
D File
S e r v i n g  T h e  N a t i o n  B e t t e r

Wujudkan Program Pertahanan Nasional, 
Menhan Resmikan Fasilitas Sarana 

& Prototipe Nitrogliserin di DAHANAA
pr

 -
 J

un
 2

0
1
8

N
o.

 8
5
 

DAHANA Meraih Penghargaan 
Pengelola Pertambangan
Mineral & Batubara

DAHANA Sabet Dua 
Penghargaan di Revolusi 
Mental

Serius Jajaki Pasar Global,
DAHANA Lakukan Ekspansi 
Pabrik

2420 46

ISSN 2527- 6573



Ada dua perasaan yang berkecamuk 

dalam hati saya sebagai seorang direktur 

utama.  Ada rasa bahagia bercampur sedikit 

kegalauan.    

 

Tulisan ini dibuat kala bulan suci Ramadhan menyapa 

seluruh umat muslim di dunia.  Bahagia sekali dapat 

kembali bertemu dengannya, karena di bulan ini 

begitu banyak kebaikan dan bertabur pahala.  Ketika 

pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, hingga 

akhirnya pada Idul Fitri kita semua kembali menjadi 

Fitri. 

 

Kebahagiaan kedua, dalam selang beberapa bulan ini 

DAHANA dianugrahi banyak penghargaan dari pihak 

eksternal.   Sebut saja penghargaan Revolusi Mental 

Award 2018 yang diadakan pada akhir April 2018 lalu.  

Dalam ajang ini, DAHANA diganjar sebagai Silver 

Winner kategori Indonesia Tertib Terbaik, dan Gold 

Winner untuk Direktur Utamanya pada kategori The 

Best Leader Revolusi Mental Etos Kerja Terbaik. 

 

Tentunya ada cerita panjang di balik keberhasilan 

DAHANA meraih penghargaan ini.  Hal ini tidak 

terlepas dari semangat kemandirian DAHANA untuk 

bangkit dari keterpurukan akibat terpaan krisis 

moneter dan ketidaksiapan melepas era monopoli 

dan joint operation dengan pihak asing. 

 

Penghargaan berikutnya adalah penghargaan utama 

Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan Sub Bidang 

Peledakan 2018 dari Kementerian ESDM.  Lagi-lagi 

kita bicara kemandirian dan visi menjadi tuan di 

negeri sendiri karena nominator yang empat itu 

tiga diantaranya adalah pemain asing dan ternyata 

DAHANA mendapat nilai paling tinggi.   

 

DAHANA juga meraih Sertifikat Silver Security 

Management System (SMS) yang dikeluarkan oleh 

Polri pada awal Maret lalu.  Penghargaan ini  sebagai 

bukti DAHANA telah menerapkan Sistem Manajemen 

Pengamanan sesuai aturan dan standar yang berlaku, 

terlebih DAHANA sebagai objek vital nasional. 

 

Penghargaan lainnya untuk Direktur Utama berupa 

penghargaan Markeeter of the Year Bandung 2018 

pada sektor Resources & Mining.  Dimana salah 

satu kriteria penilaian ini adalah performance 2017 

dibanding 2016 (Audited report). Semuanya naik, dari 

revenue, net profit, asset, dan lain-lain.  

 

Penghargaan datang juga dari konsumen, tepatnya 

dari Departemen Procurement PT Elnusa Tbk, PT 

DAHANA (Persero) ditetapkan sebagai pemenang 

Procurement Award 2017 Kategori Material In Year 

2017. DAHANA dianggap sebagai perusahaan 

yang melayani konsumen dengan kesesuaian 

spesifikasi material, ketepatan waktu pengiriman dan 

pemenuhan standar safety. 

 

Penghargaan lainnya adalah dari lingkungan kluster 

National Defence & Hitech Industry (NDHI).  Dalam 

RUPS yang digelar pada April 2018 lalu, DAHANA 

(Dirut dan Komisaris) diganjar penghargaan sebagai 

the best speaker dan tentunya dengan kinerja 

perusahaan yang bagus juga. 

 

Pencapaian semua itu sungguh luar biasa.  Hingga 

saya teringat pada momentum Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Direksi dan 

Pejabat Eselon I dan II Dahana.  Saya katakan, secara 

technical, karyawan DAHANA sangat mumpuni.  

Namun, sisi lain meninggalkan celah di softskill 

leadership yang harus segera melakukan akselerasi. 

 

Rencana holdingisasi yang terus menggelinding 

dan format talent pool yang juga sudah diadopsi 

untuk memilih para pemimpin di lingkungan BUMN, 

memaksa kita untuk segera berbenah dari sisi 

tersebut.  Harus ada percepatan kaderisasi untuk 

melahirkan para pemimpin yang tidak hanya jago 

teknikal, namun juga harus piawai dari sisi manajerial 

dan leadership. 

 

Ke depan, sangat mungkin sekali, karyawan DAHANA 

selain menjadi andalan perusahaan juga dapat 

mengisi slot-slot jabatan strategis di BUMN Lainnya.  

DAHANA, be excellent!

Antara Prestasi dan Tantangan Talent Pool

A

Budi Antono
Direktur Utama
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Fasilitas Sarana & Prototipe Nitrogliserin 

dibangun dan digagas oleh Kementerian 

Pertahanan RI melalui Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Balitbang) Kemhan RI, 

dan pada kali ini diresmikan langsung oleh 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 

Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu.

03 2414 3218 54
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KATA MANAJEMEN
Antara Prestasi dan Tantangan Talent Pool Hadiri Acara IMF, 

Dirut DAHANA Mendapat Anugerah
Layanan Peledakan Dahana 
di Tanah Rantau

Wujudkan Program Pertahanan Nasional,
Menhan Resmikan Fasilitas Sarana & Prototipe

HUT Kementerian BUMN RI
Dirut DAHANA Ikut Aksi Bersih-bersih 
Ciliwung

Di Atas Bukit Lembang
Meneropong Pesona Kota Bandung

DAHANA Dukung Liga Sepakbola U-13 
PSSI Subang

D’Bubuy Ma Atik

LIPUTANLIPUTAN CSR

KULINER

KABAR DARI SITE WISATA

LAPORAN UTAMA
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Tentunya ada cerita panjang di 

balik keberhasilan DAHANA meraih 

penghargaan ini.  Hal ini tidak 

terlepas dari semangat kemandirian 

DAHANA untuk bangkit dari 

keterpurukan akibat terpaan krisis 

moneter dan ketidaksiapan melepas 

era monopoli dan joint operation 

dengan pihak asing.

Penghargaan ini dianugerahkan 

kepada individu pemasaran yang 

dianggap berhasil membuat 

perubahan dari kacamata 

pemasaran. 

PT DAHANA (Persero) kembali 

mendapat kepercayaan untuk 

melakukan blasting di site GMT-BRE 

Rantau, Kalimantan Selatan. Project 

dimulai pada Desember 2017 untuk 

persiapan, dan mulai melakukan 

peledakan perdana pada Selasa, 9 

Januari 2018.

Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia akan kembali 

menyelenggarakan pameran Industri 

Pertahanan terbesar di Indonesia, 

Indo Defence Aerospace and Marine 

(IDAM) di JIExpo Kemayoran Jakarta 

Tempat ini memiliki keunikan 

tersendiri, ditempat ini kita bisa 

melihat kota Bandung dengan dekat, 

gedung-gedung yang menjulang 

tinggi bisa nampak lebih dekat dan 

jelas. Di tempat ini kita bisa melihat 

sudut Kota Bandung lebih detil dan 

memandang pesona alam dengan 

cara melihat melalui teropong.

Dengan digelarnya kompetisi ini, 

menurutnya, sebagai upaya untuk 

menghangatkan dan meramaikan 

atmosfer persepakbolaan antar 

Sekolah Sepakbola (SSB) se-

Kabupaten Subang.

D’Bubuy Ma Atik, merupakan salah satu 

kuliner Subang yang sudah sangat cukup 

booming. Seperti nama brandingnya yakni 

Bubuy yang menunjukan salah satu cara 

pengolahan makanan. Bubuy dalam bahasa 

Sunda bisa diartikan sebuah proses memasak 

makanan agar lembut atau empuk, dengan cara 

dipendam dalam bara.

Pelindung: Direktur Keuangan & SDM 

Pembina: Sekretaris Perusahaan, SM Pelayanan Korporasi

Pemimpin Redaksi: Juli Jajuli  
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Produksi: Rudi  
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Fasilitas Sarana & Prototipe Nitrogliserin dibangun dan 

digagas oleh Kementerian Pertahanan RI melalui Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan 

RI, dan pada kali ini diresmikan langsung oleh Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) 

Ryamizard Ryacudu.

abu, 7 Maret 2018 menjadi moment bersejarah 

bagi kedaulatan industri Pertahanan Republik 

Indonesia. Pada hari ini telah diresmikan 

sebuah Fasilitas Sarana & Prototipe 

Nitrogliserin (NG) di Kawasan Energetic Material Center 

(EMC) PT DAHANA (Persero) di Kabupaten Subang, 

Jawa Barat.

Acara peresmian ini dihadiri oleh para pejabat dan 

pemangku kebijakan terkait, seperti Kementerian 

BUMN, Kementerian Perindustrian, Bappenas, 

Kemenristekdikti, anggota Kluster NDHI serta unsur 

Muspida Kabupaten Subang. 

“Indonesia itu adalah bangsa pejuang yang memiliki 

kreativitas.  Saya yakin, langkah awal ini akan 

sangat berarti untuk hasil akhir kemandirian industri 

pertahanan.  Dan, salah satu indikator bangsa yang 

maju ditandai dengan kekuatan pertahanannya,” 

ungkap Menhan RI Jend TNI (Purn) Ryamizard 

Ryacudu dalam sambutannya.

Didampingi beberapa pejabat teras kementerian 

seperti Deputi PISM Kementerian BUMN dan Dirjen 

IKTA Kemenperin, Menhan RI meresmikan dengan 

menekan tombol sirene dan menandatangani prasasti.

Fasilitas Sarana & Prototipe Nitrogliserin yang 

dibangun di atas lahan seluas 2,1 Hektar ini adalah 

salah satu fasilitas cikal bakal penghasil bahan baku 

Propelan. Dimana pembangunan fasilitas ini adalah 

salah satu tahap untuk mendukung terwujudnya 

salah satu dari 7 program Pertahanan Nasional yakni 

Program pengembangan industri propelan.

Pencanangan pembangunan fasilitas ini dilakukan 

melalui groundbreaking yang dilaksanakan pada 

10 Oktober 2013 di EMC Subang oleh Menteri 

Pertahanan RI Poernomo Yusgiantoro dan Menteri 

Perindustrian MS Hidayat.

DAHANA sendiri dalam pembangunan Fasilitas 

Sarana & Prototipe Nitrogliserin berperan sebagai 

penyedia peralatan utama, engineering, utilitas, 

bangunan, pelaksanaan commisioning maupun 

start-up proyek pembangunan fasilitas penelitan dan 

pengembangan sarana dan prototipe nitrogliserin 

sebagai bahan baku propelan

Pembangunan fisik industri propelan dimulai pada 

10 Agustus 2015 sampai dengan 2017. Kemudian 

melakukan Kegiatan acid/wet run pada 7 s.d 15 

Nopember 2017 yang dilanjutkan dengan live 

commissioning pada 16 Nopember 2017 di NG Plant 

Subang. Ditandai dengan moment peresmian, pabrik 

Nitrogliserin kini siap dioperasikan.

Nitrogliserin (NG) dikenal sebagai trinitrogliserin dan 

gliseril trinitrat. NG sendiri merupakan larutan yang 

mudah meledak. Senyawa ini diproduksi dengan cara 

nitrasi gliserol/gliserin dengan asam nitrat pekat. NG 

berfungsi sebagai bahan baku propelan.

Menggunakan teknologi miliknya Rheinmetal 

Denel Munition (RDM), fasilitas Sarana & Prototipe 

Nitrogliserin memiliki kapasitas 200 MT/tahun, atau 

mampu mengasilkan NG sekitar 1 ton/hari, tepatnya 

150 Kg/jam. Propelan produksi DAHANA nantinya 

Wujudkan Program Pertahanan Nasional, 

Menhan Resmikan Fasilitas Sarana & Prototipe 

Nitrogliserin di DAHANA

R
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Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono menyambut kedatangan Menhan RI

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono dan Direktur Utama PT Pindad (Persero) seusai penandatanganan MoU



10 11

Laporan Utama // D File Edisi April - Juni 2017

akan menjadi komponen utama Munisi Kaliber 

Besar (MKB) dan Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang 

diperuntukkan untuk produksi munisi ringan, meriam, 

peluru kendali balistik, kanon, roket antariksa, dan 

industri sipil dan militer lainnya.

Propelan merupakan salah satu bahan yang 

mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan suatu 

negara. Kebutuhan propelan dalam negeri sampai 

dengan saat ini masih dipenuhi melalui impor, 

sehingga sangat rawan terhadap embargo dari 

negara lain dan kemampuan pertahanan NKRI.  Besar 

harapan kami dengan telah selesainya Pembangunan 

Sarana & Protipe NG akan membuka peluang bagi Menteri Pertahanan RI menandatangani prasasti peresmian

negara untuk terus melanjutkan pengembangan 

industri propelan dalam negeri, terutama untuk 

tahap pertama yaitu pabrik spherical powder/ball 

powder sebagai isian dari munisi kaliber kecil, karena 

dapat memberikan deterrent effect, menciptakan 

kemandirian serta sebagai wujud BELA NEGARA.

Sementara itu, Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono mengatakan bahwa DAHANA masih 

memiliki dua pekerjaan rumah besar:  mewujudkan 

industri propelan dan pabrik amonium nitrat.

“Oleh karenanya, dalam acara ini juga ditandatangani 

addendum HoA propelan dan offtake produk 

amonium nitrate dengan PT Pindad yang juga 

anggota kluster NDHI,” ungkap Budi Antono.

Meresmikan Pabrik Filling Bomb

Selain meresmikan Fasilitas Sarana & Prototipe 

Nitrogliserin, setelahnya, Deputi Bidang 

Pertambangan, Industri Strategis dan Media  F. Harry 

Sampurno meresmikan Pabrik Pengisian Bomb/ 

Filling Bomb P 100 yang masih berada di kawasan 

EMC DAHANA disaksikan oleh Dirut BUMN Kluster 

National Defence & Hitech. Industry (NDHI).

“Semoga kemampuan Dahana di bidang pertahanan 

terus berkembang dan semakin dipercaya oleh 

stakeholders,” ungkap F. Harry Sampurno saat 

menandatangani prasasti peresmian di Pabrik Filling 

Bomb.

Bom P 100 L merupakan bomb yang akan dipasang 

pada pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara, memiliki 

banyak keunggulan dan didesain untuk dapat 

digunakan pada pesawat standar NATO maupun 

standar Rusia.

Bomb ini memiliki warna khas yaitu hijau yang 

panjangnya 1.130 mm dengan berat 100 sampai 125 

kg, berdiameter 273 mm dan memiliki ekor yang 

panjangnya 410 m. Daya ledak bom P 100 LIVE bisa 

menghancurkan bangunan dengan radius setara satu 

lapangan sepak bola.

Bomb P 100 Live ini memiliki tingkat kandungan 

dalam negeri sebesar 88,33 persen. Casing bom P 

100 Live diproduksi PT Sari Bahari dan isian bahan 

peledak dilakukan PT DAHANA (Persero) di Subang, 

dan hari ini pabrik filling bomb ini baru diresmikan. 

(sya)
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i Indonesia itu bahan baku melimpah 

untuk militer, tetapi industri bahan baku 

tidak ada di Indonesia, semua impor”

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur 

Teknologi & Pengembangan PT DAHANA (Persero) 

Heri Heriswan dihadapan puluhan Perwira Menengah 

TNI Angkatan Darat, yang tengah melakukan kegiatan 

Kuliah Kerja Lapangan Widya Wisata ke Kampus 

DAHANA pada Rabu, 18 April 2018.

Dihadapan Perwira Siswa Dikreg 56 Seskoad 2018, 

Heri Heriswan memberikan gambaran tentang 

perkembangan teknologi industri strategis. DAHANA, 

terang Heri sejak 2015 telah mulai mengembangkan 

industrinya merambah ke industri pertahanan.

“Sejak 2015, kita tidak hanya melakukan 

pengembangan teknologi bahan peledak komersil, 

namun merambah pada industri strategis, untuk 

mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” terang 

Heri dihadapan Pasis.

“Negara Maju itu mustahil kalau tidak memiliki 

kemampuan militer yang hebat. Hebat itu memiliki 

industri pertahanan yang kuat juga. Kalau ada negara 

hebat namun ia selalu mengandalkan impor, sewaktu-

waktu di embargo, maka akan celaka sendiri,” imbuh 

Heri.

Pembangunan dan kemajuan industri strategis, 

kata Heri tidak hanya tugas perusahaan industri, 

Kunjungan Seskoad

Puluhan anggota TNI Perwira menengah pada 

Rabu, 18 April 2018 melakukan kunjungan ke BUMN 

Industri Strategis PT DAHANA (Persero), Subang.  

Rombongan yang didominasi berpangkat mayor ini 

merupakan Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LVI SeskoAD 

2018 yang tengah melakukan Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL) Widya Wisata.

Heri Heriswan Direktur Teknologi & Pengembangan 

DAHANA, menyambut langsung kedatangan Pasis 

yang berjumlah 34 orang. Menurut keterangan 

Dankorsis Seskoad, Suratno Pasis yang tengah 

berkunjung ke Dahana hanyalah sebagian dari seluruh 

perwira yang tengah menempuh pendidikan yang 

berjumlah 281 siswa. 

"Selain ke DAHANA, Pasis lainnya melakukan 

kunjungan serupa ke BUMN strategis lain, seperti PT 

DI, LEN, Pindad, PT Dok Perkapalan, dan Krakatau 

Steel," terang Suratno, dalam sambutannya. 

(18/4/2018).

Kegiatan KKL merupakan salah satu rangkaian 

kegiatan operasional pendidikan reguler Seskoad 

yang bersifat aplikasi di lapangan, yang bertujuan 

agar para Pasis dapat memiliki kemampuan olah pikir 

dalam mengaplikasikan pelajaran yang telah diberikan 

selama mengikuti kuliah yang bersifat teori. 

"Peninjauan ke PT DAHANA ini, diharapkan dapat 

memberikan bekal kepada Pasis tentang industri 

strategis yang ada di Indonesia," ungkapnya. 

namun tugas semua komponen bangsa, salah satu 

diantaranya adalah TNI. Untuk membangun industri 

pertahanan itu dibutuhkan modal yang cukup besar, 

karenanya beberapa perusahaan tidak kuat untuk 

mewujudkan itu.

“Selama ini DAHANA belum pernah mendapat 

bantuan dana dari pemerintah, tapi kami terus 

berupaya ikut serta mewujudkan kemandirian bahan 

peledak,” lanjut Heri Heriswan.

Selama tiga tahun ini DAHANA terus berupaya 

mengembangkan inovasi bahan peledak. Menurut 

Heri, bahan peledak itu seperti dua sisi mata uang. 

Jika bahan peledak itu dimasukan kedalam gulungan 

kertas, ini bisa disebut bahan peledak komersil, 

namun jika bahan peledak ini dimasukan kedalam besi 

atau viva besi, ini namanya bom.

“Kita terus berupaya berinovasi menciptakan bahan 

peledak untuk kebutuhan militer, salah satu inovasi 

handak komersil menjadi handak militer diantaranya 

yaitu Sivor dan Booster,” ujarnya.

Saat ini di kawasan Energetic Material Center telah 

dibangun dua pabrik untuk kebutuhan industri 

pertahanan, yakni Pabrik Nitrogliserin, salah satu 

industri bahan baku Propellant yang dibangun atas 

inisiasi Balitbang Kemhan, dan Pabrik Filling Bom 

P-100 L, bom untuk pesawat Sukhoi. 

Sebagaimana semangat tema yang diangkat dalam 

kegiatan KKL yakni "Kita dorong kemandirian BUMN 

Industri Strategis dalam rangka mendukung tugas 

pokok TNI," Pasis nantinya diharapkan mampu 

memahami perkembangan industri strategis dan 

mampu memberikan saran masukan berkaitan 

dengan Alutsista, sarana prasarana yang dapat 

dimanfaatkan TNI dari industri tersebut guna 

mendukung Alutsista TNI.

Selama kunjungan selain mendapat pemaparan 

perkembangan bahan peledak dan aplikasinya, Pasis 

pun diajak meninjau fasilitas produksi handak, dan 

juga berkesempatan melihat proses peledakan uji 

mutu di area bunker EMC.  (sya)
Negara Hebat Itu Memiliki Industri Pertahanan yang kuat

"D
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arkPlus, Inc. dan Markeeters kembali 

menggelar acara Indonesia Markeeters 

Festival (IMF), dimana kegiatan ini 

merupakan pestanya orang sales, service 

dan promosi.

Tahun 2018 merupakan tahun keenam IMF digelar. 

Kali ini IMF diselenggarakan di Kota Bandung, yang 

merupakan kota ke-15 dari 17 kota utama di Indonesia 

dalam roadshow IMF. Di Ibu kota Provinsi Jawa Barat  

IMF membawa tema tentang Marketing di Zaman 

Now, dengan tagline Indonesia Wow!, Bandung Now!

Founder & Chairman MarkPlus Inc. Hermawan 

Kartajaya menuturkan IMF ini hadir untuk memberikan 

insight dan strategi menarik bagaimana penjualan 

positif walau kondisi ekonomi sangat sulit diprediksi.

"Marketeer harus terus melahirkan inovasi dan 

gebrakan diberbagai sektor industrinya, dan 

membuka mata banyak orang bahwa tidak ada yang 

tidak mungkin kalau mau kreatif dan produktif alias 

mau berinovasi dan melakukannya dengan benar," 

ujar Hermawan Kertajaya. 

"Langkah-langkah dan hasil yang dicapai berhasil 

menciptakan perubahan yang lebih baik di berbagai 

sektor industri, dan membuat mereka menjadikan tiap 

tahun sebagai tahun pembuat perubahan atau The 

Year of Change Maker, " imbuhnya. 

Budi Antono Dianugerahi Markeeter of the Year 

Bandung 2018

Ada 14 Individu yang terpilih mendapat anugerah 

sebagai Markeeter of the Year Bandung 2018. Satu 

diantaranya adalah Budi Antono, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero).

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono bersama Hermawan Kartajaya dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

"Tema-tema dalam IMF kali ini dikemas dengan 

isu terkini yang tengah hangat di masyarakat, 

seperti isu disrupsi teknologi, pilkada serentak, 

sampai genderang pilpres yang akan digelar tahun 

depan. Dan Semuanya akan disajikan lewat konsep 

Entrepreneurial Marketing Compass and Canvas dan 

Citizen 4.0," papar Hermawan.

Acara yang digelar di Hotel Grand Mercure Bandung 

ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa 

Barat, Ahmad Heryawan. Dalam acara yang sama 

gubernur menyerahkan langsung penghargaan 

penganugerahan Marketeer Of The Year Bandung 

2018.

Penghargaan ini dianugerahkan kepada individu 

pemasaran yang dianggap berhasil membuat 

perubahan dari kacamata pemasaran. 

Pemimpin perusahaan BUMN bahan peledak ini 

meraih penghargaan Markeeter of the Year Bandung 

2018 pada sektor Resources & Mining. Budi sangat 

bersyukur atas anugerah yang didapatkannya.

"Salah satu kriteria penilaian ini adalah performance 

2017 dibanding 2016 (Audited report). Semuanya 

naik, dari revenue, net profit, asset, dan lain-lain. Ini 

menunjukkan  Dahana hebat. Dari dewan komisaris, 

direksi dan karyawan pantas menerima anugrah 

Marketing Champion 2018. One team One goal. 

Semoga tahun 2018 lebih sukses lagi, Aamiin," ucap 

Budi Antono.

Sebelumnya, pada 2014 Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) pernah meraih penghargaan yang sama, 

saat itu DAHANA masih dipimpin oleh F. Harry 

Sampurno yang kini menjabat sebagai Deputi di 

Kementerian BUMN. (SYA).

Hadiri Acara IMF, Dirut DAHANA Mendapat Anugerah

M
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ebagai perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak, DAHANA memiliki luas lahan 

hampir 600 hektar. Hal ini menjadi pekerjaan 

rumah yang tidak mudah bagi DAHANA 

dalam mengelola dan mengimplementasikan sistem 

keamanannya.

Belum ditambah lagi dengan status perusahaan 

DAHANA sebagai bagian dari Objek Vital Nasional 

(Obvitnas). Tentunya perkara keamanan di DAHANA 

sangatlah penting, tidak dibuat dan dilakukan secara 

asal-asalan.   Keseriusan DAHANA dalam membuat 

dan menerapkan sistem keamanan ini, terbukti 

dengan diperolehnya Sertifikat Silver Security 

Management System (SMS) yang dikeluarkan oleh 

Polri pada 2 Maret yang lalu.

Andri Pudigiantoro Kartiko, Senior Manajer Pelayanan 

Korporasi PT DAHANA (Persero), menuturkan 

perolehan sertifikat Silver SMS dari Polri ini adalah 

buah hasil penilaian dan audit yang dilakukan oleh 

Polri. “Sertifikat ini dikeluarkan oleh Polri bahwa 

DAHANA telah menerapkan Sistem Manajemen 

Pengamanan sesuai aturan dan standar yang berlaku,” 

terang Andri kepada Dfile.

Ia pun menjelaskan penerapan SMS di DAHANA 

adalah bagian dari penerapan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 

tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 

Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga 

Pemerintah.

Dalam Perkapolri ini tertuang bahwa Sistem 

Manajemen Pengamanan (SMP) adalah bagian 

dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi 

struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, 

pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya 

yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, 

pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan 

pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang 

etelah beberapa tahun mendapatkan beberapa 

penghargaan dari berbagai perusahaan 

konsumen ataupun dari pemerintah, kali ini 

DAHANA kembali meraih penghargaan atas 

kerja kerasnya selama tahun 2017 untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen sesuai dengan standar yang 

diberikan oleh konsumen.

Setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan 

oleh Departemen Procurement PT Elnusa Tbk, PT 

DAHANA (Persero) ditetapkan sebagai pemenang 

Procurement Award 2017 Kategori Material In Year 

2017. DAHANA dianggap sebagai perusahaan 

yang melayani konsumen dengan kesesuaian 

spesifikasi material, ketepatan waktu pengiriman dan 

pemenuhan standar safety.

Penghargaan ini diberikan kepada DAHANA yang 

diwakilkan oleh Direktur Operasi, Bambang Agung 

S dalam acara Elnusa’s Vendor Annual Meeting 

2018 yang dilaksanakan di Graha Elnusa, Jalan TB 

Simatupang, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2018.

PT DAHANA (Persero) merupakan perusahaan 

yang menjual jasa peledakan yang komprehensif 

dengan bahan dan juga pekerja yang berkualitas 

dalam melayani setiap permintaan dari pelanggan. 

Sebagaimana diketahui, DAHANA memiliki berbagai 

macam spesifikasi bahan peledak yang beragam 

sehingga dapat dipilih kesesuaiannya dengan medan 

yang dihadapi oleh konsumen.

Selain produk bahan peledak, Perusahaan BUMN yang 

masuk dalam rumpun National Defence and Hightech 

Industry (NDHI) ini juga memiliki sistem dan peralatan 

peledakan yang terpadu untuk melayani konsumen 

dengan baik dan memuaskan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras 

berbagai pihak, antara lain Divisi Migas sebagai 

S S
berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan 

lingkungan yang aman, efisien dan produktif.

Perolehan Sertifikat Silver ini, jelas Andri tidak serta 

merta mudah begitu saja, ada proses dan perjalanan 

panjang. Sistem Manajemen Pengamanan yang dibuat 

DAHANA harus distandarisasikan sesuai dengan 

standar yang berlaku.

“Tahun 2016, sebelumnya Polri sudah melakukan Pre-

Audit, dan telah memberikan arahan dan masukan 

pada SMP DAHANA, dan kemudian pada tahun 

2017 dilakukan audit, melihat sejauh mana SMP 

diimplementasikan, dan berapa banyak temuan yang 

didapatkan oleh audit,” ungkap Andri.

Andri pun menuturkan, dalam melakukan audit, Polri 

telah menunjuk salah satu lembaga standarisasi 

Independent, “Setelah dilakukan audit keluarlah hasil 

penilaian, dan untuk SMP DAHANA mendapat Silver 

Award,” ujarnya.

Bila ditinjau dari aturannya, hasil evaluasi dan 

penilaian Polri akan memberikan penghargaan 

atau tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat 

pencapaian penerapan SMP. 0 – 59% pencapaian 

mendapat tindakan pembinaan, 60-84% 

mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan 

plakat perak, 85 – 100% mendapatkan penghargaan 

berupa sertifikat dan plakat emas.

“Sertifikat ini untuk membuktikan DAHANA yang juga 

sebagai objek vital menerapkan sistem keamanan 

yang terstandarisasi,” pungkasnya. (SYA)

pemasaran, Bagian Produksi dan Logistik dalam 

pengadaan, dan K3LH dalam pemenuhan standard 

safety,” ujar Aditya Prima Dewayana, Senior Manager 

Hubungan Pelanggan Divisi Migas PT DAHANA.

Mendapat penghargaan tak membuat DAHANA 

menjadi jumawa dan merasa cukup, DAHANA akan 

selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pelayanannya, serta selalu berusaha untuk terus 

mengembangkan pengetahuan untuk memuaskan 

pelanggan.

“Penghargaan ini akan menambah motivasi DAHANA 

untuk berusaha memenuhi pesanan sesuai dengan 

standar teknis dan safety yang dipersyaratkan oleh 

konsumen,” tambah lelaki yang akrab dipanggil Prima 

ini. (yq)

DAHANA Meraih Silver Award Security Management System DAHANA Mendapat Penghargaan Material In Year 2017
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Layanan Peledakan Dahana di Tanah Rantau

T DAHANA (Persero) kembali mendapat 

kepercayaan untuk melakukan blasting di 

site GMT-BRE Rantau, Kalimantan Selatan. 

Project dimulai pada Desember 2017 untuk persiapan, 

dan mulai melakukan peledakan perdana pada Selasa, 

9 Januari 2018.

 

Agung Prionegoro, Manager Hubungan Pelanggan 

Wilayah Kalimantan Selatan mengatakan kepada Dfile 

bahwa medan yang dihadapi di site GMT-BRE tidak 

terlalu kompleks. Lokasi tambang yang tidak terlalu 

jauh ini memudahkan DAHANA dalam menjalankan 

kegiatan operasional di site ini.

mengimplementasikan prosedur operasional dan 

sistem K3 di Adaro yang sesuai untuk diterapkan di 

sini,” ujarnya

 

Agung melanjutkan bahwa evaluasi dilakukan hari 

demi hari setelah kegiatan peledakan, tim yang solid 

dan kerjasama yang baik, serta komunikasi yang 

baik dengan konsumen membawa hasil yang baik 

dalam operasional DAHANA. “Dan alhamdulilah 3 

bulan project ini berjalan, DAHANA memiliki penilaian 

positif dari BRE, sampai ada statement dari GMT 

bahwa "Kalau ingin melihat blasting, lihatlah blasting 

DAHANA,”lanjut Agung.  (yq)

 

Produk yang digunakan DAHANA adalah Ammonium 

Nitrate (AN), Dayagel, dan Dayadet Non-Listrik, 

serta Electric Detonator untuk Initiation Point (IP). 

DAHANA menyediakan jasa Drilling & Blasting, 

sehingga keseluruhan operasional dari pengeboran 

dan kegiatan peledakan menjadi tanggung jawab 

DAHANA.   GMT sendiri hanya menyediakan lokasi 

yang kemudian dikerjakan oleh DAHANA. Unit yang 

digunakan adalah 1 unit Drilling Sandvik Ranger 

DX800 diameter 5 inch, 1 unit Truck ANFO, dan 2 unit 

LV.

Dalam berjalannya project yang sudah 3 bulan, 

GMT memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap 

DAHANA dalam hal peledakan. Permasalahan vibrasi 

yang menjadi fokus BRE selaku owner karena slope/

lereng yang kurang stabil di sisi Low Wall.  Hal ini 

menjadi tugas DAHANA untuk menyelesaikannya 

dan GMT sangat percaya akan desain peledakan 

yang digunakan DAHANA. Aktualnya, 3 bulan 

project berjalan tidak ada issue mengenai vibrasi dari 

peledakan yang dilakukan oleh DAHANA dan dengan 

hasil peledakan yang memuaskan bagi GMT.

 

Tentang tantangan yang dihadapi DAHANA, 

Agung menuturkan “BRE selaku owner, selalu 

membandingkan kegiatan peledakan kontraktornya, 

baik dari segi operasional maupun hasil peledakan.  

Semenjak DAHANA hadir di BRE, berbekal 

pengalaman dari site Adaro, dan didukung 

oleh 3 orang personil eks. site Adaro, DAHANA 

P
DAHANA Project Mirah

Rekor 3.000.000 Jam Non LTI 

(Lost Time Injury)
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DAHANA Sabet Dua Penghargaan di Revolusi Mental 

BUMN Award 2018

T DAHANA (Persero) kembali meneruskan 

tradisi untuk mendapat penghargaan setiap 

tahunnya, sebagai upaya perusahaan untuk 

memenangkan kompetisi bisnis di kancah 

global. Majalah BUMN Track menganugerahi PT 

DAHANA (Persero) sebagai Silver Winner kategori 

Indonesia Tertib Terbaik, dan Gold Winner untuk 

Direktur Utama DAHANA Budi Antono pada kategori 

The Best Leader Revolusi Mental Etos Kerja Terbaik.

Untuk mendapatkan penghargaan ini, PT DAHANA 

(Persero) melewati tiga proses penjurian yakni, 

Pertama, penyerahan kuesioner oleh 83 BUMN dan 

Anak Perusahaan. Tahap kedua, sebanyak 52 BUMN-

Anak perusahaan dinyatakan lolos seleksi diundang 

untuk presentasi dan diskusi langsung dengan Dewan 

panggung untuk menerima dua penganugerahan. 

Budi Antono turut ditemani oleh Asmorohadi 

(Direktur Keuangan dan SDM) serta humas.

Dengan wajah sumringah, Budi Antono menyambut 

gembira raihan penghargaan ini.  Menurutnya ini 

merupakan hasil kerja keras semua elemen di Dahana, 

terutama kebangkitan setelah era monopoli dan Joint 

Operation dengan pihak asing.

“Mental kemandirian kita untuk lepas dari asing 

menjadi point penting penilaian.  Bahwa, Dahana 

secara mandiri mampu bersaing dan dapat dibuktikan 

dengan trend pencapaian kinerja perusahaan yang 

terus menanjak sejak tahun 2000an,”ungkap Budi 

Antono. (yq)

Juri. Tahap kedua ini berupa pendalaman yang diikuti 

oleh 21 Direktur Utama, 11 Direksi, dan 20 pejabat lain 

setingkat Vice President atau Corporate Secretary. 

Terakhir, berupa Expert Judgement pada rapat final 

Dewan Juri.

Acara Revolusi Mental Award BUMN 2018 bertujuan 

sebagai ajang untuk mengapresiasi BUMN dan 

anak perusahaan, serta BPJS Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan,  sekaligus sebagai alat ukur 

implementasi Revolusi Mental di lingkungan BUMN.

“Menurut saya, yang pernah mengalami masa-masa 

BUMN mati segan hidup tak mau, saat ini telah benar-

benar terasa perubahan di BUMN, artinya revolusi 

mental berjalan dengan baik di BUMN,” ujar Ketua 

Dewan Juri Dr. Sugiharto yang juga merupakan 

Menteri BUMN periode 2004-2007.

Sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi 

Presiden No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan 

Nasional Revolusi Mental yang berlaku bagi setiap 

kementerian, lembaga, dan non-kementerian, 

termasuk di dalamnya adalah BUMN, diinstruksikan 

untuk mengimplementasikan lima gerakan perubahan 

revolusi mental, yakni Gerakan Indonesia Melayani, 

Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, 

Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia 

Bersatu.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono 

secara langsung mewakili DAHANA naik ke atas 

P
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Selalu Membuka Telinga dan Enggan Menutup Mata

embuka telinga dan enggan menutup 

mata. Begitulah kalimat yang bisa 

menggambarkan sebuah perusahaan 

plat merah penghasil bahan peledak PT 

DAHANA (Persero). Kalimat ini tersimpulkan jelas saat 

Kampus DAHANA Subang kedatangan rombongan 

tamu dari PT Kideco Jaya Agung pada Selasa, 27 

Maret 2018.

PT Kideco Jaya Agung adalah satu perusahaan 

tambang batu bara yang menggunakan produk dan 

layanan DAHANA. Pada kesempatan kali ini, Kideco 

memboyong beberapa sub-kontraktornya untuk ikut 

dalam kunjungan ini.

General Manager Divisi Tambang Umum 2 PT 

DAHANA (Persero) Abdul Haris Atbaro, menyambut 

langsung kedatangan tamu yang rata-rata para 

pelaksana di jobsite. “Kedatangan mereka ini 

merupakan undangan yang DAHANA sampaikan 

kepada Kideco untuk meninjau proses produksi 

bahan peledak,” terang Abdul Haris kepada Dfile. 

(27/3/2018).

Abdul Haris dalam sambutannya memaparkan bahwa 

undangan yang ditujukan kepada Kideco dan para 

kontraktornya ini adalah untuk menunjukan dan 

menjawab kebutuhan serta harapan para pengguna 

produk DAHANA di lapangan. “Kami mendapat 

informasi dan masukan tentang beberapa hal terkait 

produk DAHANA di salah satu site milik Kideco. Dan 

saat ini sudah dilakukan improvement,” terangnya

Tidak menutup mata dan telinga, menurut Abdul 

Haris, semua informasi dan masukan dari konseumen 

menjadi catatan penting bagi perusahaan dalam 

melakukan perbaikan-perbaikan, untuk menjawab 

kebutuhan pelanggan.

Untuk menjawab kebutuhan pemakai, DAHANA 

pun telah melakukan perbaikan produk diantaranya 

yaitu Detonator. Febri Indra, Supervisor Produksi 

Detonator Non-Elektrik mengungkapkan sejak 

pertengahan Maret telah dilakukan improvement pada 

isian Detonator, dan juga perubahan bentuk block 

connector.

“Belajar dari kasus yang dialami site Kideco, maka 

kami melakukan perbaikan produk dengan harapan 

tidak terjadi lagi kasus yang serupa di tempat lain. 

Perubahan terjadi pada isian detonator dan block 

connector,” terang Febri Indra.

Pada kesempatan ini pula, tamu diajak melihat proses 

produksi detonator dan juga melakukan pengamatan 

dan uji mutu surface delay.

Diakhir pertemuan Abdul Haris pun mengungkapkan 

tentang perkembangan teknologi dan inovasi 

produk DAHANA, semua bermula dari masukan, 

informasi, dan permintaan kebutuhan konsumen. 

Hal ini terjadi karena adanya saling komunikasi. “Kita 

selalu membuka telinga untuk mendengar masukan 

dan saran, membuka mata untuk semua informasi 

yang diberikan, dan akan selalu membuka tangan 

menerima kebutuhan konsumen,” pungkasnya. (SYA)

M
ekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Pertahanan RI, sekaligus Komisaris Utama 

PT DAHANA (Persero) Marsdya TNI Hadiyan 

Sumintaatmadja mengunjungi site project 

peledakan di Berau Kalimantan Timur.  Tanjung 

Redeb, 16 Maret 2018.  

Kunjungan Hadiyan ini didampingi oleh anggota 

komisaris lainnya yaitu Saud Usman Nasution 

dan Mustar Bona Ventura.  Sementara dari jajaran 

manajemen PT DAHANA (Persero) diwakili oleh 

Direktur Utama Budi Antono, Direktur Operasi 

Bambang Agung serta GM Divisi Tambang Umum 1 

Herry Sudaryanto.

Rombongan mendarat di Bandara Kalimarau pada 

Jumat siang, 16 Maret 2018.  Kunjungan kerja ini untuk 

meninjau kinerja operasi jasa peledakan Dahana 

di site project.  Site yang dituju sendiri di sektor 

pertambangan umum, tepatnya tambang batubara.

Berangkat dari pengalaman serta kelengkapan 

layanannya, DAHANA kembali di percaya untuk 

menggarap project Berau, Kalimantan Timur tepatnya 

melakukan kerjasama dengan kontraktor PT Putra 

Perkasa Abadi (PPA) di lokasi tambang milik PT 

Kaltim Jaya Bara (KJB) selaku owner.

Dengan cakupan area pit yang aktif saat ini seluas 

229 Ha milik KJB ini yang sedang digarap ini, PPA 

telah mempercayakan untuk pekerjaan blasting-nya 

kepada DAHANA dengan durasi kontrak selama lima 

tahun ke depan, yang dimulai per Desember 2017 lalu.

Tepatnya lokasi tambang site KJB ini di Kampung 

Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur. DAHANA melalui Tim Divisi 

Tambang Umum 1 sebenarnya sudah exist pada 

pengerjaan project Berau sudah sejak tahun 2014 

dengan jasa yang diberikan adalah explosive supply 

dan blasting service.

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih mendalami 

kinerja operasi Dahana di lapangan sehingga kami di 

jajaran dewan komisaris lebih bisa memberikan arahan 

dan pengawasan untuk kemajuan perusahaan,” 

ungkap Hadiyan kala memberikan sambutan.

 

Sekjen Kemhan RI Tinjau Kinerja Peledakan DAHANA 

di Berau

S
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irektorat Jenderal Mineral dan Batubara, 

menambah kategori penilaian bukan 

hanya kepada pemilik tambang, tetapi jasa 

pertambangan juga kini mendapat anugerah 

penghargaan bagi yang terbaik. DAHANA langsung 

menjadi yang terbaik untuk jasa peledakan. 

 

Pemerintah kembali menganugerahkan penghargaan 

kepada perusahaan serta industri yang fokus 

pada pengelolaan keselamatan, lingkungan, di 

sektor pertambangan. Penghargaan bagi mereka 

yang berprestasi sudah menjadi tradisi dan 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral 

dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) setiap tahunnya, dimana berawal 

pada tahun 1992. 

 

Pada tahun ini, terdapat penghargaan baru yakni 

pada Pengelolaan Jasa Pertambangan. Dimana 

pada kategori ini terdapat 8 perusahaan dan satu 

perorangan yang berhasil menerima trophi dari 

Pemerintah. 

 

PT DAHANA (Persero) sebagai perusahaan jasa 

peledakan langsung menyabet penghargaan utama 

memeriksa bahkan akan mencabut perizinannya, 

karena kalau ada nyawa orang meninggal 

tanggungjawabnya bukan hanya kepada negara 

tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) Bambang 

Agung sangat setuju masalah safety menjadi utama 

untuk diperhatikan. Hal ini juga yang selalu diterapkan 

dan ditekankan kepada semua di lingkungan 

perusahaannya, mengingat DAHANA yang bergerak 

di bidang industri strategis jasa peledakan banyak 

berkecimpung dengan material berbahaya, bukan 

hanya safety, faktor security pun senantiasa dijaga.   

Konsistensi dalam menjaga safety inilah yang 

menjadikan DAHANA dianugerahi penghargaan 

dengan menyisihkan nominator-nominator terbaik 

dan terpilih. 

 

”Kami sangat bersyukur keseriusan kami bekerja 

diberikan penghargaan. Jasa pertambangan kini 

masuk kategori penilaian, bukan hanya bagi pemilik 

tambang saja. Kali pertama di kategorikan, dan 

penganugerahan penghargaan pun menunjuk kami 

DAHANA pemenang utama pada kategori jasa 

peledakan,” ujar Agung.   

 

Agung pun segera mengingatkan kepada jajarannya 

di DAHANA untuk menjaga dan mempertahankan 

penghargaan serta predikatnya. Agung justru 

mengajak untuk bekerja lebih baik, karena tidak ingin 

menyia-nyiakan kepercayaan dan penghargaan yang 

telah diberikan kepada DAHANA. 

 

”Langkah ke depan adalah bagaimana menjaga 

konsistensi dan lebih baik dari sebelumnya, dan 

bekerja sesuai dengan standar yang kami miliki, tidak 

boleh turun atau berkurang,” ungkap Agung.   

 

DAHANA telah memiliki dan mengikuti sesuai standar 

internasional dalam menjalankan operasionalnya. 

Seluruh jajaran berbagai tingkatan di DAHANA sangat 

konsen terhadap safety dan security, tidak mungkin 

akan lepas dari itu. 

 

Penilaian terhadap DAHANA adalah atas kinerjanya 

di site Adaro. Untuk tetap menjaga kualitas, DAHANA 

pun akan menyesuaikan kinerja SDM jajarannya yang 

selama ini menyebar di beberapa site lainnya, dimana 

berada di 29 site untuk jasa pertambangan. 

 

Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan Sub Bidang 

Peledakan 2018 yang baru. Ini merupakan kali 

pertama DAHANA menerima trophi bidang Jasa 

Pertambangan Mineral dan Batubara, mengingat 

kategori ini sebagai penghargaan baru. 

 

Pada acara penyerahan penghargaan yang diikuti oleh 

ratusan peserta ini memperebutkan penghargaan dari 

empat kategori yakni, Perusahaan Pemegang PKP2B, 

Perusahaan Pemegang Kontrak Karya, Perusahaan 

Pemegang Izin Usaha Pertambangan BUMN, dan 

Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan. 

 

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM Ignasius 

Jonan menyampaikan beberapa hal di antaranya 

adalah pentingnya safety, ”Urusan safety, saya zero 

toleransi!”. Jonan pun menyampaikan apa yang 

diharapkan Presiden yang meminta agar Sumber 

Daya Alam digunakan secara berkeadilan.  

 

Negara mewakili masyarakat tidak mendapat 

sesuatu secara signifikan, namun harus ada fairness 

penerimaan negara. Jonan pun menekankan 

masalah keamanan, keselamatan. Jika sampai terjadi 

kecelakaan kerja, maka dia tak segan-segan untuk 

Meski setiap site memiliki perbedaan dari standar, 

cakupan maupun volumenya, namun Agung berharap 

kualitas harus sama. 

 

“Kami harus komit baik terhadap pelanggan 

maupun kepada pemerintah yang telah memberikan 

kepercayaan dengan memberikan penghargaan 

kepada kami, untuk memberikan kualitas yang baik di 

seluruh site lainnya,” kata Agung.  

 

Standar lain dari DAHANA adalah untuk tetap 

melayani customer, dan memperhatikan apa yang 

diinginkan serta dibutuhkannya untuk segera 

ditindaklanjuti. ”Kami akan senantiasa aware, apa saja 

kekurangan kami untuk kami perbaiki,” ujar Agung. 

 

Ketika disinggung bagaimana DAHANA mampu 

meraih penghargaan dan semakin dipercaya 

pelanggannya, Agung pun mengungkapkan latar 

belakangnya. Untuk menjadi perusahaan jasa 

peledakan yang handal harus memiliki beberapa 

kategori yang harus dipersiapkan, seperti halnya 

soal teknologi, sumber daya peralatan, sumber daya 

manusia, serta dukungan penuh manajemen.   

 

Teknologi yang handal menyangkut kebutuhan pasar 

yang sesuai, kemudian dibutuhkannya peralatan 

produksi yang dapat mendukung kinerja, serta tidak 

kalah penting adalah sumber daya manusianya yang 

terlatih dan terampil, juga didukung oleh manajemen 

korporasi yang senantiasa men-support kegiatan 

usaha jasa. 

 

DAHANA juga memiliki divisi Kuari dan Konstruksi 

yang kinerjanya semakin teruji, dan kian 

memantapkan sepak terjangnya sebagai pemain 

utama. Dengan pangsa pasar domestik, berbagai 

site baru turut dibidani, baik sektor kuari maupun 

konstruksi yang kini tersebar hampir merata di 

seluruh wilayah kepulauan Indonesia. 

 

Fokus utama dari kegiatan sektor ini adalah 

mempertahankan konsumen (existing) seraya 

memperluas pasar serta meningkatkan mutu 

pelayanan dari penjualan spot ke bentuk jasa.

Miliki Standar Safety, DAHANA Raih Penghargaan Terbaik

D
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HUT ke-20 Kementerian BUMN

Ini Harapan Direktur Operasi DAHANA

HUT Kementerian BUMN RI

Dirut DAHANA Ikut Aksi Bersih-bersih Ciliwung

ementerian BUMN menyelenggarakan 

perayaaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20, 

membawa tema 'One vision, one nation, one 

family, to excellence'. Menteri Rini Soemarno 

membuka acara dengan melakukan pemotongan 

tumpeng serta menyampaikan sambutan tentang 

sekilas perjalanan Kementerian BUMN. Puncak HUT 

Kementerian BUMN ini diselenggarakan pada Jum’at, 

13 April 2018 di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka 

Selatan, Jakarta.

Selain kisah perjalanan BUMN, Rini turut mengingatkan 

agar BUMN tetap menjadi korporasi yang membantu 

pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus masuk ke proyek-proyek yang mendukung 

perekonomian Indonesia secara langsung, baik di 

jalan tol, pembangunan udara, pelabuhan, konektifitas 

udara, elektrifikasi, membantu masyarakat di daerah 

terluar dengan manajemen dan pengawasan dari 

pemegang saham yang profesional,” ujar Rini kepada 

hadirin.

Acara yang meriah ini kemudian dilanjutkan dengan 

bersih-bersih dan pengecatan gedung BUMN, 

launching website Mudik Bareng BUMN (http://mudik.

bumn.go.id/), pengukuhan paguyuban pensiunan 

Kementerian BUMN hingga acara BUMN Got Talent.

“Meriah dan kekeluargaannya terlihat dan dapat 

dibangun oleh Kementerian BUMN,” kesan Bambang 

Agung Suhadi Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 

yang hadir di lokasi acara.

Seturut dengan apa yang disampaikan oleh Menteri 

Rini tentang fungsi BUMN yang harus mendorong 

kemajuan ekonomi, Bambang Agung juga berharap 

agar perusahaan-perusahaan plat merah semakin 

maju untuk menjadi pendorong kemajuan Negara 

RI, serta meningkatkan kerjasama Sinergi BUMN 

sehingga kemajuan antar BUMN dapat secara 

berkesinambungan.

ementerian Pertahanan Republik Indonesia 

akan kembali menyelenggarakan pameran 

Industri Pertahanan terbesar di Indonesia, 

Indo Defence Aerospace and Marine (IDAM) 

di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, selama empat 

hari, pada tanggal 7 hingga 10 November 2018.

Pameran ini merupakan kedelapan kalinya 

diselenggarakan, setelah sukses pada tahun-tahun 

sebelumnya. Kementerian Pertahanan memiliki 

keinginan agar produk-produk pertahanan dalam 

Negeri dapat bersaing lebih baik lagi di kancah 

internasional.

“Dalam prakteknya, pameran ini ada yang bersifat 

pemasaran atau bisnis dan ada juga yang bersifat 

pengenalan kepada masyarakat,” ungkap Yuni 

Suryanto.

Perisahaan anggota BUMNIS sendiri terdiri dari Pindad 

(Persero), PT Dirgantara Indonesia/DI (Persero), 

PT DAHANA (Persero), PT Industri Telekomunikasi 

Indonesia/INTI (Persero),  PT Len Industri (Persero), PT 

Industri Nuklir Indonesia/Inuki (Persero) biasa dikenal 

dengan Kluster National Defence & Hitech Industry 

Semakin bertambah umur tentu terpaan-terpaan 

terhadap BUMN semakin kuat, persaingan perusahaan 

di tingkat global semakin hari kian ketat. Setiap Negara 

tumbuh dan berkembang untuk bersaing dengan 

negara-negara lainnya. Salah satu komponen penting 

dalam persaingan tersebut selain ketersediaan bahan 

baku serta proses pemasaran adalah ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan 

handal.

“Semoga Kementerian BUMN dapat terus meningkatkan 

profesionalisme setiap personil manajemen BUMN 

untuk dapat menghadapi persaingan global,” harap 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) pada ulang 

tahun ke-20 Kementerian BUMN ini. (yq)

(NDHI).  Sementara kluster National Shipbuilding & 

Heavy Industry (NSHI) terdiri dari PT PAL Indonesia 

(Persero), PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari/

DKB (Persero), PT Dok Perkapalan Surabaya/DPS 

(Persero), PT Industri Kapal Indonesia/IKI (Persero), 

PT Barata Indonesia (Persero),  PT Boma Bisma Indra/

BBI (Persero), selain itu ada juga PT Krakatau Steel 

(Persero) dan PT INKA (Persero).

Perusahaan - perusahaan BUMNIS telah mengadakan 

rapat koordinasi di kantor PT DAHANA (Persero) yang 

berlokasi di Menara MTH Jakarta, Rabu, 4 April 2018.

Rencananya berbagai produk akan ditampilkan dalam 

pameran pertahanan terbesar Indonesia ini.  Seperti 

PT DAHANA (Persero) yang akan menampilkan Bomb 

P 100 Live untuk pesawat Sukhoi, serta Roket RHan 122 

yang merupakan hasil kerja sama dalam konsorsium 

roket nasional.

“Selain itu, kami juga akan menghadirkan beragam 

produk bahan peledak, seperti bahan peledak Dayagel 

Sivor yang telah diekspor,” ungkap Asep Maskandar, 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA (Persero). (yq)

KK

DIrektur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono (depan) bersama Deputi PISM Kementerian BUMN RI
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Dengan berubahnya satuan kerja PPSDM Geometri 

menjadi Badan Layanan Umum, menurut Bayu 

Anggoro Senior Manager PSDM & Organisasi PT 

DAHANA (Persero) mengungkapkan bahwa hal ini 

bakal memudahkan keluwesan PPSDM Geominerba 

dalam memenuhi kebutuhan perusahaan DAHANA.

“Sebelumnya jika kita akan mempersiapkan SDM 

untuk dilatih, maka kita harus menunggu jadwal 

yang ditetapkan oleh PPSDM Minerba, selain itu, 

pesertanya pun akan dibatasi. Dengan berubahnya 

menjadi BLU, hal ini akan memudahkan kita,” ungkap 

Bayu Anggoro kepada Dfile.

Dengan adanya perjanjian kerjasama, hal ini juga 

meyakinkan adanya keterkaitan PPSDM Geominerba 

dengan DAHANA dalam pengembangan sumber 

daya manusia, “Jadi kita bisa menggelar pelatihan 

sendiri, dengan pelatihnya dari PPSDM Geominerba, 

bahkan kita dalam pelatihan pesertanya tidak hanya 

karyawan DAHANA saja, bisa juga mengundang 

peserta lainnya,” ujar Bayu.

T DAHANA (Persero), perusahaan BUMN 

penghasil bahan peledak komersial 

dan militer ini pada Jumat, 4 Mei 2018 

melakukan penandatangan perjanjian 

kerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (PPSDM) Geologi Mineral & Batubara 

(Gemominerba) Kementerian Energi & Sumber Daya 

Mineral.  Penandatanganan dilaksanakan di Kantor 

PPSDM Geminerba, Jl. Jenderal Sudirman. No. 623, 

Bandung.

Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang 

ditandangani ini adalah tentang pengembangan 

sumber daya manusia bidang energi dan sumber 

daya mineral. Dari pihak DAHANA, penandatangan 

kerjasama ini dilakukan oleh Asmorohadi, Direktur 

Keuangan dan SDM.

Prosesi penandatanganan ini dilakukan bersamaan 

dalam acara hari ke-2 Promotian Day Gebyar BLU 

yang digelar oleh PPSDM Geometri dalam rangka 

mempersiapkan Badan Layanan Umum (BLU) PPSDM 

Geometri Take Off dengan mulus. Selain Dahana, 

pada acara yang sama ada beberapa perusahaan 

pertambangan, Dinas ESDM, universitas, asosiasi dan 

provider diklat  yang ikut serta melakukan perjanjian 

kerjasama.

Kegiatan Promotian Day Gebyar BLU PPSDM 

Geomineral ini sendiri, digelar selama tiga hari, mulai 

dari 3 hingga 5 Mei 2018, dengan menyuguhkan 

berbagai acara. Pada hari pertama dan kedua 

penyelenggaraan Gebyar BLU ini terdapat beberapa 

acara seperti Mini Worshop di kelas dan di 

laboratorium, antara lain Workshop Peralatan Survey, 

Aplikasi SIG, Pengusahaan Batu Hias, Peralatan 

Peledakan, Peralatan Geofisika, Geowisata, Vertical 

Rescue, Mitigasi Bencana Geologi, Pengolahan dan 

Pemurnian, Peralatan Selam, dan Video Simulasi 3D 

Tambang.

 

Dalam event ini, DAHANA juga membuka booth 

dengan menampilkan produk-produk dan 

layanan bahan peledak terintegrasi untuk sektor 

pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak 

dan gas, serta sektor pertahanan. (sya)

Pada hari ketiga yaitu Sabtu, 5 Mei 2018 dilaksanakan 

Fun Bike dan Geowisata ke Stone Garden sekaligus 

site visit ke Kampus Lapangan Cipatat Padalarang. 

Selama kegiatan Gebyar BLU digelar juga pameran 

yang diikuti oleh beberapa instansi pemerintah, 

perusahaan, dan organisasi lainnya.

Sebagaimana di ketahui  sejak terbitnya Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 966/KMK.05/2017 pada 

tanggal 28 Desember 2017. PPSDM Geominerba 

berubah menjadi Badan Layanan Umum. Dan pada 

Februari 2016, PPSDM Geomineral telah melakukan 

Launching BLU.

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) 

Asmorohadi menandatangani PKS dengan PPSDM

Booth DAHANA dalam Promotion Day Gebyar BLU 

PPSDM Minerba

DAHANA Tandatangani Kontrak Kerjasama 

dengan PPSDM Geominerba

P



uluhan mahasiswa magister Universitas 

Pertahanan (Unhan) pada Rabu (11/04/2018) 

berkunjung ke Kampus DAHANA, Subang. 

Mahasiswa yang berjumlah 20 orang ini merupakan 

mahasiswa program studi Ketahanan Energi Fakultas 

Manajemen Pertahanan.

Menurut Sekretaris Program Studi Ketahanan Energi 

Yanif Dwi, mahasiswa yang tengah dibimbingnya ini 

merupakan mahsiswa semester 2 yang sebentar lagi 

akan mempersiapkan tesisnya.

“Kegiatan ini merupakan Study Visit, dan berharap 

dengan kedatangan ke DAHANA ini akan ada tema-

tema untuk tersis mereka.  Tema tersebut bisa 

dikaitkan dengan pengembangan-pengembangan 

yang tengah dilakukan DAHANA,” ujar Yanif Dwi 

kepada Dfile. (11/4/2018).

Lebih rinci Yanif menjelaskan bahwa hal tersebut 

adalah bagian dari isi nota kesepahaman yang pernah 

ditandatangani oleh Unhan dan DAHANA pada 2016, 

diantaranya yaitu kerjasama penelitian.

“Maka kita tindaklanjuti dengan tesis mereka terkait 

tentang DAHANA, atau ada juga program lain, seperti 

ada karyawan DAHANA yang akan kuliah di Unhan,” 

terangnya.

Selama kunjungan di DAHANA, selain mendapat 

pemaparan tentang produk DAHANA, rombongan 

ika hendak melakukan kunjungan kerja 

lapangan ke beberapa tempat di Pulau Jawa, 

perguruan tinggi ini selalu mengagendakan 

untuk bertandang ke Kabupaten Subang, Jawa 

Barat.  BUMN yang bergerak di bidang bahan peledak 

menjadi tujuannya.

Kampus yang berasal dari Padang ini sebelumnya 

sudah beberapa kali mengajak mahasiswanya 

meninjau kantor pusat dan pabrik penghasil bom 

yang biasa digunakan di bidang pertambangan dan 

pertahanan. Kali ini pun sekitar 75 mahasiswa Diploma 

3  Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang 

(UNP) kembali melakukan ekskursi ke kawasan 

Energetic Material Center PT DAHANA (Persero).

“Kunjungan ke DAHANA ini sudah menjadi agenda 

rutin tahunan kami, dan DAHANA ini merupakan salah 

satu perusahaan yang selalu kami rekomendasikan 

kepada mahasiswa untuk dikunjungi,” terang Jukepsa 

Andas, salah satu dosen yang ikut mendampingi 

kegiatan ini. (3/5/2018)

Jukepsa menjelaskan, kegiatan studi banding ini 

merupakan salah satu program yang biasa diikuti 

oleh mahasiswa semester 4 D3 Teknik Pertambangan 

UNP. “Beberapa tahun ini, mahasiswa kami selalu 

melakukan kunjungan ke DAHANA sejak 2016, 2017 

yang lalu, kami ke DAHANA juga,” ungkapnya.

Perusahaan DAHANA, menurut Jukepsa adalah 

perusahaan BUMN yang selalu ada di pertambangan 

dan concern sebagai produsen bahan peledak 

dan juga memiliki jasa peledakan pertambangan. 

“Kiranya mahasiswa kami perlu mengenal lebih 

dekat perusahaan DAHANA, dan juga lini bisnisnya, 

karena kedapan mahasiswa ini akan terjun di bidang 

pertambangan,” ungkapnya.

Seperti kegiatan yang biasa dilakukannya, terang 

Jukepsa, kegiatan ekskursi ini juga mengunjungi 

berbagai tempat di Pulau Jawa. “Kegiatan ini 
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DAHANA Menjadi Rujukkan Ekskursi Mahasiswa 

Pertambangan

UNHAN Ajak Mahasiswanya Penelitian Tentang DAHANA

JP diajak mengitari ring 1, meninjau fasilitas produksi 

detonator non-elektrik. Setelah melihat kondisi 

DAHANA, Yanif memberikan pandangannya tentang 

DAHANA. Menurutnya DAHANA adalah perusahaan 

BUMN yang memiliki potensi berkembang karena 

memegang kunci sebagai industri bahan peledak.

“Kalau DAHANA bisa mengembangkan, kemudian 

bisa diterima oleh user-user yang tidak hanya di 

industri pertahanan, dengan melakukan inovasi dan 

percepatan,” imbuhnya.

DAHANA yang juga perusahaan yang bertema 

gedung hemat energi, lanjut Yanif, bisa menjadi 

tempat riset mahasiswanya.   Sebagai contoh adalah 

area DAHANA yang ditumbuhi pohon trembesi atau 

Kemiri Sunan yang dapat dijadikan sebagai energi 

alternatif.

“Mahasiswa kami ada yang telah melakukan penelitian 

tentang Trembesi sebagai energi alternatif, dan bisa 

jadi ini pun bisa diuraikan di DAHANA,” ungkapnya.

Hal lainnya yang bisa menjadi objek penelitian 

tentang energi menurutnya adalah tentang rencana 

pembangunan Waduk Sadawarna, “Waduk yang 

dibuat kiranya perlu juga menjadikan DAHANA bisa 

lebih efisien dalam energi, tidak lagi mengandalkan 

PLN,” katanya. (yq)

ditempuh dengan perjalanan darat, kami berkunjung 

ke beberapa tempat. Kita juga ke Yogyakarta,” 

katanya.

Selama di Kampus DAHANA, mahasiswa diberi 

pengarahan bagaimana DAHANA melakukan 

bisnisnya di bidang pertambangan. Pada kesempatan 

ini pula, DAHANA memberikan arahan kepada 

mahasiswa yang tertarik mengenal DAHANA untuk 

melakukan magang, atau kuliah kerja lapangan di 

DAHANA. (SYA)
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Metoda Analisis Nilai K Faktor dan Eksponen In Situ 

Dalam Penentuan Prediksi Getaran Akibat Peledakan 

ada beberapa lokasi tambang yang sangat 

dekat dengan pemukiman atau fasilitas 

kritis, suatu prediksi dampak getaranakibat 

peledakan darisebuah desain,tentu dituntut 

memiliki nilai yang semakin mendekati aktual. Nilai 

baku tingkat getaran berdasar SNI 7571:2010 untuk 

kategori bangunan Kelas I adalah 2 mm/detik dan 

untuk kelas II adalah 3 mm/detik, artinya dengan 

hanya selisih PPV 1 mm/detik sajameleset dari 

prediksi terhadap PPV aktual dilapangan, maka hal 

tersebut sudah keluar dari baku tingkat getaran pada 

masing-masing kelas bangunan dan sering kali hal ini 

dipermasalahkan oleh beberapa stake holder terkait.

sebagai berikut:

- Rhyodacite/Rhyolite : 2.2 – 2.5 

- Granite  : 2.1 – 2.4 

- Limestone  : 2.1 

- Ordovican sediments : 2.8 

- Coal mine overburden : 1.5 – 1.8 

- Basalt (clay floor) : 1.5 – 1.6 

- Basalt (massive) : 1.9 – 3.0

Dengan beberapa data pendekatan nilai K dan ediatas 

kita bisa menentukan berapa nilai variabel pada 

range masing masing yang lebih mewakili kondisi 

insitu secara aktual dilapangan. Dan tentu diperlukan 

proses yang panjang dan akan sangat sulit untuk bisa 

menentukan nilai tersebut karena banyak sekali faktor 

yang berpengaruh terhadap akurasi prediksi PPV 

dengan aktual hasil pengukuran. Sehingga hal ini yang 

akan dibahas di bagian selanjutnya tetang bagaimana 

menentukan pendekatan nilai k dan e yang presisi 

dengan kondisi lokal.

2. Aplikasi Blastware

Blastmate atau micromate sebagai alat ukur getaran 

dampak peledakan sudah sangat umum digunakan 

di Indonesia. Setiap event peledakan yang diukur 

akan tersimpan di dalam memori alat blastmate, 

dan data tersebut bisa di lihat dengan software 

dikomputer yaitu aplikasi blastware. Dari beberapa 

event peledakan yang terekam maka blastware bisa 

mengolah data hasil pengukuran menjadi sebuah 

formula dengan ketetapan nilai k dan e. Sehingga 

nilai-nilai tersebut bisa digunakan sebagai pendekatan 

dalam formula USBM untuk menentukan nilai PPV 

prediksi seperti dalam contoh berikut:

Didalam grafik diatas bisa dilihat bagian yang diberi 

tanda kotak berwarna merahbahwa blastware 

memberikan equation untuk pendekatan prediksi nilai 

PPV, sbb:

Blast Engineerdituntut harus bisa menentukan nilai 

faktor K dan eksponen (e) dalam formula scale 

distance agar bisa diperoleh masing-masing nilai 

tersebut dengan besaran variabel insitu atau lokal 

yang lebih mendekati, sehingga akurasi nilai prediksi 

dengan aktual menjadi lebihpresisi. 

Beberapa metode bisa dilakukan untuk menganalisa 

metode prediksi PPV, yaitu:

1. Pendekatan Formula USBM(1962), 

Ambraseys-Herdon (1968), Langefors-

Kihlstorm (1973), Indian Standar Predictor 

(1973), CMRI Predictor (1991) 

2. Aplikasi Blastware (Blasmate Software)

3. Regresi Power (Aplikasi Excel)

4. Signature Hole Analysis (Blast Test)

5. Artificial Neural Network (ANN-software)

1. Pendekatan Formulasi (Acuan Data Sekunder)

Beberapa institusi dan praktisi peledakan telah 

membuat sebuah pendekatan formula dalam 

membuat prediksi PPV dan mereka menetapkan nilai-

nilai faktor lingkungan dari hasil pengukuran empiris 

dilapangan.

Melihat dari tabel diatas bisa dilihat bahwa nila 

R2dari formula USBM adalah paling mendekati nilai 1, 

sehingga metode ini dianggap bisa lebih presisi dalam 

membuat prediksi PPV dibanding dengan pendekatan 

formula praktisi lainnya. Dengan dasar ini sehingga 

formula PPV dari USBM banyak digunakan sebagai 

logika dasar yang di kombinasi dengan berbagai cara 

pengolahan data prediksi PPV pada perkembangan 

saat ini.

Nila faktor K bisa di modifikasi tergantung dengan 

kondisi pengungkungan dilapangan, dan mengacu 

dari Australian Standard dalam lampiran J diberikan 

rekomendasi nilai acuan sekunder untuk beberapa 

kategori kondisi areal peledakan sebagai berikut:

- Pertambangan atau Kuari  Nilai K = 500

- Kondisi ada Free face dengan kondisi standar 

Nilai K = 1140

- Kondisi pengungkungan sangat baik, dekat areal 

kritis  Nilai K = 5000

Selanjutnya nilai exponen(e) on site dari 

hasil penelitian  Terrock Consulting Engineer 

direkomendasikan untuk beberapa tipe batuan adalah 

P

oleh :
Teja Sukmara 
Manager Operasi Divisi Tambang Umum 1
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Jika jarak pengukuran atau posisi titik kritis adalah 

pada 500 m dan jumlah total isian bahan peledak 

utama yang meledak bersamaan adalah sebesar 150 

Kg, maka berdasarkan persamaan diatas nilai PPV 

prediksi bisa dihitung menjadi : 

 PPV = 419,5 (500/√150)-1,337

3. Regresi Power (Aplikasi Excel)

Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling 

populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi 

dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan 

ramalan, dengan penggunaan yang saling melengkapi 

dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis ini juga 

digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja 

yang berhubungan dengan variabel terikat, dan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut.

Bentuk analisa regresi ada dua jenis yaitu regresi linier 

dan non linier, dimana dari masing masing regeresi 

memilik persamaan dasar sbb:

a. Regresi Linier

•	 Persamaan:

b. Regresi Non Linier

•	 Regresi Pangkat Dua; persamaan :

•	 Regresi Parabola Kubik; persamaan : 

•	 Regresi Eksponen ; persamaan : 

•	 Regresi Geometrik: persamaan :

•	 Regresi Logistik; persamaan :

•	 Regresi hiperbola; persamaan :  

Formula USBM seperti diterangkan diatas merupakan 

logika dasar yang paling presisi digunakan dalam 

penentuan PPV prediksi, maka analisa regresi yang 

logikanya sesuai atau mirip adalah dengan analisa 

regresi nonlinear geometrik atau istilah lain regresi 

power.

Input kolom series name: PPV vs SD, kemudian isi nilai 

X values dengan data SD dan Y values dengan nila 

PPV aktual, seperti dibawah ini:

Setelah proses edit data selesai maka selanjutnya klik 

di salh satu titik lagi dan selanjutnya pilih menu add 

trenline, sbb:

Dan selanjutnya aktifkan pilihanregresi power, dengan 

mengaktifkan Display Exponen on Chart dan Display 

R Squared Value on Chart, seperti dibawah ini: 

Ketika sejumlah data hasil pengukuran PPV sudah 

diambil dari titik yang ditentukan dan statis, maka 

perlu dihitung dengan presisi adalah jarak titik 

pengambilan data terhadap lokasi peledakan dan 

total jumlah bahan peledak yang meledak bersamaan 

dari setiap pengambilan data, seperti contoh tabel 

berikut:

 

Nilai SD di dalam tabel adalah merupakan 

perhitungan scale distance (D/√Q) dari actual jarak 

pengukuran (D) dan total jumlah bahan peledak yang 

meledak bersamaan (Q). Setelah semua nilai dalam 

tabel diatas maka selanjutnya di dalam aplikasi excel 

masuk ke menu insert dan masuk ke pilihan grafik, 

sbb:

Kemudian klik di dalam grafik, klik kanan dan pilih 

select data, dalam menu tersebut untuk melakukan 

edit data, sbb:

Setelah dari rangkaian proses diatas dilakukan maka 

akan muncul grafik seperti di bawah ini:

Hasil dari analisa regresi power maka bisa diperoleh 

persamaan grafik seperti terlihat didalam lingkaran 

merah diatas yaitu : y = 583,8 x – 1,551 dan jika kita 

masukan persamaan ini kepada formula USBM , maka 

akan menjadi : PPV = 583,8 (D/√Q)-1,551 dan artinya 

pendekatan nilai K yang di areal tersebut adalah 583,8 

(k = 583,8) dan nilai eksponen adalah 1,551 (e = 1,551).

Setelah semua nilai tersebut diperoleh maka kita bisa 

membuat nilai PPV prediksi dengan nilai-nilai yang 

lebih representatif di sekitar areal peledakan. 

Pertanyaan selanjutnya tentu harus dipastikan 

seberapa besar nilai akurasi dari persamaan yang 

sudah diperoleh dengan cara setiap peledakan 

berikutnya harusdibandingkan antara nilai prediksi 

dengan aktual dan semakin banyak data yang terus di 

olah maka akan semakin baik nilai akurasi dari prediksi 

yang dibuat. Akurasi nilai prediksi pada prinsipnya 

akan menjadi lebih baik, ketika saat pengolahan data 

kita bisa memperoleh nilai rounded (R)2 yang semakin 

mendekati nilai 1. Seperti data diatas bahwa nilai 

rounded adalah 0,856, dengan nilai tersebut maka 

bisa di prediksi bahwa simpangan atau variasi data 

yang diambil tidak terlalu heterogen sehingga trend 

atau kecenderungan yang ada lebih linier.

Demikian pembahasan metode analisis penentuan 

nilai K factor dan eskponen insitu dengan pendekatan 

formula, aplikasi blastware dan regresi power, 

sedangkan dua metode lainnya akan dibahas di edisi 

D File berikutnya.
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T DAHANA (Persero), perusahaan BUMN 

penghasil bahan peledak yang berdomisili di 

Subang, kali ini mendukung penuh sebuah 

event olahraga di Kabupaten Subang. Kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemuda Persatuan Ummat 

Islam (PUI) Subang bekerjasama dengan PSSI 

Kabupaten Subang ini berupa Kompetisi Liga Remaja 

U-13 PSSI Kabupaten Subang.

Wawan Gunawan, Ketua Pemuda PUI Subang, 

menuturkan bahwa kegiatan yang digelar bersama 

PSSI adalah dalam rangka memeriahkan ulang 

tahun Kabupaten Subang yang ke-70. Dengan 

digelarnya kompetisi ini, menurutnya, sebagai upaya 

untuk menghangatkan dan meramaikan atmosfer 

persepakbolaan antar Sekolah Sepakbola (SSB) se-

Kabupaten Subang.

“Kegiatan ini selain untuk menghimpun, 

bersilaturahmi antar SSB se-Subang, juga sebagai 

upaya mendorong dan meningkatkan prestasi remaja 

dalam sepak bola,” terang Wawan.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini sebagai 

bagian dari program BUMN Hadir Untuk Negeri yang 

memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar.  Dan 

salah satunya di bidang olahraga,”ungkap Eman 

Suherman.

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA (Persero) 

merupakan BUMN yang bergerak di bidang bahan 

peledak komersial dan pertahanan.  Pada medio 2012, 

telah memindahkan kantor pusatnya dari Tasikmalaya 

ke Subang.  Kiprah program CSR-nya semakin dikenal 

di Subang khususnya, dan pada akhir 2017 lalu 

diganjar penghargaan sebagai BUMN pemberi CSR 

terbaik dari Pemkab Subang.  (SYA)

Kadis Parpora Subang Apresiasi DAHANA

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabuten 

Subang sangat mengapresiasi PT DAHANA (Persero) 

yang telah ikut serta mendukung terselenggaranya 

event Sepakbola Kompetisi Liga Remaja U-13 

Kabupaten Subang.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan PT 

DAHANA yang telah berpartisipasi pada bidang 

olahraga, dalam rangka meningkatkan prestasi atlit 

usia dini," kata Ahmad sobari, saat membuka kegiatan 

Liga di Stadion Persikas Subang. (10/4/2018)

Ahmad Sobari pun berharap DAHANA bisa ikut 

terus berpartisipasi pada event berikutnya. " 

Mudah-mudahan tahun depan liga ini bisa terus 

terselenggara kembali, dan saya berharap DAHANA 

bisa terus mendukung," harapnya. 

Kompetisi Liga Remaja U-13 ini menurut Pengurus 

PSSI, Gingin Ginanjar, merupakan  liga pertama 

kalinya yang diselenggarakan di Kabupaten Subang. 

"PSSI telah menelurkan program kompetisi U-13, 

sebelumnya biasanya U-15, U-19, dan U-21, namun kali 

ini sudah memperhatikan atlet sejak dini.  Jadi event 

ini baru pertama kali di gelar di Subang," ungkap 

Gingin, Komite Tetap Pembinaan Usia Muda.

Kompetisi Liga Remaja U-13 ini diselenggarakan oleh 

Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) bekerjasama 

dengan PSSI Kabupaten Subang. Perusahaan BUMN 

PT DAHANA (Persero) ikut serta menjadi sponsor 

utama. 

Menurut Gingin, liga ini diikuti oleh 12 klub Sekolah 

Sepakbola (SSB) se-Kabupaten Subang. "Sebenarnya 

jumlah SSB di Subang ada sekitar 28 klub, yang 

terafiliasi ke Asosiasi Sepakbola Kabupaten Subang 

hanya 16, sedangkan yang ikut dalam kompetisi hanya 

12 club," terangnya. 

Kedepan ia berharap liga ini bisa terus digelar dan 

berharap animo keikutsertaan dalam kompetisi 

semakin banyak, "Saya berharap tahun depan 

DAHANA bisa kembali ikut mendukung agar 

terlaksana kembali liga ini," ungkapnya.

Ranggawulung FC Subang berhasil menaklukan 

Panam's FC Pagaden dengan skor 1 – 0 dalam 

Pertandingan Final Liga Remaja U-13 Sekolah 

Sepak Bola (SSB) se-Kabupaten Subang di Stadion 

Persikas, Sabtu (28/4/2018). Ranggawulung FC 

selanjutnya akan mewakili Subang untuk tampil dalam 

pertandingan Tingkat Provinsi Jawa Barat. 

Humas PT DAHANA (Persero) Neni Sumarni dan 

Ketua PKBL Eman Suherman bersama panitia

Menurut Wawan, DAHANA telah ikut serta 

mensukseskan kegiatan dengan menjadi sponsor. 

“Alhamdulillah, DAHANA telah bersedia menjadi 

Sponsor Utama pada acara kali ini, saya sangat 

berterimakasih sekali,” katanya.

Liga sepakbola U-13 sendiri dibuka pada 10 April 2018 

oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga 

Kabupaten Subang Ahmad Sobari di Lapangan 

Sepakbola Persikas Subang. Pembukaan ini juga 

dihadiri oleh Perwakilan Manajemen PT DAHANA 

(Persero) diantaranya Eman Suherman, Ketua PKBL 

PT DAHANA (Persero) dan Neni Sumarni dari Bagian 

Humas.  Ada 12 klub SSB yang ikut serta dalam 

Kompetisi. Pertandingan dijadwalkan mulai pada 10 

sampai dengan 26 April 2018. 

Eman Suherman menyambut gembira pelaksanaan 

kegiatan ini.  Menurutnya, kegiatan ini sangat baik 

dalam rangka untuk pembinaan generasi muda dan 

sebagai ajang pencarian bakat pemain sepakbola 

yang ada di Kabupaten Subang.

DAHANA Dukung Liga Sepakbola U-13 PSSI Subang

P
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DAHANA Siap Turut Serta Membangun Subang 
Lebih Sejahtera

abupaten Subang merupakan salah satu 

tempat berlabuhnya harapan perusahaan 

PT DAHANA (Persero). Perusahaan 

BUMN penghasil bahan peledak ini yang 

mulanya berdomisili di Tasikmalaya, pada medio 

2012 melakukan “bedol desa” pindah lokasi ke Desa 

Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang.

Tidak terasa hampir enam tahun DAHANA menjadi 

salah satu icon Subang, pabrik bahan peledak 

yang ramah lingkungan.  Keberadaan DAHANA di 

Kabupaten Subang posisinya tepat berada di sebelah 

timur, di garis gerbang perbatasan  kabupaten, 

berada di jalur tengah perlintasan jalan provinsi. 

Menjadi salah satu tonggak ramainya pelintasan 

kendaraan, dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat yang berada di sekitar perbatasan kota.

Kini tepat pada 5 April 2018, Kabupaten Subang 

berusia 70 tahun, sebuah kota yang sudah harus 

matang dalam pembangunan daerahnya. Pada ulang 

tahunnya ini, pemerintah daerah mengangkat tema 

berbahasa Sunda yakni “Sauyunan Ngawangun 

Subang Pikeun Karaharjaan”, yang inti artinya yaitu 

Bersama Membangun Subang Untuk Kesejahteraan.

DAHANA, terang Asep Maskandar Sekretaris 

Perusahan, sudah sejak awal berdirinya di Kabupaten 

Subang telah turut serta dalam pembangunan daerah. 

“Subang bagi DAHANA adalah Tanah Harapan,” ujar 

Asep Maskandar.

 

Di Kota Gotong Sisingaan ini, DAHANA imbuh Asep, 

kini telah mampu memiliki salah satu kawasan industri 

yang terintegrasi, yang bernama Kawasan Energetic 

Material Center (EMC). Dengan berdirinya landmark 

kawasan EMC, DAHANA telah mampu menyerap 

banyak tenaga kerja lokal. 

“Hal ini, pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan 

taraf ekonomi masyarakat sekitar perusahaan,” 

katanya.

 

Sejak awal DAHANA senantiasa melangkah seiring 

seirama bersama masyarakat, pemerintahan, serta 

semua komponen lainnya, ikut terlibat dalam 

pembangunan-pembangunan fasilitas publik. Selain 

itu melalui program Kemitraannya, DAHANA juga 

menggelontorkan dana pinjaman modal untuk para 

pelaku usaha kecil menengah.

“Program ini adalah sebagai upaya DAHANA ikut 

serta menggerakan kewirausahaan masyarakat untuk 

lebih sejahtera,” tuturnya.

Pada Milangkala Kabupaten Subang kali ini, Asep pun 

menaruh harapan besar. Kedepan semakin terjalin 

sinergitas yang kuat antara perusahaan, pemerintah, 

warga masyarakat, dan stakeholder lainnya, saling 

bahu membahu, mendukung program pembangunan.

“Pembangunan adalah kunci menuju kesejahteraan, 

tentunya perlu didorong dan didukung semua 

kalangan, perlu bersinergi. Dan DAHANA siap 

bersama-sama membangun Subang menjadi lebih 

makmur dan sejahtera. Karena DAHANA BUMN hadir 

untuk negeri,” terangnya.

“Selamat Ulang Tahun ke-70 Kabupaten Subang, 

Sauyunan Ngawangun Subang Pikeun Karaharjaan,” 

ucap Asep memberikan selamat. (SYA)

K

Bantuan DAHANA untuk Pengungsi Cimanintin

ingginya intensitas hujan di wilayah 

Jawa Barat pada akhir Februari 2018 

mengakibatkan bencana alam di beberapa 

titik. Salah satunya yaitu pergerakan tanah 

Dusun Cimanintin Blok Babakan Sawah, Desa 

Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang.

Peristiwa tersebut terjadi pada 25 Februari 2018 dan 

mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi 

karena rumah mereka roboh dan retak-retak, tidak 

layak huni. Sampai saat ini tanah terus mengalami 

pergeseran. Sebanyak 65 KK atau 163 jiwa, harus rela 

mengungsi.

Kondisi tanah terus bergeser dan amblas, para korban 

tidak mungkin membangun kembali rumahnya yang 

roboh di atas tanahnya, mereka harus direlokasi 

ke daerah baru. Untuk sementara para korban 

mengungsi di posko yang disediakan oleh pihak desa 

dan BPBD.

Tergerak membantu para korban bencana alam 

tersebut, pada Senin, 5 Maret 2018 PT DAHANA 

(Persero) mengirim tim PKBL untuk menyalurkan 

bantuan. Eman Suherman, Ketua PKBL DAHANA, 

memimpin langsung penyaluran bantuan DAHANA.

“Hari ini, DAHANA telah menyalurkan bantuan untuk 

korban bencana alam di Cimanintin, mudah-mudahan 

bantuan ini sedikitnya bisa meringankan beban para 

korban,” ujar Eman Suherman. (5/3/2018).

Kepada Dfile, Eman menuturkan perjalanan ke 

Dusun Cimanintin kali ini adalah yang kedua kalinya. 

Sebelumnya, pada pekan yang lalu timnya telah 

datang ke dusun ini untuk meninjau dan berkoordinasi 

dengan pihak desa tentang bantuan yang diperlukan 

oleh warganya.

“Rabu pekan kemarin kita sudah ke lokasi bencana, 

melihat langsung kondisinya. Ternyata daerahnya 

cukup jauh dari kota, seperti terisolir,” ungkap Eman.

Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam dari Kantor DAHANA 

Subang menuju lokasi bencana, Cimanintin. Akses 

jalan menuju dusun ini cukup sulit, selain jalan tanah 

yang licin, jalan ini penuh kelokan tajam, dan menurun.

Kali ini DAHANA mengirimkan bantuan berupa alas 

tikar, paket makanan bayi, mie instan dan juga snack 

untuk anak-anak. Bantuan ini diterima langsung oleh 

Idar Darsiti Kepala Desa Cimanintin, disaksikan oleh 

Camat dan Kapolsek Jatinunggal. (SYA)

T
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nam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang tergabung dalam Kluster National 

Defence and High-technology Industry 

(NDHI) kembali mengeksekusi kerja sama 

strategis. 

Kali ini, Kluster Kementerian BUMN yang terdiri 

dari PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia/

DI (Persero), PT DAHANA (Persero), PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia/INTI (Persero), PT Len 

Industri (Persero), dan PT Industri Nuklir Indonesia/

Inuki (Persero) itu menandatangani kesepakatan 

(memorandum of understanding/MOU) dengan 

Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(PP-IPTEK).  Kedua belah pihak ini bersepakat 

untuk melakukan Sinergi Pengembangan dan 

Pemberdayaan Hasil-hasil Teknologi Indonesia dalam 

Wahana Inovasi Indonesia, yang digelar Jumat 

(20/04). 

“Enam BUMN ini memiliki keunggulan teknologinya 

masing-masing. Dan, kerja sama ini merupakan 

bentuk dukungan kami dalam peningkatan teknologi 

Indonesia. Sebuah bentuk BUMN Hadir untuk Negeri,” 

ungkap Budi Antono, Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) dalam perhelatan pameran bersama 

Indonesia Science Day (ISD), di Pusat Peragaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII), Jakarta. 

Pada momen yang bersamaan, tengah berlangsung 

pameran Indonesia Science Day yang diikuti oleh 

Kluster NDHI, perayaan hari jadi Taman Mini Indonesia 

Indah, peresmian wahana inovasi baru di area PP-

IPTEK, serta kegiatan seputar hal keilmuan lainnya. 

MOU ini ditandatangani oleh Direktur Pusat Peragaan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad 

Syachrial Annas, dengan enam Direktur Utama 

BUMN yang tergabung dalam kluster NDHI. 

Nota kesepahaman ini merupakan langkah awal 

peningkatan sinergi kedua belah melalui pengisian 

produk-produk teknologi Indonesia dalam bentuk 

display, mock-up, maupun produk ukuran sebenarnya 

di Wahana Inovasi Indonesia. 

E

Enam BUMN Kembali Eksekusi  Kerja Sama Strategis

“Harapannya, NDHI dapat mendukung PP-IPTEK 

dalam peranannya sebagai ‘Communication Hub’ 

untuk mempromosikan dan membudayakan Iptek 

kepada masyarakat.  Produk-produk yang inovatif, 

sangat layak jika produk-produk NDHI dapat 

ditampilkan di PP-IPTEK,” lanjut Budi Antono.

"Dahana memiliki beberapa materi display yang 

cocok.  Salah satunya Mobile Manufacturing Truck 

(MMT), atau biasa disebut pabrik bahan peledak 

berjalan.  Sehingga masyarakat juga tahu tentang 

kemampuan teknologi dalam negeri," ungkap Budi 

Antono.

Wih, Canggih Banget DAHANA

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(KEMENRISTEKDIKTI) memperingati hari jadi Pusat 

Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-

IPTEK) ke-27 dengan menyelenggarakan Indonesia 

Science Day 2018, pada 20-22 April 2018, di PP-IPTEK 

Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

ISD 2018 merupakan acara perdana yang dilakukan 

PP-IPTEK untuk memamerkan beragam inovasi dan 

hasil riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, 

litbang, dan industri dalam Negeri, sekaligus sebagai 

sarana mendekatkan pendidikan Iptek kepada 

masyarakat luas, utamanya kalangan pelajar sebagai 

bibit innovator ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masa depan.

Sebagai industri bahan peledak plat merah, DAHANA 

telah melakukan beragam penemuan  dan melakukan 

produksi di bidang bahan peledak, baik secara 

mandiri maupun konsorsium bersama lembaga 

lainnya. Seperti Mobile Manufacturing Truck (MMT) 

atau biasa dikenal pabrik bahan peledak berjalan, 

dan juga Bomb P-100 Live yang dipakai oleh Pesawat 

Sukhoi. Keduanya ditampilkan pada acara ISD 2018.

Pada kegiatan ISD 2018, PT DAHANA (Persero) 

mendapat banyak apresiasi dari pengunjung atas 

pencapaiannya dalam melakukan inovasi dan 

pengembangan teknologi bahan peledak, salah 

satunya berasal dari pelajar SD Al Azhar Jagakarsa 

yang bangga atas kemampuan DAHANA dalam 

memproduksi bom sendiri dan turut serta dalam 

mendukung keamanan serta pertahanan Negara.

“Wih, canggih banget DAHANA,” ujar salah satu 

rombongan tersebut saat melihat Bomb P-100 Live. 

(yq)
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ulan K3 Nasional adalah hari untuk 

memperingati berlakunya undang-undang 

No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

dan Kesehatan Kerja.  Hal ini juga sebagai 

pertanda bangkitnya era keselamatan kerja nasional 

di Indonesia.

Kali ini, untuk mengingat hari kebangkitannya 

yang ke-48 tahun, sejak tahun 2015 bulan K3 biasa 

dirayakan selama 1 bulan, mulai 12 Januari sampai 12 

Februari. Seperti merujuk pada Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 386 

tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 

Nasional Tahun 2015-2019.

Meski terkesan terlambat dalam pelaksanaan 

memeriahkan Bulan K3 Nasional, PT DAHANA 

(Persero) menggelar perlombaan untuk karyawannya. 

Hal ini diungkapkan langsung oleh Danny Armedian 

Senior Staff K3LH & Teknologi EMC DAHANA. 

"Kita menggelar Lomba Cerdas Cermat tentang K3 

untuk karyawan DAHANA," terang Danny Armedian 

kepada Dfile. (20/2/2018)

Lomba ini diikuti oleh peserta dari perwakilan masing-

masing departemen yang ada di kawasan Energetic 

Material Center (EMC) DAHANA, Subang, dan 

digelar pada Kamis, 22 Februari 2018 di Gedung Bale 

DAHANA.

Danny pun mengungkapkan kegiatan lomba ini 

merupakan bagian dari mensosialisasikan bulan K3. 

Sebelumnya kegiatan sosialisasi bulan K3 hanya 

dilakukan melalui Spanduk. Pada tahun ini tema yang 

diangkat untuk memperingati bulan K3 Nasional 

yakni  "Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Mendorong Terbentuknya Bangsa yang 

Berkarakter" 

"Ini kegiatan perdana, biasanya kita hanya sosialisasi 

melalui spanduk, tapi kali ini dengan kegiatan yang 

melibatkan karyawan lainnya," ujarnya.

Dalam melakukan agenda bulan K3 Nasional, terang 

Danny bisa dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti 

melalui metode komunikasi K3 misalnya spanduk 

K3, upacara K3, pemasangan bendera K3, serta 

pemberikan penghargaan best safety performance. 

"Sekarang kita coba dulu dengan kegiatan lomba 

cerdas cermat, sekaligus mengingat kembali hal-hal 

tentang K3," imbuhnya.

K3 merupakan salah satu aspek perlindungan 

Ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi 

setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah 

berkembang kepada keselamatan dan kesehatan 

masyarakat secara nasional. Karena itu dalam kondisi 

apapun K3 wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan  dan standar baik nasional maupun 

internasional.

"Bulan K3 ini juga sebagai bentuk metode dan 

budaya pencegahan kecelakaan K3 yg sudah bersifat 

preventif jika pada awalnya dulu masih bersifat 

represif," kata Danny. (SYA)

Meriahkan Bulan K3 Nasional DAHANA Gelar Perlombaan

B
i tanah Swarnadwipa, perusahaan BUMN 

PT DAHANA (Persero) tengah menorehkan 

karyanya di lokasi tambang emas di Desa 

Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, 

Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Tambang emas ini merupakan tambang yang dikelola 

oleh PT Dwinad Nusa Sejahtera (DNS). DAHANA di 

tambang ini selain sebagai penyuplai bahan peledak 

untuk tambang underground, juga melakukan Down 

The Holes (DTH) Service pada open pit.

Dalam kinerjanya, DAHANA dinilai baik dalam 

melakukan tugasnya di tambang DNS, seperti yang 

diungkapkan oleh UG Mine Superintendent Operation 

DNS, Asrul Siraju, "Kinerja DAHANA di site DNS, 

sudah cukup baik, mampu memenuhi kebutuhan 

kami," terang Asrul, saat melakukan kunjungan ke 

Kampus DAHANA di Subang pada 13 Februari 2018.

Asrul pun mengatakan, selama ini ia merasakan 

mudah dalam berkomunikasi dengan DAHANA, 

"Komunikasinya mudah dan produktif. Dalam proses 

pun cepat dan mudah, tidak ribet" katanya.

Kunjungan Asrul ke Kampus DAHANA untuk meninjau 

fasilitas produksi bahan peledak untuk memenuhi 

kebutuhan di site DNS. Selain meninjau fasilitas pabrik 

D DAHANA, kesempatan ini pun digunakan untuk 

mendengar curah pendapat, masukan, dan kebutuhan 

yang diharapkan oleh DNS.

Ryan Noverie, Manager Hubungan Pelanggan 

DTU-2 yang ikut mendampingi rombongan DNS, 

mengatakan kunjungan kali ini yang dilakukan oleh 

DNS adalah kunjungan yang pertama. "Ini pertama 

kalinya DNS melakukan visit ke DAHANA, Subang," 

ujar Ryan kepada Dfile.

Dengan melakukan kunjungan ini, menurut Ryan 

mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih 

utuh kemampuan DAHANA untuk  berkarya di sektor 

tambang bawah tanah. "Sebenarnya kita sudah bisa 

melakukan penambangan di underground, kini kita 

tengah menyiapkan teknologinya," ungkap Ryan. 

(Sya)

Wakil Kepala Teknik Tambang DNS : “DAHANA tidak Ribet”
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amis, 3 Mei 2018, Kantor Manajemen Pusat 

(Kampus) DAHANA dibanjiri kunjungan 

tamu.  Salah satunya adalah rombongan 

yang dikoordinir oleh Mabes Polri yang terdiri 

dari perwakilan perusahan yang tengah melakukan 

Pelatihan Juru Ledak dan Jasa Peledakan/Pengelola 

Bahan Peledak Komersil tahun 2018.

“Rombongan yang kami bawa adalah para peserta 

Pelatihan Juru Ledak dan Pengelolaan Bahan Peledak 

Non Tambang yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. 

Sebelumnya mereka sudah mendapat materi yang 

narasumbernya dari DAHANA, dan ini merupakan 

kelanjutan dari penerangan yang telah disampaikan, 

yakni untuk mengenalkan DAHANA,” terang Kasubdit 

2 Dit Kamneg, Kombes Pol. Dr. H. Kasmen, ME.

(Persero) Bambang Agung. “Selaku pengelola, 

kemudian pelaksana, usaha di bidang bahan peledak 

komersial memiliki kewajiban harus tunduk pada 

aturan yang sudah ditetapkan pada Perkap Kapolri 

Nomor 17 tahun 2017, salah satunya pada pasal 7 ayat 

3,” terang Bambang Agung.

Isi pasal 7 ayat 3 tersebut  berbunyi;  “Pengguna akhir 

yang usahanya di bidang non tambang, wajib memiliki 

persyaratan, yaitu; a). memiliki penunjukan atau 

perjanjian kontrak dari pemegang proyek. b) Memiliki 

kepala teknik proyek; dan c) memiliki juru ledak atau 

juru tembak yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh 

Kabaintelkam Polri.”

Selama kunjungan, rombongan pelatihan ini 

didampingi langsung oleh Bambang Agung. Mereka 

meninjau kawasan produksi yang berada di ring 1, 

melihat Pabrik Bahan Peledak Booster, Pabrik Danfo, 

Pabrik Detonator Non Elektric, dan menyaksikan 

langsung uji mutu bahan peledak di bunker DAHANA. 

(sya)

(atas) Foto Bersama Team Mabes Polri bersama Direktur 

Operasi PT DAHANA (Persero) Bambang Agung.  

(bawah) Kunjungan pabrik bahan peledak

Serah terima plakat antara Kabidyanmas Kombes Pol. 

Drs. Gunawan M. Hum dengan Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung

Kasmen pun menuturkan, pelatihan yang tengah 

digelar di Jakarta ini merupakan pelatihan angkatan 

pertama yang di kelola oleh Polri. “Penyelenggaraan 

pelatihan ini terkait dengan Peraturan Kapolri 

Nomor 17 tahun 2017. Karena pada tahun ini baru 

bisa diselenggarakan pelatihannya,” ungkap Kasmen 

kepada Dfile. (3/5/2018)

“Dalam amanat Perkap tersebut untuk kegiatan 

peledakan non tambang, untuk konstruksi atau untuk 

kegiatan pembangunan, sertifikatnya dikeluarkan oleh 

Polri.  Begitu juga sertifikat pengelolaan handaknya 

pun dikeluarkan oleh Polri, karenanya pelatihan ini 

kami gelar,” papar Kasubdit 2 Dit Kamneg ini.

Dalam kegiatan di DAHANA ini peserta disambut 

langsung oleh Direktur Operasi PT DAHANA 

Mabes Polri Ajak Peserta Pelatihan Juru Ledak 

ke DAHANA

K

Kick off meeting Sejadah 
untuk PKB
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Serius Jajaki Pasar Global, 

DAHANA Lakukan Ekspansi Pabrik

Ketua Tataliwargi DAHANA : 

“Kita Perlu Peran Aktif Istri Karyawan DAHANA"

UMN yang tergabung dalam National 

Defence and Hightech Industry (NDHI) serius 

dalam melakukan ekspansi ke pasar global.  

PT DAHANA (Persero) sebagai bagian 

dari NDHI turut mempersiapkan infrastruktur untuk 

memenuhi kebutuhan pasar akan bahan peledak 

dengan membangun pabrik baru yang memproduksi 

amonium nitrat.  Pabrik ini akan dibangun di Bontang, 

Kalimantan Timur pada kuartal I/2018.

 

Selain pabrik amonium nitrat, PT DAHANA (Persero) 

juga akan melakukan ekspansi produksi dengan 

membangun pabrik elemented cap untuk detonator 

dan pabrik pendukung produksi bahan peledak 

kebutuhan militer.

 

“Untuk elemented cap detonator phase 1 selesai 

Agustus 2019,” ujar Direktur Teknologi dan 

Pengembangan PT DAHANA (Persero) Heri Heriswan.

 

Rencananya, pada tahun ini pabrik yang 

memproduksi kebutuhan produk militer seperti 

Trinitrotoluene (TNT), Penta Erythritol Tetranitrate 

erusahaan selain menjadi tempat berkarya 

dan bekerja juga mampu membangun simpul 

tali kekerabatan dan kekeluargaan. Selain 

para suaminya fokus bekerja membangun 

perusahaan, para istri pun diikutsertakan dalam 

sebuah paguyuban istri-istri karyawan, sebagai upaya 

memahami kondisi dan aktivitas perusahaan, dan 

sebagai wadah bersilaturahmi.

Seperti halnya paguyuban istri-istri karyawan PT 

DAHANA (Persero) yang organisasinya diberi nama 

Tataliwargi.  Nama Tataliwargi diambil dari Bahasa 

sunda, yaitu Tatali dan Wargi yang mengandung arti 

‘ikatan keluarga’.

Secara kepengurusan paguyuban Tataliwargi ini 

dipimpin langsung oleh istri Direksi. Istri Direktur 

Utama secara otomatis menjadi Ketua Umum 

Tataliwargi. Kali ini pucuk pimpinan istri-istri karyawan 

DAHANA diketuai oleh Dwi Lukitasari, istri Budi 

Antono Direktur Utama PT DAHANA (Persero).

Sejak 2016, Dwi Lukitasari memimpin paguyuban ini, 

bersinergi dengan istri direksi, dan para istri karyawan 

lainnya dalam membangun organisasi kearah lebih 

profesional. Meski terkesan seperti perkumpulan ibu-

ibu pada umumnya, namun selangkah berbeda dalam 

format kegiatan, dan pengembangan organisasinya.

Dalam setiap kegiatan perkumpulannya, selain 

bersilaturahmi, Tataliwargi juga memberikan 

pengembangan pengetahuan ilmu untuk anggotanya, 

mulai dari kesehatan, pendidikan dan juga 

kemandirian usaha atau entrepreneurship.

Organisasi ini pun kini tengah mengembangkan 

kemandirian finansialnya, hal ini dibuktikan 

dalam pengembangan usaha organisasinya yaitu 

menjalankan usaha catering. Pada 2017, paguyuban 

ini diberi kepercayaan untuk menyediakan makan 

siang karyawan DAHANA, Subang. Dan pada awal 

2018, Tataliwargi bekerjasama dengan Manajemen 

DAHANA, membangun Kantin DAHANA, salah satu 

(PETN), Royal Demolition Explosive (RDX), High 

Melting Explosive (HMX) dan Propelan akan rampung 

dibangun dan siap digunakan.

 

Untuk melakukan ekspansi pabrik, DAHANA 

melakukan investasi dengan total 2 triliyun hingga 

tahun 2021, pada 2018 ini saja, DAHANA telah 

menganggarkan 200 Miliyar untuk pembangunan dan 

pengembangan pabrik.

 

Selama berbagai kunjungan pasar internasional 

yang dilakukan DAHANA bersama NDHI lain, 

terdapat banyak permintaan dalam jumlah yang 

besar. Strategi pengembangan dengan ekpansi 

pabrik yang dilakukan DAHANA merupakan strategi 

memenuhi rantai pasok bahan peledak global yang 

membutuhkan diversifikasi produk lebih beragam 

dengan kapasitas yang besar.

 

Selain itu, PT DAHANA (Persero) menargetkan 

keuntungan hingga double digit, hal ini dianggap 

mungkin karena lonjakan permintaan bahan peledak 

yang pesat seiring dengan naiknya harga barang-

barang pertambangan seperti batu bara. DAHANA 

menargetkan capaian 1,67 Triliun pada tahun ini 

dengan proses ekpansi produk dan jasa ke pasar Asia 

Pasifik dan Australia. Setelah tahun lalu membukukan 

pendapatan senilai 1,4 triliun. (yq)

tempat untuk beristirahat dan makan siang karyawan 

DAHANA. Dimana Paguyuban ini menjadi pihak 

pengelolanya. 

Awal April yang lalu, unsur kepengurusan Tataliwargi 

telah melakukan evaluasi dalam pengelolaan Kantin 

DAHANA untuk mengoptimalkan pelayanannya. 

Dalam pembahasannya disinggung soal keterlibatan 

anggota Tataliwargi lainnya.

“Kita sudah dipercaya oleh manajemen untuk 

mengelola Kantin DAHANA, hal ini tentunya perlu kita 

optimalkan dalam kinerja dan pelayanannya. Ini pun 

diperlukan peran aktif anggota yang lainnya,” kata 

Dwi Lukitasari.

“Saya, sih, berharap ibu-ibu lainnya bisa ikut serta 

aktif dalam semua kegiatan dan program-progam 

Tataliwargi, salah satunya pengelolaan kantin ini. 

Karena kantin ini berada di DAHANA Subang, kita 

berharap istri-Istri Karyawan DAHANA, khususnya 

yang berdomisili di Subang bisa ikut peran aktif. 

Model atau formulasi pengelolaannya nanti kita bisa 

arahkan,” imbuhnya memaparkan.

Kaitannya dengan hal tersebut, pengurus sedang 

mengadakan rekrutmen pengurus baru dari istri-istri 

karyawan untuk bersama-sama memajukan organisasi 

Tataliwargi dan perusahaan.  Bagi yang berminat 

dapat menghubungi pengurus Tataliwargi atau 

melalui bagian Pelayanan Korporasi.  (SYA)

B P
Dwi Lukitasari, Ketua Tataliwargi Dahana.



inas Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 

1 Maret 2018, bertandang ke PT DAHANA 

(Persero). Kunjungan yang dipimpin oleh 

Sekretaris Dinas ESDM, Suherman Argrianto ini 

disambut langsung oleh Direktur Operasi PT DAHANA 

(Persesro) Bambang Agung.

Suherman menerangkan kedatangannya ke 

perusahaan penghasil bahan peledak tambang ini 

adalah dalam rangka kunjungan untuk mendapat 

kuliah singkat mengenal bahan peledak dan peledakan 

di Kampus DAHANA. 

“Kita memiliki beberapa orang inspektur tambang dan 

analis pertambangan, jadi ingin mengetahui proses 

dan potensi yang DAHANA miliki, agar memudahkan 

ketika dilapangan, menambah wawasan juga,” terang 

Sekretaris Dinas ESDM Jawa Barat.

Sebagai bagian dari pemerintah, Suherman sangat 

mendukung penggunaan produk kandungan dalam 

negeri. “DAHANA sebegai perusahaan BUMN yang 

jasanya dan produknya sering ada di pertambangan, 

saya sangat mendukung penggunaan produk 

DAHANA di pertambangan,” ungkapnya.

Salah seorang analis pertambangan yang ikut serta 

dalam rombongan ini, mengatakan dirinya baru 

pertama kali berkunjung ke kantor DAHANA, padahal 
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T DAHANA (Persero) mengirim Anastasia 

(Bagian Legal dan Komunikasi Perusahaan) 

untuk menghadiri acara Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknis LAPOR! versi 3.0 bersama seluruh 

BUMN.  Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian 

PAN-RB dan Kantor Staff Presiden (KSP) di Hotel 

Santika, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. 

15-16 Maret 2018.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR!) semakin berkembang dan memiliki banyak 

pengguna dan telah banyak kesuksesan yang didapat 

oleh program ini. LAPOR! turut mempermudah 

pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Kementerian 

PAN-RB, KSP, dan Ombudsman tidak berpuas 

diri atas kemajuan tersebut dan terus melakukan 

perbaikan pada aplikasi LAPOR!.

Seperti perbedaan tampilan, dimana desain halaman 

lebih sederhana dan langsung menyasar pada kolom 

untuk mangisi laporan, tampilan ini juga berpengaruh 

terhadap performa LAPOR!.  Saat ini dengan tampilan 

halaman yang lebih sederhana, web LAPOR! dapat 

dibuka tanpa mengalami kendala yang berarti.

Selain itu, untuk mengoptimalkan LAPOR! agar dapat 

diakses secara luas oleh rakyat Indonesia di seluruh 

daerah, istilah-istilah asing yang terdapat dalam versi 

sebelumnya diubah sepenuhnya menjadi bahasa 

Indonesia.

Kemudian, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

akan memiliki halaman sendiri sehingga profile 

dan beranda dapat dilihat masyakat. Perubahan ini 

sangat membantu baik stakeholder BUMN ataupun 

masyarakat secara luas, serta untuk BUMN sendiri 

agar terus berubah menjadi lebih baik dengan laporan 

yang semakin mudah diketahui.

“Aplikasi ini bagus dari tampilannya yang lebih 

sederhana dan fokus pada pengaduan itu 

memperlihatkan tujuan pemerintah yang semakin 

serius menanggapi pengaduan.  Semua masyarakat 

dapat lebih mudah menggunakan aplikasi dan 

sebagai BUMN juga bisa semakin baik lagi dalam 

menangani pengaduan dan menjadi bahan 

perbaikan,” ujar Anastasia pada Dfile.  (yq)

DAHANA Hadiri Sosialisasi LAPOR! versi 3

P

D
sudah sejak lama mengetahui DAHANA, “Saya tahu 

DAHANA sejak masih Kuliah, dan baru kali ini saya 

berkunjung ke kantor pusatnya,” terang Hibzun, Analis 

Pertambangan ESDM Jawa Barat.

Setelah mendapat pemaparan dan melihat langsung 

fasilitas produksi DAHANA, Hibzun pun merasa 

kagum dengan DAHANA, “Saya sangat senang sekali 

melihat perusahaan dalam negeri seperti DAHANA, 

yang professional dalam bidangnya,” tuturnya.

Sementara itu Bambang Agung mengatakan, 

keberadaan Dinas ESDM sangatlah penting dalam 

rangka mengendalikan kegiatan pertambangan. 

“Hampir 26,8% RAPBN masih tergantung pada 

pertambangan, karenanya tugas ESDM sangatlah 

penting, salah satunya adalah dalam melakukan 

pengawasan,” ujar Bambang Agung.

“Karenanya, para analis dan inspektornya harus 

memahami betul perkembangan bahan peledak dan 

juga teknologinya. Sangat disayangkan bila hal itu 

terjadi,” pesannya.

DAHANA sebagai perusahaan bahan peledak 97% 

persen  pasarnya adalah pertambangan dan siap 

memberikan informasi dan wawasan kepada para 

analis dan inspektur pertambangan ESDM. “Bapak-

Ibu jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada 

kami, jika ada hal yang ingin dipertanyakan ketika ada 

dilapangan,” saran Bambang Agung. (SYA)

Dinas ESDM Jawa Barat Melakukan Kuliah Singkat 

di KAMPUS DAHANA
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Wajah - Wajah Baru Calon Keluarga Besar DAHANA

ajah-wajah baru bakal bergabung 

menjadi bagian dari keluarga besar PT 

DAHANA (Persero). Wajah baru yang 

tampak masih muda ini tengah mengikuti 

kegiatan Orientasi Perkenalan Perusahaan (OPP) 

yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan 

SDM & Organisasi PT DAHANA (Persero) di Kampus 

DAHANA, Subang.

Pada Senin (9/4/2018), mereka mengawali kegiatan 

OPP yang rencananya akan digelar selama sepekan. 

Wajah-wajah baru ini adalah para calon Karyawan 

(Cakar) hasil dari seleksi, open recrutmen yang dibuka 

oleh DAHANA. 

Bayu Anggoro, Senior Manager Pengembangan SDM 

& Organisasi, menuturkan bahwa hasil pembukaan 

lowongan kerja DAHANA pada periode 2018, 

menerima sekitar 4000 lamaran. Namun yang lulus 

sampai final hanya 18 orang. 

"Dari 4000 pelamar, yang lulus administrasi hanya 

2000. Kemudian yang lulus tes tertulis hanya 200, lalu 

yang lulus dan ikut OPP hanya 18 orang," terang Bayu 

Anggoro kepada Dfile. (9/4/2018).

Pada sesi awal kegiatan OPP, Direktur Keuangan 

& SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 

berkesempatan menyapa para peserta, mengenal 

lebih dekat para calon Karyawan. 

"Anda adalah yang terbaik dan terpilih oleh DAHANA, 

dan saya berharap jangan sia-siakan kesempatan," 

sapa Asmorohadi. 

Pada kesempatan ini, Asmoro  memberikan 

'wejangan', motivasi, dan berbagi cerita dengan 

peserta. Ia menggambarkan pandangan kedepan soal 

SDM. Sebagai Direktur SDM & Keuangan, Asmoro 

tengah menciptakan 'talent' DAHANA yang mumpuni 

diberbagai bidang.

"Kedepan SDM DAHANA, ketika dirotasi atau 

ditempatkan di bidang lain, ia sudah mumpuni. 

Karena itu fokuslah dalam belajar," sarannya. 

Selama sepekan peserta dikenalkan dengan berbagai 

sisi tentang DAHANA. Kemudian akan melakukan 

masa percobaan selama 3 bulan, sebelum mengikuti 

program Management Trainee (MT).  Salah satu 

pemateri lainnya adalah dari Serikat Pekerja Dahana 

(Sejadah) yang disampaikan oleh Plt. Ketua Sejadah 

Juli Jajuli.

Dalam paparannya, Juli Jajuli banyak bercerita 

tentang kegiatan berorganisasi dan memberikan 

motivasi untuk menjadi generasi yang proaktif.   

Menurutnya, generasi muda harus peka terhadap 

tantangan zaman, berpikiran terbuka dan berani 

mewarnai tanpa menanggalkan etika.

“Sayang sekali jika generasi baru tidak mengeluarkan 

potensinya.  Mereka aset berharga bagi perusahaan 

yang harus terus dibina dan mewarnai perusahaan 

sesuai dengan perkembangan zaman,” harap Juli 

Jajuli.   (SYA)

wal bulan Mei ini bagi dunia pekerja 

merupakan sebuah moment yang sangat 

penting karena bertepatan dengan  Hari 

Buruh Internasional. Hampir semua orang 

yang memiliki status sebagai buruh, karyawan atau 

pekerja pada perusahaan ikut serta merayakan hari 

Mayday.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja, 

mulai dari turun ke jalan menyuarakan aspirasinya 

sampai dengan melakukan bakti sosial. Seakan 

moment ini menjadi hari untuk konsolidasi 

mempersatukan para pekerja.

Begitupun, sama halnya yang dilakukan oleh puluhan 

karyawan perusahaan BUMN PT DAHANA (Persero). 

Mereka menggelar pertemuan silaturahmi yang 

digelar pada 2 Mei 2018 di Gedung Diklat Kampus 

DAHANA, Subang.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja DAHANA 

(Sejadah) ini diikuti oleh puluhan karyawan DAHANA 

yang berkantor di DAHANA, Subang. Hadir dalam 

kegiatan ini Direktur Keuangan & SDM, Asmorohadi.

Asmoro pada kesempatan ini mengucapkan selamat 

memperingati Hari Buruh Internasional 2018. 

Menurutnya, kesejahteraan pekerja berbanding lurus 

dengan kemajuan perusahaan. “Karyawan memang 

perlu berserikat untuk menyuarakan aspirasinya, dan 

ini adalah jalur resmi untuk bisa disampaikan kepada 

perusahaan,” ujar Asmoro.

Sampai dengan saat ini, Serikat Pekerja DAHANA 

mampu menyuarakan aspirasinya dengan cara 

diskusi dan duduk setara, untuk mencari solusi 

bersama, hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian 

Kerja Bersama, antara karyawan dan Manajemen 

Perusahaan.

Dihadapan puluhan karyawan, Asmoro pun 

memaparkan kondisi perusahaan BUMN ke depan, 

dimana peran SDM, karyawan akan menentukan nasib 

perusahaan kedepan. Karenanya, pihaknya tengah 

berusaha membangun dan menciptakan talent yang 

akan siap bersaing.

Pada kesempatan ini secara simbolis Direktur 

Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 

menyerahkan Buku Agenda Kerja & PKB secara 

simbolis kepada karyawan.  Sementara itu, Plt. Ketua 

Sejadah Juli Jajuli menyerahkan kartu anggota baru 

kepada perwakilan anggota Sejadah. Selain itu, pada 

moment kali ini Sejadah tengah mempersiapkan 

pemilihan ketua, dan telah mengumumkan panitia 

Pemilihan Ketua Sejadah.

“Dengan ini kami tetapkan dan tugaskan nama-

nama yang terlampir pada SK ini untuk melakukan 

tugasnya, yaitu mencari Ketua Baru Sejadah. 

Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah ditetapkan 

siapa Ketua Sejadah yang baru,” tegas Juli Jajuli 

memberikan mandat. (SYA)

Peringatan Mayday 2018

SEJADAH Gelar Acara Silaturahmi

A W

Direktur Keuangan & SDM Asmorohadi memberikan sambutan.

Penyerahan buku agendaPKB secara simbolis kepada karyawan.
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Tingkatkan Kompetensi Kehumasan, DAHANA Kirim 

Utusan Acara Sertifikasi FH BUMN

DAHANA Bersama BUMNIP Akan Hadir di INDODEFENCE 2018

T DAHANA (Persero) mengirim Juli Jajuli, 

Manager Humas dan Kelembagaan mengikuti 

Sertifikasi Kehumasan Angkatan I bersama 

dengan 50 peserta dari 35 perusahaan milik 

Negara lainnya. Acara ini diselenggarakan oleh Forum 

Humas BUMN di Hotel Santika Teras Kota, BSD, 

Tangerang Selatan pada 27-28 Februari 2018.

Dalam menghadapi persaingan di tingkat lokal 

maupun global, selain menuntut persaingan antar 

perusahaan, juga merupakan kepentingan negara 

untuk memproteksi keunggulan yang dimiliki 

oleh talent-talent bangsanya. Iklim persaingan 

yang semakin ketat ini turut menuntut kualitas 

dan kapabilitas sumber daya manusia di setiap 

perusahaan, tak terkecuali pada profesi Humas yang 

dimiliki oleh setiap perusahaan.

Sertifikasi Humas BUMN merupakan komitmen Forum 

Humas BUMN kepada anggotanya sebagai upaya 

meningkatkan standar profesional untuk sertifikasi 

berdasarkan level kompetensinya. Dalam sertifikasi 

angkatan I ini Forum Humas BUMN bekerjasama 

dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations 

Indonesia atau (LSPPRI) dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). 

“Melalui sertifikasi ini diharapkan dapat menetapkan 

standar profesional bagi PR, serta menjadi tolok 

ukur praktisi humas BUMN yang akan menambah 

kompetensi dan peran strategis yang dapat dapat 

membangun citra positif bagi BUMN masing-masing,” 

ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya.

ementerian Pertahanan Republik Indonesia 

akan kembali menyelenggarakan pameran 

Industri Pertahanan terbesar di Indonesia, 

Indo Defence Aerospace and Marine (IDAM) di JIExpo 

Kemayoran Jakarta Pusat, selama empat hari, pada 

tanggal 7 hingga 10 November 2018.

Pameran ini merupakan kedelapan kalinya 

diselenggarakan, setelah sukses pada tahun-tahun 

sebelumnya. Kementerian Pertahanan memiliki 

keinginan agar produk-produk pertahanan dalam 

Negeri dapat bersaing lebih baik lagi di kancah 

internasional.

“Dalam prakteknya, pameran ini ada yang bersifat 

pemasaran atau bisnis dan ada juga yang bersifat 

pengenalan kepada masyarakat,” ungkap Yuni 

Suryanto.

Perisahaan anggota BUMNIS sendiri terdiri dari 

Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia/DI 

(Persero), PT DAHANA (Persero), PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia/INTI (Persero),  PT Len 

Industri (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia/Inuki 

(Persero) biasa dikenal dengan Kluster National 

Defence & Hitech Industry (NDHI).  Sementara kluster 

National Shipbuilding & Heavy Industry (NSHI) terdiri 

dari PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok & Perkapalan 

Kodja Bahari/DKB (Persero), PT Dok Perkapalan 

Surabaya/DPS (Persero), PT Industri Kapal Indonesia/

IKI (Persero), PT Barata Indonesia (Persero),  PT 

Pada hari pertama pelaksanaan program Sertifikasi 

Kompetensi Kehumasan Angkatan I ini dibuka oleh 

kata sambutan dari Sekjen Forum Humas BUMN 

Ferry Andrianto. Selanjutnya, para peserta diberikan 

workshop mengenai “Skema Sertifikasi” oleh Muslim 

Basya dari LSPPRI.  Pada rangkaian acara ini para 

peserta juga diberikan kebebasan untuk aktif 

menanggapi penyampaian presentasi dari panelis, 

dan juga membagi pengalaman yang ada di lingkup 

pekerjaannya.

Setelah istirahat makan siang, dilanjutkan dengan 

memulai asesmen Program Sertifikasi oleh Asesor 

dari LSPPRI Muslim Basya, Devie Rachmawati dan 

Freddy Sebayang. Hari kedua pelaksanaan Program 

Sertifikasi ini, dilanjutkan dengan kegiatan asesmen 

dengan mengumpulkan bukti-bukti portofolio 

dan dokumen pendukung sesuai dengan Skema 

Sertifikasi.

Selang sebulan setelah pelaksanaan, pengumuman 

pun diterima oleh peserta.  Utusan DAHANA pun lulus 

pada kategori Public Relations Manager.  

Menurut Juli Jajuli,  sertifikasi ini merupakan 

pencocokkan indikator dengan apa yang telah 

dilakukan oleh tim Humas selama ini. Pria yang 

hobi membuat pantun dan kata motivasi ini pun 

menyampaikan harapannya.

“Harapannya, sertifikat ini lebih memberikan 

pengakuan tentang peran kehumasan di perusahaan. 

Humas sebagai profesi,” terangnya. (yq)

Boma Bisma Indra/BBI (Persero), selain itu ada juga 

PT Krakatau Steel (Persero) dan PT INKA (Persero).

Perusahaan - perusahaan BUMNIS telah mengadakan 

rapat koordinasi di kantor PT DAHANA (Persero) 

yang berlokasi di Menara MTH Jakarta, Rabu, 4 April 

2018.

Rencananya berbagai produk akan ditampilkan dalam 

pameran pertahanan terbesar Indonesia ini.  Seperti 

PT DAHANA (Persero) yang akan menampilkan 

Bomb P 100 Live untuk pesawat Sukhoi, serta Roket 

RHan 122 yang merupakan hasil kerja sama dalam 

konsorsium roket nasional.

“Selain itu, kami juga akan menghadirkan beragam 

produk bahan peledak, seperti bahan peledak 

Dayagel Sivor yang telah diekspor,” ungkap Asep 

Maskandar, Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero). (yq)

P
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Di Atas Bukit Lembang 

Meneropong Pesona Kota Bandung

endengar Lembang, Bandung, tentunya 

sudah tidak asing lagi buat kita. 

Lembang terkenal dengan kawasan 

wisatanya. Berbagai macam wisata 

alam terdapat dikawasan ini. Daerah yang terkenal 

dengan cuaca dinginnya ini sangat banyak diminati 

oleh wisatawan. Lokasinya yang berada di atas 

ketinggian kota Bandung, banyak menyuguhkan 

pesona Alam.

 

Daerah yang berbukit dan hijau ini memiliki berbagai 

macam wisata. Diantaranya adalah tempat wisata 

yang satu ini, tempat wisata yang tergolong masih 

anyar, dan banyak diminati para pengunjung yang 

kebetulan tengah berwisata di Kawasan Lembang.

 

Tempat ini memiliki keunikan tersendiri, ditempat 

ini kita bisa melihat kota Bandung dengan dekat, 

gedung-gedung yang menjulang tinggi bisa nampak 

lebih dekat dan jelas. Di tempat ini kita bisa melihat 

sudut Kota Bandung lebih detil dan memandang 

pesona alam dengan cara melihat melalui teropong.

 

Karenanya tempat ini dinamai dengan Bukit Teropong 

Indah (BTI), sebuah cafe atau kedai yang terbilang 

asyik dan instagramable. Tempat ini berlokasi di Jalan 

Sukanagara No 64, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat.

 

Jika kita datang pada pagi hari, maka kita akan 

melihat pesona Alam Bandung berupa keindahan 

gunung Malabar. Jika datang pada malam hari, sejauh 

mata memandang terhampar pemandangan indah 

binar lampu kota dari kejauhan selaras dengan kerlip 

bintang.

 

Menikmati keindahan alam dengan cuaca dingin 

dan segar, tentunya lebih nikmat jika kita sambil 

menikmati hidangan dan makanan hangat. Dimana 

disini kita tinggal memilih menu yang kita inginkan.

 

“Untuk memanjakan pengunjung kita sediakan tiga 

buah teropong yang bisa digunakan silih bergantian. 

Dua teropong binocular dan satu teropong bintang 

untuk malam hari. Ini karena kita mau pengunjung 

M

I



56 57

Wisata // D File Edisi April - Juni 2017

bisa santai menikmati makanan sambil ditemani 

pemandangan dan udara segar,” terang Monty Wenas, 

Owner BTI. (30/4/2018).

 

Menu makanan yang ditawarkan di sini terdiri dari 

makanan tradisional, nusantara dan western.

Beberapa jenis minuman pun tersedia seperti kopi 

manual brewing yang memakai jenis kopi lokal 

Jawa Barat. Berkunjung ke BTI kita tidak perlu was-

was kantong jebol, harga makanan dan minuman 

dibandrol mulai harga Rp. 6.000 sampai dengan 

Rp.50.000,- saja.

 

Kepada Dfile, Monty menuturkan, Cafe yang tengah 

diminati wisatawan ini baru mulai beroperasi 

sekitar Agustus 2017. Konsep awalnya, cafe ini bisa 

dimanfaatkan untuk berbagai acara gathering, seperti 

kegiatan bersama komunitas, acara sekolah dan 

perusahaan, meeting, ulang tahun, arisan, reunian. 

Cara mengakses lokasi Bukit Teropong Indah ini yang 

paling umum adalah dengan menggunakan rute 

jalan via Jalan Cijeruk dari Pasar Lembang. Tepat 

di pertigaan tanjakan SESKO-AU, jika belok ke arah 

kanan maka menuju ke Punclut, maka kita ambil arah 

ke kiri dengan rute menanjak ke BTI searah dengan 

rute jalan ke Dulang Resort.

 

Alternatif rute jalan lainnya yang bisa anda gunakan 

untuk menuju ke kawasan tempat wisata di Lembang 

Terbaru ini:

Karenanya disiapkan tempat yang menunjang 

kegiatan tersebut. Dengan kapasitas ruangan yang 

besar mampu menampung 225 orang dan tempat 

duduk yang banyak.

 

Cafe BTI setiap Senin - Jumat mulai buka pada 

pukul 9 pagi dan tutup pukul 10 malam.  Sedangkan 

weekend buka pukul 7 pagi, dan tutup pukul 

12 malam. BTI menawarkan beberapa fasilitas 

diantaranya adalah function hall berkapasitas 400 

orang, barbeque garden, live music di weekend sore, 

nonton bareng, dan ada juga bike area.

 

“Memang Speasialis kita lebih ke group booking. Kita 

mau menyediakan tempat untuk berkumpul yang 

berkesan jadi tidak hanya di dalam ruangan saja. 

Disini tempatnya dijamin asyik, dan harapannya bisa 

berkesan,” ungkapnya.

 

1. Jalur Lembang : Via Jalan Setiabudi – Ledeng – 

Lembang – Pagerwangi

2. Jalur Puncak Ciumbuleuit : Rereongan Sarupi – 

Pagermaneuh – Sukanegara Pagerwangi

3. Jalur Dago : Jl.Citra Green – Punclut – Buniwangi 

– Sukanegara pagerwangi

 

Untuk informasi harga terbaru, kegiatan atau acara 

dan reservasi, silahkan bisa menghubungi kontak 

(022) 2789098 atau 082217575071, IG @bti.bandung. 

(SYA/*)

I
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D’Bubuy Ma Atik

ika anda termasuk pencinta dan pemburu 

kuliner, maka sungguh rugi jika anda 

bertandang ke Kabupaten Subang, namun 

belum singgah dan mencicipi kuliner 

makanan warisan leluhur yang khas. Ini dia D’Bubuy 

Ma Atik, salah satu brand makanan olahan ayam 

dengan racikan bumbu dan dibuat dengan cara 

tradisional.

 

D’Bubuy Ma Atik, merupakan salah satu kuliner 

Subang yang sudah sangat cukup booming. Seperti 

nama brandingnya yakni Bubuy yang menunjukan 

salah satu cara pengolahan makanan. Bubuy dalam 

bahasa Sunda bisa diartikan sebuah proses memasak 

makanan agar lembut atau empuk, dengan cara 

dipendam dalam bara.

 

Proses memasak seperti ini sudah sangat jarang 

dilakukan, namun Reynard Smara Mahardhika atau 

biasa disapa Eenk, dalam mengolah makanannya 

lebih suka dengan cara di bubuy. Racikan makanan 

yang diolahnya ini kini tengah tersohor yaitu bubuy 

ayam.

 

Olahan makanan bubuy ayam yang diracik olehnya 

ini menjadi salah satu kuliner yang sangat diburu 

para pecinta kuliner olahan ayam. Pasalnya selain 

menggunakan cara memasak tradisional, Eeng pun 

dalam meracik makanannya pun masih tradisional.

 

“Bumbu-bumbunya, cara meracik, dan memasaknya 

kita tradisional. Cara memasak seperti ini (bubuy) 

di kampung-kampung di tatar Sunda sebenarnya 

biasa. Bahan makanan biasanya di bungkus pakai 

daun pisang, kemudian disimpan dalam abu tungku,” 

terang Eeng kepada Dfile. (29/4/2018)

 

Cara tradisional inilah yang ia pertahankan, membuat 

bubuy ayam kampung yang dipadukan racikan resep 

bumbu warisan orang tuanya. Ayam kampung yang 

sudah dibersihkan dilumuri dengan bumbu racikan, 

seperti bawang merah, bawang putih, laja, jahe, 

kemiri, cabe merah, salam sereh dan bawang daun. 

Kemudian dibungkus dengan daun pisang, dan di 

bubuy dalam bara sekam padi selama 6 jam.

 

“Saya pernah mencoba ayamnya dibungkus 

menggunakan alumnium foil, ternyata ayamnya bisa 

matang lebih cepat hanya 4 jam, tapi cita rasanya 

beda. Nah, kalau menggunakan daun pisang, biasanya 

suka ada daun pisang yang sedikit terbakar sampai 

ke kulit ayamnya, bagian yang terbakar inilah yang 

kemudian memberi aroma yang khas,” ungkapnya.

 

Selain dapat mengeluarkan aroma yang khas, dengan 

cara di bubuy ternyata ayam kampung menjadi lebih 

empuk, dengan dicuil saja daging mudah lepas dari 

tulangnya. Bumbunya pun sangat terasa, karena 

menyerap ke seluruh daging.

 

Kepada Dfile, pria kelahiran Subang ini mengaku 

bisnis yang tengah digelutinya telah dirintis sejak 

2014. Awalnya, makan olahan ayam yang dibuat oleh 

ibunya bernama Ma Atik ini ia tawarkan kepada teman 

dekatnya, dan kemudian dipasarkan melalui sosial 

media. Lambat laun, karena tersiar kelezatannya, 

D’Bubuy Ma Atik digandrungi banyak orang.

 

Kuliner makanan khas ini ternyata mendapat peminat 

dari luar Pulau Jawa, Eeng mengaku pernah mengirim 

D’Bubuy ke beberapa daerah, seperti Aceh, Makasar, 

Banjarmasin dan Pontianak. 

 

“Kita biasa melayani permintaan pengirim ke luar 

daerah, pengirim melalui paket, saya menggunakan 

jasa Tiki. Jadi selama kotanya ada layanan One Night 

Service, kita bisa kirim, Kalau di kotanya tidak ada 

layanan itu, meski dekat dengan Subang, kita tidak 

bisa kirim,” jelas Eeng.

 

Dalam pengiriman ke luar kota, biasanya D’Bubuy 

dibungkus dengan cara divacum terlebih dahulu, agar 

lebih higienis dan rasa tetap terjaga, “Kalau divacum 

ayam bisa tahan sampai 3 hari, kalau tanpa divacum 

suhu ruangan hanya 2 hari, jika disimpan dalam lemari 

pendingin bisa tahan sampai 7 hari, di freezer bahkan 

bisa lebih lama yakni 1 bulan,” katanya

 

Sampai saat ini Eenk tidak memiliki kedai. Rumah 

tuanya yang berada di dalam gang kecil, selain 

menjadi tempat meracik D’Bubuy, perkarangan 

rumahnya ia sulap menjadi tempat untuk konsumen 

yang ingin makan di rumahnya.

 

“Awalnya sih, kebanyakan kita selalu melakukan 

pengiriman, namun lama kelamaan, suka ada yang 

datang bertamu, membeli D’Bubuy tapi ingin makan 

di tempat. Jadi akhirnya kita bangun beberapa saung 

untuk tamu yang ingin makan disini,” ujarnya.

 

“Kita memiliki 2 saung,satu saung kapasitasnya 8 

sampai 10 orang. Tetapi kalau ada rombongan agak 

banyak, dulu pernah sampai 20 orang, biasanya 

lesehan di ruang tamu,” imbuh Eeng.

D’Bubuy Ma Atik, untuk seporsi Ayam Kampung 

dibandrol dengan harga Rp. 110.000,-, Dan ternyata 

disini pun tersedia bubuy Entog yang harganya 

Rp. 120.000,- kemudian bubuy ikan dengan harga 

90.000/Kg.

 

“Satu porsi bubuy ayam bisa dimakan oleh 4 sampai 5 

orang. Kalau pun ingin makan di tempat kami tersedia 

juga nasinya, 4000 per-orang perporsi, atau ada juga 

nasi liwet 40.000 perliternya, biasanya cukup untuk 5 

sampai 7 orang,” katanya.

 

Jika anda tertarik untuk mencicipi makanan 

tradisional ini, bisa datang langsung ke Rumah 

D’Bubuy Ma Atik di Jl. Soeprato, masuk Gang 

Kenanga 2 atau terkenal Gang tengah No. 20 Karang 

Anyar, Subang, Jawa Barat. Atau bisa menghubungi 

langsung di nomor telpon 082139318876 (WA). 

Instagram @ma_atik. Dan perlu diingat karena proses 

pembuatan D’Bubuy cukup lama, karenanya anda 

harus melakukan pemesanan terlebih dahulu satu hari 

sebelumnya. (SYA)

J
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Secangkir Teh dengan Berbagai Khasiat

iapa yang tidak kenal dengan teh, hampir 

dipastikan mayoritas masyarakat Indonesia 

pernah dan menyukai minum air teh. Salah 

satu iklan di media massa, minum teh 

bersama digambarkan sebagai simbol keeratan 

kekeluargaan, dan sebuah tradisi.

Tidak jarang, saat pagi atau sore hari, sebagian orang 

memanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk 

meminum teh, apalagi jika cuaca sedang dingin. 

Bahkan, di beberapa rumah makan, selalu menyedian 

minuman teh, atau juga memiliki menu minuman teh 

khusus.

Teh, sudah menjadi komoditas terbesar di Indonesia, 

salah satu pengelola perkebunan teh terbesar di 

Indonesia adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN). 

Diantaranya perkebunan teh yang berada di sekitar 

kaki gunung Tangkuban Perahu di daerah Jalancagak 

dan Ciater, Kabupaten Subang. Disini perkebunan teh 

luas membentang.

Hampir semua orang meyakini bahwa daun teh 

memiliki banyak manfaat, dengan meminum teh pun 

tahan bagi tubuh manusia. Selain itu vitamin C juga 

berfungsi sebagai antioksidan yang diperlukan untuk 

ketahanan tubuh manusia terhadap penyakit.

Vitamin A

Vitamin A yang ada pada teh berbentuk betakaroten 

merupakan vitamin yang diperlukan tubuh dapat 

tercukupi

Jenis-Jenis Teh

Pada umumnya masyarakat mengenal beberapa jenis 

teh, dimana dalam penanaman dan pemprosesan 

menjadi teh juga berbeda, seperti Teh Hitam atau 

Black Tea, teh ini dalam pengolahannya melalui 

proses fermentasi penuh. Teh ini sering juga dikenal 

dengan nama teh merah.

Teh Oolong atau Teh Ulung, teh ini dalam 

pengolahannya melalui setengah fermentasi. Teh 

ulung ini biasanya menjadi minum favorit di Asia 

seperti China dan India. 

Teh Hijau atau Green tea, Teh ini dalam 

pengolahannya tidak melalui proses fermentasi. 

Setelah daun teh dipetik langsung diolah. Memiliki 

khasiat yang paling baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa teh hijau mampu menurunkan risiko terkena 

kanker. 

Teh Putih, teh ini dalam pengolahannya tidak 

melalui proses oksidasi. Saat di pohon, daun teh 

juga terlindung dari sinar matahari agar tidak 

menghasilkan klorofil atau zat hijau daun. Karena 

diproduksi lebih sedikit, harganya pun jadi lebih 

mahal.

Salah Seduh, Teh Tidak lagi Berkhasiat

Salah seorang pakar Teh Indonesia, Suwarni 

Widjaja, mengungkapkan bahwa saaat ini sudah 

banyak orang yang mengetahui akan manfaat dari 

Teh, namun ternyata masih belum mengetahui 

bagaimana mengolah minuman teh yang benar, 

pada akhirnya teh tidak lagi berkhasiat, bahkan bisa 

jadi membahayakan.  Berikut beberapa saran yang 

dianjurkan oleh Suwarni dalam pengolahan minum 

teh.

dirasa memiliki banyak khasiat yang didapatkan. 

Dalam secangkir teh terkandung banyak zat yang 

bermanfaat seperti;

Polifenol

Polifenol pada teh berupa katekin dan flavanol. 

Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan untuk 

menangkap radikal bebas dalam tubuh juga ampuh 

mencegah berkembangnya sel kanker dalam tubuh. 

Radikal bebas ada di tubuh kita karena lingkungan 

udara yang tercemar polusi dan juga dari makanan 

yang kita makan.

Vitamin E

Dalam satu cangkir teh mengandung vitamin E 

sebanyak sekitar 100-200 IU yang merupakan 

kebutuhan satu hari bagi tubuh manusia. Jumlah ini 

berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membuat 

kulit menjadi halus.

Vitamin C

Vitamin ini berfungsi sebagai imunitas atau daya 

Untuk minum teh yang sehat, cara pengolahan teh 

nya pun harus benar. Seperti memegang teh pun 

sangat mempengaruhi kualitas dan aroma, hal ini 

dikarenakan tangan yang lembab. Jadi jika ingin 

mengambil teh sebaiknya menggunakan alat bantu 

jangan langsung menggunakan tangan.

Cara penyeduhan teh pun harus diperhatikan, cara 

yang benar dan baik untuk menyeduh teh yaitu 

tuang air mendidih ke dalam wadah berisi teh secara 

perlahan-lahan, dan jangan tuangkan air disatu titik 

saja, sebaiknya diputar-putar sedikit agar daunnya 

matang. Untuk menyeduh teh, gunakan air mendidih 

bersuhu 80 derajat celcius, jangan menggunakan air 

dengan yang suhunya lebih tinggi dari 80 derajat, 

agar antioksidan yang terkandung di dalam teh tidak 

hilang. Waktu penyeduhan teh pun maksimal 1 menit. 

Untuk dapat minum teh yang sehat salah satunya 

dengan  pengaturan waktu untuk minum teh. 

Dalam sehari kita diperbolehkan mengkonsumsi teh 

sebanyak 3 kali yaitu pada waktu pagi, siang, dan 

sore. Jika dalam keadaan lelah sehabis beraktivitas, 

kita bisa menambahkan teh dengan kayu manis

Dalam minum teh yang sehat dan agar bisa 

mengurangi lemak bahkan melangsingkan tubuh, 

Menurut Suwarni, sebaiknya jangan menambahkan 

gula, es batu, dan susu ke dalam teh. Hal ini 

dikarenakan khasiat teh akan lebih maksimal jika 

dikonsumsi dalam keadaan hangat dan tanpa gula/

susu. (*Net/Sya)

S
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Kerja di Site Asyik-Asyik Aja Ikuti Duta BUMN 2018, Ini Pesan Duta 

DAHANA

eberapa hari ini, nampak beberapa orang 

yang biasanya sering sibuk di Job site kini 

terkadang terlihat hilir mudik di Kampus 

DAHANA, Subang.  Satu diantaranya ialah 

Lulu Margana, pria yang selalu terlihat ramah ini 

ternyata sudah tiga hari berada di Kawasan Energetic 

Material Center (EMC). 

"Sedang dapat tugas di Subang, untuk ikut In House 

Training ERP," ujar Lulu kepada Dfile. (18/4/2018).

ekan Olahraga dan Seni (PORSENI) BUMN 

2018 telah sampai pada penghujung acara. 

Perlombaan yang dimulai sejak 13 April 

2018 ini berjalan sukses dengan diikuti oleh 

lebih dari 4500 peserta yang berasal dari 149 BUMN 

dan anak perusahaan BUMN. Acara penutupan ini 

berlangsung di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Sabtu, 5 

Mei 2018.

Selain penutupan yang berlangsung meriah dengan 

mendatangkan Armand Maulana, artis Ibukota 

yang telah menjadi legenda musik Indonesia. 

Malam penutupan juga diisi dengan agenda BUMN 

Got Talent,  Pembagian CSR BUMN, dan tentunya 

pembagian hadiah bagi para pemenang kompetisi.

Dalam sambutannya, Edwin Hidayat Abdullah 

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Kawasan 

Pariwisata Kementerian BUMN mengatakan jika 

kegiatan PORSENI hadir untuk menghadapi VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity).

"Porseni harus ada karena sekarang kita hidup di 

banyak sekali disruption, ketidakpastian, maka kita 

harus keluar dari comfort zone, dan cara utama untuk 

mengantisipasinya adalah silaturahmi, sinergi dan 

kerjasama. Ini bukan acara hura-hura, namun ini syiar 

untuk sinergi dan kolaborasi," ujarnya kepada pegawai 

BUMN yang hadir.

Dalam semangat sinergi dan kolaborasi, PT DAHANA 

(Persero) turut mengirim utusannya pada acara 

pemilihan Duta BUMN. Novita Anggraini dan 

Tedi Arfianto berjuang sebagai Duta DAHANA 

memberikan yang terbaik pada perhelatan akbar para 

karyawan BUMN tersebut.

Novita menyampaikan rasa terima kasih kepada 

panitia duta yang telah memberikan kepercayaan 

kepada dirinya dan Tedi untuk menjadi Wakil Dahana 

di Duta BUMN 2018.

Pria asal Tasikmalaya ini sehari-harinya beraktivitas 

di Site Adaro, Kalimantan Selatan, sebagai Asisten 

Manajer Keuangan Adaro Jsp DTU 2.  Kepada Dfile, 

Lulu bercerita sejak semula bergabung di DAHANA 

dirinya tidak lepas dari pekerjaan mengurus 

keuangan.

"Diawal-awal sih pernah dibagian penjualan tapi 

selang beberapa tahun dapat tugas lain, pekerjaan 

ngurus keuangan," ungkap Lulu yang memiliki basic 

pendidikan jurusan Keuangan & Perbankan.

Pria yang hobi olahraga futsal ini mengaku sangat 

menikmati pekerjaannya. Sejak 2015, ia mulai 

ditugaskan di site. Soal pekerjaan menurutnya tidak 

ada perbedaan, yang berbeda hanya suasana.

"Semakin jauh dengan keluarga, jika sebelumnya bisa 

pulang seminggu sekali, kali ini bisa dua bulan sekali," 

terangnya.

Namun terang ayah yang memiliki tiga orang putri ini, 

keluarganya sudah memaklumi pekerjaannya, "Kalau 

berkomunikasi dengan keluarga sekarang lebih sering 

video call," katanya. 

Jauh dari keluarga dan jika terasa suntuk, jenuh 

dengan aktifitas, terkadang ia melakukan aktivitas 

lain, "Terkadang jenuh juga dengan rutinitas 

pekerjaan, tapi itu bisa diatasi, kalau pekerjaan sudah 

beres, tuntas, biasanya saya ikut ke lapangan, ikut 

kerja bareng pastak," terangnya.

Keasyikan kerja di site menurut Lulu tergantung 

pada pribadinya masing-masing, "Kerja di Site itu 

tergantung kitanya.  Ya kalau kita bisa bikin asyik, ya 

asyik-asyik aja," tuturnya.

Meski ia lebih banyak kerja di balik meja mengurus 

keuangan, namun Lulu pun sudah terbiasa di 

lapangan, panas-panasan.

"Walau pekerjaan saya mengurus keuangan, tapi saya 

juga sudah punya sertifikat juru ledak, jadi bisa ikut 

bantu-bantu tim pastak, bantu jadi hose man, bantu 

loading dan bantu charging," akunya. (SYA)

"Ini pengalaman yang sangat berharga. Terima 

kasih juga untuk semua temen-temen yang sudah 

mendukung kami. The last but not least, terima kasih 

banyak partnerku Tedi Arfianto, terima kasih sudah 

mau menjadi partner terbaik dalam karantina empat 

hari yang sangat melelahkan tapi menyenangkan 

pastinya," ujar Novita.

Senada dengan Novita, Tedi menyampaikan 

terimakasih kepada rekan-rekannya yang telah 

mendukung kegiatan Duta DAHANA dari sebelum 

acara dan sampai terselenggaranya acara. Selain 

itu, Novita menambahkan agar para generasi muda 

DAHANA dapat semangat ketika ada pemilihan Duta 

di 2019, karena menjadi Duta DAHANA merupakan 

pengalaman yang sangat berharga. (yq)

Lulu Margana Novita Anggraini dan Tedi Afrianto
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PT DAHANA (Persero) atau “DAHANA”  adalah Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis 
yang memberikan layanan bahan peledak terpadu untuk 
sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi 
serta sektor pertahanan keamanan.

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

pemanfaatannya untuk dunia pertambangan dan konstruksi.
•	 Mendorong kemampuan penguasaan teknologi dan kemandirian 

melalui pengembangan kualitas SDM dan kemitraan strategis 
dengan pelanggan maupun pemasok.

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

Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini berawal dari proyek 
Menang Angkatan Udara  Republik Indonesia (AURI) pada tahun 
1966 di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Setelah pada tahun 1973 diresmikan menjadi Perusahaan 
Umum DAHANA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 
36/1973,kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan 
(Persero), pada tahun 1991.

DAHANA telah teruji dan terbukti mampu menyediakan bahan 
peledak dan jasa peledakan secara terpadu untuk berbagai 
kebutuhan dan kondisi secara memuaskan, termasuk bench 
blasting, trench blasting dan underwater blasting yang cukup 
kompleks. DAHANA mampu menangani proses peledakan secara 
lengkap mulai dari perancangan, kalkulasi, persiapan drill hole, 
konfigurasi peledakan, penyediaan bahan peledak, pelaksanaan 
peledakan, hingga pengamanan operasional. 

Inovasi menjadi kata inti DAHANA untuk terus berkembang baik 
dari segi produk baru maupun proses yang lebih  efisien.

DAHANA telah berhasil mendirikan Pabrik   Cartridge Emulsion, 
ANFO, Pabrik Detonator Electric dan Non-electric, Pabrik 
Ammonium NitrateSolution dan Pabrik Booster, serta memiliki 
gudang bonded magazinedanOn-site Plant, pabrik emulsion di 
berbagai lokasi tambang.

Pada tahun 2012, DAHANA menyelesaikan pembangunan 
fasilitas pengembangan dan manufaktur terbesar di ASEAN yang 
dinamakan Energetic Material Center (EMC) berlokasi di Subang, 
Jawa Barat. 

DAHANA sadar tumpuan perusahaan terletak pada pengelolaan 
sumber daya manusia yang mumpuni, sistem manajemen yang 
efektif, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini ditunjukkan 
dengan komitmen manajemen PT DAHANA (Persero) melalui 
Kebijakan Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007 

Kedepannya, DAHANA ingin melayani negeri lebih baik dengan 
menjadi mitrapemerintah dalam pengembangan industri 
pertahanan di tanah air.  SERVING THE NATION BETTER!


