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yang mampu memangkas waktu antara 

Jakarta-Bandung ini berlanjut kembali 

setelah beberapa bulan kegiatan 

blasting sempat terhenti disebabkan 

adanya faktor teknis terkait kondisi 

lingkungan.  Tim kemudian kembali 

melakukan kajian teknis aplikasi 

peledakan yang lebih detail disesuaikan 

T DAHANA (Persero) 

melaksanakan Trial Blasting 

(uji coba peledakan) pada 

proyek kereta api cepat 

Jakarta-Bandung.  Triajl blasting 

dengan menggunakan bahan peledak 

Dayagel Extra & Dayadet  Long 

Period (LP) produksi DAHANA ini 

dilakukan di Tunnel #11 Outlet Desa 

Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan, 

Kota Cimahi Jawa Barat pada Selasa, 

3 November 2020.Kereta Api Cepat 

Jakarta-Bandung merupakan salah 

satu dari proyek yang dicanangkan 

oleh pemerintah dalam rangka 

mempercepat pembangunan. Proyek 

DAHANA Lakukan Trial Blasting Tunnel #11 Outlet 
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

P
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lalu perusahaan plat merah ini telah 

melakukan first blasting membangun 

terowongan di Desa Laksanamekar, 

Kecamatan Padalarang, Kabupaten 

Bandung Barat.

Pada proyek ini DAHANA 

memenangkan tender tunneling dan 

dengan kondisi lingkungan setempat.  

Melalui Trial Blasting diharapkan akan 

didapatkan aplikasi operasi blasting 

yang lebih optimal diarea Gunung 

Bohong tersebut.

DAHANA dipercaya menjadi kontraktor 

blasting services oleh China Railway 

Group Limited (CREC) selaku 

pemegang proyek. Rencananya proyek 

ini akan dibangun sepanjang sepanjang 

142,3 Km yang melintasi 96 Desa, 30 

kecamatan, dan 9 Kota Kabupaten 

sepanjang Jakarta hingga Bandung. 

DAHANA sendiri sudah terlibat 

sejak awal pembangunan, tahun 
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dan Direktur Operasi Bambang Agung.  

Menurut Budi Antono, keikutsertaan 

DAHANA pada proyek pembangunan 

nasional merupakan suatu kebanggaan 

dan kebahagiaan tersendiri bagi 

DAHANA.

berbagai macam jasa peledakan 

seperti Transportasi Bahan Peledak 

(explosives materials transportation), 

Jasa Layanan Peledakan untuk 

Terowongan (tunnel blasting services) 

dan Jasa Layanan Pengelolaan Gudang 

Handak (magazines management, 

security, police). Serta Pembangunan 

Gudang Bahan Peledak (Magazines 

construction), Pengurusan perizinan 

terkait bahan peledak (Permits 

handling), Supply bahan peledak 

(explosives materials supply).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi Antono 
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konstruksi, minyak dan gas, serta 

bahan peledak pertahanan. Di sektor 

konstruksi sendiri, Dahana memberikan 

layanan untuk peledakan jenis bench 

blasting, trench blasting, tunnelling, 

underwater blasting, dan building 

demolition.

“Kita patut bangga karena DAHANA 

sudah ikut terlibat secara nyata dalan 

proyek pembangunan kereta api cepat 

Jakarta-Bandung,” ucap Budi Antono 

di sela-sela acara.

Sebagaimana diketahui, PT Dahana 

(Persero) memiliki lini bisnis meliputi 

explosives manufacturing, drilling & 

blasting, related services, dan defence 

related yang melayani sektor usaha 

pertambangan umum, kuari dan 
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Bertempat di ruang Audiotorium 

KAMPUS DAHANA, para prajurit 

Kopassus ini mendapatkan pemaparan 

materi tentang DAHANA serta 

karakteristik bahan peledak produksi 

DAHANA yang disampaikan oleh Erfin 

Eka Putera dan Roikhatus Solikhah 

dari bagian Pengembangan & Aplikasi 

Handak Komersial DAHANA.

Selain mendapatkan pemaparan materi 

di kelas, para siswa pun berkesempatan 

untuk melihat langsung proses uji mutu 

bahan peledak produksi DAHANA di 

area RING 1 kawasan Energetic Material 

Center DAHANA.

uluhan prajurit Komando 

Pasukan Khusus (Kopassus) 

TNI AD  pada Rabu 

(4/11/2020) bertandang ke 

KAMPUS PT DAHANA (Persero) di 

Kabupaten Subang. Kunjungan prajurit 

yang khas dengan baret merah ke 

DAHANA ini dalam rangka kunjungan 

lapangan Kurikulum Pendidikan Spes 

Madya Pal Kopassus TA 2020 tentang 

Olah Yudha materi Munisi dan Bahan 

Peledak.Ditemui disela-sela kunjungan, 

Kepala Departemen & Teknologi Munisi 

Letkol Cpl Drs. Sahala Harahap,M.T.,M.Si 

(Han) menerangkan, bahwa para siswa 

ini merupakan para prajurit Kopassus 

dari seluruh Indonesia yang mengikuti 

pendidikan di pusdikpal selama 3 

bulan. Dalam salah satu materinya ialah 

mendapatkan materi tentang munisi.

“Mereka ini 16 orang prajurit pilihan 

yang sering melalukan operasi 

dilapangan, sehingga perlu dilakukan 

pembekalan tentang bahan peledak 

termasuk bahan peledak komersil atau 

non militer. Oleh karena itu kita bawa 

ke dahana guna mempelajari tentang 

munisi dan bahan peledak,” ungkap 

Sahala Harahap.

Prajurit Kopasus “Ngampus” di DAHANA

P
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ekspor, pemasaran digital, hingga 

melibatkan UMKM binaan pada 

berbagai acara pameran produk 

UMKM tingkat internasional. Hal ini 

merupakan komitmen DAHANA agar 

perusahaannya berkembang bersama 

dengan berkembangnya masyarakat.

Tono, salah satu mitra binaan 

DAHANA menyampaikan rasa terima 

kasihnya kepada DAHANA, karena 

telah membantu usahanya baik dari 

sisi modal hingga pemasaran. Saat 

ini usaha produksi arangnya telah 

melakukan ekspor ke Tiongkok hingga 

Arab Saudi, selain turut memenuhi 

kebutuhan pasar lokal.

“Semoga usaha ekspor arang ini terus 

berjalan dengan jumlah permintaan 

yang semakin besar, sehingga 

UMKM kami juga dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi lebih banyak 

masyarakat di Subang,” ujar Tono. (yz)

saha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) binaan 

Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) DAHANA 

kembali melakukan eksportasi arang ke 

Arab Saudi.  Pemberangkatan ekspor 

kloter kedua ini dipimpin oleh Ketua 

PKBL DAHANA dan Camat Kecamatan 

Ciater di Ciater, Subang, pada Selasa, 

3 November 2020.Sebelumnya, pada 

September lalu, UMKM binaan industri 

bahan peledak tersebut mengekspor 

20 ton arang ke Arab Saudi. 

Permintaan pun kembali dilakukan oleh 

pihak Arab Saudi dengan jumlah yang 

meningkat seratus persen yakni 40 ton 

arang. Arang yang diangkut dengan 

truk itu akan dibawa ke Pelabuhan 

Internasional Tanjung Priok Jakarta, 

kemudian dikirim menggunakan kapal 

pada Kamis, 5 November 2020.

PKBL DAHANA merupakan salah satu 

program pemberdayaan masyarakat 

yang tidak berhenti pada pemberian 

modal kepada masyarakat, namun 

juga membantu mitra binaan dalam 

pemasaran, baik di tingkat lokal 

maupun internasional.  Selain arang, 

beberapa mitra binaan telah sukses 

menembus pasar internasional, seperti 

kerajinan tangan UMKM Subang dan 

Tasikmalaya.

Pada masa pandemik ini, proses 

eksportasi yang dilakukan oleh UMKM 

DAHANA merupakan salah satu 

prestasi yang layak dibanggakan, 

Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman 

berharap agar kegiatan eksportasi ini 

turut mengembangkan ranah produksi 

UMKM binaannya, sehingga dapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat utamanya warga Subang.

“Untuk sekelas UMKM DAHANA, 

kegiatan eksportasi dan penambahan 

jumlah pekerja di masa pandemik, 

merupakan suatu prestasi,” ujar Eman.

Usaha pemasaran yang dilakukan 

oleh tim PKBL DAHANA agar 

UMKM mampu melakukan ekspansi 

adalah dengan melakukan pelatihan 

U

UMKM PKBL DAHANA Ekspor Arang 

Kloter 2 ke Arab Saudi
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ertajuk “Running With The 

Legend”, puluhan karyawan 

DAHANA yang berkantor 

di Subang melakukan 

olahraga lari bersama dengan Direktur 

Utama DAHANA Budi Antono pada 

Rabu, 25 November 2020.  Rute lari 

menyusuri kawasan Energetic Material 

Center DAHANA Subang.

Juli Jajuli selaku Manajer Humas & 

Kelembagaan DAHANA menjelaskan, 

“Running With The Legend” ini 

digelar sebagai bentuk penghargaan 

kepada Direktur Utama DAHANA 

Budi Antono mengingat selama 

B
dalam kondisi yang lebih santai.

“Harapannya hubungan harmonis 

antara manajemen dan karyawan terus 

terjalin dengan baik.  Kita satu arah 

untuk mencapai target perusahaan,” 

harap Juli.

Sementara itu, Budi Antono dalam 

sambutanya berpesan kepada para 

Milenial di DAHANA untuk terus 

mengembangkan kemampuan diri.  

Menurutnya, generasi milenial harus 

terus mengembangkan kemampuan 

dan tidak bosan untuk berinovasi, 

karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

para karyawan milenial ini nantinya 

yang akan melanjutkan kepemimpinan 

di perusahaan.

“Saya berpesan kepada teman-teman 

di DAHANA semua untuk menghadapi 

tantangan yang dihadapi DAHANA 

kedepan. Teman-teman harus punya 

niat tulus, motivasi, dan semangat tidak 

mudah menyerah. Perlu diingat bahwa 

DAHANA itu bisa tumbuh dengan 

inovasi, agresivitas dan investasi yang 

tepat,” ungkap Budi Antono.

dibawah kepemimpinan Budi Antono, 

DAHANA banyak meraih prestasi yang 

membanggakan.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan lari 

bersama antara karyawan dan direksi 

DAHANA dengan menyusuri kawasan 

EMC DAHANA yang sangat luas dan 

diakhiri dengan sarapan bersama,” 

terang Juli.

Lanjutnya lagi,  acara ini juga 

sebagai wadah komunikasi dua arah 

dari manajemen ke karyawan dan 

sebaliknya.  Di sela-sela kegiatan ini 

banyak hal yang dapat dibicarakan 

Senior DAHANA Gelar Running With The Legend
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rogram kemitraan PT 

DAHANA (Persero) melalui 

unit PKBL terus bergulir. 

Ditengah pandemi Covid-19 

seperti sekarang ini, DAHANA kembali 

mengucurkan permodalan untuk mitra 

binaannya yang bergerak dibidang 

makanan ringan.

Menurut Eman Suherman, Ketua 

PKBL PT DAHANA (Persero), 

program kemitraan adalah sebuah 

program dimana para pelaku usaha 

UMKM atau pengusaha kecil mandiri 

digandeng menjadi mitra binaan dan 

diberikan bantuan berupa pinjaman 

lunak sebagai tambahan modal untuk 

mengembangkan usahanya.

“Syarat menjadi mitra binaan adalah 

harus sudah memiliki usaha minimal 

selama 6 bulan dan omsetnya termasuk 

ke kategori UMKM. Besaran pinjaman 

P
berupa pinjaman dana untuk tambahan 

modal.  Alhamdulillah pengajuan 

saya disetujui langsung, rencananya 

pinjaman dana ini akan saya gunakan 

untuk menambah peralatan sehingga 

bisa meningkatkan jumlah produksi,” 

ujar Aam.

Berkecimpung di dunia kuliner berupa 

makanan ringan selama 6 tahun banyak 

suka dan duka yang Aam alami, mulai 

dari kendala produksi, pemasaran, 

hingga terjadinya pandemi Covid-19 

yang membuat usahanya mengalami 

kesulitan. 

“Mudah-mudahan dengan bantuan 

pinjaman dari DAHANA ini bisa 

membuat usaha saya yang sudah 6 

tahun dijalani bisa menjadi stabil,” 

harap Aam. (rmt)

nanti disesuaikan dengan kemampuan 

bayar masing-masing pelaku usaha 

sehingga tidak membebankan bagi 

pelaku usaha itu sendiri. Selain 

diberikan pinjaman, para mitra kami 

juga diberikan pengarahan maupun 

pelatihan untuk membantu memajukan 

dan mengembangkan usahanya,” ujar 

Eman Suherman.

Bertempat di KAMPUS DAHANA pada 

23 Nopember 2020, Aam Suhaemi 

selaku mitra binaan DAHANA yang 

memiliki usaha dibidang makanan 

ringan berupa keripik usus dan lumpia 

kering asal Desa Sagalaherang, 

Subang mendapatkan bantuan berupa 

pinjaman lunak yang diperuntukan 

untuk mengembangkan usahanya.

“Awalnya saya mendapatkan info 

bahwa di DAHANA ada program 

kemitraan yang menawarkan bantuan 

Dahana Kucurkan Dana Permodalan untuk UMKM 

makanan Ringan

Bantuan berupa pinjaman lunak yang diperuntukan untuk mengembangkan usaha diberikan kepada mitra binaan yang 

memiliki usaha dibidang makanan ringan berupa keripik usus dan lumpia kering asal Desa Sagalaherang, Subang.
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diberikan yang ditanam di area dam 

sehingga dapat membantu kami dalam 

menghadapi musim kemarau,” ujar Tedi.

DAHANA merupakan salah satu 

BUMN yang sangat peduli terhadap 

lingkungan, selain membagikan 

pohon, DAHANA sering terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan serupa. Selain itu, 

bukti kepedulian ini juga dibuktikan 

DAHANA dengan perolehan sertifikat 

Green Building pada bangunan 

Kampus DAHANA.

ebutuhan masyarakat 

Subang atas kawasan hijau 

semakin tinggi, berbanding 

lurus dengan pembangunan 

kawasan industri ataupun bendungan. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang 

merugikan masyarakat seperti banjir 

dan panas bumi, DAHANA sebagai 

Ketua Forum CSR Kabupaten Subang 

turut berpartisipasi dalam proses 

penghijauan Kota Nanas itu.

Menurut Asisten Manajer Hubungan 

Kelembagaan DAHANA, sebanyak 1000 

pohon yang terdiri Kamper 750 pohon 

dan Mahoni 250 pohon diharapkan 

dapat membantu masyarakat Subang, 

dan turut bersumbangsih dalam proses 

memperlambat krisis iklim yang terjadi 

di seluruh dunia. Selain itu, pohon 

mahoni juga memiliki banyak manfaat 

yang bisa digunakan oleh masyarakat 

sekitar. 

“Selain itu, saya berharap bantuan 

ini bisa berkesinambungan, karena 

manfaat bantuan ini dirasakan 

langsung oleh masyarakat, terutama 

mereka yang terlibat dalam proses 

pemeliharaan pohon-pohon ini,” ujar 

Ajis Nurjaman. 

Usai penyerahan, pohon-pohon 

tersebut langsung ditanam oleh 

kelompok Bina Tani Kreatif 30 orang, 

dibantu oleh Dinas Kehutanan 25 

orang, serta Dinas DP2KBP3A. Pihak 

kelompok Bina Tani Kreatif Tedi 

menyampaikan bahwa bantuan ini akan 

membantu masyarakat dari kelangkaan 

air saat musim kemarau, karena pohon-

pohon yang diberikan oleh DAHANA 

dapat menyerap serta menjadi tempat 

penampungan air.

“Kami ucapkan terima kasih kepada 

DAHANA, karena pohon yang 

Hijaukan Subang, DAHANA Berikan Pohon 
ke Masyarakat

K

DAHANA menyerahkan bantuan penanaman pohon kepada masyarakat Subang yang ditanam di kawasan Hutan 

Konservasi Kota Ranggawulung Blok Cibogo, Kelurahan Dangdeur, Kabupaten Subang pada Kamis, 26 November 2020.
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anjir dan kekeringan 

merupakan saudara kembar 

yang sulit dipisahkan, 

terutama di daerah tropis, 

keduanya menjadi hal yang terus-

menerus mengancam masyarakat. Di 

kala banjir masyarakat dihadapkan 

dengan genangan air yang tinggi 

hingga menghentikan segala aktivitas. 

Namun saat kemarau panjang datang, 

masyarakat yang hidup dari pertanian 

pun selalu terancam gagal panen.

Hal ini juga terjadi Desa Sadawarna, 

Kecamatan Cibogo, Subang. Beberapa 

tahun belakangan masyarakat Desa 

Sadawarna mengalami kekurangan air 

bersih yang menyebabkan pertanian 

mereka gagal panen akibat kekurangan 

air. Selain itu, kebutuhan air bersih juga 

dirasakan masyarakat lainnya sebagai 

sarana bersih-bersih, memasak, dan lain 

sebagainya.

B Kecamatan Cibogo merupakan salah 

satu daerah yang sering dilanda 

kekurangan air bersih pada saat 

kemarau. Sebelumnya DAHANA juga 

telah memperbaiiki pompa warga yang 

mengalir ke seluruh rumah warga di 

Dusun Cikareo III pada tahun 2019. 

Bantuan fasilitas air bersih ini dirasa 

sangat bermanfaat oleh warga, karena 

warga tak perlu lagi mencari air bersih 

hingga ke sungai yang melintasi Desa.

“Kami mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA atas bantuan fasilitas 

air bersih ini, semoga ini bermanfaat 

bagi masyarakat yang sering 

terdampak musim kemarau panjang,” 

ujar Tatang Ardiansyah Ketua RW 06 

Desa Sadawarna III.

DAHANA sebagai sebuah perusahaan 

milik negara tergerak untuk melakukan 

tindak pencegahan, agar masyarakat 

tidak mengalami kekurangan air bersih 

di musim kemarau dengan membuat 

sumur, memberikan unit pompa air 

bersih beserta penampungannya. 

Pemberian bantuan ini diberikan oleh 

Tim PKBL DAHANA dan diterima 

oleh Ketua RW 06 Kp. Dukuh III 

Desa Sadawarna, pada hari Rabu, 18 

November 2020.

“Kami berharap agar bantuan dapat 

berguna bagi masyarakat, sehingga 

tidak ada lagi masyarakat yang tidak 

mendapatkan akses air bersih di 

Kabupaten Subang, khususnya di 

Desa Sadawarna. Apalagi daerah ini 

seringkali dilanda kemarau, semoga 

bantuan ini membawa keberkahan bagi 

warga dan juga DAHANA,” ujar Fajar 

Pratama perwakilan PKBL DAHANA.

Antisipasi Kemarau Panjang, DAHANA Berikan 
Fasilitas Air Bersih
DAHANA memberikan bantuan ke masyarakat dengan membuat sumur dan memberikan unit pompa air bersih 

beserta penampungannya.



KM Al Akhdar PT DAHANA 

(Persero) kembali 

melaksanakan Gerakan 

Jumat Berkah (GJB) 

dengan membagikan 

puluhan paket lunch box pada 

Jumat, 20 November 2020. Dengan 

sasaran utama para penarik becak 

dan pemulung, puluhan paket lunch 

box dibagikan di seputaran alun-alun 

Subang, Jawa Barat.

“GJB DKM AL-Akhdar sendiri 

merupakan sebuah program 

kepedulian untuk membantu sesama 

yang rutin diselenggarakan oleh DKM 

Al Akhdar. Dana yang berasal dari infaq 

dan sodakoh dari jamaah Masjid Al 
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D
“Mudah-mudahan amal kebaikan dari 

seluruh jamaah dan pengurus DKM Al 

Akhdar diterima oleh Allah SWT,” harap 

Yayat.

Selain program GJB dengan 

membagikan lunch box, beberapa 

program sosial lainnya rutin dilakukan 

seperti pembagian mukena dan Al-

quran kepada masjid dan pesantren-

pesantren juga penggalangan dana 

untuk musibah banjir, gempa bumi dan 

bencana alam lainnya.  Selain itu, DKM 

Al Akhdar di bulan Ramadhan juga 

rutin memberikan santunan dan buka 

bersama dengan anak yatim, serta 

membagikan tajil kepada masyarakat di 

sekitar Masjid Al Akhdar.

Akhdar dikelola dengan menjalankan 

beberapa program kepedulian dan 

keagamaan, salah-satunya adalah 

dengan menjalankan program GJB,” 

ucap Yumna Huda salah satu pengurus 

DKM Al Akhdar menerangkan.

Yayat salah satu penarik beca yang 

sering beroperasi di sekitar pusat Kota 

Subang mengaku sangat berterima 

kasih kepada pengurus DKM Al 

Akhdar atas lunch box yang diberikan. 

Dia berharap kegiatan GJB dengan 

membagi-bagikan paket lunch box 

ini bisa terus dilakukan sehingga 

manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-

orang yang membutuhkan. 

Jumat Berkah, DKM Al-Akhdar DAHANA 
Kembali Berbagi

Program sosial DKM Al Akhdar lainnya berupa pembagian mukena dan Al-quran kepada masjid dan pesantren-

pesantren juga penggalangan dana untuk musibah banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya.
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T DAHANA (Persero) 

bekerjasama dengan 

UPTD Puskesmas 

Cibogo memberikan 

bantuan bina lingkungan bidang 

sosial kemasyarakatan berupa paket 

makanan bergizi bagi balita di Desa 

Cibalandong, Cibogo Subang pada 

Rabu, 18 Nopember 2020.

Eman Suherman menjelaskan, 

pemberian bantuan ini merupakan 

salah satu program DAHANA 

guna memberantas dan mencegah 

terjadinya stunting atau terhambatnya 

pertumbuhan bayi dan balita yang 

disebabkan oleh kekurangan asupan 

gizi.

P memenuhi gizi anak saya, semenjak 

adanya corona saya merasa kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

terutama untuk membeli susu anak 

saya,” ucap Ayi.

Sebagaimana diketahui,  DAHANA 

selalu berkomitmen secara 

berkelanjutan membantu pertumbuhan 

dan kemajuan suatu daerah melalui 

program CSR baik bina lingkungan 

maupun program kemitraan.  Program 

bina lingkungan meliputi beberapa 

sektor, diantaranya meliputi bantuan 

bidang pendidikan, kesehatan, Sarana 

Prasarana Umum, Sarana Ibadah, 

pelestarian lingkungan dan Sosial 

Kemasyarakatan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian 

dari DAHANA kepada masyarakat 

disekitar perusahaan agar tidak ada 

bayi dan balita yang pertumbuhannya 

terhambat akibat kekurangan gizi. 

Program ini merupakan program 

berkelanjutan dimana selama 3 bulan 

kedepan gizi dan pertumbuhan balita 

akan terus dipantau sehingga bisa 

berhasil keluar dari zona gizi buruk,” 

terang Eman.

Sementara itu, Ayi salah satu orang 

tua dari balita yang menerima bantuan 

merasa terbantu dengan adanya 

program bantuan dari DAHANA. 

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan 

ini saya merasa terbantu untuk 

Berantas Stunting, DAHANA Beri Bantuan 
Makanan Bergizi Untuk Balita

Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman didampingi oleh 
perwakilan UPTD Puskesmas Cibogo dan perwakilan pihak Desa Cibalandong di kantor Desa Cibalandong 
Subang.



KM Al Akhdar PT DAHANA 

(Persero) kembali menggelar 

kajian tematik secara online 

melalui video conference 

pada Jumat, 6 Nopember 2020. 

Mengangkat tema “Meneladani 

AKHLAK Rasulullah SAW” kajian 

disampaikan oleh penceramah Ustadz 

Syahroni Mardani Lc.

Dalam bahasannya, Ustadz Syahroni 

menyampaikan betapa pentingnya 

Akhlak atau Adab untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Ia 

mengisahkan sebuah kisah seekor 

macan tutul terjebak kepalanya ke 
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Syahroni menceritakan bahwa pada 

hari kiamat kelak, timbangan amal yang 

paling berat adalah Akhlak mulia.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

dari Abu Darda ra, Sesungguhnya 

nabi SAW bersabda, Tak ada satupun 

yang paling berat timbangannya bagi 

seorang mukmin pada hari kiamat nanti 

selain Akhlak yang baik. Sesungguhnya 

Allah SWT tak suka pada orang 

yang bicaranya kasar dan kotor. (HR 

Turmudzi).”

Anwar Sanusi selaku ketua DKM 

Al Akhdar mengatakan, kajian 

tematik merupakan program rutin 

yang dicanangkan oleh DKM bagi 

jamaah untuk tujuan mendalami dan 

memahami serta membahas ajaran-

ajaran islam agar mereka dapat 

melaksanakan dan mengamalkannya 

dengan benar.

"Biasanya kita menggelar kajian 

langsung setiap bulannya, mengingat 

saat ini masih dalam situasi pandemi 

Covid-19 sehingga kita mensiasatinya 

dengan kajian online," terang Anwar.

Selain untuk memperdalam dan 

memahami ajaran-ajaran Islam, kajian 

tematik secara online ini juga menjadi 

ajang silaturahim antar karyawan 

DAHANA yang tersebar di seluruh 

Indonesia.

dalam sebuah wadah, namun tidak ada 

yang mau menolong macan tersebut 

karena takut akan sifatnya sebagai 

binatang buas. 

“Terkadang orang lain ingin 

membantumu mengatasi masalah, 

namun mereka tahu tingkah lakumu 

sehari-hari sehingga akhirnya mereka 

tidak jadi membantumu,” ujar Ustadz 

Syahroni.

Pentingnya Akhlak bukan hanya untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi juga bermanfaat sebagai 

bekal kita di akherat kelak. Ustad 

DKM Al Akhdar DAHANA Gelar Kajian Tematik Online

tentang AKHLAK

Tema AKHLAK yang diangkat merupakan bagian dari internalisasi nilai-nilai budaya baru BUMN yang sudah 

dilaunching oleh Kementerian BUMN pada Juli 2020 lalu.



asih dalam mensyukuri 

ulang tahun DAHANA 

ke-54, Komunitas Bikers 

(KOMBI) DAHANA 

mengadakan touring ke Dieng, 

Wonosobo, Jawa Tengah. Pada acara 

yang dilaksanakan 28 - 30 Oktober 

2020 tersebut, KOMBI DAHANA 

memulai perjalanan dari Kampus 

DAHANA, Subang, Rabu 28 Oktober 

2020.

Tidak hanya bermotor bersama 

menuju suatu tempat, bersama PKBL, 

Kombi sudah beberapa kali melakukan 

touring sekaligus melakukan aksi sosial. 

Kali ini, di tengah situasi pandemic 

Covid-19, Kombi melakukan touring 

dengan membagikan masker kepada 

masyarakat di dua tempat, 

“Agenda tahunan long touring 
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M
pariwisata yang diminati oleh banyak 

pecinta alam karena udaranya yang 

sejuk sekaligus memiliki alam yang 

indah.

Pandemik Covid-19 yang telah 

memporak-porandakan kehidupan 

masyarakat Indonesia baik dari sisi 

ekonomi hingga sosial telah menyentuh 

para bikers DAHANA untuk turun 

tangan. Pembagian masker merupakan 

bentuk kepedulian bikers DAHANA 

terhadap perpecepatan penanganan 

Covid-19 yang hingga kini belum 

memperlihatkan angka penurunannya.

“Kami berharap long touring yang 

diselingi pembagian masker ini 

dapat memberikan sumbangsih bagi 

percepatan penanganan Covid-19,” 

pungkas Eman.

sekaligus anniversary, diselingi CSR 

berupa pembagian masker di dua 

lokasi selama perjalanan, di Kabupaten 

Pekalongan, dan Objek WIsata Candi 

Arjuna di Dieng,” ujar Eman Ketua 

PKBL DAHANA.

Sebanyak 25 orang anggota Kombi 

DAHANA menyusuri jalan sepanjang 

314 km melewati berbagai Kabupaten 

Kota yang berada di lintas jalur Pantai 

Utara Jawa (Pantura). Setibanya 

di Pekalongan, anggota kombi 

mulai membagikan masker kepada 

masyarakat yang dilintasi. Hal ini 

diapresiasi oleh masyarakat yang 

menerima masker PKBL.

Setelah beristirahat dan membagikan 

masker, bikers perusahaan bahan 

peledak tersebut melanjutkan 

perjalanan menuju Dieng, Kawasan 

Kombi DAHANA Bagikan Masker Saat Long Touring 
ke Dieng

Kombi DAHANA merupakan salah satu unit kegiatan karyawan DAHANA 

yang menggeluti hobi bermotor.
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anajemen PT DAHANA 

(Persero) memberikan 

santunan kepada 14 orang 

veteran pejuang 45 yang 

tergabung dalam Legiun Veteran 

Republik Indonesia (LVRI) Kecamatan 

Cibogo.  Pemberian santunan dilakukan 

secara simbolis oleh Direktur Utama 

DAHANA Budi Antono didampingi 

oleh jajaran Direksi DAHANA kepada 

perwakilan Veteran yang diwakili oleh 

Dadang Suherlan seusai melaksanakan 

Upacara Bendera Peringatan hari 

Pahlawan pada 10 Nopember 2020 di 

lapangan upacara DAHANA.

“Bantuan ini tidaklah ada nilainya 

dibandingkan jasa mereka berjuang 

membela negara. Di kesempatan hari 

pahlawan ini kami ingin memberikan 

rasa peduli kami untuk mereka yang 

telah berkorban untuk negara,” ujar 

Budi Antono.

Sesuai dengan tema Hari Pahlawan 

tahun 2020 “Pahlawan Sepanjang 

Masa” Budi berpesan kepada seluruh 

insan DAHANA terutama para milenial 

untuk terus memunculkan semangat 

baru dalam implementasi nilai-nilai 

M “Saya sangat berterima kasih kepada 

DAHANA yang telah memberikan 

perhatiannya kepada kami para 

veteran.  Alhamdulillah bantuan dari 

DAHANA ini sangat membantu kami 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Mudah-mudahan apa yang dilakukan 

oleh DAHANA, bisa ditiru oleh yang 

lainnya,” katanya. 

Pelaksanaan upacara peringatan Hari 

Pahlawan tahun ini dilaksanakan dalam 

kondisi pandemic Covid-19.  Seluruh 

peserta upacara mengikuti protokol 

Kesehatan selama berlangsungnya 

acara dengan pengukuran suhu tubuh, 

memakai masker, mencuci tangan di 

tempat yang telah disediakan dan 

menjaga jarak aman satu sama lain.

kepahlawanan dalam kehidupan sehari-

hari.

“Saat ini dibutuhkan sosok pemuda 

Indonesia sebagai generasi 

penerus yang mempunyai jiwa 

patriotisme, pantang menyerah, 

berdisiplin, berkarakter menguasai 

ilmu pengetahuan dan terampil di 

bidangnya,” pesan Budi Antono.

Sardi atau yang biasa disapa dengan 

Abah Sardi salah seorang veteran 

yang berusia 125 tahun asal Cibogo 

menuturkan, apa yang tengah 

dilakukan DAHANA kali ini adalah 

salah satu bentuk kegiatan positif yang 

membuktikan bahwa dirinya dan para 

veteran lainnya diakui.

Peringati Hari Pahlawan, DAHANA Santuni Veteran
Penyerahan bantuan kepada veteran diserahkan oleh Direktur Utama Dahana setelah pelaksanaan 

upacara peringatan Hari Pahlawan.
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T DAHANA (Persero) 

melalui Unit Program 

Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) 

menyerahkan bantuan tanaman obat 

kepada warga Dusun Cikareo Desa 

Sadawarna, Subang pada Kamis, 12 

November 2020. Penyerahan bantuan 

ini dilakukan oleh Tim Nursery Dahana 

kepada perwakilan masyarakat.

Pemberian bantuan tanaman obat 

kepada warga Cikareo merupakan salah 

satu dari bantuan program Sustainable 

Development Goals (SDGs), dalam 

hal ini ditujukan untuk pembangunan 

berkelanjutan pada sektor peningkatan 

kesehatan masyarakat serta 

penghijauan lingkungan warga sekitar 

Kampus DAHANA dengan kemasan 

Desa Binaan.

P
“Kami mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA karena telah 

memberikan bantuan berkelanjutan 

kepada Desa Sadawarna khususnya 

warga Dusun Cikareo, baik itu dalam 

bentuk sembako, normalisasi air bersih, 

tong sampah dan kali ini tanaman 

herbal,” ujar Musli.

DAHANA merupakan BUMN 

bahan peledak yang berkomitmen 

berkembang bersama mitra terutama 

warga sekitar lokasi DAHANA.  Hingga 

saat ini DAHANA telah mendapatkan 

berbagai macam penghargaan 

CSR, hingga dipercaya menjadi 

koordinator Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan BUMN klaster Industri 

Strategis dan Manufaktur, serta ketua 

Forum CSR Kabupaten Subang.

Tanaman obat merupakan salah satu 

entitas yang sedang digandrungi 

banyak orang, selain sebagai cara 

mewujudkan kemandirian farmasi, 

juga dapat dijadikan komoditas yang 

memberi nilai ekonomis kepada 

warga. Keberadaan tanaman obat juga 

menjadi penting di masa pandemic 

Covid-19 untuk dijadikan minuman 

penjaga kesehatan tubuh.

Beberapa tanaman yang diberikan 

DAHANA antara lain Kunyit, Jahe, 

Laja, Cengek, Sereh, dan Salam. Warga 

Sadawarna yang diwakilkan oleh 

Musli sebagai Kepala Dusun Cikareo 

menyampaikan rasa terima kasihnya 

kepada tim DAHANA, dan berharap 

bantuan ini dapat dimaksimalkan 

hingga mendatangkan keuntungan 

ekonomis bagi warga.

DAHANA Serahkan Tanaman Obat 
ke Desa Sadawarna Subang



Ruang Baca Koleksi Monograf Tertutup, 

Lantai 14: Layanan Koleksi Buku 

Langka, Lantai 15: Layanan Referensi, 

Koleksi Online dan Ilmu Perpustakaan, 

Lantai 16: Layanan Koleksi Foto, Peta 

dan Lukisan, Lantai 17-18: Kantor 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

Lantai 19: Layanan Multimedia, Lantai 

20: Layanan Koleksi Berkala Mutakhir 

dan Mancanegara, Lantai 21: Layanan 

Koleksi Monograf Terbuka (klas 000-

499), Lantai 22: Layanan Koleksi 

Monograf Terbuka (klas 500-999), 

Lantai 23: Layanan Koleksi Majalah 

Terjilid, serta Lantai 24: Layanan 

Koleksi Budaya Nusantara, Executive 

Lounge dan Ruang Penerimaan Tamu 

Mancanegara.

Sebelum pandemik Covid-19 meluas di 

Jakarta, Perpustakaan Nasional terbuka 

alan – jalan ke Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia 

dapat menjadi salah satu 

bagian dari rencana liburan 

bersama keluarga, atau teman-teman. 

Karena kini, perpustakaan tertinggi di 

dunia tersebut hadir berbagai macam 

fasilitas yang dapat membuat para 

pengunjung betah berlama-lama 

duduk di perpustakaan.  Traveling ke 

perpustakaan juga dapat memberikan 

pengalaman berharga untuk orang-

orang tercinta.

Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia baru saja selesai dibangun 

pada akhir tahun lalu, dengan tinggi 

126,3 meter, Gedung yang terletak di 

Jalan Merdeka Selatan No. 11 tersebut 

memiliki berbagai macam fasilitas 

lengkap, dimulai dari layanan bacaan 

yang berangsur-angsur dilengkapi, 

lantai khusus layanan anak yang 

memiliki buku sekaligus tempat 

bermain. Selain itu terdapat fasilitas 

auditorium yang memiliki banyak 

kegiatan seminar bermanfaat terkait 

ilmu pengetahuan maupun wawasan 

kebangsaan.

Lebih lengkapnya adalah 3 lantai 

terbawah merupakan tempat parkir, 

Lantai 1: Lobi Utama, Lantai 2: uang 

Layanan Keanggotaan Perpustakaan, 

Penelusuran Informasi dan Ruang 

Auditorium, Lantai 3: Zona Promosi 

Budaya Baca, Lantai 4: Ruang Pameran 

dan Kantin, Lantai 5: Perkantoran, 

Lantai 6: Data Center dan Musholla, 

Lantai 7: Layanan Anak, Lansia, 

dan Disabilitas, Lantai 8: Layanan 

Audiovisual, Lantai 9: Layanan Naskah 

Nusantara, Lantai 10-11: Penyimpanan 

Koleksi Monograf Tertutup, Lantai 12-13: 

Menengok Perpustakaan Nasional Indonesia

J

20 D File Edisi 111 November 2020

D-CHILDI



Indonesia yang kini berada di 

angka 0,01 persen. Anak-anak yang 

dikenalkan dengan perpustakaan sejak 

dini dipercaya akan memiliki minat 

baca lebih tinggi disbanding dengan 

yang tidak. Dengan koleksi yang 

begitu lengkap, para pemustaka bisa 

lupa waktu Ketika membaca, untuk 

beristirahat sejenak pemustakadapat 

melihat-lihat pemandangan Monumen 

Nasional dan sekitarnya dari ketinggian 

sebagai hiburan kala sudah banyak 

lembaran buku yang telah terbaca.

bagi para pengunjung setiap harinya 

dari jam 08.00 hingga malam hari, 

serta pada akhir pekan yang terbatas 

hingga sore hari. Kesempatan di akhir 

pekan ini seringkali dipakai oleh para 

pengunjung untuk liburan bermanfaat 

setelah berolahraga atau berwisata di 

acara Car Free Day. 

Namun, sehubungan dengan peraturan 

Covid-19, Perpustakaan Nasional kini 

membatasi pemustaka hanya hingga 

500 orang perharinya, dan buka hanya 

di hari kerja dengan jam operasional 

dari jam 08.00 hingga 17.00. Namun 

pemustaka tetap dapat mengakses 

pengetahuan dengan membuka jurnal-

jurnal online yang bekerjasama dengan 

Perpustakaan Nasional.

Untuk mendapatkan layanan online 

ataupun layanan offline yang 

lebih lengkap, para pemustaka 

wajib memiliki kartu keanggotaan 

Perpustakaan Nasional. Namun jangan 

khawatir, karena proses pendaftaraan 

keanggotaan di Perpusnas bisa 

diperoleh dengan mudah, calon 

anggota hanya cukup mendaftar di 

lantai 2 Perpusnas dengan mengisi 

data pada komputer yang telah 

disediakan, serta pengambilan 

foto, selang beberapa menit kartu 

pemustaka akan diberikan pada 

pemustaka.

Berkunjung ke Perpusnas bersama 

keluarga juga dapat mengurangi angka 

rendahnya minat baca masyarakat 
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lahraga sudah menjadi 

kebutuhan bagi setiap 

orang, baik untuk 

kesehatan, pertemuan 

dengan relasi, atau sekadar 

menyegarkan tubuh. Tak terkecuali 

bagi Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono, sejak tiga tahun 

yang lalu Budi mulai menekuni hobi 

barunya yakni berlari. Berawal dari lari 

bersama-sama rekan sejawat angkatan 

86 Institut Teknologi Bandung (ITB), 

Budi kemudian memutuskan olahraga 

lari sebagai cara menjaga kesehatan.

Sebelumnya, Budi memenuhi 

kebutuhan olahraganya dengan 

menjadi anggota fitness dan berlatih 

O lain, bisa melakukan reuni dengan 

teman seangkatan di 86 ITB. Olahraga 

ini juga bisa menguruskan badan atau 

setidaknya menjaga berat badan, dan 

bisa dilakukan dimana saja termasuk 

di Ring I Kantor Pusat Manajemen 

Subang.

Selain lari bersama teman seangkatan 

ITB 86, Budi juga biasa melakukan lari 

dua hari sekali sejauh lima kilometer 

di sekitar Bintaro, dan turut mengikuti 

acara-acara marathon yang dilakukan 

oleh kolega BUMN lain atau instansi-

instansi lainnya.

“Saya pernah dua kali ikut BNI ITB Ultra 

Marathon Jakarta – Bandung tahun 

2018 dan 2019, dua kali mengikuti ECO 

Run di tahun yang sama, Bontang 

City Marathon, Aquathlon (renang di 

laut kemudian lanjut berlari), Triathlon 

(renang, sepeda, dan lari), HUT ke-2 

MIND ID, serta terakhir mengikuti 

kejuaraan Menyeberangi Sungai 

Mahakam di Samarinda sejauh 1,3 km,” 

ujar Budi.

Meski memiliki hobi berlari, Direktur 

Utama BUMN yang bergerak di industri 

bahan peledak ini tetap mengutamakan 

pekerjaan. Baginya pekerjaan tetap 

nomor satu untuk diselesaikan sebagai 

bentuk tanggungjawab terhadap 

amanah negara yang diembannya. 

Sehingga kegiatan berlari hanya Budi 

lakukan di luar waktu rapat DAHANA.

Selain itu, Budi turut menyampaikan 

bahwa lari dapat membuktikan 

walaupun ring sudah di jantung, masih 

tetap mampu berlari dan berenang 

jauh.

secara rutin. Setelah merasakan 

manfaat lari, kini Budi senantiasa 

meluangkan waktu di luar jadwal rapat 

DAHANA untuk berlari.

“Jadwal rutin latihan tidak tentu, tetapi 

kalau ada waktu dan tidak bentrok 

dengan rapat DAHANA baik internal 

maupun eksternal, saya gabung 

dengan Angkatan 86 ITB setiap Kamis 

malam di Gelora Bung Karno,” ungkap 

Budi.

Direktur Utama yang memasuki 

periode keduanya di DAHANA ini 

menjelaskan, lari mempunyai banyak 

manfaat seperti, murah bahkan gratis 

dibanding dengan fitness atau olahraga 

Meski Ring Sudah di Jantung, Saya Masih Bisa 
Lari Jauh

Budi Antono
Direktur Utama PT DAHANA (Persero)
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ilenial DAHANA pada 

Jumat siang, 6 November 

2020 membagikan masker 

kepada masyarakat di 

Kabupaten Subang. Kegiatan bagi 

masker kepada masyarakat ini tercipta 

berkat kolaborasi antar BUMN yaitu 

antara PT DAHANA (Persero) dan PT 

Pertamina.

Fajar Pratama selaku koordinator 

pembagian masker menyebutkan, 

kegiatan pembagian masker kepada 

masyarakat ini merupakan sebuah 

bentuk kepedulian dari DAHANA serta 

Pertamina terhadap masyarakat guna 

memutus rantai penyebaran Covid-19 di 

Indonesia.

"Harapannya dengan dibagikannya 

masker ini masyarakat semakin sadar 

akan protokol kesehatan yang harus 

dipatuhi guna memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 di Indonesia," 

ucap Fajar.

M
membagikan masker kepada 

masyarakat Pagaden dan Subang 

secara umumnya. Dengan adanya 

pembagian masker dan kampanye 

protokol kesehatan ini semoga 

selurruh masyarakat semakin sadar 

akan pentingnya mematuhi protokol 

kesehatan dan menjaga lingkungan 

agar terbebas dari ancaman Covid-19," 

harapnya. (rmt)

Pembagian masker kepada masyarakat 

ini mendapatkan respon positif dari 

Tri Utami S.Sos.,M.Si selaku Camat 

kecamatan Pagaden. Utami mengaku 

turut terbantu dengan adanya 

pembagian masker kepada masyarakat 

yang berada di wilayah Kecamatan 

Pagaden.

"Terima kasih kepada DAHANA 

dan juga Pertamina yang sudah 

Kolaborasi BUMN, Milenial DAHANA Bagikan 3.000 
Masker untuk Masyarakat

Sebanyak 3.000 masker dibagikan dibeberapa titik strategis dan pusat kerumunan di Kabupaten Subang, diantaranya 

Alun-alun Pagaden, Pasar Tradisional Pagaden, Alun-alun Subang, dan beberapa titik lainnya di Pusat Kota Subang.



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.


