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D-MAIN

Pembangunan pabrik atas lahan seluas 

6 hektar di kawasan industri milik 

PT Kaltim Industrial Estate (KIE) ini 

ditargetkan selesai dalam waktu 30 

bulan.   Pabrik ini memiliki kapasitas 

produksi 75 ribu ton per tahun dengan 

komposisi produk Amonium Nitrat 

dan Asam Nitrat.  Total investasi 

pembangunan pabrik AN mencapai 

lebih kurang 1,1 Triliyun Rupiah yang 

T Kaltim Amonium 

Nitrat (KAN) melakukan 

sosialisasi pembangunan 

Pabrik Amonium Nitrat 

di Bontang.  Sosialisasi kepada 

masyarakat dan unsur terkait  di 

Bontang itu dilaksanakan pada Rabu, 

8 Januari 2020 di Grand Equator Hotel 

dan dihadiri juga oleh perwakilan 

Pemerintah Kota Bontang.

PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) perusahaan patungan kerjasama antara PT DAHANA (Persero) dengan 

PT Pupuk Kalimantan Timur akan membangun pabrik baru di Bontang Kalimantan Timur. Pabrik tersebut 

memiliki kapasitas produksi 75 ribu ton per tahun dengan komposisi produk Amonium Nitrat dan Asam 

Nitrat, untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) 

merupakan perusahaan patungan 

kerjasama antara PT DAHANA 

(Persero) dengan PT Pupuk Kalimantan 

Timur.  Sesuai hasil tender yang telah 

dilaksanakan, pembangunan pabrik 

akan dikerjakan oleh konsorsium 

PT Wijaya Karya (Persero)-SEDIN 

Engineering sebagai kontraktor 

pelaksana pembangunan Pabrik 

Amonium Nitrat tersebut.

Lakukan Sosialisasi, PT KAN Mulai Pembangunan
Pabrik AN di Bontang

P

Paparan dari pemateri sosialisasi
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bangsa ini, karena kemandirian industri 

pertahanan sangat penting bagi 

kedaulatan negara.

Sementara itu, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono 

mengatakan bahwa perusahaannya 

bersama PT Pupuk Kalimantan Timur 

telah melakukan studi banding dan 

kajian berbagai aspek seperti pasar, 

teknologi, peraturan perundangan, 

ketersediaan bahan baku dan 

sebagainya yang dibantu oleh 

didapat dari kredit investasi BUMN 

Perbankan ekuitas masing-masing 

pemegang saham.

Direktur Utama PT Kaltim Amonium 

Nitrat Bimo Noesantoropoetro 

mengatakan bahwa pembangunan 

pabrik AN di Bontang ini untuk 

memenuhi kebutuhan Amonium Nitrat 

dalam negeri.

“Diharapkan, dengan dibangunnya 

pabrik ini dapat memenuhi kebutuhan 

amonium nitrat dalam negeri sebagai 

bahan baku bahan berenergi tinggi dan 

turunannya,” ungkapnya.

Masyarakat Indonesia layak berbangga, 

karena sesaat lagi bangsa ini akan 

memiliki Pabrik Amonium Nitrat 

yang akan menjadi penunjang bagi 

kemandirian ekonomi di bidang industri 

bahan peledak yang dikelola dan 

dimiliki secara mandiri oleh perusahaan 

BUMN. Pabrik Amonium Nitrat sendiri 

sudah menjadi mimpi 30 tahun 

Para peserta sosialisasi saat menyimak paparan 
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Timur, dengan kapasitas hingga 75.000 

ton AN pertahunnya. Ini diharapkan 

mampu menumbuh-kembangkan 

turunan industri lainnya, menghemat 

devisa dari impor AN, menciptakan 

nilai tambah produk dalam negeri, 

dan tentunya menciptakan lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat 

Indonesia utamanya masyarakat 

Bontang.

konsultan independen bereputasi 

internasional.

“Untuk mendapatkan teknologi proses 

produksi AN yang handal dan terbukti, 

PT DAHANA (Persero) dan PT Pupuk 

Kalimantan Timur telah menggandeng 

BPPT yang membantu perusahaan 

dalam menilai dan mengkaji berbagai 

aspek terkait pemilihan teknologi AN 

serta merekomendasikan teknologi 

yang tepat yang akan dipakai dalam 

pabrik AN yang akan dibangun 

tersebut,” ujar Budi Antono.

Berdasar kajian yang dilakukan secara 

seksama, Pabrik Amonium Nitrat akan 

dibangun di Bontang, Kalimantan 

 Para pemateri saat sosialisasi
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tetapi perusahaan tetap harus melalui 

satu pintu yakni Disnaker. Sebab, itu 

tertuang dalam Perda 10/2008 tentang 

Rekrutmen Tenaga Kerja. Isinya kuota 

untuk tenaga lokal ialah 75 persen. 

“Regulasi harus tetap kami laksanakan,” 

kata Hadi.  

Sebagaimana diketahui, PT Wika 

merupakan perusahaan yang ditunjuk 

sebagai kontraktor pelaksana 

pembangunan pabrik amonium nitrat 

milik Dahana – PKT. 

Adapun perihal perizinan dalam hal 

pembangunan pabrik telah terpenuhi. 

Perizinan tersebut meliputi izin prinsip 

yang terbit pada 6 Mei 2019. Disusul 

dengan izin site plan rekomendasi dari 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota (PUPRK) Bontang pada 10 

Juni 2019. Selanjutnya secara bertahap 

izin lingkungan, izin mendirikan 

bangunan (IMB), dan izin prinsip 

pemanfaatan lahan. 

Acara sosialisasi pembangunan pabrik 

ini juga untuk menepis kekhawatiran 

warga, terutama warga Loktuan dan 

Guntung seiring bakal dimulainya 

pembangunan dan produksi pabrik 

amonium nitrat. Mereka berharap 

warga yang berada di buffer zone 

mendapatkan prioritas untuk tenaga 

kerja yang dipakai. Terutama saat 

kontraktor yakni PT Wijaya Karya 

dan SEDIN Engineering memulai 

pembangunan pabrik. 

Ketua LPM Loktuan Haris Hafid 

meminta kepada pimpinan perusahaan 

agar mengutamakan pekerja dari 

warga dua kelurahan ini. Alasannya 

ialah lokasi pembangunan pabrik dekat 

dengan permukiman warga. Akibatnya 

efek yang ditimbulkan pun berimbas 

langsung ke masyarakat. 

“Minta jaga komitmen yang sudah 

dibangun awal saat sosialisasi 

sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu Project Manager PT 

WIKA Hadi mengatakan warga di dua 

kelurahan itu nantinya diprioritaskan 

dalam seleksi rekrutmen kerja. Akan 

Penyerahan bingkisan kepada peserta sosialisasi yang beruntung
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D-NEWS

Jabodetabek banjir untuk memberikan 

bantuan kepada warga terdampak. 

Namun banjir ternyata turut menutup 

jalan tol dengan air. Selain Subang, PT 

DAHANA (Persero) membuka posko 

banjir di Mess DAHANA Jakarta, yang 

berada di Jalan Tebet Barat dalam VII 

No, 98. Jakarta Selatan.

“Pusat posko berada di Mess Tebet, 

dan dikirim melalui Adhi Karya di Pasar 

Minggu,” ujar Eman.

Menurut Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 

banjir yang menerjang wilayah 

Jabodetabek ini awal tahun ini 

merupakan yang terparah dalam 

rogram Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL) 

PT DAHANA (Persero) 

menyerahkan bantuan berupa 

kasur dan alas tidur kepada korban 

banjir Jabodetabek melalui PT Adhi 

Karya (Persero), bantuan diserahkan 

langsung oleh Ketua PKBL Eman 

Suherman, Kamis Malam, 2 Januari 

2020.

Barang bantuan tersebut berangkat 

dari Subang sejak Rabu sore, namun 

karena terkendala banjir bantuan dari 

perusahaan bahan peledak tersebut 

sempat tertahan selama berjam-jam 

di tol Cikarang. Setelah melalui 30 jam 

perjalanan, barang bantuan tersebut 

akhirnya sampai di Kantor Adhi Karya, 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Saya kejebak macet di Tol Cikarang,” 

ujar Eman Suherman.

Badan Usaha Milik Negara memberikan 

bantuan sesuai dengan arahan dari 

kementerian dan koordinasi Badan 

Penanggulangan Bencana Nasional 

(BNPB), barang bantuan yang berada 

di Adhi Karya termasuk dari DAHANA 

akan didistribusikan kepada warga 

terdampak banjir di wilayah Jakarta 

Selatan.

PT DAHANA (Persero) sudah bersiap-

siap sejak hari pertama wilayah 

Menerobos Banjir, DAHANA Salurkan Bantuan

P

Sempat 30 Jam Terjebak Macet, DAHANA Berikan Bantuan Banjir Jabodetabek.  Selain itu, milenial Dahana 

juga memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Banten Selatan.

Penyerahan bantuan Dahana oleh Ketua PKBL (kaos putih)



24 tahun ke belakang. Curah hujan 

tahun 2020 mencapai 377 milimeter, 

jauh jika dibandingkan dengan tahun 

2007 dengan dengan rekor curah 340 

milimeter.

Akibat banjir, jalan-jalan protokol di 

Jakarta terendam, akses transportasi 

warga pun terganggu, beberapa jalur 

TransJakarta, KRL, hingga Bandara 

Halim Perdana Kusuma turut terndam. 

Selain itu, hujan yang terus turun di 

wilayah Jabodetabek ini membuat 

31.323 warga dari 158 kelurahan 

mengungsi.

Millenial DAHANA Serahkan Bantuan 

Korban Banjir Bandang Lebak Banten

Millenial DAHANA PT DAHANA 

(Persero) yang tergabung dalam 

Komunitas Alena, Yes! menyerahkan 

bantuan untuk korban bencana alam di 

Banten melalui posko Relawan Jabar 

Bergerak, Kamis, 16 Januari 2020 

di Cipanas, Lebak, Banten. Bantuan 

diberikan oleh perwakilan Millenial 

DAHANA Ericka Noviananda kepada 

Nizar Bontot sebagai ketua tim relawan 

Jabar Bergerak.

Bencana alam berupa longsor dan 

banjir bandang menimpa masyarakat 

yang berada di kawasan Lebak dan 

Bogor. Rumah, jalan, dan penghidupan 

masyarakat hancur tersapu derasnya 

air. Banjir bandang pun melenyapkan 

dua RT di Desa Banjarsari tanpa 

menyisakan apapun. Sebanyak 17.200 

atau 4.368 Kepala Keluarga terpaksa 

tinggal di pengungsian.

Posko Relawan Jabar Bergerak 

merupakan inisiatif dari mahasiswa-

mahasiswi Jawa Barat.  Letak posko 

sangat strategis karena berada di 

antara dua lokasi banjir bandang 

sehingga menjadi pertimbangan 

Ericka dan kawan-kawan memutuskan 
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Ericka juga menyampaikan, hingga saat 

ini akses jalan untuk distribusi bantuan 

masih sulit dilewati, jalan menuju posko 

pengungsian dipenuhi lumpur hingga 

sebetis orang dewasa. Ketika sampai di 

posko relawan Jabar Bergerak, ia dan 

tim langsung membuat list kebutuhan 

berdasarkan informasi dari posko 

pengungsian untuk menjamin distribusi 

yang merata kepada korban.

Hingga saat ini, warga yang terlalu 

lama berada di pengungsian masih 

membutuhkan banyak bantuan dari 

masyarakat terutama makanan. Sekitar 

1.000 rumah warga mengalami rusak 

berat bahkan rata dengan tanah. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Banten  sendiri telah membuka 

delapan posko pengungsian yang 

tersebar di berbagai wilayah bencana.

penyaluran bantuan Millenial DAHANA 

kepada Posko Jabar Bergerak.

"Lokasi posko ini sangat strategis, 

karena bisa memberi bantuan ke dua 

lokasi bencana," ujar Ericka.

Millenial DAHANA sudah bergerak 

menggalang dana dari karyawan 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak itu sejak 

tanggal 3 Januari 2020 di Kampus 

DAHANA dan juga Kantor Jakarta. 

Kemudian, dana yang terkumpul 

dibelikan sesuai dengan kebutuhan 

para pengungsi korban banjir bandang 

sebagaimana rekomendasi posko 

relawan Jabar Bergerak.

"Bantuan diberikan sesuai dengan 

rekomendasi tim posko. yakni kasur 

lipat, minyak goreng, kecap, gula, 

garam, sarung, sendal jepit, biskuit bayi, 

biskuit dewasa, dan pakaian dalam," 

ungkap Ericka.

Milenial Dahana menyerahkan bantuan di lokasi bencana
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D-EXCELLENT

nit PKBL PT DAHANA 

(Persero) menggelar 

pelatihan E-commerce 

dan Pembukuan untuk 

pelaku usaha UMKM yang sudah 

tergabung ke dalam Mitra Binaan 

Dahana.  Bekerja sama dengan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(PLUT KUMKM) Kabupaten Subang, 

pelatihan diselenggarakan pada hari 

Kamis, 19 Desember 2019 di Gedung 

Diklat Kampus Dahana dan diikuti oleh 

puluhan peserta yang merupakan Mitra 

Binaan Dahana.

U
bersama menjadi lebih baik lagi,” ujar 

Asmorohadi berharap.

Pelatihan sendiri dibagi menjadi tiga 

sesi.  Sesi pertama berupa pelatihan 

dasar akuntansi dan pencatatan 

keuangan dasar.  Sesi kedua teknik 

fotografi produk, dan sesi ketiga 

diisi materi teknik penjualan secara 

E-Commerce.

Pada sesi pertama dan kedua, team 

PLUT KUMKM memberikan pelatihan 

tentang dasar dasar akuntansi 

dan pencatatan keuangan. Dalam 

Pelatihan dibuka oleh Direktur 

Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi.  Dalam 

sambutannya, Asmorohadi 

berharap semoga pelatihan ini bisa 

mengembangkan usaha para Mitra 

Binaan Dahana.

“Silahkan manfaatkan pelatihan yang 

kami adakan, pelajari sebaik mungkin 

apa yang pemateri sampaikan. 

Semoga dengan diadakannya 

pelatihan ini, usaha bapak dan ibu bisa 

berkembang pesat sehingga Dahana 

dan usaha bapak-ibu bisa berkembang 

Bantu UMKM, DAHANA Berikan Pelatihan E-commerce

Pelatihan ini sebagai bentuk pendampingan Dahana sebagai upaya agar 

mitra binaan dapat tumbuh dan berkembang.

E

Foto bersama peserta bersama Direktur Keuangan & SDM 



materinya, Dian Herdiana, S.Pt  

memberikan pengarahan mengenai 

cara-cara pencatatan keuangan agar 

memudahkan para pelaku UMKM 

dalam pengelolaan keuangan usahanya.  

Dengan pencatatan yang baik nantinya 

lebih mudah dalam pengawasan keluar 

masuknya uang modal usaha.

Memasuki sesi kedua, para peserta 

diajarkan mengenai teknik-teknik 

fotografi produk yang diajarkan oleh 

Budiana Yusuf, S.Tp.  Pada sesi kedua 

ini, para peserta begitu antusias 

mempelajari tentang Teknik-teknik 

fotografi dan diperkenankan untuk 

praktek langsung memfoto produknya 

dengan menggunakan studio mini yang 

sudah disediakan sebelumnya.

Budiana sendiri mengatakan 

bahwa fotografi produk ini sangat 

mempengaruhi sekali dalam penjualan 

terutama sebagai media promosi di 

sosial media atau aplikasi E-Commerce 

yang belakangan ini semakin marak.

“Foto produk dizaman sekarang ini 

lebih efektif sebagai media promosi, 

karena menurut penelitian, sebuah 

foto lebih efektif menstimulasi otak 

calon konsumen agar tertarik  dari 

pada melalui kata kata atau tulisan,” 

ungkap Budiana didepan para peserta 

pelatihan.

Sementara pada sesi terakhir,  Sandy 

Hallymansyah, S.Kom mengajarkan 

para peserta untuk memasarkan hasil 

produk usahanya melalui media-media 

E-Commerce sehingga jangkauan 

pemasaranya bisa semakin luas.

Moh. Faizal Fajri, salah satu peserta 

pelatihan berharap pelatihan ini bisa 

rutin diadakan, sehingga para pelaku 

UMKM tidak kebingungan dalam hal 

pemasaran produknya.

“Saya berharap pelatihan seperti ini 
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Yuni Agus Setiawan.  Agus berpesan 

kepada para peserta pelatihan untuk 

selalu sabar dalam mengembangkan 

usahanya. 

“Dalam berusaha, jangan lupakan ridho 

dari orang tua karena dalam mencapai 

kesuksesan itu 99 persen bisa dicapai 

melalui usaha dan 1 persen lagi melalui 

Ridho Allah SWT.  Sedangkan Ridho 

Allah sendiri bisa didapat melalui 

Ridho orang tua kita,” ujar Yuni Agus 

berpesan kepada para peserta yang 

hadir. (rmt)

bisa rutin dilakukan, sehingga kami 

para pelaku UMKM tidak kebingungan 

lagi memasarkan hasil produk kami.  

Selama ini kami memasarkan hasil 

produk kami secara konvensional, 

semoga setelah mengikuti pelatihan 

ini pemasaran kami bisa semakin 

luas dengan melalui media promosi 

E-Commerce,” ungkapnya.

Pelatihan ditutup dengan pesan-

pesan motivasi yang disampaikan oleh 

Senior Manager Legal & Komunikasi 

Perusahaan PT DAHANA (Persero), 

peserta sedang praktek teknik photografi

Suasana pelatihan
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D-EXCELLENT

produk) yang memberikan nilai tambah 

bagi produk-produk mitra binaan 

PKBL DAHANA. Selain manajemen dan 

packaging, peserta pun mendapatkan 

pembekalan materi e-commerce 

sebagai bentuk pasar baru yang 

telah mengubah perilaku berbelanja 

masayarakat.

Sekitar 20 mitra PKBL DAHANA 

yang hadir saling bertukar informasi, 

pengalaman, dan belajar bersama. 

Eman Suherman pun menaruh 

harapan agar para peserta dapat 

mengembangkan usahanya dan 

menjadi pemenang pada persaingan 

pasar yang semakin ketat dan telah 

berubah.

“Pelatihan disamping sebagai 

bentuk pembinaan kepada Mitra, 

juga memberikan tambahan bekal 

ilmu untuk mitra dalam menghadapi 

kompetisi usaha yang makin ketat 

melalui pengetahuan manajemen dan 

ilmu marketing secara online,” harap 

Eman. (yz)

T DAHANA (Persero) sesuai 

dengan motto Serving 

The Nation Better terus 

melakukan pembinaan 

kepada masyarakat yang tergabung 

dalam Mitra PKBL DAHANA. Dalam 

persaingan usaha yang sudah sampai 

di tingkat kabupaten kota, DAHANA 

mempersiapkan para mitranya untuk 

mampu bersaing dan menghasilkan 

produk-produk unggulan dengan 

manajemen serta kemasan yang sesuai 

dengan perkembangan pasar. 

Para peserta yang terdiri dari kategori 

industri, perdagangan, dan jasa 

sebelumnya telah mendapatkan modal 

dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya 

dengan PKBL DAHANA. Pembinaan 

kali ini ditujukan pada peningkatan 

kapasitas mitra binaan agar mampu 

bersaing menghadapi pasar lokal yang 

semakin ketat, serta mampu meluaskan 

jejaring pasarnya di dunia internasional. 

Oleh sebab itu, pelatihan ini diisi 

dengan materi manajerial perusahaan 

serta pengetahuan kemasan produk 

yang siap terhadap perubahan dan 

perkembangan pasar.

 “PKBL DAHANA ingin para mitra 

binaan ini naik kelas,” ujar Eman 

Suherman Ketua PKBL DAHANA dalam 

sambutannya.

Acara ini mendatangkan beberapa 

narasumber berpengalaman di 

wilayah Provinsi Jawa Barat umumnya 

dan Tasikmalaya secara khusus. 

Salah satunya adalah Wini Nurasih 

Kurniawati, seorang perempuan 

pengusaha yang telah berhasil menarik 

perhatian buyer luar negeri atas produk 

dan manajemen perusahaan yang 

maju. Wini bercerita kepada peserta 

bagaimana proses perusahaannya 

sanggup maju hingga meraih omset 

ratusan juta perbulannya. 

Selain Wini, PT DAHANA (Persero) 

turut mendatangkan Teti Wartika 

sebagai Ketua UMKM Tasikmalaya 

untuk memberikan peserta 

pengetahuan packaging (kemasan 

DAHANA Mendorong Mitra Binaan PKBL Naik Kelas

P

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) DAHANA menyelenggarakan program 

pembinaan untuk mitranya yang berada di Kota Tasikmalaya. Acara ini berlangsung pada 

Senin Pagi, 30 Desember 2019 di Rumah Kreatif BUMN BRI Tasikmalaya.

N

Para peserta berfoto bersama
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D-NEWS N

umas PT DAHANA (Persero) 

menggelar acara Media 

Gathering pada Rabu, 8 

Januari 2020 di Fave Hotel 

Subang.  Puluhan awak media yang 

berada di Subang dan sekitarnya 

menghadiri acara rutin yang biasa 

diselenggarakan oleh Humas Dahana 

ini.  Kali ini, tema yang diangkat adalah 

Membangun Harmoni Kebersamaan.

Senior Manager Legal & Komunikasi 

Perusahaan  PT DAHANA (Persero) 

Agus Setiawan dalam sambutannya 

mengucapkan terima kasih kepada 

para awak media.  Ia mengatakan 

bahwa hubungan Dahana dengan 

media di Subang sangat baik.

“Terima kasih banyak telah hadir disini, 

jangan sungkan untuk mengkonfirmasi 

jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan,” 

ungkapnya.

Acara media gathering ini diisi juga 

dengan paparan penyegaran profil 

perusahaan dan produk bahan peledak 

Dahana.  Juli Jajuli, Manager Humas & 

Kelembagaan PT DAHANA (Persero) 

yang memberikan paparan juga 

B

para jurnalis beradu pantun disela-sela 

acara tersebut.  Para awak media yang 

keseharianya bekerja sebagai jurnalis 

mendapatkan tantangan dari Manager 

Humas dan Kelembagaan PT DAHANA 

(Persero) Juli jajuli untuk beradu 

pantun. Sebanyak lima pantun telah 

disediakan dalam kertas terpisah untuk 

dibacakan peserta ‘uji nyali’ tersebut.

Suasana pun semakin gemuruh 

oleh teriakan para awak media yang 

menyoraki rekan seprofesinya yang 

sedang beradu akting.  Lima orang 

awak media yang maju terlihat malu-

malu membacakan pantun dihadapan 

peserta media gathering.

"Malu dan tegang, beda dengan rilis 

berita, kalau baca pantun intonasinya 

harus pas biar terdengar bagus," ujar 

salah satu peserta.

Sri Mulus Sugiharti dari denewsjabar.

com, peserta wanita satu-satunya 

akhirnya terpilih sebagai juara lomba 

baca pantun hari itu.  Begini bunyi 

pantun yang dibacakannya.

Jangan galau memakai bedak

Bedak dipakai tambah pesona

Kalau bicara bahan peledak

Siapa lagi kalau bukan Dahana

mengajak awak media untuk mengenal 

produk bahan peledak Dahana lebih 

dekat lagi dengan langsung memegang 

dummy bahan peledaknya.

“Acara ini sebagai bentuk penyegaran 

informasi perusahaan untuk para awak 

media.  Supaya teman-teman media 

lebih mengenal lagi tentang Dahana, 

perusahaan bahan peledak milik negara 

yang berkantor pusat di Subang,” 

terang Juli Jajuli.

Acara yang berlangsung cair ini 

disambut antusias oleh awak media 

Subang.  Pertanyaan dan usulpun 

bermunculan dari para jurnalis yang 

hadir.  Keseruan semakin terasa ketika 

Ketika Jurnalis Subang Beradu Pantun
Selain paparan tentang perkembangan bisnis Dahana, para jurnalis Subang ini pun 

ditantang untuk beradu pantun.

Para peserta berfoto bersama
Unjuk kebolehan jurnalis kala berpantun

Foto bersama para jurnalis dengan team 



ejumlah mahasiswat 

yang tergabung dalam 

Himpunan Mahasiswa 

Teknik Kimia (HIMATEK) 

ITB mengunjungi 

Kampus Dahana pada Kamis (16/01).   

Rombongan disambut langsung oleh 

Manager Humas dan Kelembagaan PT 

DAHANA (Persero), Juli Jajuli di lobby 

utama Gedung Sekretariat KAMPUS 

DAHANA. Selain itu, rombongan juga 

mendapatkan penjelasan singkat 

mengenai maket kawasan Energetic 

Material Center (EMC).
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S
pelatihan atau kuliah umum dikampus 

ITB," ungkap Adit.

Dalam agendanya kali ini, para 

mahasiswa yang tergabung dalam 

HIMATEK ITB menerima pemaparan 

materi mengenai sejarah bahan 

peledak DAHANA.  Paparan ini meliputi 

komposisi dan kegunaannya baik untuk 

kebutuhan bahan peledak komersial 

maupun bahan peledak militer yang 

disampaikan oleh Moch. Surya Nugraha 

dan Muhammad Hilman Haidar.

Dalam materinya, Surya dan Hilman 

menerangkan bahwa Indonesia 

sudah mampu membuat dan 

mengembangkan bahan peledak sektor 

militer selain bahan peledak komersial.

"Indonesia khususnya DAHANA 

sudah mampu membuat dan 

mengembangkan bahan peledak 

untuk sektor militer. Contohnya saja 

DAHANA sudah mulai memproduksi 

Bomb P-100 Live dan ikut tergabung 

dalam konsorsium roket nasional dalam 

pengembangan Roket R-Han 122B," 

terang Surya. 

Ditemani oleh Direktur Teknologi dan 

Pengembangan PT DAHANA (Persero) 

Wildan Widarman, rombongan 

HIMATEK ITB berkesempatan 

mengunjungi Pabrik Nitro Gliserin yang 

berada di area Ring I DAHANA.

"Mudah-mudahan dengan adanya 

pabrik NG ini, Indonesia bisa mandiri 

dalam industri ketahanan nasional," 

pungkas Wildan didepan para 

mahasiswa ITB.

Adit, salah satu mahasiswa yang ikut 

dalam rombongan menerangkan, 

kunjungan dirinya kali ini ke DAHANA 

beserta mahasiswa ITB lainnya dalam 

rangka kunjungan industri yang sudah 

menjadi agenda kemahasiswaan. 

"Hari ini sengaja datang ke DAHANA 

untuk mengetahui langsung industri 

bahan peledak di Indonesia itu seperti 

apa, karena dikelas juga diajarkan 

sedikit mengenai bahan peledak. 

Harapannya mudah-mudahan pihak 

DAHANA bersedia untuk mengadakan 

Himatek ITB Kunjungi Industri Bahan Peledak Dahana

Acara ini dalam rangka kunjungan industri yang sudah menjadi agenda 

kemahasiswaan untuk mengenal bahan peledak lebih dekat lagi.

N

Foto bersama di depan Kampus Dahana

 Suasana class room saat paparan tentang bahan peledak 
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T DAHANA (Persero) 

menggelar produknya di 

Pameran  Alutsista yang 

berlangsung pada acara 

Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian 

Pertahanan RI tahun 2020 di halaman 

Kantor Kemhan RI, Jakarta, 22-23 

Januari 2020. Rapim ini merupakan 

bagian dari Rencana Strategis 

(Renstra) Pertahanan RI untuk tahun 

2020 hingga 2024.

Dengan tema “Pertahanan Semesta 

yang Kuat, Menjamin Kelangsungan 

Hidup NKRI”, para peserta akan 

mendengarkan arahan kebijakan 

umum pertahanan dari Presiden Joko 

Widodo, serta pemaparan dari instansi 

pertahanan, dan kementerian terkait 

program-program pertahanan yang 

akan dilaksanakan sepanjang tahun 

2020.

Pada kesempatan hari pertama, Wakil 

Menteri Pertahanan membuka acara 

secara resmi, ia menyampaikan acara 

rapim ini merupakan ruang koordinasi 

dan sinergitas antar satuan kerja, antar 

U.O. dan antar Kementerian/Lembaga 

serta harus dilakukan secara intens, 

untuk memastikan bahwa pertahanan 

P otomatis mampu dieksekusi lebih 

cepat. Mekanisme pengisian roket ke 

peluncur didesain sedemikian rupa 

supaya dicapai waktu operasi yang 

lebih singkat.

Pengembangan Kendaraan Peluncur 

Roket R-Han 122B ini adalah untuk 

menghasilkan kendaraan peluncur 

yang dapat berfungsi dengan baik 

dan stabil sesuai spesifikasi yang 

diharapkan tanpa adanya kesalahan 

dan kerusakan baik saat endurance 

maupun penembakan. Disamping 

itu diharapkan sistem otomatisasi 

dan manual dapat dioperasikan oleh 

operator sesuai prosedur dan operasi 

penembakan yang dikehendaki. 

Prototipe peluncur roket ini dibuat 

dalam rangka memenuhi kebutuhan 

akan kendaraan peluncur roket R-Han 

122B sebagai dukungan dalam program 

pengembangan Roket Nasional.

Selain Kendaraan Peluncur Roket, 

DAHANA turut membawa produk 

lainnya seperti Bomb P100 Live, Rhan 

122B, serta produk bahan peledak 

komersial seperti shaped charge, 

Dabex, Danfo, dan produk lainnya.

negara selalu dalam kondisi terbaiknya 

sesuai dengan lingkungan strategis dan 

analisa ancaman. 

“Kemhan selalu berupaya untuk 

mengembangkan industri pertahanan 

dalam negeri guna memenuhi 

kebutuhan alutsista TNI dan menunjang 

kemandirian Industri Pertahanan. 

Kebijakan ini diambil sejalan dengan 

Visi Bapak Presiden RI terkait dengan 

kebijakan pembangunan teknologi dan 

industri pertahanan,” ujar Sakti.

PT DAHANA (Persero), BUMN yang 

bergerak di Industri bahan peledak ini 

memamerkan produk komersial dan 

militer. Salah satu produk yang menarik 

perhatian pengunjung adalah Prototipe 

Kendaraan Peluncur Roket R-Han 122B 

Tahap II-II TA 2019. Mobil peluncur 

roket ini sebelumnya sudah melakukan 

ujicoba di kawasan Pameungpeuk, 

Garut.

Kendaraan Peluncur Roket R-Han 

122B adalah Kendaraan peluncur 

roket laras banyak (multiple rocket 

launcher system – MRLS) karya anak 

bangsa. Dengan alat ini diharapkan 

proses peluncuran roket secara 

DAHANA Pamer Peluncur Roket R-Han 
122B di Rapim Kemhan

Kendaraan peluncur roket ini sebelumnya sudah melakukan ujicoba 
di Kawasan Pameungpeuk, Garut.

Wamenhan mengunjungi booth Dahana Peluncuran roket Rhan 122b di Pamengpeuk 



T DAHANA (Persero) melalui 

unit khusus PKBL kembali 

menunjukkan kepeduliannya 

terhadap korban bencana. 

Kali ini DAHANA membantu korban 

banjir di wilayah Kecamatan Ciasem 

Tengah Kabupaten Subang.

Bantuan berupa makanan instan dan 

air mineral diserahkan langsung oleh 

Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman 

kepada Kepala Desa Ciasem Tengah 

Mistar Rangun pada Rabu, 15 Januari 

2020 di Kantor Kepala Desa Ciasem 

Tengah.

Mistar Rangun menerangkan, bencana 

banjir yang merendam wilayahnya 

diakibatkan oleh jebolnya tanggul 

sehingga merendam pemukiman dan 

pesawahan yang berada diwilayahnya.

“Kejadiannya waktu hari Jumat 

(10/01/2020) sekitar pukul lima subuh.  
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P
sebagai bentuk kepedulian DAHANA 

kepada korban banjir di wilayah 

Subang Utara.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan 

beban para korban terdampak dari 

musibah banjir diwilayah Subang 

Utara.  Sebelumnya DAHANA juga 

telah membantu korban banjir yang 

merendam wilayah JABODETABEK 

pada awal tahun kemarin,” pungkas 

Eman. (rmt)

Total ada 372 rumah dan sekitar 10 

hektar sawah yang terkena dampak 

banjir kali ini,” ungkap Mistar.

Mistar pun mengucapkan terimakasih 

kepada PT DAHANA (Persero) yang 

sudah memberikan bantuan untuk 

warganya yang terdampak bencana 

banjir. 

Sementara itu, Eman Suherman selaku 

ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

mengungkapkan bahwa bantuan ini 

DAHANA Bantu Korban Banjir Subang Utara

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan korban banjir yang 

berada di Subang Utara.

P

Penyerahan bantuan bina lingkungan untuk korban banjir Subang Utara
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Tim Pergudangan Bati-bati mendapatkan poin penuh 12 poin sehingga 

dinobatkan sebagai juara turnamen.

i penghujung tahun 2019, 

PT DAHANA (Persero) 

menyelenggarakan 

Turnamen Futsal Antar 

Jobsite – Project Wilayah Kalimantan 

Selatan.  Pertandingan berlangsung 

dengan memanfaatkan waktu libur 

25 Desember 2019 di Bermawi Futsal 

Rantau, Tapin, Kalimantan Selatan.

Turnamen Futsal ini memiliki tujuan 

utama untuk mempererat silaturahmi 

dan saling mengenal di antara 

karyawan DAHANA di site project yang 

berada di Wilayah Kalimantan Selatan, 

dengan memanfaatkan momentum 

hari libur besar tanpa mengganggu 

kegiatan operasional peledakan di 

lapangan.  Selain itu, turnamen ini 

diselenggarakan dalam rangka semarak 

semangat HUT DAHANA ke-53.  Event 

futsal ini adalah yang ke-2, setelah 

tahun lalu perdana diadakan pada 17 

Agustus 2018 bertepatan dengan Hut 

Kemerdekaan RI.

Lima Jobsite – Project yang terdiri dari, 

Site BMB, Site AGM, Site Adaro-BC, 

Site Maslapita, dan Gudang Bati-bati 

saling bertanding dengan sistem liga. 

Setiap tim mendapatkan kesempatan 

bermain empat kali bertemu dengan 

tim-tim lainnya untuk mendapatkan 

poin penuh. Setiap pertandingan 

berlangsung selama 2 X 10 menit.

Usai pertandingan, Tim Pergudangan 

Bati-bati mendapatkan poin penuh 

dengan 12 poin, disusul oleh Site 

Adaro-BC dengan 9 Poin, dan 

Site AGM dengan 6 Poin sekaligus 

memposisikan mereka sebagai juara 1 

sampai 3. Sementara Top Score diraih 

oleh Rahmadi dari Jobsite Maslapita 

dengan raihan 15 gol.

D
semangat dan motivasi ke dalam 

turnamen futsal kali ini. 

Melihat manfaat dari Turnamen Futsal 

Kalimantan Selatan, para peserta 

berharap turnamen ini menjadi 

pilot project bagi wilayah-wilayah 

lain dimana PT DAHANA (Persero) 

bergiat. Sehingga akhirnya bisa 

dilakukan dalam level perusahaan yang 

mempertemukan seluruh karyawan 

DAHANA.

“Turnamen ini sangat positif sekali, 

mampu mempertemukan dan 

membuat keakraban di antara 

karyawan site Kalimantan Selatan.  

Harapannya site-site lain dapat 

melaksanakan hal serupa, dan kita 

dapat bertanding dengan karyawan-

karyawan site lainnya,” ujar Angga dari 

Site Maslapita. (yz)

Sonny Marindo, salah satu peserta 

dari Site Adaro menuturkan bahawa 

acara ini sukses memperkenalkan para 

karyawan antar site yang bekerja di 

wilayah Kalimantan Selatan.  “Bagi Site 

Adaro sendiri, acara ini merupakan 

rangkaian dari perayaan bulan K3 

2020,” ungkapnya.

Hal itu diamini oleh Muhammad 

Aminuddin dari site AGM.  Menurutnya, 

acara ini berlangsung sangat meriah 

serta menjujung sportivitas.

Selain itu, menurut Susilo dari 

Jobsite AGM, turnamen ini dapat 

membuat karyawan menjadi lebih 

baik, semangat, dan kreatif dalam 

bekerja. Karena turnamen futsal dapat 

mempertemukan para karyawan di 

Kalimantan Selatan yang membawa 

Turnamen Futsal Antar Site Project ala Dahana

Peserta turnamen berfoto bersama

Para juara turnamen
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T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan 

bantuan kepada warga 

masyarakat sekitar Kantor Manajemen 

Pusat Subang. Bertempat di Masjid Al 

Akhdhar yang terletak di lingkungan 

perusahaan, bantuan diberikan 

bersama Pengurus DKM Al Akhdhar 

berupa sembako gratis kepada kaum 

lansia di Desa Sadawarna, Subang.

Bantuan diserahkan pada Jumat, 27 

Desember 2019 yang diberikan oleh 

Perwakilan Manajemen Dahana, Eman 

Suherman selaku Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) yang didampingi 

oleh Manajer Humas & Kelembagaan 

Juli Jajuli, Ketua DKM Al Akhdhar Ismail 

Kurbani serta perwakilan Muspika 

Kecamatan Cibogo dan Aparatur Desa 

Sadawarna.

P Tanggapan positif datang dari 

masyarakat yang menerima bantuan 

pagi ini, Mak Inah (76) warga Dusun 

Dukuh Desa Sadawarna.  Menurutnya, 

pembagian sembako ini sangat 

membantunya.

“Alhamdulillah emak dapet lagi 

sembako dari DAHANA, sudah tiap 

tahun neng emak dapet dari DAHANA," 

ungkap Mak Inah.

Hal senada diutarakan Emak Dede 

yang telah berusia 102 tahun.  Ia terlihat 

sumringah tatkala membawa sembako 

dari Dahana.

“Alhamdulillah, Emak bisa makan, 

awet ieu mah neng buat emak sendiri.  

Semoga Allah menambahkan rezekinya 

yang banyak buat Dahana,"  ujar Emak 

Dede. (er)

Eman Suherman dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa kegiatan ini 

merupakan rangkaian kegiatan CSR PT 

DAHANA (Persero) sekaligus bentuk 

rasa syukur ditahun 2019 ini DAHANA 

telah diberi kelancaran serta dukungan 

warga sekitar khususnya masyarakat 

Desa Sadawarna.

“Semoga bantuan sembako gratis 

ini memberikan manfaat dan berkah 

kepada masyarakat Desa Sadawarna. 

Semoga PT DAHANA (Persero) 

selalu diberikan kelancaran disetiap 

langkahnya dan senantiasa berjalan 

beriringan dengan warga sekitar 

perusahaan,” ungkap Eman Suherman.

Kali ini bantuan diberikan khusus 

kepada kaum lansia di lima RW yang 

ada di Desa Sadawarna. Jumlah 

bantuan yang diberikan sebanyak 191 

paket sembako gratis.

DAHANA Berikan Bantuan CSR untuk Lansia

Bantuan CSR ini berupa sembako gratis untuk para lansia yang berada di Desa 

Sadawarna sebanyak 191 paket.

Penyerahan bantuan kepada lansia
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wal tahun 2020, PT 

DAHANA (Persero) melalui 

unit PKBL kembali memberi 

bantuan Corporate Social 

Responsibility (CSR) berupa bantuan 

bina lingkungan sarana ibadah 

dibeberapa masjid yang berada 

dilingkungan Kabupaten Subang, Jawa 

Barat.

Bantuan diserahkan secara simbolis 

kepada masing masing pengurus DKM 

penerima bantuan, yaitu Mushola Al-

Ikhlas Kampung Sukakerti Kecamatam 

Cisalak, Masjid Al-Amal Kampung 

Sukaresmi Desa Bunihayu Jalan 

Cagak, Masjid Al-Ikhlas Komplek PDK 

Dangdeur Subang, Masjid Al-Hidayah 

kampung Ciguha Desa Belendung, 

dan Masjid Al-Ikhlas kampung Cibogo 

Kabupaten Subang.

Eman Suherman, Ketua PKBL PT 

A
jalan cagak mengucapkan terima kasih 

kepada PT DAHANA (Persero) atas 

bantuan yang sudah diberikan.

"Terima kasih kepada Dahana yang 

sudah turut membantu renovasi masjid 

di wilayah kami, Alhamdulillah bantuan 

ini sangat bermanfaat," ujar Syamsudin.

Hal senada juga disampaikan oleh 

pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Desa 

Cibogo, Aan Mudiharto.

"Bantuan ini sangat bermanfaat sekali 

karena kami sangat membutuhkan 

barang material untuk merenovasi 

masjid diwilayah kami. Saya mewakili 

warga mengucapkan banyak 

terimakasih kepada Dahana, Semoga 

perusahaan Dahana makin maju lebih 

berkembang lagi kedepanya, aamiin,” 

ungkap Aan. (rmt)

DAHANA (Persero) menyebutkan, 

sebagai salah satu perusahaan 

BUMN di Indonesia, DAHANA selalu 

berkomitmen dan berkelanjutan untuk 

membantu pertumbuhan dan kemajuan 

suatu daerah melalui program CSR 

Bina Lingkungan melalui unit khusus 

PKBL.

"Program CSR DAHANA ini meliputi 

beberapa sektor, diantaranya 

meliputi bantuan bidang pendidikan, 

kesehatan, Sarana Prasarana Umum, 

Sarana Ibadah, pelestarian lingkungan 

dan Sosial Kemasyarakatan. Kali ini 

Dahana memberikan bantuan berupa 

material bangunan untuk membantu 

renovasi beberapa masjid yang ada 

di Kabupaten Subang," ungkap Eman 

menerangkan.

Sementara itu, U. Syamsudin Pengurus 

DKM Masjid Al-Amal Desa Bunihayu 

Dahana Bantu Renovasi Masjid di 
Kabupaten Subang
Program CSR DAHANA ini meliputi beberapa sektor, diantaranya meliputi bantuan bidang pendidikan, 

kesehatan, Sarana Prasarana Umum, Sarana Ibadah, pelestarian lingkungan dan Sosial Kemasyarakatan.

Penyerahan bantuan kepada lansia

Penyerahan bantuan bina lingkungan untuk sarana ibadah



seperti Villa Triangle yang merupakan 

jenis villa terbaru yang disediakan oleh 

pengelola Villa Marindu.

Triangle Village memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan 

beberapa villa yang sudah ada terlebih 

dahulu, salah satunya adalah bentuknya 

yang unik berbentuk segitiga sehingga 

sangat cocok dijadikan latar untuk 

berfoto dan diunggah ke sosial media.

Selain bentuknya yang unik, Triangle 

Village dilengkapi beberapa fasilitas 

yang tersedia di area penginapan ini. 

Diantaranya adalah terdapat kolam 

uat kamu yang mau liburan, 

bisa menjadikan kawasan 

Subang sebagai tujuan 

wisata liburan kamu. Subang 

telah sejak lama terkenal dengan 

banyaknya destinasi wisata alam 

yang tersebar dibeberapa wilayah 

Kabupaten Subang. Mulai dari wisata 

pemandian air panas, air terjun, hingga 

terdapat hamparan perkebunan teh 

yang luas membentang mulai dari kaki 

Gunung Tangkuban Parahu.

Sebagai tujuan wisata, di Subang 

banyak pula bertebaran villa yang 

nyaman dan cocok untuk dijadikan 

tempat menginap selama berlibur di 

kota ini. Buat kamu yang kebetulan 

memilih kawasan Subang sebagai 

tujuan wisata kamu, jangan lupa untuk 

mencoba menginap dan beristirahat di 

Triangle Village atau Villa Segitiga. 

Triangle Village Subang adalah sebuah 

villa yang berlokasi di Subang tepatnya 

berada di kawasan Villa Marindu, Ciater 

Subang. Villa Marindu sendiri memiliki 

beberapa tipe penginapan yang sesuai 

dengan keinginan para pengunjungnya, 

mulai dari tipe rumah kayu yang 

menjadi ciri khas masyarakat sunda, 

hingga yang berbentuk permanen 

Villa Unik Cocok Untuk Memenuhi Feed Instagram

B
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900.000 (weekday) dan Rp. 1.220.000 

(weekend).  Seperti kebanyakan villa 

lainnya, Triangle Village memiliki jam 

operasional untuk check in dan check 

out, berikut adalah waktunya: Check in 

: 14.00 WIB dan Check out : 12.00 WIB.

renang air panas yang airnya langsung 

bersumber dari mata air yang berasal 

dari gunung, mushola, aula, ruang 

beramain dan diskusi yang berbentuk 

setengah bola, dan lahan parkir yang 

luas.

Sedangkan untuk fasilitas yang 

berada didalam kamar, Triangle Village 

dilengkapi oleh fasilitas TV kabel, 

wifi, dapur, meja makan, water heater, 

hingga bak kolam mini air panas 

yang airnya langsung dari mata air 

pegunungan.

Terletak dikawasan perkebunan teh 

ciater dan tidak terlalu jauh dari pusat 

Kota Subang, menjadikan triangle 

Village sangat strategis dengan akses 

yang mudah ditempuh baik dari arah 

Kota Bandung maupun Subang.

Untuk harga yang ditawarkan oleh 

Villa Triangle yang berada dibawah 

naungan manajemen Villa Marindu 

ini memiliki harga yang beragam dan 

tergantung dari tipe kamarnya. Tapi 

rata-rata villa yang ada di Villa Marindu 

ini memiliki harga mulai dari Rp. 

21D File Edisi 101 Januari 2020



22 D File Edisi 101 Januari 2020

D-GUEST

uhammad Aminuddin, 

Supervisor Operasi Divisi 

Tambang Umum 1 PT 

DAHANA (Persero) Jobsite 

CK-AGM Rantau, Kalimantan Selatan 

memiliki beberapa hobi menarik, salah 

satunya adalah Futsal.  Olahraga 

mengolah kulit bundar di dalam 

ruangan ini menjadi pilihan berolahraga 

Amin sejak SMA dan ikut dalam club 

futsal di sekolah tempatnya belajar.

Tak hanya bermain dan berolahraga, 

Amin pun sempat meraih juara 

tiga pada Turnamen Futsal Teknik 

Universitas Sriwijaya tahun 2011.  Saat 

itu Amin tergabung dalam team 

‘Animal’ yang dibentuk oleh jurusan 

Teknik Pertambangan Industri. Selama 

kuliah, Amin bercerita kepada Dfile, 

dirinya tak pernah absen mengikuti 

Turnamen Futsal Teknik Unsri setiap 

tahunnya sejak 2011 hingga 2015. 

Hobi futsal dan mengikuti turnamen 

terus berlanjut hingga saat bekerja di 

M bahwa film tersebut diadaptasi dari 

Novel dengan nama yang sama. 

Akhirnya Amin mulai membaca Novel 

fantasi lain dan berujung ketagihan.

Selain itu Amin mengungkapkan, novel 

bergenre fantasi mampu membuatnya 

bebas berimajinasi dan berfantasi 

tentang suatu hal, tentang dunia. Ketika 

membaca novel fantasi dirinya bisa 

mengetahui kelebihan istimewa apa 

yang dimiliki dan menempatkan dirinya 

sebagai aktor utama dalam segala hal. 

“Bukankah semua hal yang ada di dunia 

sekarang berasal dari fantasi? Zaman 

dahulu orang berfantasi untuk terbang 

seperti burung, sekarang bukankah kita 

sudah terbang dengan pesawat?  Dulu 

banyak orang bermimpi bisa bertatap 

muka walau berjauhan.  Bukankah 

sekarang itu hal yang biasa setelah ada 

aplikasi berbasis Video Call?  Jadi tidak 

ada salahnya dengan yang namanya 

fantasi. It's free and Make Happiness,” 

ungkapnya.

Hingga saat ini dirinya masih terkesan 

dengan Harry Potter dari seri 1-7 

(dari Harry Potter dan Batu bertuah 

sampai Harry Potter dan Relikui 

Kematian). Selain itu, ada Trilogi Lord 

of The Rings yang juga memiliki kesan 

tersendiri karena mengisahkan tentang 

perjuangan dan rasa kesetia-kawanan. 

Membagi waktu antara kerja dan hobi 

merupakan isu tersendiri bagi Amin.

“Membagi waktu kerja dan hobi di 

DAHANA sebenarnya susah-susah 

gampang, saat deadline kerjaan di akhir 

bulan maka hobi bisa terbengkalai, tapi 

saat masuk ke periode awal bulan saat 

pekerjaan senggang barulah hobi lebih 

leluasa untuk disalurkan,” tutup Amin.

perusahaan bahan peledak berplat 

merah ini.

 “Selama di DAHANA sudah mengikuti 

dua kali Event Futsal Jobsite se-Kalsel, 

juara dua pada tahun 2018, dan juara 

tiga tahun 2019 a.b Jobsite CK-AGM 

Rantau,” ujar Amin.

Bagi Amin, Futsal memiliki beberapa 

manfaat seperti badan terasa sangat 

segar meski lelah, dan selalu ada 

perasaan gembira saat dan setelah 

bermain futsal. Futsal juga memiliki 

manfaat lain seperti menjaga stamina 

tubuh tetap fit saat bekerja, dan 

tentunya menjaga kesehatan. Selain 

bermain futsal, Amin juga memiliki hobi 

membaca novel fantasi.

Amin mengaku menyukai Novel Fantasi 

sejak SMP, berawal dari rasa penasaran 

saat nonton film Harry Potter dengan 

alur cerita yang bagus dan  panjang. 

Kemudian, setelah ia mengetahui 

Aminuddin, Karyawan Dahana Penyuka Futsal 
dan Novel Fantasi

Muhammad Aminuddin
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D-YOUTH

enambah wawasan dan 

ilmu bisa dimana saja, dan 

kepada siapa saja. Banyak 

sekali ruang yang bisa 

dicari untuk meningkatkan kemampuan 

dan kecakapan diri. Tak terkecuali di 

dunia kerja bagi karyawan milenial.

Menyadari akan hal itu, bagian 

Pengembangan SDM & Organisasi 

(PSDMO) PT DAHANA (Persero) 

mengadakan acara Duduk Bersama 

Berbagi Ilmu (DBBI) yang digelar 

pada Jumat, 10 Januari 2020 yang 

bertempat di ruang Milenial Gedung 

Diklat KAMPUS DAHANA.

Menurut Ayudia Sasmaya, selaku 

panitia DBBI menuturkan, tema 

bahasan DBBI kali ini berupa sharing 

session "What is A Rocket?" dan yang 

bertindak sebagai pembicara adalah 

Akhryan Eka Putra,ST dan Muhammad 

Hilman H., ST yang telah menimba ilmu 

dari Negeri Samba Brasil.

Dalam materinya, Akhryan dan Hilman 

berbagi pengetahuan tentang industri 

roket di tanah air.

M
perusahaan dan lembaga. Selain PT 

DAHANA (Persero), juga terdiri dari PT 

PINDAD (Persero), PT DIRGANTARA 

INDONESIA (Persero), dan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN).

Acara yang dihadiri oleh mayoritas 

kalangan milenial ini berlangsung santai 

dengan konsep lesehan.  Pertanyaan 

pun berdatangan dari para milenial 

yang penasaran terhadap dunia roket.  

"Industri roket di Indonesia sudah 

dimulai, DAHANA sendiri beserta 

lerusahaan lain yang tergabung dalam 

konsorsium roket nasional sudah 

mulai mengembangkan roket R-Han 

122b. Khusus untuk DAHANA, kita 

menyediakan propellant untuk roket 

R-Han 122b," ungkap Akhryan.

Seperti yang sudah diketahui 

sebelumnya, Konsorsium Roket 

Nasional terdiri dari beberapa 

Belajar Roket ala Milenial Dahana
Acara DBBI merupakan sharing session yang dikemas dalam suasana santai dan membahas beragam 

topik dalam setiap pertemuannya.

Suasana pelatihan dengan konsep lesehan ala milenial

Foto bersama seusai acara DBBI



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.


