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Daftar Isi

“Langkah awal yang akan saya lakukan 

adalah melakukan konsolidasi, baik 

konsolidasi dengan jajaran direksi atau 

konsolidasi dengan teman-teman di 

lapangan. Karena tantangan yang 

kita hadapi itu besar, terutama proyek 

Pabrik Propelan dan Amonium Nitrat, 

saya berharap keduanya bisa kita 

selesaikan dengan baik,” ujar Wildan 

kepada Dfile.

F.  Harry Sampurno pun menaruh 

harapan besar pada Direktur 

Teknologi dan Pengembangan yang 

baru. Deputi PISM itu berharap agar 

dibawah kepemimpinan Wildan 

Wirdaman sebagai Dirtekbang yang 

baru, DAHANA pun mampu menjadi 

perusahaan yang baru.

rosesi pengangkatan 

Wildan Widarman sekaligus 

memberhentikan secara 

hormat Heri Heriswan 

dari jabatan Dirtekbang DAHANA 

ini dilaksanakan pada 28 Mei 2019 

dalam acara sederhana di Lantai 6 

Gedung Kementerian BUMN.  Heri 

Heriswan menjabat Direktur Teknologi 

& Pengembangan sejak 2014.  Pria 

kelahiran Tasikmalaya ini telah 

memberikan sumbangsih yang sangat 

besar bagi perkembangan DAHANA, 

dan menjadi saksi kemajuan-kemajuan 

DAHANA selama 27 tahun dirinya 

bekerja.

“Saya mewakili Menteri BUMN 

mengucapkan terimakasih kepada 

Pak Heri yang telah memberikan 

sumbangsih tenaga, waktu, dan pikiran 

untuk DAHANA selama ini,”  ujar 

Fajar Harry Sampurno Deputi PISM 

Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Rini Sumarno selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT DAHANA (Persero) 

mengangkat Wildan Widarman sebagai  Direktur Teknologi dan Pengembangan DAHANA. 

28 Mei 2019.

Perjalanan sejak 1992 hingga Mei 

2019 bukanlah waktu yang sebentar, 

memulai karir sebagai Anggota 

Perencanaan Umum, serta menduduki 

berbagai macam tugas untuk 

memberikan yang terbaik kepada 

Negeri.  “Saya ucapkan terimakasih 

kepada Pak Harry yang telah 

membimbing saya dari nol, saya ingat 

dahulu diberi tugas untuk berjualan 

roket, padahal kondisi waktu itu belum 

ada orang, dan hari ini kita akan 

memproduksi propelant di mini-plant,” 

ujar Heri Heriswan.

Tugas menjadi Direktur Teknologi dan 

Pengembangan bukanlah hal yang 

mudah, ada beberapa proyek besar 

menanti tangan Wildan Widarman 

untuk segera dieksekusi, seperti 

pembangunan pabrik propelan dan 

juga amonium nitrat. 

P
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“Ayo Mudik Sareng Dahana!” ajakan 

perusahaan BUMN PT DAHANA (Persero) 

ini mendapat respon antusias dari warga 

Subang yang ingin pulang ke kampung 

halaman.  Ada sekitar 300 orang yang 

terdaftar ikut serta dalam program mudik 

gratis diinisiasi oleh Kementerian BUMN RI ini.

Cover : Site Project MHU Kaltim

8 DAHANA Menggelar Mudik Gratis 2019

Dahana mencatatkan deviden untuk negara 

dan terpilih dengan predikat materi terbaik 

dalam RUPS ini.

PT DAHANA (Persero) dianugerahi 

penghargaan oleh majalah keuangan 

ternama Infobank dan Isentia sebagai 

partner risetnya, pada acara "8th Infobank 

Digital Brand Awards 2019" untuk Kategori

kelompok BUMN dengan aset satu hingga 

dua setengah triliyun.

14

14

Komut DAHANA Pimpin Delegasi 
Perusahaan Ikut RUPS NDHI

DAHANA Raih Penghargaan Digital Brand 
Awards Infobank

DAHANA mewisuda tiga lulusan terbaiknya. 

Hadiyan Sumintaatmadja dengan jabatan 

terakhir sebagai komisaris utama. Heri 

Heriswan dengan jabatan terakhir Direktur 

Teknologi dan Pengembangan, serta

Untung Waluyo sebagai Sekretaris Dewan 

Komisaris.

10 Dahana Wisuda Dua Jenderal 
dan ‘Ekspor’ Direktur

Menteri Rini Angkat Wildan Widarman 
sebagai Dirtekbang DAHANA

Foto bersama setelah prosesi pelantikan bersama Deputi PISM Kementerian BUMN RI F. Harry Sampurno (Kemeja Putih)
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Laporan Utama

Kalimantan Timur meliputi Kabupaten 

Kutai Kartanegara dan Kabupaten 

Samarinda.  Wilayah tersebut dilewati 

oleh Sungai Mahakam yang merupakan 

sungai terbesar di Kalimantan Timur 

dan bermuara di Selat Makassar.  MHU 

sendiri berdiri sejak 1986 dan termasuk 

pemilik PK2B generasi pertama.

DAHANA saat ini beroperasi meliputi 

area kerja seluas 429 Ha di Tenggarong 

dengan sebagian besar berisi material 

bebatuan keras.  Luas MHU sendiri 

seperti, MHUCoal 1, MHUCoal 2, serta 

3A dan 3B. Menurut Endro, pembagian 

ini untuk memudahkan strategi 

penjualan.

Guna memenuhi target konsumen, 

DAHANA terus melakukan 

pembenahan untuk meningkatkan 

performa layanan.  Hal tersebut 

T DAHANA (Persero) yang 

memiliki lini bisnis Drilling 

and Blasting, Explosives 

Manufacturing dan Related Services 

memiliki wilayah operasi hampir di 

seluruh Indonesia.  DAHANA melayani 

peledakan sektor pertambangan 

umum, kuari dan konstruksi, minyak 

dan gas serta bahan peledak 

pertahanan.

Menjadi bagian dari kemajuan 

konsumen adalah tekad BUMN yang 

berkantor pusat di Subang, Jawa Barat 

ini.  Filosofinya, tumbuh berkembang 

dengan mengacu kepada Kepmen 

ESDM No 24K/30/DJB/2017 adalah 

39.972 Ha, dimana area tersebut terdiri 

dari tiga blok, BJO (Busang Jonggon 

Operation), GTO (Gitan Operation), 

TDO (Teluk Dalam Operation). Blok 

itu pun terdiri dari beberapa sub-blok. 

Secara total terdapat 16 sub-blok dari 

wilayah PKP2B yang dimiliki MHU.

PT DAHANA (Persero) memberikan 

layanan drilling dan blasting di site 

ini.  Respon positif atas kinerja apik 

DAHANA diakui oleh MHU.  Seperti 

yang diungkapkan Endro Suprojo, 

GM Mining Operation MHU Coal.  

Menurutnya, kerjasama dengan 

DAHANA membantu pencapaian 

target produksi yang telah dicanangkan 

perusahaannya.

”Hampir seluruh area MHU Coal 

memiliki material bebatuan yang 

bersama dalam meningkatkan 

produktivitas kinerja operasi mitranya.  

Begitu juga falsafah yang dianut Tim 

Dahana selama menjalankan tugas di 

Site Project MHU Kalimantan Timur.  

Site project ini di bidang pertambangan 

umum, tepatnya tambang batubara.

Multi Harapan Utama atau yang dikenal 

MHU adalah perusahaan pertambangan 

yang ditunjuk oleh pemerintah 

sebagai kontrak untuk melakukan 

kegiatan pertambangan batu bara.  

Wilayah PKP2B MHU terletak di 

didominasi oleh material-material keras, 

sehingga diperlukan teknik peledakan. 

Sejak bekerjasama dengan DAHANA, 

target produktivitasnya tercapai,” 

ungkap Endro.

MHU sendiri menyematkan brand MHU 

Coal untuk produk batubara yang 

dihasilkannya. Terdapat empat produk 

Site Project MHU Kaltim

Kinerja Apik, Target Konsumen Terlampaui

Site Project MHU Kaltim

P

Komunikasi yang baik menjadi kunci layanan terbaik Dahana
Safety dimulai dari Saya

Berdiskusi untuk hasil terbaik
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Untuk menghindari gangguan akibat 

efek peledakan, DAHANA melakukan 

teknik khusus dengan blasting design 

yang dapat meminimalisir ground 

vibration dan flying rock.

DAHANA selalu terlibat dalam 

pengontrolan getaran peledakan 

dengan menggunakan peralatan 

seperti micromate.  Hasilnya 

kemudian di-submit kepada pihak 

MHU untuk selanjutnya diserahkan 

kepada tim terkait di MHU yang 

juga bertanggungjawab menangani 

masyarakat. 

Menurut Eddy Dharmawan, dari segi 

pemenuhan standar operasi drill and 

blast engineering dan safety, tim 

DAHANA selalu intens berkomunikasi 

dengan Mining Departement dan  OHS 

(Occupational Health & Safety) PT 

MHU. Setiap ketentuan yang berlaku 

di MHU juga menjadi concern Tim 

Dahana. 

”Lokasi tambang yang berdekatan 

dengan penduduk menjadi concern 

bersama dalam pelaksanaan teknik 

peledakan yang terkontrol. Sehingga 

target produksi, fragmentasi dan safety 

dapat terpenuhi,” jelas Eddy.

”Communication, Responsibilities, Trust, 

dan Respect,” ujar kedua ujung tombak 

DAHANA ketika ditemui di area blok 

Beruaq.  

Kata inovasi sepertinya menjadi kata 

baku bagi DAHANA, ”Semua itu 

sebagai wujud dari 'Serving The Nation 

Better',” tutup mereka.

dilakukan dengan meningkatkan 

kompetensi SDM, penggunaan sistem 

yang terintegrasi, jaminan suplai, 

sertifikasi safety dan lingkungan serta 

pembangunan sarana produksi.

DAHANA didukung oleh 65 orang 

SDM terpilih untuk melakukan 

pekerjaan drilling dan blasting services. 

Eddy Dharmawan didapuk sebagai 

Penanggung Jawab Operasi (PJO) 

Site Project MHU dan berada dalam 

cakupan tanggungjawab Manager 

Hubungan Pelanggan Wilayah Kaltim,  

Divisi Tambang Umum 1 yang dijabat 

oleh Karyanto.

Rencana peningkatan produksi 

konsumen menjadi tantangan bagi 

Tim Dahana untuk mendukungnya. 

Salah satunya penggunaan bahan 

peledak jenis Dabex menjadi solusi 

yang mampu mendukung peningkatan 

produktivitas. 

DAHANA di site project MHU Coal 

akan memiliki On Site Plan (OSP) 

berkapasitas 20-25 ton (per hari/

shift), dengan unit MMT berkapasitas 

Menurut Karyanto, memberikan 

pelayanan terbaik dan optimal kepada 

konsumen menjadi tantangan yang 

menarik, mengingat hal ini adalah suatu 

keharusan.

“Kami akan menjaga kepercayaan yang 

diberikan MHU dan harapannya Dahana 

menjadi bagian tumbuh, berkembang 

dan majunya MHU,” ungkap Karyanto.

Kemampuan teknologi mumpuni yang 

dimiliki DAHANA sangat membantu PT 

MHU, seperti halnya ketika menghadapi 

medan di beberapa area yang 

berdekatan dengan pemukiman warga. 

16 ton dengan unit transfer truck. 

Sedangkan target volume blasting 

adalah 85 persen dari 6 hingga 7 juta 

BCM/ bulan over burden.  Sementara 

itu untuk pengerjaan drilling, DAHANA 

menggunakan jenis rotary blasthole 

drill rig dengan jumlah lima unit.  

Kemitraan yang terjalin dengan PT 

MHU senantiasa dijaga oleh DAHANA, 

secara bersamaan Eddy dan Karyanto 

menjawab tentang strategi khususnya, 

Personil Dahana sedang merangkai 

bahan peledak di lapangan

(kika) Eddy Dharmawan (PJO Site MHU), Endro Suprojo (GM Mining 

Operation MHU), Karyanto (Manager Hubungan Pelanggan Wilayah Kaltim)



Dengan program-program tersebut, 

DAHANA berharap kehadiran 

PT DAHANA (Persero) di Subang ini, 

dapat memberikan dampak positif 

untuk masyarakat dan mendukung 

pembangunan Kota Subang.  Baik dari 

pertumbuhan ekonomi melalui program 

kemitraan dan penyerapan tenaga kerja 

sekitar di Dahana, maupun dampak 

sosial kemasyarakatan melalui program 

bina lingkungan atau CSR, seperti di 

bidang keagamaan, Pendidikan, sosial, 

budaya dan olahraga.

Asisten Daerah 1 Pemda Subang, 

Bambang Suhendar menyambut 

baik dengan semua program yang 

dilaksanakan oleh DAHANA. Ia 

mewakili pemerintah daerah sangat 

mengapresiasi program mudik gratis 

yang digelar oleh DAHANA.

“Terima kasih kepada DAHANA yang 

telah menyelenggarakan program CSR-

nya seperti program  mudik gratis, hal 

ini sangat membatu masyarakat yang 

ingin melaksanakan mudik. Mudah-

mudahan dengan kegiatan ini menjadi 

doa DAHANA kedepan lebih baik lagi,” 

ujarnya.

Salah satu peserta mudik besama 

DAHANA, Sunarto mengatakan 

program mudik gratis sangatlah 

membantunya untuk bisa pulang 

kampung bersama keluarga, “Ini sangat 

membantu kami, dimana tiket dengan 
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salah satu bagian dari rangkaian Safari 

Ramadhan 2019.   Dalam Ramadhan 

tahun ini, DAHANA telah melaksanakan 

berbagai macam program kepedulian 

sosial, diantaranya; bantuan untuk 20 

masjid yang ada di lingkungan Cibogo-

Subang, Kabupaten Sumedang dan 

Indramayu, pemberian sembako gratis 

untuk Lansia yang ada di Sadawarna,  

dan Sembako murah untuk 400 warga 

di Kecamatan Cibogo serta Santunan 

anak yatim.

“Ada juga Pesantren kilat untuk 

siswa menengah atas se-Kabupaten 

Subang, Selain di Subang, kami juga 

mendapat penugasan untuk membantu 

pembangunan masjid di Purwokerto 

dan Asrama Panti Asuhan di Serang 

Banten, Juga kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya dalam program BUMN Hadir 

Untuk Negeri,” papar Budi Antono.

DAHANA" serta berfoto bersama-

sama.

Salah satu peserta Mudik DAHANA, 

Yatno yang berasal dari Cilacap 

menjelaskan bahwa dia mendaftarkan 

diri melalui internet, kemudian 

melakukan registrasi ulang di Kantor 

DAHANA untuk mendapatkan kaos 

dan penyelesaian administrasi. Lelaki 

pekerja salah satu perusahaan swasta 

di Jakarta Barat ini baru pertama kali 

ikut dalam acara Mudik Bareng BUMN.

"Biasanya saya naik kereta, baru kali 

pertama ini mengikuti mudik bareng 

BUMN, saya mengucapkan terimakasih 

kepada DAHANA, semoga DAHANA 

semakin konsisten dan maju di industri 

bahan peledak, serta selalu bermanfaat 

bagi orang banyak, harapannya acara 

mudik ini rutin diadakan setiap tahun, 

karena dapat membantu orang-orang 

seperti kami", ujar Yatno sebelum 

menaiki bus.

Bus DAHANA  menuju Cilacap melalui 

jalur selatan dan  berhenti di area 

terdekat kediaman pemudik dengan 

pemberhentian akhir di Terminal 

Cilacap. Turut hadir menemani Dirut 

melepas peserta mudik, Direktur 

Keuangan dan SDM Asmorohadi, 

Sekretaris Perusahaan Asep Maskandar, 

dan para Karyawan DAHANA.

udi Antono, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) 

menerangkan bahwa ada 

sekitar 104 BUMN yang 

menggelar program mudik bersama 

BUMN. DAHANA menjadi salah satu 

perusahaan BUMN yang menyediakan 

program mudik gratis untuk warga 

masyarakat Subang, Jakarta dan 

Bandung.

“Kementerian BUMN RI, menjelang 

perayaan Idul Fitri 2019 ini menggelar 

Mudik Gratis Bersama BUMN. Ada 104 

BUMN yang ikut serta dalam program 

ini, dengan berbagai moda transportasi 

yang telah disediakan.  Seperti kapal, 

kereta api dan bus,” terang Dirut 

DAHANA dalam sambutannya pada 

acara pemberangkatan perserta mudik 

gratis Dahana 2019, di Bale DAHANA, 

Subang. (29/5/2019)

Pada pemberangkatan peserta 

mudik dari Subang, DAHANA 

memberangkatkan 200 orang dengan 

menggunakan moda transportasi 

bus. Ada 5 bus yang kali ini berangkat 

menuju 4 kota tujuan seperti 

Pekalongan, Solo, Semarang, dan 

Yogyakarta.

Sementara pemberangkatan peserta 

mudik DAHANA di Jakarta akan 

diberangkatkan di Gelora Bung 

Karno (GBK) Senayan pada 30 Mei 

2019, dengan tujuan mudik Kota 

Cilacap. Sementara pemberangkatan 

dari Bandung  akan digelar pada 31 

Mei 2019 di halaman PT Dirgantara 

Indonesia untuk tujuan mudik ke 

Yogyakarta. 

Lebih jelas, Budi Antono menerangkan 

bahwa program mudik gratis ini adalah 

harga tuslah lumayan mahal. Dengan 

ikut mudik bersama DAHANA, kami 

jadi terbantu, terimakasih DAHANA,” 

tuturnya.

DAHANA Turut Melepas Mudik Gratis 

di Jakarta

Acara penglepasan puluhan ribu 

peserta mudik secara nasional di 

Jakarta dimulai dengan pengecekan 

bus dan pemberian cendera mata 

kepada pemudik oleh Menteri Rini, 

setelah itu 104 Dirut BUMN bersama-

sama pejabat Kementerian BUMN 

melepas peserta dengan pengibaran 

bendera start.

PT DAHANA (Persero) mengikuti 

Sinergi BUMN dalam rangka 

memberikan fasilitas mudik gratis bagi 

warga Ibukota yang hendak bersua 

dengan keluarganya di kampung 

halaman. Acara resmi pelepasan 

diselenggarakan oleh Kementerian 

BUMN pada Kamis, 5 Mei 2019, di 

Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sebelum bus diberangkatkan menuju 

Cilacap, Direktur Utama DAHANA Budi 

Antono menyempatkan diri memeriksa 

kelengkapan pemudik berupa 

akomodasi, makanan, dan peralatan 

kesehatan. Selain itu, juga bertegur 

sapa dengan para pemudik yang 

mengikuti program "Ayo Mudik Bareng 

DAHANA Menggelar Mudik Gratis 2019

Safari Ramadhan 2019

B

“Ayo Mudik Sareng Dahana!” ajakan perusahaan BUMN PT DAHANA (Persero) ini mendapat respon antusias 

dari warga Subang yang ingin pulang ke kampung halaman.  Ada sekitar 300 orang yang terdaftar ikut serta 

dalam program mudik gratis diinisiasi oleh Kementerian BUMN RI ini.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono melepas 
pemudik yang berangkat dari Bale Dahana Subang

Foto bersama pemudik di titik keberangkatan Subang, Jakarta dan Bandung
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uluhan anak yatim yang 

berada di wilayah Desa 

Sadawarna, Kecamatan 

Cibogo, Subang, pada 23 

Mei 2019 diundang hadir dalam acara 

buka puasa bersama dengan karyawan 

PT DAHANA (Persero). Ada sekitar 80 

orang anak yatim hadir dalam acara 

yang digelar di Gedung Bale DAHANA 

ini.  Selain menggelar buka puasa 

bersama, sebelumnya dilaksanakan 

juga acara pemberian santunan kepada 

anak yatim oleh Direktur Keuangan 

& SDM PT DAHANA (Persero) 

Asmorohadi.

Kegiatan pemberian santunan kepada 

anak yatim ini digelar secara rutin.  Hal 

tersebut seperti diungkapkan Ketua 

PKBL DAHANA Eman Suherman.  

Menurutnya, DAHANA sudah sering 

menggelarnya setiap tahun, tepatnya 

setiap bulan Ramadhan.

“Setiap tahun, DAHANA selalu 

menggelar kegiatan seperti 

Safari Ramadhan 2019 ini diisi dengan acara berbagi dan peduli kepada warga masyarakat sekitar 

perusahaan, seperti buka puasa bersama, santunan anak yatim, sembako murah serta mudik gratis.

T DAHANA (Persero) 

kembali hadir ke tengah-

tengah masyarakat yang 

membutuhkan.  Sesuai dengan motto 

BUMN Hadir untuk Negeri, kali ini 

DAHANA menyelenggarakan kegiatan 

yang dicanangkan oleh Kementerian 

BUMN.  

PT DAHANA (Persero) tergabung 

dalam koordinator kegiatan BHUN 

di Provinsi Banten bersama dengan 

Krakatau Steel, Bulog, dan PTPN 

8.  Pada Jum’at Pagi, 17 Mei 2019, 

Perusahaan bahan peledak berplat 

merah itu membagikan santunan 

kepada 200 orang anak yatim yang 

berasal dari tiga yayasan di Kota 

Serang.

Sebanyak 1.000 orang anak yatim 

dan dhuafa, menjadi target bantuan 

BHUN Banten dengan berharap bisa 

sedikit membantu meringankan beban 

Selain membagikan santunan kepada anak Yatim, DAHANA turut memberikan bantuan 

pembangunan sebesar 100 Juta Rupiah kepada LKSA YAKENAS, yang diketahui mengalami 

gagal bangun asrama yatim akibat kekurangan dana.

P

P

seharga Rp. 90.000,- namun warga 

hanya cukup membayarnya dengan 

seharga Rp. 25.000,-.

“Hari ini hanya simbolisasi, besok 

tinggal pendistribusiannya kepada 

warga kurang mampu yang telah 

terdaftar,” ungkap Eman.

Rangkaian kegiatan yang digelar ini 

merupakan kegiatan Safari Ramadhan 

DAHANA 2019 bagian dari program 

BUMN Hadir untuk negeri yang 

diselenggarakan di 34 provinsi. Pada 

tahun 2019 ini PT DAHANA (Persero) 

kebagian di provinsi Banten bersama 

PT Bulog, PT Krakatau Steel dan PTPN 

VIII.

Selain di daerah penunjukan, DAHANA 

tidak lupa memperhatikan lingkungan 

sekitarnya sehingga kegiatan yang 

menjadi rujukan Kementerian BUMN 

dilakukan juga di Subang

Dalam sambutannya, Sekretaris 

Perusahaan PT DAHANA (Persero) 

Asep Maskandar menuturkan bahwa 

kegiatan Safari Ramadhan digelar 

merupakan bentuk perhatian BUMN 

kepada masyarakat, BUMN Hadir Untuk 

Negeri.

“Harapannya, semoga dengan kegiatan 

ini perusahaan, karyawan dan warga 

masyarakat sekitar dekat, warga 

masyarakat semakin merasakan 

manfaat dengan hadirnya DAHANA 

di dekat lingkungannya,” pungkasnya. 

(SYA)

dana. Semoga dengan pemberian dari 

DAHANA kami bisa menyelesaikan 

bangunan tersebut,” ujar Rauhah 

Pimpinan LKSA YAKENAS.

Acara pembagian santunan ini 

berlangsung sangat khidmat dan 

haru. Direktur  Keuangan & SDM 

PT DAHANA (Persero) turut hadir 

memberikan bantuan kepada anak 

yatim dan LKSA YAKENAS.

“Rasa bahagia dan haru tergambar 

pada jalannya acara.  Kita bahagia ada 

ditengah mereka yang membutuhkan 

kepedulian dari kita dan terharu tatkala 

ucapan doa yang tulus dari mereka 

yang mendoakan agar DAHANA 

beserta keluarga besarnya bisa 

tumbuh dan sukses dalam menjalankan 

usahanya,” ujar Eman Ketua PKBL 

DAHANA.

ini, memberikan santunan dan 

mengajaknya buka puasa bersama,” 

ungkapnya.

Bersamaan dengan kegiatan ini, 

juga dilakukan acara penyerahan 

paket pangan murah untuk warga 

tidak mampu di Desa Sadawarna. 

Paket pangan murah ini, tutur Eman, 

merupakan program yang diinisiasi 

Kementerian BUMN. Ada sekitar 40 

BUMN di Provinsi Banten, DKI Jakarta 

dan Jawa Barat yang turut serta dalam 

pendistribusian paket pangan murah, 

salah satunya adalah PT DAHANA 

(Persero).

“Ramadhan kali ini, DAHANA 

mendistribusikan paket pangan murah 

kepada warga tidak mampu di Desa 

Sadawarna sebanyak 450 paket,” 

tuturnya.

Setiap paket di dalamnya terdapat, 

Minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 Kg, 

dan beras 5 Kg, dengan total nilai 

yang mereka tanggung selama ini. 

Diantara tiga yayasan yatim yang 

menerima bantuan DAHANA adalah 

LKSA Yakenas, LKSA Al Mubarok, dan 

Yayasan Bina Wanita Bahagia.

Acara santunan diselenggarakan 

di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA) YAKENAS, Jl Ahmad 

Yani, Cipare Serang, Banten. Selain 

membagikan santunan kepada anak 

Yatim, DAHANA turut memberikan 

bantuan pembangunan sebesar 

100 Juta Rupiah kepada LKSA 

YAKENAS, yang diketahui mengalami 

gagal bangun asrama yatim akibat 

kekurangan dana.

“Kami mengucapkan terima kasih dan 

bangga pada PT DAHANA (Persero) 

yang telah membantu para anak 

yatim dan dhuafa juga membantu 

pembangunan asrama yatim yang 

telah lama berhenti karena kekurangan 

DAHANA Santuni Anak Yatim dan Pangan Murah 
untuk Warga Tak Mampu

DAHANA Beri Santunan dan Bangun Asrama Yatim di Banten

Safari Ramadhan 2019

Safari Ramadhan 2019

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 
menyerahkan bantuan

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 
menyerahkan bantuan
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Mengangkat tema “Merajut Ukhwah, 

Menggapai Jannah”, Pesilat DAHANA 

terang Juli  diharapkan dengan 

kegiatan ini pelajar Subang mampu 

bersatu merajut ukhwah serta dapat 

mengisi waktu dengan kegiatan-

kegiatan positif, khususnya di 

bulan ramadhan, bisa sama-sama 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah 

SWT.

“Pesilat Dahana, selain dapat 

membentuk pribadi peserta yang 

bertaqwa, unggul dan mandiri, harapan 

lainnya mereka juga dapat menjadi 

duta-duta Dahana baru di masyarakat,” 

pungkas Juli Jajuli. (SYA)

T DAHANA (Persero) melalui 

DKM Al Akhdhar menggelar 

kegiatan pembinaan 

untuk generasi muda dan  pelajar 

di Kabupaten Subang di bulan Suci 

Ramadan 1440 H.  Kegiatan pembinaan 

pelajar Subang ini digelar di Masjid 

Al-Akhdhar DAHANA, dengan sebuah 

acara yang bertajuk Pesilat DAHANA, 

program kegiatan pesantren kilat, yang 

digelar selama dua hari, 23-24 Mei 

2019.

Kegiatan ini mendapat respon positif 

dari para pelajar Subang, ada sekitar 

50 pelajar mewakili 7 Sekolah tingkat 

SLTA di Subang yang ikut serta dalam 

kegiatan ini. 

Juli Jajuli, Sekretaris DKM Al-Akhdar 

mengungkapkan acara yang tengah 

digelarnya ini merupakan kegiatan 

perdana yang diselenggarakan oleh 

DAHANA, dan rencananya bakal 

digelar setiap tahun, setiap bulan 

ramadan. 

“Alhamdulillah, kegiatan ini banyak 

diikuti oleh para aktifis Rohis Sekolah. 

Ada 50 peserta yang ikut, dari rencana 

target 100 peserta,” ungkap Juli.

Selama dua hari peserta mendapatkan 

suguhan pengetahuan tentang 

khazanah Islam,  mulai dari belajar 

tahsin dan tafsir, manajemen organisasi, 

dan dakwah digital. Kegiatan-kegiatan 

seru lainnya pun meramaikan gelaran 

Pesilat Dahana ini, diantaranya 

dikenalkan dengan perusahaan 

DAHANA berupa kunjungan ke 

Kampus DAHANA. 

Puluhan Pelajar Subang Mengikuti Pesilat DAHANA 2019

Safari Ramadhan 2019

Safari Ramadhan 2019

P

Pesilat Dahana, selain dapat membentuk pribadi peserta yang bertaqwa, unggul dan mandiri, 

harapan lainnya mereka juga dapat menjadi duta-duta Dahana baru di masyarakat.

PT DAHANA (Persero) turut serta menyalurkan bantuan Bina Lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- diberikan 

untuk pembangunan dan renovasi sebuah masjid di Desa Krajan, Pekucen, Kabupaten Banyumas.

enteri BUMN Rini M 

Soemarno beserta 15 

Direktur BUMN pada 11-12 

Mei 2019 melakukan safari 

Ramadan di Provinsi Jawa Tengah. 

Kegiatan safarinya ini pun dipusatkan 

di Kabupaten Purbalingga.

Dalam Safari Ramadhan ini Rini 

melakukan lawatan ke proyek 

pembangunan Bandara Jenderal 

Soedirman Purbalingga, kemudian 

dilanjutkan melakukan safari menyapa 

warga masyarakat Purbalingga 

sekaligus menyalurkan bantuan Bina 

Lingkungan atau CSR perusahaan 

BUMN.

Penyaluran CSR BUMN kali ini 

ternyata tidak hanya menyasar untuk  

Kabupaten Purbalingga, namun masih 

ada tiga kabupaten lainnya yang 

berada  di Jawa Tengah ikut mendapat 

bantuan CSR BUMN, seperti Cilacap, 

Banyumas dan Kebumen.

Rini mengungkapkan, bantuan 

CSR  BUMN yang disalurkan kepada 

empat kabupaten di Jawa Tengah 

ini merupakan Sinergi 15 perusahaan 

BUMN dalam rangka untuk ikut 

serta mamajukan daerah yang masih 

M

kepada BUMN yang sudah berperan,” 

imbuh Menteri Rini.

Sementara itu dalam program ini, 

perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak PT DAHANA (Persero) turut 

serta menyalurkan bantuan Bina 

Lingkungan sebesar Rp. 50.000.000,- 

diberikan untuk pembangunan dan 

renovasi sebuah masjid di Desa Krajan, 

Pekucen, Kabupaten Banyumas.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono menyerahkan langsung 

bantuan tersebut kepada pengurus 

Masjid Al-Khittoh. Kepada pengurus 

masjid, Budi Antono menyampaikan 

harapannya semoga bantuan yang 

diberikan DAHANA bisa mampu 

menyelesaikan pembangunan masjid.

Pasalnya, renovasi pembangunan 

Masjid Al-Khittoh sudah dua tahun 

mengalami kendala.  Hal ini dikarenakan 

satu tahun terakhir  warga masyarakat 

Desa Krajan terus mengalami gagal 

panen.  Padi yang mereka tanam 

diserang hama tikus, pada akhirnya 

berimplikasi pada minimnya bantuan 

untuk renovasi masjid.

Dengan adanya bantuan dari 

BUMN DAHANA, Muawam Panitia 

pembangunan masjid All-Khittoh 

sangat bersyukur dan berterimakasih, 

karena pada akhirnya mereka akan 

segera merampungkan renovasi 

pembangunan masjid, “Agar nanti 

jamaah bisa menjadi lebih nyaman 

dalam beribadah,” ungkapnya. (SYA)

tertinggal dan masih tinggi angka 

kemiskinannya.

Sinergi 15 perusahaan BUMN tersebut 

adalah BNI, BTN, Bank Mandiri, BRI, 

Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, PT 

KAI, Askrindo, Asabri, Jamkrindo, 

Sarinah, Djakarta Lloyd, DAHANA, 

Peruri, dan Perumnas.

"Saya minta kepada direksi BUMN 

yang berasal dari daerah ini, agar 

ikut membangun dan memajukan 

daerahnya khususnya Purbalingga, 

Cilacap dan Banyumas. Apalagi 

Purbalingga masih menjadi daerah 

yang angka kemiskinannya termasuk 

lima besar di Jawa Tengah," papar Rini. 

(12/5/2019).

Besar bantuan Bina Lingkungan atau 

CSR BUMN yang tengah disalurkan 

ini dengan total bantuan sebesar 2.61 

milyar, yang kemudian disalurkan untuk 

pembangunan dan perbaikan rumah 

ibadah seperti  Masjid, Mushola, dan 

Gereja, serta pembangunan sarana 

pendukung di rumah-rumah ibadah,  

pemberian santunan kepada anak 

yatim dan padat karya tunai.

“Ini adalah bentuk nyata dan 

kepedulian BUMN bagi masyarakat 

sekitar. BUMN tidak hanya mencetak 

keuntungan tetapi juga terus 

mewujudkan program-program 

yang secara langsung memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Di bulan 

Ramadan ini, saya mengajak BUMN 

untuk memberikan aksi dan kepedulian 

kepada masyarakat. Terima kasih 

Safari Ramadhan BUMN, DAHANA Bantu Renovasi 
Masjid di Banyumas

Foto bersama Direksi PT DAHANA (Persero) bersama Pesilat Dahana

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

menyerahkan bantuan



omisaris Utama PT 

DAHANA (Persero) 

Laksamana Madya TNI 

Agus Setiadji memimpin 

delegasi perusahaan bahan 

peledak ini pada acara Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 

2018, di Wisma Antara, Jakarta, Jum'at, 

10 Mei 2019.  Rapat yang diikuti oleh 

BUMN kluster National Defence and 

Hightech Industry (NDHI) dipimpin oleh 

Deputi Bidang Pertambangan, Industri 

Strategis, dan Media (PISM) Fajar Hary 

Sampurno berjalan penuh antusias.

PT DAHANA (Persero) bersama 

dengan PT Len Industri (Persero) 

dan PT PINDAD (Persero) mampu 

memberikan sumbangsihnya kepada 

negara berupa deviden. Kementerian 

BUMN melalui Deputi Bidang PISM 
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Hadir mewakili DAHANA dari jajaran 

Dewan Komisaris, Laksamana Madya 

TNI Agus Setiadji, Rina Moreta, Rizky 

Ferianto, dan Mustar Bona Ventura, 

sementara itu, dari jajaran direksi 

turut hadir Direktur Utama Budi 

Antono, Direktur SDM dan Keuangan 

Asmorohadi, serta Direktur Operasi 

Bambang Agung. Selain itu, turut hadir 

Sekretaris Perusahaan Asep Maskandar 

dan beberapa karyawan DAHANA.

Pada penghujung acara, DAHANA 

meraih penghargaan Materi Terbaik 

yang diterima oleh Direktur Utama 

Budi Antono.  Setelah itu, para peserta 

melakukan foto bersama dan menutup 

acara dengan berbuka puasa Bersama.  

(YQ)

mengapresiasi perbaikan yang terjadi 

di BUMN Industri Strategis.

"Kinerja BUMN anggota NDHI tahun 

2018 semakin membaik dari tahun-

tahun sebelumnya, DAHANA bersama 

LEN dan PINDAD mampu memberikan 

deviden bagi pemegang saham," ujar 

Harry dalam sambutannya.

PT DAHANA (Persero) memberikan 

laporannya kepada pemegang 

saham, dimulai dengan laporan yang 

disampaikan oleh Direktur Utama 

Budi Antono yang dilanjutkan dengan 

tanggapan dan pemaparan dari 

Dewan Komisaris. Pada kesempatan 

itu, Komisaris Utama DAHANA turut 

mengapresiasi kinerja jajaran Direksi 

dan seluruh elemen DAHANA yang 

telah bekerja dengan baik di tahun 

2018.

Komut DAHANA Pimpin Delegasi Perusahaan 
Ikut RUPS NDHI
Dahana mencatatkan deviden untuk negara dan terpilih dengan 

predikat materi terbaik dalam RUPS ini.

umah Makan Bale Desa 

Subang menjadi saksi 

suasana kehangatan 

silaturahmi antara 

manajemen PT DAHANA (Persero) 

dengan wartawan dari berbagai media 

yang ada di Kabupaten Subang. 

Mulai dari media online, cetak, radio 

dan televisi. Asep Maskandar, Sekretaris 

Perusahaan PT DAHANA (Persero) 

didampingi Juli Jajuli Manager Humas 

& Kelembagaan turut hadir dalam 

kegiatan ini untuk menyapa awak 

media.

Para wartawan yang ikut hadir dalam 

buka puasa ini adalah mereka yang 

selalu rutin berkomunikasi dengan 

Manajemen DAHANA dalam group 

whatsapp Media DAHANA. Sharing 

dan diskusi sering disampaikan dalam 

group WA begitupun saran kritikan 

dan berbagai informasi sering pula 

disampaikan didalamnya.

Kegiatan yang dihelat pada 16 Mei 2019 

ini digelar secara sederhana dan santai, 

Kegiatan silaturahmi Manajemen DAHANA dengan wartawan media ini dibungkus dalam kegiatan Buka Puasa 

Bersama Media Partner DAHANA. Ada sekitar 20 media turut hadir dalam acara ini.

R DAHANA membuat icon baru 

Kabupaten Subang. 

“Keberadaan DAHANA sudah sangat 

dikenal baik di Indonesia maupun di 

luar negeri, baiknya DAHANA pun 

menjadi icon Kabupaten Subang. Selain 

ada pabriknya di Subang, bagusnya 

membangun icon baru, sebuah 

monumen,” sarannya.

Juli Jajuli pun menerangkan 

bahwa DAHANA saat ini tengah 

mempersiapkan sebuah monumen 

DAHANA berupa gedung museum 

yang diberi nama Imex, Indonesia 

Museum of Explosive, museum yang 

isinya tentang pengetahuan bahan 

peledak, yang nantinya bisa dikunjungi 

oleh publik.

“Ini sedang kami persiapkan, mudah-

mudahan bisa segera terealisasikan. 

Agar bisa menjadi icon baru di 

Kabupaten Subang,” terang Juli Jajuli. 

(SYA)

pembahasan dan pembicaraan pun 

mengalir begitu saja dalam obrolan. 

Sesekali DAHANA mensosialisasikan 

beberapa agenda kegiatan selama 

bulan Ramadhan.

Dalam kesempatan ini juga, Asep 

Maskandar menuturkan rasa 

terimakasihnya kepada awak 

media yang saat ini sudah sering 

mengabarkan tentang kegiatan-

kegiatan DAHANA kepada publik. 

Ia pun menyampaikan intensnya 

komunikasi dan silaturahmi 

mengeratkan jalinan DAHANA dengan 

media.

“Jangan sungkan lagi untuk 

memberikan masukan dan kritiknya 

kepada kami, segala informasi yang 

didapatkan langsung komunikasikan 

saja dengan kami,” tuturnya.

Salah satu wartawan pun memberikan 

beberapa saran kepada DAHANA, 

diantaranya adalah mendorong 

Bukber Awak Media ala Dahana

(kika) Bambang Agung (Direktur Operasi), Budi Antono 
(Direktur Utama), Asmorohadi (Direktur Keuangan & SDM)

(kika) Bambang Agung (Direktur Operasi), Budi Antono 
(Direktur Utama), Asmorohadi (Direktur Keuangan & SDM)



T DAHANA (Persero) 

menggelar Halal bi 

Halal sekaligus pisah 

sambut tiga pejabatnya, 

yakni Komisaris Utama, Direktur 

Teknologi dan Pengembangan, serta 

Sekretaris Dewan Komisaris. Acara ini 

dilaksanakan pada Selasa malam, 18 

Juni 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Sejak sore hari, para karyawan dan 

pejabat DAHANA berdatangan ke 

Ruang Singosari, Hotel Borobudur 

untuk mengambil tempat duduk dan 

bersantap makanan ringan sembari 

menanti para tamu VIP. Ramah tamah 

pun terlihat diantara para peserta yang 

telah lama tidak berjumpa setelah cuti 

bersama lebaran.

DAHANA mewisuda tiga lulusan terbaiknya.  Hadiyan Sumintaatmadja dengan jabatan terakhir sebagai 

komisaris utama.  Heri Heriswan dengan jabatan terakhir Direktur Teknologi dan Pengembangan, serta 

Untung Waluyo sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Budi Antono yang dilanjut dengan 

penyematan ID Card kepada Komisaris 

Utama yang baru Laksamana Madya 

TNI Agus Setiadji.

Kemudian, Hadiyan memberikan 

sambutan perpisahan kepada seluruh 

karyawan DAHANA, ia menyampaikan 

rasa terimakasih dan permohonan 

maafnya selama di DAHANA.  Lelaki 

yang menghabiskan waktunya di 

Tentara Nasional Indonesia ini pun 

menyampaikan rasa bahagianya turut 

menjadi bagian dari perusahaan plat 

merah yang bergerak di industri bahan 

peledak.

“Selama pengalaman saya sekolah, 

sekolah yang paling enak adalah 

sekolah di DAHANA,” ujar Hadiyan 

dalam sambutannya.

Hadiyan Sumintaatmadja diwisuda 

dengan jabatan terakhir sebagai 

komisaris utama.   Menurut catatan, 

Marsekal Madya TNI (Purn.) Hadiyan 

Sumintaatmadja lahir di Salatiga, 
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P
beliau adalah orang yang mampu 

membawa DAHANA lebih baik.  Berkat 

Pak Hadiyan kita memiliki orientasi 

pertahanan, beliau membantu kita 

mendapatkan proyek pengadaan 1.000 

bom untuk pertahanan,” ungkap Budi 

Antono.

Setelah itu, para peserta disajikan 

pemutaran video jejak langkah mantan 

Sekretaris Jendral Kementerian 

Pertahanan Marsekal Madya TNI 

(Purn) Hadiyan Sumintaadmadja. 

Kemudian prosesi wisuda kepada 

ayah dari tiga orang anak inipun 

dilaksanakan, penyerahan cindera 

mata dan penyematan cincin wisuda 

diberikan langsung oleh Direktur Utama 

pada 3 Maret 2014. Pada 4 Maret 

2014, Heri Heriswan diangkat menjadi 

Direktur Teknologi & Pengembangan 

hingga menyelesaikan masa baktinya 

pada 4 Maret 2019.  Selanjutnya, Heri 

dipercaya untuk menjadi salah satu 

direksi di PT Pindad (Persero).

Prosesi wisuda ketiga untuk Sekretaris 

Dewan Komisaris Untung Waluyo dan 

penyambutan Joko Purwanto.   Untung 

tercatat sebagai Sesdekom terlama 

yang pernah diemban di Dahana.  

Ditetapkan 1 Nopember 2014, Untung 

Waluyo yang pada saat itu berpangkat 

Kolonel menyelesaikan pengabdiannya 

pada 12 Mei 2019.   Pada saat di 

wisuda, pria yang hobby duren ini telah 

menyandang bintang satu alias Brigjen.

Acara ditutup dengan testimoni dari 

Dewan Komisaris yang diwakili oleh 

Rizky Feriyanto, Dewan Direksi oleh 

Bambang Agung, dan Holy Afifah 

mewakili Karyawan DAHANA, serta 

sumbangan tembang perpisahan oleh 

Dirut Budi Antono.

Kemudian, rombongan tamu VIP 

berdatangan, acara halal bi halal 

pun dimulai dengan santap malam 

bersama, diiringi dengan alunan melodi 

indah yang dibawakan oleh band 

penghibur, menambah hangat suasana 

pertemuan. Canda tawa dan bertukar 

kisah selama berlibur turut menghiasi 

jamuan halal bi halal.

Master of Ceremony (MC) mengambil 

microphone dan memulai acara.  

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono mendapat kesempatan 

pertama memberi sambutan.

“Sejak mendengar pidato perdana 

Pak Hadiyan, saya yakin bahwa 

Jawa Tengah, 5 Januari 1961.  Ia 

adalah seorang Purnawirawan perwira 

tinggi TNI-AU yang terakhir enjabat 

sebagai Sekjen Kemhan RI. Hadiyan, 

merupakan lulusan Akademi Angkatan 

Udara tahun 1983.  Secara ex officio, 

posisi Sekjen Kemhan akan diamanahi 

menjadi Komisaris Utama PT DAHANA 

(Persero).

Setelah prosesi wisuda dan 

penyambutan Komisaris Utama, acara 

dilanjutkan dengan prosesi wisuda 

Heri Heriswan dan penyambutan 

Wildan Wirdaman sebagai Direktur 

Teknologi dan Pengembangan yang 

baru. Jabatan terakhir Heri Heriswan 

di DAHANA adalah sebagai Direktur 

Teknologi & Pengembangan.  Heri 

Heriswan dapat dikatakan ‘produk’ 

asli Dahana karena meniti karier 

sejak awal di Dahana. Masuk Dahana 

pada 1 April 1992, berbagai posisi 

ditempati oleh Heri selama di Dahana.  

Posisi terakhirnya sebagai karyawan 

adalah Deputi Direktur Perencanaan 

Perusahaan  & Logistik yang berakhir 

Dahana Wisuda Dua Jenderal dan ‘Ekspor’ Direktur

Foto bersama seusai acara

Foto bersama jajaran Direksi dan Komisaris beserta Wisudawan
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enguatan ruang komunikasi 

di dunia digital kini 

menjadi sangat penting 

bagi perusahaan, ruang 

bercengkrama antara perusahaan 

dengan stakeholder baik dari kalangan 

konsumen, pemegang saham, hingga 

masyarakat secara umum maahui 

kabar perusahaan dengan mudah dan 

transparan melalui platform digital 

yang ada.

“Penguatan brand perusahaan dan 

produk melalui saluran digital menjadi 

teramat penting untuk meningkatkan 

business activity, apalagi di jaman 

milenial seperti sekarang ini,” ujar 

Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset 

Infobank dalam acara yang dihelat 

etelah selama sepekan 

melewati libur lebaran, 

karyawan PT DAHANA 

(Persero) sejak tanggal 

10 Juni 2019 sudah mulai beraktivitas 

kerja kembali.   Namun, Kegiatan pasca 

lebaran berupa Halal Bihalal baru 

digelar DAHANA pada Kamis, 13 Juni 

2019. Dimana hampir seluruh pejabat 

dan karyawan DAHANA khususnya di 

Kantor Manajemen Pusat (Kampus) 

DAHANA Subang, berkumpul dalam 

satu acara yang diselenggarakan di 

Gedung Bale DAHANA, Subang. 

Nampak hadir dalam acara ini anggota 

komisaris DAHANA, Direksi DAHANA 

beserta istri, dan puluhan alumni 

DAHANA, serta istri-istri karyawan 

DAHANA yang tergabung dalam 

organisasi Tataliwargi. Tumpah ruah 

ratusan karyawan DAHANA dari 

berbagai unit kerja ikut serta dalam 

kegiatan silaturahmi ini. Seperti 

semangat tema yang diangkat dalam 

P

S

“Media sosial Instagram maupun kanal 

media sosial lainnya sangat membantu 

Dahana dalam meningkatkan Brand 

Awareness kepada masyarakat 

dengan waktu yang relatif cepat dan 

biaya yang bisa dibilang minimal.  

Media Sosial juga membantu Dahana 

untuk lebih dekat dan keep in touch 

secara langsung dengan pelanggan 

dan masyarakat,” ungkap Juli Jajuli, 

Manager Humas dan Kelembagaan 

PT DAHANA (Persero). Pada proses 

penganugerahaan, PT DAHANA 

(Persero) diterima langsung oleh 

Direktur Utama Budi Antono. Setelah 

melalukan proses penyerahan piagam 

penghargaan, panitia dan para tamu 

undangan disuguhi dengan acara buka 

puasa bersama. (Yq)

disambut riuh riah pekikan semangat 

oleh karyawan.

Etos kerja dengan usaha dan semangat 

tinggi oleh semua komponen DAHANA 

terang Budi telah menghantarkan 

perusahaan DAHANA di tahun 2018 

meraih pencapaian target yang 

tinggi dan juga meraih beberapa 

penghargaan. “Alhamdulillah, kinerja 

PT DAHANA tahun 2018 kemarin 

memuaskan.   Laba bersih DAHANA 

tahun 2018 sebesar RP. 134 Milyar, naik 

dari tahun 2017 diangka Rp. 125 Milyar,” 

katanya.

“Tentunya ini tidak diraih dengan 

mudah.  Ada usaha dan kerja keras 

seluruh elemen Dahana didalamnya.  

Mulai dari karyawan, hingga para 

alumni yang telah meletakan pondasi 

perusahaan yang kuat.   Dengan 

kerendahan hati saya mengucapkan 

terima kasih. Semoga DAHANA ke 

depan lebih baik lagi.  Aamiin Yaa 

Robbal aalamiin,” ujar Budi Antono.

pada Kamis, 16 Mei 2019 di Hotel The 

Westin, Jakarta.

PT DAHANA (Persero) memiliki 

beragam platform digital seperti 

Instagram, Facebook, Twitter, Web, 

hingga portal berita. Selama ini, 

seluruh platform digital DAHANA diisi 

dengan kegiatan perusahaan hingga 

promosi produk-produk dari BUMN 

yang bergerak di bidang industri bahan 

peledak ini.

Penghargaan kepada DAHANA dan 

perusahaan lainnya, merupakan hasil 

riset yang diselenggarakan Isentia 

dengan menggunakan metode 

Monitoring Social Media sejak Januari 

hingga Desember 2018.

kegiatan ini yakni “Khilaf adalah Sifat, 

Memaafkan adalah kewajiban dan 

Kembali ke Fitri adalah Tujuan.”

Budi Antono, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) dalam 

sambutannya menuturkan ucapan 

selamat Idul fitri dan mohon maaf. 

“Saya mewakili jajaran manajemen 

DAHANA mengucapkan SELAMAT 

HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H, Mohon 

maaf lahir dan Batin,” ucapnya.

Selanjutnya, Budi pun menuturkan 

harapannya. Dengan kembalinya 

beraktifitas setelah melakukan liburan 

lebaran, etos dan semangat kerja 

harus tetap tinggi. “Setelah kita 

melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 

selama sebulan, dilanjutkan libur 

hari raya Idul Fitri selama seminggu.  

Semoga sekarang semangatnya 

lebih tinggi lagi,” ujar Budi seraya 

memberikan semangat dengan 

memekikan yel-yel DAHANA yang 

DAHANA Raih Penghargaan Digital Brand Awards Infobank

Halal Bihalal DAHANA 2019 

Dirut DAHANA : “Sekarang Semangatnya Harus Lebih 
Tinggi Lagi!”

PT DAHANA (Persero) dianugerahi penghargaan oleh majalah keuangan ternama Infobank dan 

Isentia sebagai partner risetnya, pada acara "8th Infobank Digital Brand Awards 2019" untuk Kategori 

kelompok BUMN dengan aset satu hingga dua setengah triliyun.

Acara Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh para Alumni Dahana, sebutan untuk pensiunan Dahana, yang 

datang dari Tasikmalaya.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) menerima penghargaan Digital Brand Award

Foto Bersama Direksi PT DAHANA (Persero) bersama para alumni



awal perjalanan. Suara kicauan burung 

dan gemuruh ranting pohon akan 

menemani perjalanan saat menyusuri 

jalan setapak memasuki hutan. 

Sebelum sampai di Curug Cileat, 

selama perjalanan kita akan melewati  

tiga buah curug, dimana kita bisa 

melakukan istirahat sejenak.

Setibanya di air terjun Cileat, kita 

akan disambut oleh tiupan angin dan 

hempasan air yang sangat segar. 

Pemandangannya indah, air deras 

jatuh dari bukit dan sekelilinginya 

adalah bukit bebatuan yang ditumbuhi 

pepohonan hijau. Lelahnya perjalanan, 

terbayar sudah dengan keindahannya.

Untuk menikmati keindahan air terjun 

Cileat kita hanya perlu membayar tiket 

Rp.10.000,- Bagi yang pertama kali 

berwisata kesini, baiknya memakai 

jasa tour guide yang biasa ditawarkan 

oleh pengelola. Hal ini selain menjadi 

petunjuk jalan, diperjalanan kita akan 

mendapat berbagai informasi menarik 

tentang Curug Cileat. (SYA)

ringan untuk sekedar ngemil menemani 

waktu santai atau tengah bekerja. 

Makanan ringan ini adalah keripik dan 

kerupuk. Keripik nanas merupakan 

irisan kecil buah nanas yang dibuat 

menjadi kering. Rasanya manis namun 

sedikit asam sebagaimana rasa buah 

nanas pada umumnya.

Begitu juga dengan kerupuk nanas. 

Buah nanas diolah dan dicampur 

dengan bahan kerupuk, kemudian 

digoreng. Rasanya kriuk gurih namun 

terasa sedikit manis, hal ini dikarenakan 

bahan baku nanas, buah yang cukup 

manis. 

Makanan cemilan olahan buah nanas 

yang dibuat oleh Alam Sari ini bisa 

menjadi salah satu alternatif  oleh-oleh 

makanan khas Subang. Produknya 

sudah tersebar di beberapa gerai 

makanan oleh-oleh di Kabupaten 

Subang. Sentra oleh-oleh Serba Nanas 

Alam Sari sendiri berada di Kampung 

Simpang, Desa Tambak Mekar, 

Kecamatan Jalan Cagak, Subang. (SYA)

esona alam di Kabupaten 

Subang begitu indah. 

Beragam destinasi wisata 

pun melimpah. Subang 

memiliki keunggulan tiga dataran 

berupa dataran pantai, dataran 

rendah dan dataran tinggi.  Nah, 

dataran tingginya berada di Subang 

bagian selatan dengan menawarkan 

berbagai panorama alam yang menjadi 

primadona wisatawan. Lanskapnya 

mulai dari perkebunan, hutan, 

pemandian air panas, gunung, sungai 

dan air terjun atau curug.

Wisata alam ini sangatlah diminati.   

Pengunjung dapat merasakan sensasi 

alam terbuka hijau dengan udara sejuk 

dirasakan mampu menghilangkan 

kepenatan. Di Kabupaten Subang kita 

bisa memilih beberapa tempat wisata 

alam yang diinginkan.

Bagi penyuka tantangan, berwisata 

dengan track Panjang tidak salahnya 

bila mencoba sensasi sebuah curug 

tertinggi di Kabupaten Subang yaitu 

uah nanas, buah segar yang 

kaya dengan vitamin ini 

merupakan buah khas yang 

dimiliki Kabupaten Subang, pasalnya 

nanas menjadi komoditas buah hasil 

pertanian terbesar.  Perkebunan nanas 

berada  di dataran tinggi sebelah 

selatan Kabupaten Subang.

Buah nanas selain menjadi buah tangan 

juga  dapat diolah menjadi berbagai 

jenis makanan. Tidak sedikit kelompok 

tani atau UKM yang membuat makanan 

olahan nanas menjadi makanan 

cemilan, seperti yang dilakukan oleh 

brand UKM yang bernama Alam 

Sari, dimana nanas menjadi bahan 

baku pembuatan makanan cemilan 

tradisional, seperti dodol dan wajik.

Dodol dan wajik nanas rupanya 

sangat diminati, tidak sedikit yang 

menggandrungi dodol wajik nanas 

buatan Alam Sari.  Selain rasanya 

manis, legit, aroma nanasnya pun 

sangat memikat. Imaroh pemilik usaha 

Alam Sari menerangkan, sudah sejak 

tahun 1997 dirinya membuat olahan 

dodol wajik nanas, kemudian tahun 

2005 ia pun berkreasi membuat olahan 

makanan jenis lainnya dengan bahan 

dasar nanas.

Sirup nanas, dengan rasa khasnya 

sangat nikmat dan cocok diminum 

dengan batu atau air es.  Tenggorokan 

akan terasa segar dan manis nanasnya 

sangat terasa.   Sirup nanas buatan 

Curug Cileat. Curug yang memiliki 

ketinggian sekitar 100 meter. 

Air terjun ini secara administratif 

berada di Desa Cupunagara Kecamatan 

Cisalak, namun lebih mudah diakses 

melalui Dusun  Cibago, Desa Mayang.  

Jarak dari Subang kota ke lokasi air 

terjun berjarak sekitar 37 Km. 

Curug Cileat memiliki panaroma indah 

dan masih alami. Keberadaannya di 

kaki Gunung Canggak kawasan hutan 

belantara milik Perum Perhutani 

membuat air dan suhu udara di 

kawasan ini terasa dingin. Untuk 

bisa menikmati keindahan air terjun 

tertinggi di Subang ini kita harus 

melakukan perjalanan panjang. Dari 

pintu tiket masuk, kita harus rela 

berjalan kaki sekitar 5 km.

Perjalanan panjang yang dilalui 

dirasa tidak  akan begitu melelahkan, 

sebab selama perjalanan kita bisa 

menikmati keindahan alam dan udara 

segar. Hijaunya pepohonan dan 

pematang sawah menjadi suguhan 

Alam Sari ini dibandrol denga harga 

sekitar Rp. 20.000,-/botol.

Selain sirup,  olahan nanas juga dibuat 

menjadi Jus Nanas dalam kemasan cup.  

Minuman ini tidak begitu merepotkan 

seperti sirup nanas, dengan bentuk 

kemasan cup sangat memudahkan kita 

untuk menikmati minuman jus nanas. 

Jus ini dijual dengan harga sekitar 

Rp.18.000,-/dus.

Olahan nanas Alam Sari yang juga 

banyak peminatnya adalah coklat 

nanas. Coklat yang dipadukan dengan 

buah nanas menjadi makanan yang 

sangat digemari kalangan muda 

maupun tua. Tidak sedikit yang 

ketagihan dengan coklat ini. Tekstur 

luarnya nampak jelas coklat, namun 

ketika digigit rasa nanasnya terasa di 

lidah, serat nanasnya pun begitu terasa, 

rasa nikmatnya begitu berbeda. Satu 

pack coklat nanas ini dijual dengan 

kisaran harga Rp. 20.000,-

Alam Sari juga memiliki varian makanan 

olahan nanas lainnya berupa makanan 

Sensasi Cemilan Nanas Alam SariCileat, Curug Tertinggi di Kabupaten Subang
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

i ujung tapal batas  

sebelah timur tanah 

PT DAHANA (Persero) 

berdiri bangunan tua 

peninggalan PT Perkebunan Nusantara 

VIII. Bangunannya masih khas dengan 

rupa dan bentuk bangunan kuno. Di 

sekelilingnya terhampar rumput hijau 

yang masih luas ditumbuhi beberapa 

pohon buah seperti rambutan, mangga 

dan pepaya.

Pada bangunan inilah perusahaan 

bahan peledak DAHANA, membangun 

sebuah taman bacaan. Taman Canda, 

begitu menyebutnya, akronim dari 

Taman Bacaan Dahana. Taman Canda 

resmi didirikan pada 17 Agustus 2018, 

dibangun sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial  perusahaan terhadap 

lingkungan sekitar.

Dalam pendiriannya, DAHANA 

menggandeng PT Balai Pustaka 

membangun taman canda. Jadi sangat 

ekerja di dunia tambang 

memiliki resiko yang begitu 

tinggi, salah satunya 

berhadapan dengan 

bahan peledak dalam proses drilling 

dan blasting di lapangan.   Pekerjaan 

ini memiliki potensi mengakibatkan 

luka berat bahkan kehilangan nyawa.  

Para pekerja tambang juga biasanya 

bekerja di lahan berbatu yang tinggi 

serta memiliki potensi kecelakaan yang 

mesti diantisipasi oleh perusahaan.  

Silvy Zahara, merupakan karyawan 

DAHANA yang siap sedia memastikan 

keselamatan para pekerja DAHANA di 

lokasi tambang tempatnya bertugas.

Sehari-harinya, perempuan Safety 

Officer PT DAHANA (Persero) ini 

memastikan penerapan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) terlaksana 

dengan baik. Sejak proses perencanaan 

program, pengawasan pelaksanaan 

K3, hingga Evaluasi dan pelaporan K3 

semua dilakukannya agar para pekerja 

tetap aman, sehat, dan selamat dari 

potensi masalah yang ada. 
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Cikamurang Km.12, Sadawarna, Cibogo, 

Subang. Salah seorang pembimbing 

mahasiswa, Puri Ramdani kepada Dfile 

menuturkan kedatangannya ke Taman 

Canda untuk melakukan pemotretan 

foto.

“Tanggal 17 Mei nanti bertepatan 

dengan hari buku nasional, rekan-

rekan mahasiswa mendapat tugas 

mengkampanyekan hari buku, melalui 

foto, dan taman canda dianggap tepat 

untuk lokasi pemotretannya,” ungkap 

Puri . (12/5/2019)

Mereka pun nampak asyik berfoto 

ria, dengan berbagai gaya sambil 

memegang buku-buku koleksi taman 

canda, berfoto di dalam taman 

canda maupun di area taman yang 

asri dan hijau. Kameraman tampak 

apik mengarah gaya, seakan ingin 

menghasilkan gambar sebuah ajakan 

“Ayo membaca buku!”. (SYA)

tambang, meski Silvy bercerita 

seringkali dilanda kerinduan untuk 

pulang ke kampung halaman saat 

ditanya ibunda 'kapan pulang?' dalam 

percakapan via smartphone.

Meski jauh dari keluarga, penyuka 

warna biru ini tetap fokus dalam 

melaksanakan tugasnya. Akibat 

baiknya Sumberdaya dan Teknologi 

DAHANA diantaranya juga kerja Safety 

Officer seperti yang dilakukan Silvy, 

DAHANA terus mendapat kepercayaan 

dari PT MPP dengan empat kali kontrak 

berturut-turut, dengan pencapaian ini, 

Silvy berharap DAHANA terus maju.

"Harapannya agar DAHANA bisa 

menjadi yang terbaik dalam industri 

bahan peledak dan jasa peledakan, 

juga dapat berkontribusi lebih banyak 

lagi kedepannya untuk bangsa dan 

negara. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin," 

tutup perempuan kelahiran Jambi ini.

lumrah bila saat ini koleksi bacaan 

taman canda lebih didominasi buku-

buku terbitan Balai Pustaka. 

Keberadaan Taman Canda pun 

menjadi pusat perhatian, mulai 

anak-anak, pelajar  serta mahasiswa. 

Meski berlokasi di ujung batas kota 

kabupaten Subang, Taman Bacaan 

DAHANA menjadi secercah harapan 

gerakan literasi untuk meningkatkan 

minat baca masyarakat.

Tidak sedikit orang yang mendukung 

keberadaan taman canda, salah 

satunya datang dari puluhan 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Subang, yang ingin ikut 

serta mensosialisakan taman canda 

melalui foto yang nantinya akan disebar 

di media sosial. 

Pada minggu 12 Mei 2019, mereka 

pun berkunjung ke Taman Canda, 

yang berlokasi di Jl. Raya Subang-

Selain itu, secara teknis Silvy 

memberikan safety briefing, 

memecahkan isu-isu K3, dan memberi 

pengarahan operasional di lapangan 

sudah menjadi rutinitas perempuan 

yang hobi menonton ini. Silvy 

bergabung ke PT DAHANA (Persero) 

sejak Februari 2017,  dan langsung 

ditempatkan di site milik PT Mega 

Prima Persada (MPP) yang terletak 

di Loa Kulu, Kutai Kertanegara, 

Kalimantan Timur. Hingga saat ini ia 

menilai DAHANA telah memberikan 

yang terbaik bagi customer.

"Sebenarnya apa yang dijalankan 

sekarang di site MPP sudah baik, jadi 

harapannya bisa dipertahankan, tetap 

semangat, jaga kekompakan, dan 

selalu menerapkan safety dimanapun 

berada," pesan Alumnus Fakultas 

Teknik Pertambangan Unsri ini.

Bekerja di dunia tambang merupakan 

kebahagiaan tersendiri untuk 

Silvy.  Baginya, masih sangat jarang 

perempuan yang bekerja di dunia 

Berfoto Ria di Taman Canda DAHANA

Silvy Zahara, Safety Officer Wanita 

Bebas berekspresi di Taman Canda Dahana



PT DAHANA (Persero) atau “DAHANA” adalah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang 
industri strategis yang memberikan layanan bahan 
peledak terpadu untuk Sektor Pertambangan 
Umum, Kuari dan Konstruksi, Minyak dan Gas 
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 1966 di Tasikmalaya, Jawa Barat.  Setelah 

itu pada 1973 diresmikan menjadi Perusahaan Umum 

(Perum) 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, Pabrik ANFO, Pabrik 

Detonator Electric dan Non-Electric, Pabrik Ammonium 

Nitrate Solution, Pabrik Booster, Pabrik Nitrogliserin, 

Filling Bomb.  DAHANA juga memiliki fasilitas Pusat 

Logistik Berikat (PLB),  Bonded Magazine dan On-site 

Plant (OSP) serta mengoperasikan Mobile Manufacturing 

Truck (MMT) di berbagai lokasi tambang.

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 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018

Kedepannya, DAHANA ingin melayani negeri lebih baik 

dengan menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan 

industry pertahanan di tanah air. SERVING THE NATION 

BETTER!

Pada 2012, DAHANA menyelesaikan pembangunan 

fasilitas pengembangan dan manufaktur terbesar di 

ASEAN yang dinamakan Energetic Material Center 

(EMC) berlokasi di Subang, Jawa Barat.


