : “Ke jalan Senggol”
Supir taksi : “OK tuan”

Setelah tiba di tujuan Wan Abud 
pun turun dari taksi .
Wan Abud : “Berafa?”
Supir taksi : “Rp 100 ribu tuan”
Dengan santai Ia pun membayar 
Rp 50 ribu.

Supir taksi: “Kurang tuan!”
Wan Abud : “Kurang? ente sudah 
ana kasih cukuf”
Supir taxi : “Rp 100 ribu tuan”
Wan Abud : “Kita kan naik berd-
ua jadi ana bayar Rp 50 ribu ente 
bayar Rp 50 ribu. Bener kan?”

Siapa Itu Thomas Alva Edison?

Ibu Guru: “Udin! coba kamu 
jawab, siapa itu Thomas Alva 
Edison?”
Udin: “Tidak tau bu guru...”.
Ibu Guru: “Kalau James Watt, 
kamu tau siapa dia?”
Udin: “Saya tidak tau Bu Guru”
Ibu Guru: “Udin! Bagaimana sih 
kamu ini? ditanya ini itu pasti 
jawab tidak tau. Tidak pernah 
belajar ya?”
Udin: “Belajar kok bu guru. Coba 
sekarang Udin tanya, Bu Guru 
tau tidak siapa Mamat Sanusi?”
Ibu Guru: “Tidak tau”
Udin: “Kalau Budi Sujarwo Ibu 
tau?”

Ibu Guru: “Tidak tau. Memang-
nya siapa mereka itu?”
Udin: “Yaa itulah Bu, kita kan 
pasti punya kenalan sendiri-
sendiri.”

Tolong Temukan Dompet 
Saya

Pada suatu malam di depan 
rumah mbah dukun:
“Tolong bantu saya untuk 
menemukan dompet yang 
hilang tadi siang, Mbah” pinta 
seseorang kepada dukun yang 
terkenal sakti bisa menemu-
kan barang-barang yang 
hilang.
“Tunggu sampai besok,” ujar 
mbah dukun tersebut.
“Tunggu gimana nih mbah, 
isi dompet saya itu ada uang, 
SIM, kartu kredit, dan surat-
surat penting lainnya!” desak 
orang tersebut.
“Saya tidak bisa menemukan 
dompet sampean sebelum 
menemukan kunci kamar 
praktek saya yang hilang sejak 
kemaren.”

Humor
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B l i t z
Kunjungan Dislitbang Angkatan Laut

Kunjungan Siswa Kopassus

Subang, 17 Desember 2015

Subang, 10 Desember 2015

Direktur Teknologi & 
Pengembangan Heri 
Heriswan bertukar plakat

Mendapatkan penjelasan tentang maket EMC Mendapatkan penjelasan tentang Nonel

Foto Bersama di Kampus DAHANA

Foto bersama
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Kunjungan Universitas Muhammadiyah Mataram

Kunjungan Mahasiswa Pertambangan Trisakti

Kunjungan Mahasiswa Polban

Subang,  12 dan 19 Nopember 2015

Subang,  24 Nopember 2015

Subang, 3 Nopember 2015

Kunjungan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram ke Kampus 
Dahana dalam rangka kuliah kerja lapangan.

Peserta kunjungan mendapat penjelasan green building dan meninjau langsungke lapangan.

Penjelasan produk Dahana

Kunjungan ke workshop MMT

Bertukar plakat 

Foto bersama di depan Kampus Dahana
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Kunjungan Komisaris Baru Dahana
Subang, 27 November 2015

Sekretaris Perusahaan Mamat Ruhimat men-
erangkan market Energetic Material Center 
(EMC) yang luasnya mencapai 600 hektar.

Berfoto berasama dilokasi pembanguan pabrik 
propelan.

Komisaris Mustar Bona Ventura  menjajal men-
embak nonel untuk menguji akurasi delaynya.

Presentasi pengenalan perusahaan di Smart 
Room Kampus Dahana.

Mendapatkan penjelasan tentang Dayadet 
Nonel.

Foto bersama.
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City Tour Karyawan Berprestasi 2015 beserta keluarganya ke Bandung dan sekitarnya.  

Penandatangan MoU antara DAHANA dan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) dalam penelitian 
dan pengembangan nitroselulosa di Indonesia.  Usai penandatangan, Tim BBPK meninjau pabrik 

detonator Nonel.

City Tour Karyawan Berprestasi 2015

Penandatangan MoU DAHANA - BBPK

Subang - Bandung, 14-16 Desember 2015

Subang,  Desember 2015
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N I E M
National Institute of Energetic Material

Latar Belakang Masalah

Teknik aplikasi peledakan pada berbagai 
tipe klasifikasi endapan / bahan galian sangat 
bervariasi dan memiliki keasikan tersendiri, 
sebagai contoh diantaranya yang memiliki 
beberapa teknik yang siqnifikan berbeda; 
batubara ; granit / andesit ; dan deposit mineral  
emas.

Peledakan pada batubara tidak memerlukan 
energi yang besar dan fragmentasi bukanlah 
tujuan utama. Sementara granit / andesit 
memerlukan fragmentasi yang baik dan biasa 
diaplikasikan dengan stifnes ratio yang bagus 
dan lemparan yang jauh. Pada endapan / 
ore emas memiliki karakteristik tersendiri 
tergantung dari tipe deposit emas itu sendiri. 
Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit 
berbagi bagaimana rules of thumb untuk aplikasi 
peledakan jebakan emas tipe veins system.

Klasifikasi Ore Deposit

Rules of thumb peledakan jebakan emas 
tentunya akan unik untuk berbagai tipe 
jebakan dengan korelasi koefisien variasi; 
bentuk geometry endapan; serta kompleksitas 
penyebaran kadar endapan (complex grade 
distribution). Sebagai contoh kecil, majoritas 
open pit di Papua dan Batu Hijau kecenderungan 
endapan porphyry, memiliki kadar yang 
rendah dengan jumlah dan bentuk endapan 
yang massive sehingga aplikasi peledakannya 
menggunakan geometri yang besar, dalam dan 
lubang bor antara 6 hingga 12 inc. 

Deposite jebakan emas tipe di Kalimantan 
Tengah (KBK) memiliki tipe jebakan stock works 
(veins system di beberapa tempat) dengan 
kadar menengah dan aplikasi peledakan 
dengan kedalaman lubang moderat (6 – 12 
meter) dengan diameter lubang bor medium 
dari 4 – 5,5 Inc.

Dahana’s 2.10 rules of thumb

Aplikasi Dahana’s 2.10 rules of thumb  pada 
proses penambangan dan peledakan :

1. Selective mine

Pada umumnya proses penambangan 
dan peledakan pada jebakan 
mineralisasi emas veins system 
dilakukan dengan selective mine. Hal 
tersebut dilakukan dengan kontrol 
berdasarkan cut off grade (COG),  
penyebaran, kelurusan jurus jebakan 
(strike), ketebalan serta kemiringan 
endapan (dip) mineralisasi deposit 
emas. Dikarenakan kadar sangat 
bervariasi maka diperlukan blending 
(pencampuran kadar) antara kadar 
rendah dan tinggi untuk menghasilkan 
recovery yang optimum dan tetap 

Dahana’s 2.10  rules of thumb

Aplikasi Peledakan Deposit Mineral Emas 
Veins System

Oleh :
Sudirjo Heru Krisnawan 
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memenuhi kebutuhan kadar 
optimum sebelum masuk pada pabrik 
pengolahan. Biasanya blending di 
lakukan di ROM stock pile.  

Unit excavasi kecil digunakan 
dilapangan disesuaikan dengan luas 
areal serta ketebalan endapan dan 
semakin kecil akan lebih baik untuk 
recoveri dengan dilusi yang kecil pula. 
Tidak jarang kita menjumpai lokasi 
lokasi botle neck.

2. Menggunakan diameter kecil

Diameter antara 3,5” hingga 
4,5” dirasakan cukup baik untuk 
penerapannya. Pemilihan lubang 
bor dipertimbangkan dengan 
aplikasi geometri yang baik dari segi 
vertikal distribusi energi, dapat tetap 
memperoleh fragmentasi yang cukup 
baik pada ketebalan dan kemiringan 
lapisan deposit mineral.  

3. Peledakan dengan jenjang kecil (small 
bench)

Tinggi jenjang 5,5 cukup baik. Biasanya 
ini adalah untuk dua layer produksi. 
Namun jika dapat ditingkatkan 
menjadi tiga layer dengan kedalaman 
skitar 7,5 m akan lebih baik dari sisi 
energi distribusi bahan peledak dan 
fragmentasi. Namun kondisi ini tidak 
cocok untuk dip ore yang lebih kecil. 

4. Arah lemparan sejajar dengan 
kelurusan jurus jebakan (direction 
blast paralel to strike)

Sangat dihindari pergerakan material 
pada proses peledakan ke arah waste 
karena akan terjadi lose; recovery 
rendah; dan terjadi dilusi. 

Hal ini sangat terkait dengan 
sistem tie up yang digunakan dan 
pemilihan delay. Contoh pada fig. 1 
memperlihatkan pemililihan kontrol 
delay yang besar dan row delay yang 
kecil dapat membentuk kontur 
delay time yang sesuai dengan arah 
lemparan dan jurus ore.

Fig.1

Aplikasi peledakan pada veins system ore deposite

                                                                                                         

Hal ini sangat terkait dengan sistem tie up yang digunakan dan pemilihan delay. Contoh pada 
fig. 1 memperlihatkan pemililihan kontrol delay yang besar dan row delay yang kecil dapat 
membentuk kontur delay time yang sesuai dengan arah lemparan dan jurus ore. 
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Aplikasi peledakan pada veins system ore deposite 

 
5. Menggunakan emulsion base explosive for reactive ground 

Yang paling baik isian handak utama yang digunakan adalah emulsion base explosive (low heave 
energy). Hal ini sangat menguntungkan dan aman dari beberapa faktor termasuk di dalamnya 
adalah mitigasi resiko reactive ground pada mineral sulfidasi pada endapat emas. 

6. Peledakan ore yang di apit oleh waste 

Untuk peledakan ore dengan tebal yang kecil maka aplikasi yang mudah adalah diledakkan 
bersamaan dengan waste (fig.2, ore diapit). Hal ini untuk menghindari diplacement ore yang 
berlebihan.  

7. Minimize Diplacement  

Diplacement yang besar ore dari hasil peledakan akan menyebabkan recovery yang kecil atau 
terjadi lose. Dalam aplikasinya diperlukan broken material peledakan sebelumnya yang ditinggal 
di depan lokasi arah peledakan yang diperlukan sebagai beban hambatan terjadinya displacement 
yang berlebihan (fig 1 &2).   

8.  Hindari Lose 

Lose adalah kehilangan sebagian volume material ore. Hal ini dapat di sebabkan salahnya 
perangkaian  yang  mengakibatkan  arah  lemparan menjauhi strike (fig. 2). Lose juga 
menyebabkan berkurangnya persentase recovery dan pada kasus tertentu malah terjadi 
peningkatan realisasi kadar dari COG. 

 

O R E 

Waste 1 

Waste 2 

Arah 
Lemparan 
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5. Menggunakan emulsion base explosive 
for reactive ground

Yang paling baik isian handak utama 
yang digunakan adalah emulsion base 
explosive (low heave energy). Hal ini 
sangat menguntungkan dan aman dari 
beberapa faktor termasuk di dalamnya 
adalah mitigasi resiko reactive ground 
pada mineral sulfidasi pada endapat 
emas.

6. Peledakan ore yang di apit oleh waste

Untuk peledakan ore dengan tebal 
yang kecil maka aplikasi yang mudah 
adalah diledakkan bersamaan dengan 
waste (fig.2, ore diapit). Hal ini untuk 
menghindari diplacement ore yang 
berlebihan. 

7. Minimize Diplacement 

Diplacement yang besar ore dari 
hasil peledakan akan menyebabkan 
recovery yang kecil atau terjadi lose. 
Dalam aplikasinya diperlukan broken 
material peledakan sebelumnya 
yang ditinggal di depan lokasi 
arah peledakan yang diperlukan 
sebagai beban hambatan terjadinya 
displacement yang berlebihan (fig 1 
&2).  

8.  Hindari Lose

Lose adalah kehilangan sebagian 
volume material ore. Hal ini dapat 
di sebabkan salahnya perangkaian  
yang  mengakibatkan  arah  lemparan 
menjauhi strike (fig. 2). Lose juga 
menyebabkan berkurangnya 
persentase recovery dan pada kasus 
tertentu malah terjadi peningkatan 
realisasi kadar dari COG.

9. Hindari dilution

Dilution adalah proses tercampurnya 
waste ke material ore yang dapat 
menurunkan kadar realisasi ore yang 
diambil. Kesalahan ini dapat terjadi 
karena proses perangkaian yang tidak 
tepat (fig.2). Namun dilution dapat 
meningkatkan recovery. 

10. PF kecil dengan fragmentasi yang 
sesuai

Pada dasarnya, pada selectice mine 
pada peledakan antara ore dan waste 
yang bersamaan untuk memperoleh 
recovery yang tinggi dan dilusi yang 
rendah diharapkan displacement dari 
ore adalah sekecil mungkin. Ini berarti 
energi explosive yang digunakan 
adalah kecil. Namun peningkatan 
energi disesuaikan dengan kebutuhan 
ukuran fragmentasi yang diharapkan.

Fig.2

Lose dan dilution pada veins system akibat proses peledakan

                                                                                                         

 
 

Fig.2 
Lose dan dilution pada veins system akibat proses peledakan 

9. Hindari dilution 

Dilution adalah proses tercampurnya waste ke material ore yang dapat menurunkan kadar 
realisasi ore yang diambil. Kesalahan ini dapat terjadi karena proses perangkaian yang tidak 
tepat (fig.2). Namun dilution dapat meningkatkan recovery.  

10. PF kecil dengan fragmentasi yang sesuai 

Pada dasarnya, pada selectice mine pada peledakan antara ore dan waste yang bersamaan untuk 
memperoleh recovery yang tinggi dan dilusi yang rendah diharapkan displacement dari ore 
adalah sekecil mungkin. Ini berarti energi explosive yang digunakan adalah kecil. Namun 
peningkatan energi disesuaikan dengan kebutuhan ukuran fragmentasi yang diharapkan. 

Dilution 
Lose 

Waste 1 

Waste 2 
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Sebagai perusahaan strategis milik Negara, 
PT DAHANA (Persero) yang cikal bakalnya 
bermula dari TNI Angkatan Udara, kini telah 
bertransformasi menjadi perusahaan BUMN 
penghasil bahan peledak. Dengan kiprahnya 
sebagai perusahaan bahan peledak  komersil, 
kini DAHANA pun tengah merambah pada 
bahan peledak militer, sebagai upaya ikut serta 
dalam pengembangan kemandirian alutsista 
nasional.

Dengan Energetic Material Center-
nya, DAHANA kini terus berinovasi dalam 
pengembangan jasa dan produknya. Hal inilah 
yang mejadi perhatian bagi Akademi Angkatan 
Udara (AAU), Yogyakarta untuk melakukan 
benchmark ke Kampus Dahana Subang. 

Direktur Pengkajian (Dirjian) AAU, Yulianta 
saat berkunjung  bersama ke Energetic Material 
Center (EMC) PT DAHANA (Persero), Subang.  
Ia menerangkan kedatangan dirinya bersama 

dosen dan staff AAU lainnya ke DAHANA dalam 
rangka mengkaji  DAHANA secara khusus.

“Kita ke sini tengah studi banding, 
mengkaji DAHANA lebih dalam untuk menjadi 
bahan kajian kami. Rencananya kami akan 
memasukan bahan peledak DAHANA dalam 
kurikulum kami,” terang Yulianta kepada Dfile. 
Kamis (26/11/2015).

Selain DAHANA, Yulianta mengatakan ada 
beberapa perusahan strategis lainnya yang 
menjadi bahan kajiannya, diantaranya PT 
Dirgantara Indonesia (DI), Bandung.  Ia pun 
menjelaskan, selain untuk menjadi bahan 
kurikulum pelajaran untuk taruna, bahan yang 
didapatkan ini akan menjadi riset untuk dosen 
AAU.

“Kajian ini tidak semata untuk keperluan 
kurikulum  para taruna, namun menjadi bahan 
penelitian dosen juga,” terang Yulianta. (sya)

AAU Akan Masukkan Bahan Peledak Dahana 
dalam Kurikulum
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Awal 2016, pintu gerbang pasar bebas 
di kawasan Asean segera dibuka. Program 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang 
digadang-gadang akan mulai awal Januari ini 
pun dimulai. Program MEA sendiri terlahir dari 
hasil kesepakatan negara-negara Asean dalam 
rangka membentuk komunitas ekonomi di 
kawasan Asean dalam rangka meningkatkan 
perekonomian diantara negara-negara Asean.

Dengan dibukanya pintu pasar bebas 
tentunya masyarakat Indonesia harus siap 
bersaing dengan negara lainnya dalam 
meningkatkan tarap perekonomiannya. Salah 
satu modal untuk menghadapi MEA yaitu 
bahasa. Dimana dalam berkomunikasi, bahasa 
yang akan sering digunakan adalah bahasa 
Inggris.

PT DAHANA (Persero) sebagaimana dalam 
salah satu nilai budaya perusahaannya, 
DAHANA memiliki nilai budaya Aliansi Global 
yakni membangun jejaring seluas-luasnya 
berlandaskan kemitraan yang setara dan saling 
menguntungkan untuk mewujudkan menjadi 
perusahaan kelas dunia yang berada pada 
peringkat 5 besar di industri jasa peledakan di 
kawasan Asia.

Pengunaan bahasa Inggris di lingkungan 
perusahaan juga sudah semakin mendesak 
dengan kerjasama antara Dahana dan 
perusahaan luar negeri seperi Perancis, 
Amerika, Korea dan lain-lain. Bahkan, jika tidak 
ada aral melintang, Dahana akan memulai 
operasi di Australia dalam waktu dekat ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, selain 
harus mampu mengembangkan teknologinya, 
DAHANA pun tengah mengembangkan SDM-
nya untuk mahir berkomunikasi menggunakan 
bahasa Inggris. Salah satu cara untuk terus 
mampu berkomunikasi bahasa Inggris, 
DAHANA membentuk suatu komunitas 
yang bernama DEEC (Dahana Easy English 
Community).

DEEC ini diluncurkan bertepatan dengan 
acara Duduk Bersama Berbagi Ilmu (DBBI) 
dengan menghadirkan Tim Hits English, yang 
merupakan salah satu program aplikasi di 
Playstore untuk memudahkan belajar bahasa 
Inggris aktif.

 “Kini belajar bahasa inggris tidak perlu 
biaya mahal, anda tinggal download gratis, 
dan menggunakannya setiap waktu. Dengan 
seringnya berbahasa inggris, nantinya kita akan 
terbiasa,” ungkap Indra kepada peserta DBBI di 
Gedung Diklat Kampus DAHANA. 

Ia pun menerangkan salah satu hasil 
penelitian salah satu lembaga riset tentang 
tes bahasa Inggris pada 910.000 orang dewasa 
di 70 negara menunjukkan Indonesia berada 
di urutan ke-32 di bawah Malaysia dan India 
dengan level kemampuan menengah.

Dalam rangka melatih karyawan untuk 
mampu berbahasa Inggris, DEEC telah 
membentuk Group pada aplikasi hits english 
dan Whatsapp. Menurut Juli Jajuli, salah satu 
penggiat DEEC, dengan adanya DEEC berharap 
karyawan-karyawan lainnya bisa sharing dan 

belajar bersama 
bahasa Inggris.

“ K i t a 
mulai dengan 
k o m u n i k a s i 
melalui pesan di 
media chatting, 
secara bertahap 
k o m u n i k a s i 
melalui email 
sampai dengan 
p e r c a k a p a n 
berbahasa inggris 
menjadi hal yang 
biasa,” harapnya. 
(sya)

DEEC Bersiap Menghadapi MEA 2016

Sisi Lain Dahana
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Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Satuan 
Pengamanan (Satpam) menjadi anugerah 
tersendiri bagi Satpam PT DAHANA (Persero). 
Pasalnya pada peringatan HUT Satpam kali 
ini DAHANA menggondol tiga juara dalam 
lomba yang digelar oleh Panitia HUT Satpam 
Kabupaten Subang, yakni lomba senam 
tongkat, borgol, baris bebaris, dan satpam 
teladan.

“PT DAHANA (Persero) meraih tiga anugerah 
yaitu juara ke-3 lomba baris berbaris, juara ke-3 
lomba senam tongkat dan juara ke-2 satpam 
teladan,” ujar panitia. Untuk anggota satpam 
Dahana yang mendapat anugerah sebagai 
juara ke-2 satpam teladan adalah Dadan 
Hermansyah.

Hal ini sangat diapresiasi oleh Manager 
Keamanan PT DAHANA (Persero), Diman 
Chardiman. Ia merasa bangga dengan 
anggotanya yang mampu menoreh prestasi 
dan bersaing dengan anggota satpam dari 
instansi dan perusahaan lainnya yang berada di 
Kabupaten Subang.

“Ini sangat membanggakan, saya sangat 
mengapresiasi dengan ketangkasan anggota 
kami yang mampu mengukir prestasi,” ujar 
Diman Chardiman kepada Dfile saat menghadiri 
upacara HUT Satpam di Polres Subang. 
(30/12/2015).

Meski telah mampu menggondol tiga juara, 
Diman mengungkapkan dirinya ingin terus 

mengembangkan dan membina anggotanya 
untuk lebih tangkas serta terampil dalam 
bertugas dan juga bisa berprestasi.

“Prestasi yang didapat saat ini perlu 
disyukuri, namun kita tidak lantas harus puas, 
jika kedepan kita masih bisa meraih yang 
terbaik,” terang Diman.

Apa yang dirasakan Diman, sama halnya 
yang dirasakan oleh salah satu anggota Satpam 
Dahana Subang, Agus Setiadi, kedepan ia akan 
mempersiapkan diri untuk lebih serius dalam 
berlatih.

“Sebenarnya sih belum puas, kita ingin 
menjadi yang lebih terbaik lagi. Kedepan kita 
akan latihan lebih serius lagi dan lebih kompak 
lagi,” ujar Agus.

Berikut nama-nama pemenang lomba 
dalam rangka memperingati HUT Satpam ke 35,

Satpam Teladan
Juara ke-1 : Irwan Irawan (PT Telkom)
Juara ke-2 : Dadan Hermansyah (PT DAHANA)
Juara ke 3 : Nani Suhaeni (PT Secom)

Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB)
Juara ke-1 : PT Sari Ater
Juara ke-2 : PT Shun Won
Juara ke-3 : PT Dahana

Lomba Senam Borgol
Juara ke-1 : PT Sari Ater
Juara ke-2 : PT Telkom
Juara ke-3 : PT PG Rajawali II

Lomba Senam Tongkat
Juara ke-1  : PT Sari Ater
Juara ke-2 : PT Telkom
Juara ke-3 : PT Dahana

Penyerahan penghargaan kepada Satpam 
teladan dan pemenang lomba diserahkan 
langsung oleh Kapolres Subang Agus Nurpatria 
selepas memimpin upacara peringatan HUT 
Satpam ke-35 di halaman Polres Subang. (SYA)

HUT Satpam ke 35, Satpam Dahana Mendapat 
3 Anugerah
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Tujuh tahun ia bekerja di PT DAHANA 
(Persero) sebagai anggota satuan pengamanan 
(Satpam) di kawasan Energetic Material Center 
(EMC), Subang. Ia rela meninggalkan tanah 
kelahirannya di Tasikmalaya dan mengembara di 
kota yang memiliki icon seni gotong Sisingaan. 
Dan akhirnya ia pun jatuh hati dan menikah 
dengan mojang asal Subang.

Ia adalah Dadan Hermansyah. Bapak yang 
dianugerahi satu anak ini, pada 30 Desember 
2015 mendapat penghargaan sebagai juara 
ke-2 Satpam Teladan dalam lomba yang 
diselengarakan oleh Polres Subang untuk 
memperingati HUT Satpam ke-35.

Dalam hal ini Dadan harus bersaing dengan 
puluhan anggota satpam lainnya yang mewakili 
instansi dan perusahaan-perusahaan yang 
berada di Kabupaten Subang. Dadan mengaku 
keikutsertaannya dalam lomba ini merupakan 
instruksi manajemen, namanya didaftarkan 
untuk ikut serta dalam pemilihan satpam 
teladan 2015.

“Sebenarnya saya ditunjuk dan nama saya 
didaftarkan kepada panitia. Saya awalnya 
hanya ikut serta dalam lomba 
senam borgol dan senam 
tongkat,” terang Dadan 
kepada Dfile selepas 
menerima penghargaan 
dari kepala Polres Subang 
pada acara peringatan 
Hut Satpam ke-35 di 
Polres Subang.

Sebagai satpam 
Dadan mengaku dirinya 
tidak menyangka 
akan terpilih menjadi 
satpam teladan. Selama 
pengujian oleh panitia, 
ia hanya memaparkan 
apa yang diketahuinya 
dan menjelaskan tentang 
pekerjaannya.

Bertugas menjadi 
Satpam Dahana, bagi 
Dadan tidaklah mudah, 
ia harus mampu 

N a r s i s

Dadan Hermansyah

Satpam Teladan Kabupaten Subang

mengawasi dan memantau kondisi yang ada, 
dan harus lebih sigap. Ada aturan dan SOP yang 
harus diaplikasikan dalam bertugas.

“Selain jaga di Pos untuk mengawasi setiap 
orang dan kendaraan yang keluar masuk 
kawasan. Kita perlu sigap dan tegas dalam 
menegur kepada siapa saja yang tidak mematuhi 
aturan keamanan,” terang Dadan. 

Dengan disandangnya gelar sebagai satpam 
teladan, pria yang pernah hobi bermain musik 
band ini merasa perlu terus membenahi diri, 
dan mengembangkan kemampuannya serta 
meningkatkan kualitas kerjanya. 

“Saya kedepan akan terus berusaha untuk 
menjadi lebih baik lagi dalama bertugas,” kata 
Dadan.

Satpam merupakan mitra polisi yang 
bertugas menegakan keamanan dan ketertiban 
namun dengan kewenangan yang terbatas. 
Selain menjaga aset perusahaan, Satpam 
dituntut harus mampu melakukan cipta kondisi 
yang aman dan tertib dilingkungan kerja. (sya)
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Namanya yang hampir sama dengan mantan 
presiden Indonesia keempat Abdurrahman 
Wahid membuatnya sering dipanggil Gusdur.  
Abdurahman, pria kelahiran Tanjung Tabalong 
ini memang lekat dengan nama Gusdur.  Bahkan 
menjadi panggilan sehari-hari ditempatnya 
bekerja saat ini.

Pria lajang kelahiran tahun 1985 ini bertugas 
sebagai wakil kepala gudang di Site Project 
Adaro Indonesia, Tanjung Tabalong.  Sebelum 
memulai kariernya di PT DAHANA (Persero), 
Gusdur sempat bekerja di Orica selama empat 
tahun sebagai operator plant di Adaro dan 
Senakin.

Pada September 2013, Gusdur 
bergabung dengan DAHANA sebagai asisten 
blaster.  Hingga saat ini dia dipercaya sebagai 
wakil kepala gudang di Site Project Adaro 
Indonesia.

Hidup, bagi seorang Abdurahman, 
harus diisi dengan kerja keras.  Hal ini 
sesuai dengan motto hidup yang 
dipegangnya untuk selalu bekerja 
keras untuk masa depan.

Bergabung dengan 
DAHANA dalam rentang 
beberapa tahun, 
Gusdur memiliki 
harapan yang 
besar terhadap 
p e n i n g k a t a n 
k i n e r j a 
perusahaannya.  
“Saya berharap 
semoga Dahana 
s i s t e m n y a 
tambah bagus 
lagi.  Terutama 
t e n t a n g 
s a f e t y , ”  
harapnya.

Bekerja di DAHANA dan ditempatkan disite 
membuat hidupnya penuh warna.   Dia merasa 
senang ditempatkan diproyek besar karena 
dapat bergaul dengan berbagai karakter.  
“Saya suka karena bisa kenal banyak orang.  
Bahkan banyak yang lucu-lucu,” ujarnya sambil 
tersenyum.  Walaupun masih menurutnya, 
terkadang dukanya kebanyakan orang susah 
diatur. (jjs)

Gusdur dari Tanjung Tabalong
Abdurahman



46

1 Agustus 2015 besok, Insyaallah genap 
10 tahun saya bergabung dengan Dahana. 
Rasanya baru beberapa hari yang lalu Pak 
Asep Maskandar (saat itu menjabat GM Divisi 
Migas) bertanya kepada saya “Apa alasan kamu 
melamar di Dahana?” dan dengan mantap saya 
menjawab “Yang pertama saya ingin mencari 
uang dan yang kedua saya ingin naik pesawat”. 

Entah mengapa hal sesederhana itu yang 
muncul dari mulut saya saat itu, dan ternyata 
ungkapan bahwa “Ucapan adalah Doa” benar 
adanya. Tidak sampai satu bulan bekerja, 
Saya langsung ditugaskan ke Luwuk Banggai, 
Sulawesi Tengah dan setelahnya banyak tugas – 
tugas yang mengharuskan saya dinas ke seluruh 
wilayah Indonesia.  Itulah masa – masa indah 
perkenalan Saya dengan Dahana yang hingga 
saat ini masih lekat dalam ingatan saya.

Hingga saat ini banyak pertanyaan yang 
muncul, baik dari diri saya sendiri maupun dari 
orang lain semisal “Apakah puas Divisi Migas 
hanya melakukan jual beli bahan peledak saja?”, 
“Apakah tidak ada keinginan dari Divisi Migas 
untuk masuk lebih dalam lagi memberikan 
service pada industri Migas?”, “Apakah mungkin 
Divisi Migas pendapatannya bisa mencapai Rp. 
300 Milyar?”, dan masih banyak lagi. Sebagai 
lulusan Teknik Perminyakan, pertanyaan – 
pertanyaan tersebut merupakan challange 

tersendiri dan menjadi dasar pembentuk mimpi 
– mimpi saya mengenai perkembangan Dahana 
khususnya di industri Migas. 

Untuk saat ini pendapatan Divisi Migas 
terbesar disumbangkan oleh penjualan handak 
seismic, padahal seismic merupakan program 
tidak rutin dari perusahaan – perusahaan 
minyak (biasanya hanya dilakukan saat explorasi 
lapangan baru atau saat pengembangan 
lapangan melalui survei seismic 3D). Hal 
ini berakibat pada tidak adanya kepastian 
pendapatan, karena kita sangat bergantung 
pada ada tidaknya program seismic dari suatu 
perusahaan minyak pada tahun berjalan. Hal 
ini juga masih ada resiko kegagalan karena 
hambatan masalah kehumasan yang saat ini 
semakin sering terjadi.

Disisi lain, para kompetitor mulai berlomba 
– lomba untuk masuk dan melakukan 
penetrasi pada pasar Dahana. Produsen dari 
luar negeri mulai masuk ke pasar Indonesia, 
sedangkan perusahaan – perusahaan yang 
selama ini menjadi kontraktor Dahana mulai 
naik kelas untuk menjadi kompetitor Dahana 
dalam tender – tender di Perusahaan Minyak 
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS). Melihat 
kondisi di atas, sebagai generasi muda Dahana, 
saya memiliki keinginan juga untuk membawa 
Dahana naik kelas, dari yang semula berjualan 
bahan peledak berkembang masuk lebih dalam 
lagi pada industri Migas seperti menyediakan 
jasa perforasi atau oil well drilling.

Apakah Mungkin???????????

Menurut saya, meskipun hal tersebut 
bukanlah hal yang mudah akan tetapi sangat 
mungkin dilakukan oleh Dahana. 

Selama ini Dahana telah memiliki 
kemampuan memproduksi shaped charges 
(bahan peledak untuk kegiatan perforasi), 
akan tetapi mengalami kesulitan dalam 
pemasarannya, kenapa??? Karena para 
produsen dari luar negeri menjual bahan 
peledak perforasi tersebut selalu dalam satu 
paket pekerjaan dengan jasa peledakannya dan 
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mereka tidak mau menggunakan bahan peledak 
selain produksi mereka sendiri. Dengan kondisi 
tersebut, kedepannya Dahana harus mampu 
untuk menyediakan jasa perforasi sehingga 
shaped charges produksi Dahana dapat diserap 
oleh pasar secara optimal.

Pertanyaan kembali muncul, apakah 
mungkin? Jika mungkin bagaimana caranya????

Kegiatan perforasi secara teknis ada 2 
metode yang umum dilakukan, yaitu dengan 
TCP (Tubing Conveyed Perforating) dan Wireline, 
saya tidak akan membahas dua teknis tersebut 
secara detail disini. Yang ingin saya sampaikan 
metode TCP relatif tidak membutuhkan investasi 
yang besar dibandingkan dengan metode 
wireline. Sehingga sebagai pijakan awal TCP 
akan lebih memungkinkan dilakukan terlebih 
dahulu dibandingkan wireline. Tantangan yang 
timbul adalah masalah kompetensi karena tidak 
ada training khusus mengenai teknis blasting 
perforasi, selama ini masing – masing produsen 
memiliki training center sendiri – sendiri untuk 
membangun kompetensi personelnya. Lantas 
bagaimana cara membangun kompetensi 
personel Dahana? Beberapa ide yang terlintas 
dalam pikiran saya adalah:

1. Merekrut tenaga ahli sebagai operator dan 
sekaligus sebagai mentor bagi personel 
Dahana.

2. Melalui kerjasama strategis dengan 
perusahaan jasa perforasi, dimana Dahana 
akan memberikan penawaran spesial 
terkait explosive management system 
(pergudangan, fasilitas perijinan, shaped 
charges, dll) dengan syarat Personel Dahana 
diikut sertakan dalam operasional project 
nya.

3. Melakukan akuisisi perusahaan jasa 
perforasi yang telah ada.

Sebagai penutup, saya ingin bercerita ada 
sebuah toko material, kemudian suatu hari 
datang tawaran kepadanya untuk menjadi 
kontraktor penyedia catering pada suatu 
lapangan migas. Dengan perhitungannya 
yang matang tawaran tersebut diterima, lama 
kelamaan usahanya makin berkembang hingga 
saat ini bisa memiliki 3 blok lapangan migas 
sendiri. Kisah tersebut membuktikan bahwa 
segala hal di dunia ini mungkin terjadi, termasuk 
mimpi saya untuk membawa Dahana bisa naik 
kelas untuk masuk lebih dalam lagi pada industri 
migas.

Demikian, sedikit sharing dari saya semoga 
bermanfaat untuk kita semua.
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