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ke stakeholders seperti kementerian-

kementerian hingga nun jauh ke 

site project yang berada di seluruh 

Indonesia.  Edisi softcopy-nya tersedia 

juga di website www.dahana.id.

Namun demikian, setelah melalui 

evaluasi mendalam, edisi 112 ini menjadi 

edisi terakhir Majalah DFile.  Informasi-

informasi tentang Dahana akan tersaji 

lebih interaktif dalam media sosial, 

video digital story telling di berbagai 

channel komunikasi perusahaan.  

Harapannya, informasi tentang Dahana 

menjadi lebih segar dan update sesuai 

tuntutan zaman.  

Uniknya, DFile terlahir dan berakhir 

oleh pemimpin redaksi yang sama 

dengan rentang 15 tahun.

au yang mulai kau yang 

mengakhiri”, penggalan 

lirik syair lagu Kegagalan 

Cinta milik Raja Dangdut 

Rhoma Irama ini seolah tepat dengan 

Majalah DFile terbitan kali ini.  Setelah 

menjalani masa yang cukup panjang 

sejak 2005, akhirnya majalah ini tiba 

diedisi terakhir bulan ini, Desember 

2020.

Nama DFile mulai dikenal di DAHANA 

pada 2005, bermula dari tempelan di 

papan pengumuman yang berubah 

menjadi majalah dinding ala anak 

sekolahan.  Kemudian, berita dan 

artikel beberapa lama kemudian 

mulai dibagikan melalui email kepada 

karyawan.  Tampilannya pun masih 

sederhana, menggunakan MS Word.  

Pada akhirnya, 25 Februari ditetapkan 

sebagai hari ulang tahun DFile.  

Seiring dengan waktu, pada 2008 

DFile digandeng sebagai Media Budaya 

Perusahaan Dahana.  Dari sini DFile 

dengan format buletin terbit secara 

reguler bulanan dengan isi mayoritas 

tentang pembangunan budaya 

perusahaan yang saat itu tengah 

gencar dilakukan.  Dimasa inilah lahir 

maskot Si Bintang hasil sayembara 

yang diikuti oleh karyawan Dahana.

Keterbatasan team redaksi saat 

itu memaksa dibentuknya team 

kontributor lintas departemen.  Namun 

tidak bertahan lama karena kesibukan 

masing-masing personil.  DFile pun 

sempat berubah waktu terbit menjadi 

tiga bulanan.  Akhirnya team redaksi 

mengandalkan punggawa unit kerja 

Humas yang mulai terisi oleh beberapa 

personil tambahan dibantu beberapa 

anggota dari eksternal.

Sejatinya segmentasi Majalah DFile 

ini untuk khalayak umum dengan 

muatan mayoritas tentang kegiatan 

perusahaan.  Majalah ini didistribusikan 

"K
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Kinerja baik DAHANA ini akhirnya diganjar 

penghargaan oleh berbagai macam institusi. 

Meski berada dalam kondisi pasar yang semakin

ketat ditambah dengan kondisi Indonesia yang 

dilanda pandemik berkepanjangan, DAHANA 

bukan hanya mampu bertahan, tapi juga turut

semakin maju dan berprestasi.
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Menristek/Kepala BRIN mendorong 

Dahana untuk mengembangkan energi 

terbarukan dengan menggandeng 

perguruan tinggi dan Lembaga 

pemerintah.  Selain itu, Menristek/

Kepala BRIN juga mendukung Dahana 

untuk segera menyelesaikan industri 

propelan yang ada di Kawasan 

Energetic Material Center Subang. 

“Propelan memegang peranan 

penting dan boleh dibilang sebagai 

akar permasalahan yang harus segera 

diselesaikan bersama.  Dapat juga 

dijajaki untuk mencari substitusi 

bahan propelan bersama perguruan 

enteri Riset dan 

Teknologi/Kepala 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Prof. Bambang 

Permadi Soemantri Brodjonegoro, 

PH.D melaksanakan kunjungan industri 

ke PT DAHANA (Persero) pada Senin, 

7 Desember 2020.  Rombongan 

Menristek/Kepala BRIN ini diterima 

langsung oleh Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono di 

Kampus Dahana Subang.

Dalam sambutannya, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi Antono 

menjelaskan bahwa riset dan inovasi 

memegang peranan penting dalam 

keberlanjutan bisnis Dahana selama 

ini.  Produk-produk baru berdasarkan 

kebutuhan user lahir dari inovasi yang 

dilakukan di Energetic Material Center 

(EMC) atau Pusat Bahan Berenergi 

Tinggi.

“Kehadiran Energetic Material Center di 

Subang dengan fasilitas pendukungnya 

yang lengkap memang disiapkan untuk 

melahirkan inovasi-inovasi di bidang 

bahan berenergi tinggi,” tutur Budi 

Antono.

Sementara itu, dalam arahannya, 

Menristek/Kepala BRIN Kunjungi Pusat Bahan 
Berenergi Tinggi Dahana

M
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Water Treatment Plant, Laboratorium 

dan Fasilitas Uji Balistik. Dukungan 

Pemerintah diperlukan untuk 

melanjutkan kemandirian Industri 

Propelan dengan membangun Pabrik 

Spherical Powder sehingga Indonesia 

dapat mandiri serta menimbulkan efek 

penggetar di Kawasan regional.

Pada kesempatan itu juga, Menteri 

Bambang mengapresiasi kinerja inovasi 

Dahana yang menargetkan untuk 

melahirkan minimal satu paten setiap 

tahun.  Selain mendapatkan paparan 

tentang kemampuan bahan peledak 

tinggi.  Selain untuk mengurangi 

ketergantungan pada impor, teknologi 

roket yang memerlukan propelan juga 

nantinya tidak hanya meluncurkan 

roket saja, tapi juga dapat meluncurkan 

satelit,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Propelan adalah bahan pendorong 

peluru atau roket, yang menjadi 

komponen utama munisi bagi 

kebutuhan Munisi Kaliber Kecil 

(MKK) dan Munisi Kaliber Besar 

(MKB), maupun bahan bakar roket. 

Kebutuhannya di dalam negeri selama 

ini diimpor dari Luar Negeri, sehingga 

membebani devisa negara dan rawan 

embargo. Untuk itu pembangunan 

Industri propelan menjadi salah satu 

7 Program Unggulan Nasional guna 

mewujudkan kemandirian Industri 

Pertahanan.

Pembangunan Industri Propelan 

dibagi dalam dua fase yaitu Fase 1 

Propelan Munisi  dan Fase 2 Propelan 

Roket. Untuk fase 1 telah diinisiasi 

oleh KemHan dengan membangun 

Pabrik Nitrogliserin, Pabrik Acid Plant 

serta fasilitas pendukung Industri 

Propelan seperti Gardu Trafo Listrik, 
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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.

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) 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.  Pada 

2012, DAHANA menyelesaikan 

dan juga hasil-hasil inovasi Dahana, 

Menristek/Kepala BRIN mengunjungi 

area terbatas Ring I untuk meninjau 

pabrik secara langsung dan menjadi 

juru ledak kehormatan di pabrik non 

electric detonator.

Beberapa hasil riset DAHANA 

yang disokong oleh Kemenristek/

BRIN diantaranya teknologi Dabex 

for reactive ground (FRG).  Produk 

Dabex FRG ini menjadi produk bahan 

peledak unggulan untuk mengatasi 

batuan reaktif di pertambangan 

emas.  Penelitan lainnya berupa 

pengembangan teknologi propelan 

RHAN 122b bersama dengan Lapan, 

penelitian Biodegradable Seismic 

bersama dengan BPPT supaya 

bahan peledak di dalam tanah terurai 

sehingga tidak membahayakan dan 

penelitian Dabex for Underground 

untuk tambang di bawah tanah..

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, 
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acara ini sebagai bagian upaya untuk 

meningkatkan pengenalan masyarakat 

terhadap kemampuan BUMN Indonesia.

PT DAHANA (Persero) sendiri 

merupakan BUMN yang bergerak di 

bidang industri strategis yang melayani 

sektor pertambangan umum, kuari dan 

konstruksi, minyak dan gas, serta bahan 

peledak untuk pertahanan.  Beberapa 

bahan peledak pertahanan yang 

diproduksi Dahana adalah Bom P 100L, 

Roket RHAN 122b dalam konsorsium 

roket nasional, Dayagel Sivor dan 

produk-produk lainnya.

taf Khusus III Menteri BUMN 

Arya Sinulingga mengunjungi 

Kampus Dahana.  Kunjungan 

dalam rangka mengenal lebih 

dekat kemampuan bahan peledak 

Dahana ini dilaksanakan pada 5 

Desember 2020.   Stafsus yang akrab 

dipanggil Bang Arya ini diterima 

langsung oleh Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung.

Rombongan pun diajak untuk 

berkeliling kawasan Energetic 

Material Center (EMC) PT DAHANA 

(Persero).  Pada saat berkunjung ke 

pabrik detonator non elektrik, Bang 

Arya didaulat untuk menjadi juru 

ledak kehormatan.  Dengan berbekal 

keyakinan, akhirnya Bang Arya 

sukses meledakan detonator dan 

diganjar dengan sertifikat juru ledak 

kehormatan.

“Luar biasa, potensi industri pertahanan 

Indonesia itu hebat-hebat.  Oleh 

karenanya kita akan bantu untuk 

mempromosikannya melalui program 

Indonesia Muda Club,” ujarnya disela-

sela kunjungan.

Indonesia Muda Club (IMC) adalah 

program komunikasi berupa 

talkshow yang dikemas dengan 

santai ala youtuber yang dikelola 

oleh Kementerian BUMN.  Masing-

masing klaster BUMN diangkat dalam 

STAFSUS III Menteri BUMN Jajal Detonator Dahana

S
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diberikan kepada masyarakat utamanya 

yang berada di sekitar lingkungan 

DAHANA beraktifitas, baik berupa 

bantuan permodalan, pelatihan, 

hingga pemasaran bagi mitra binaan, 

atau bantuan dana pendidikan, 

pembangunan fasilitas, bantuan bagi 

masyarakat yang terdampak musibah, 

dan bantuan-bantuan lainnya.

GRC & PERFORMANCE EXCELLENCE 

AWARD 2020 - Pada hari yang sama 

saat menerima penghargaan TOP 

CSR Award 2020, di Auditorium TVRI 

Jakarta DAHANA turut mendapatkan 

dua penghargaan dalam ajang GRC & 

Performance Excellence Award 2020. 

Penghargaan itu terdiri dari kategori 

The Best GRC For Performance 

Management in Operational 2020 (In 

Manufacturing Industry) dan The Best 

Corporate Secretary 2020. 

GRC & Performance Excellence Award 

2020 merupakan ajang corporate 

rating (award) tahunan di bidang tata 

kelola perusahaan (GCG), manajemen 

risiko, dan manajemen kepatuhan 

serta ditujukan untuk mendorong 

perusahaan agar lebih mematuhi 

tata kelola perusahaan yang baik 

secara internal maupun terhadap 

stakeholdernya. Dari 400 perusahaan 

BUMN dan Swasta yang mengikuti 

proses seleksi GRC & Performance 

Excellent, hanya 28 perusahaan 

berhasil keluar sebagai pemenang, 

dimana DAHANA adalah satu dari 

pemenang tersebut.

PENGHARGAAN BUMN MARKETEERS 

AWARD 2020 - Hari-hari menuju 

ulang tahun ke-54 DAHANA turut 

memperoleh penghargaan, kali 

ini datang dari BUMN Marketeers 

Award 2020, DAHANA mendapatkan 

T DAHANA (Persero) 

merupakan salah satu BUMN 

berprestasi yang bolak-

balik menaiki panggung 

penghargaan, sudah menjadi tradisi 

perusahaan bahan peledak berplat 

merah ini untuk selalu memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada 

konsumen dan seluruh stakeholder, 

serta turut membantu pembangunan 

masyarakat Indonesia.

Kinerja baik DAHANA ini akhirnya 

diganjar penghargaan oleh berbagai 

macam institusi. Meski berada 

dalam kondisi pasar yang semakin 

ketat ditambah dengan kondisi 

Indonesia yang dilanda pandemik 

berkepanjangan, DAHANA bukan 

hanya mampu bertahan, tapi juga turut 

semakin maju dan berprestasi, berikut 

adalah penghargaan yang diterima oleh 

DAHANA sepanjang tahun 2020.

 

TOP CSR AWARD 2020 - Corporate 

Social Responsibilty (CSR) atau yang 

dikenal dengan Program Kemitraan 

Bina Lingkungan (PKBL) DAHANA 

mendapatkan dua penghargaan dalam 

acara TOP CSR Award 2020 yang 

diselenggarakan oleh Majalah Top 

Business. Dua penghargaan itu adalah 

Top CSR Award 2020 Star 3 untuk 

DAHANA dan Top Leader on CSR 

Commitment untuk Direktur Utama 

Budi Antono. 

Sejak pendiriannya hingga saat ini, 

PKBL DAHANA telah melakukan 

berbagai macam program yang turut 

membantu strategi perusahaan. 

Berbagai macam bantuan DAHANA 

PANEN PENGHARGAAN SEPANJANG 2020

P
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pertambangan. Aspek yang dinilai 

pada penghargaan kali ini meliputi 

teknik pertambangan, keselamatan 

pertambangan, lingkungan hidup 

pertambangan, konservasi mineral dan 

baturabara, standarisasi dan usaha jasa 

pertambangan dan batubara.

Demikian adalah penghargaan yang 

diterima DAHANA di tahun 2020, 

semoga DAHANA bukan hanya 

dapat mempertahankan, namun terus 

semakin maju, DAHANA Be Excellent!.

medali Bronze Winner “THE MOST 

PROMISING COMPANY IN TACTICAL 

MARKETING” yang diselenggarakan 

secara daring dalam rangka 

mendorong berbagai perusahaan untuk 

terus kreatif, inovatif dan entreprenurial 

dalam membuka jalan untuk bangkit 

dari pandemi Covid-19.

Proses seleksi berlangsung sejak 

Agustus hingga September 2020 

diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN 

dan anak usahanya. Menyesuaikan 

dengan kondisi pandemik, seluruh 

proses penjurian dan presentasi 

dilakukan secara online. Pelaksanaan 

penjurian melibatkan anggota Jakarta 

CMO Club, Indonesia Marketing 

Association dan International Council 

for Small Business di Indonesia.

PENGHARGAAN Jambore PR 

Indonesia (JAMPIRO) 2020 - 

Manager Humas DAHANA Juli Jajuli 

mendapatkan penghargaan sebagai 

Pemenang Silver Winner INSAN 

PR INDONESIA 2020 Sub Kategori 

Manager Public Relations pada ajang 

Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) ke-6 

yang diselenggarakan secara daring 

melalui siaran langsung di Channel 

Youtube PR Indonesia. Kompetisi 

INSAN PR INDONESIA merupakan 

bentuk apresiasi kompetensi dan effort 

kinerja praktisi humas/public relations 

(PR) yang unggul dari korporasi/

organisasi seluruh Indonesia.

Humas DAHANA dalam beberapa 

waktu belakangan, secara kreatif 

membuat berbagai macam program 

komunikasi baik untuk publik dengan 

memanfaatkan media digital maupun 

ruang komunikasi sesama karyawan 

perusahaan bahan peledak tersebut 

seperti adanya kegiatan Kesenian 

dan Olahraga (SENIOR DAHANA) 

dan program Gembira untuk Menulis 

(Gumelis) yang mengajak para insan 

DAHANA menyampaikan gagasannya 

melalui tulisan, serta membangun 

komunikasi yang baik sesama 

karyawan.

PENGHARGAAN PRATAMA 

KEMENTERIAN ESDM - DAHANA site 

Adaro mendapat penghargaan Piagam 

Pratama Pengelolaan Standarisasi dan 

Usaha Jasa Pertambangan Mineral 

dan Batubara kategori Kelompok 

Perusahaan Jasa Pertambangan 

Pemegang IUJP Bidang Peledakan. 

Prosesi penghargaan dilakukan secara 

daring melalui akun Youtube Dirjen 

MinerbaTV pada September lalu. 

Proses penilaian dibagi dalam tiga 

tahap, seleksi administrasi, verifikasi 

online, dan sidang pleno dengan juri 

yang terdiri dari akademisi dan praktisi 
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ementerian BUMN selaku 

pemegang saham PT 

DAHANA (Persero) 

melakukan perombakan 

struktur komisaris utama dan anggota 

komisaris perusahaan bahan peledak 

itu. Melalui Surat Keputusan Menteri 

BUMN Nomor: SK-389/MBU/12/2020 

memberhentikan dan mengangkat 

komisaris utama dan anggota 

komisaris.

K
Sementara itu, anggota komisaris 

sebelumnya Mustar Bona Ventura 

turut diberhentikan dengan hormat 

karena telah habis masa jabatannya 

sebagai anggota komisaris DAHANA, 

serta mengangkat Irjen. (Pol.) Drs. H. 

Wahyudi Hidayat. Kementerian BUMN 

mengucapkan rasa terimakasih kepada 

Agus serta Mustar atas sumbangan 

tenaga dan pikiran selama memangku 

jabatan seperti yang tertuang dalam 

surat keputusan tersebut.

Surat yang ditandangani oleh Menteri 

BUMN Erick Thohir pada tanggal 11 

Desember 2020 ini memberhentikan 

dengan hormat Komisaris Utama 

DAHANA Laksdya (TNI) Dr. Agus 

Setiadji serta mengangkat Marsdya 

(TNI) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. 

sesuai dengan pergantian pejabat 

Sekretaris Jendral Kementerian 

Pertahanan RI.

RUPS DAHANA Mengangkat Komisaris Utama 

dan Anggota Komisaris Baru
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Donny Ermawan Taufanto merupakan 

salah satu anak bangsa terbaik yang 

kini bertugas sebagai Sekjen Kemhan 

sekaligus Komisaris Utama DAHANA, 

karirnya dimulai dengan mengikuti 

Akademi Angkatan Udara pada 

tahun 1988 dengan predikat lulusan 

terbaik dan memperoleh penghargaan 

Adhi Makayasa, serta terus bersinar 

hingga mendapatkan bintang tiga di 

pundak. Sebelum ditunjuk sebagai 

Komisaris Utama DAHANA, pria 

kelahiran Surakarta tersebut menjabat 

Pankoopsau II.

Sementara itu, Wahyudi Hidayat 

juga memiliki banyak pengalaman 

sebelum bertugas sebagai anggota 

Komisaris DAHANA. Dengan mengikuti 

akademi kepolisian pada tahun 1986, 

Wahyudi telah malang melintang dalam 

korps brimob, serta pernah menjadi 

DIRPAMOBVIT KORPS SABHARA 

BAHARKAM Polri serta KEPALA 

menjabat sebagai komisaris DAHANA 

terhitung sejak 3 November 2015 

hingga 3 November 2020.

“Kami ucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Pak Agus 

Setiadji serta Pak Mustar Bona Ventura 

atas sumbangsihnya selama ini kepada 

DAHANA, serta mengucapkan selamat 

datang kepada Pak Donny Ermawan 

dan Pak Wahyudi Hidayat, semoga 

dapat membimbing kami membawa 

DAHANA semakin maju,” ujar Asep 

Maskandar Sekretaris Perusahaan 

DAHANA.

KORPS SABHARA BAHARKAM, 

dan kini ditugaskan sebagai Analis 

Kebijakan Utama BAHARKAM POLRI.

Acara pisah sambut Komisaris Utama 

dan Komisaris DAHANA dilaksanakan 

pada Kamis 17 Desember 2020 di 

Plataran Menteng dengan dihadiri oleh 

jajaran Komisaris, Direksi, dan pejabat 

eselon 1 dan eselon 2 PT DAHANA 

(Persero). Acara dimulai dengan 

pemutaran video jejak langkah selama 

Agus Setiadji dan Mustar Bona Ventura 

menjabat sebagai komisaris Utama dan 

Komisaris DAHANA.

Ditemui disela-sela acara pisah 

sambut komisaris utama dan komisaris 

DAHANA, Asep Maskandar selaku 

Sekretaris Perusahaan menjelaskan, 

bahwa Agus Setiadji menjabat sebagai 

Komisaris Utama DAHANA terhitung 

sejak 22 April 2019 hingga 11 Desember 

2020, sedangkan Mustar Bona Ventura 
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DAHANA mendapatkan kepercayaan 

untuk memproduksi berbagai jenis 

bom kebutuhan militer, seperti Bom 

P100L, P250L, sekaligus memproduksi 

Bom P500L dimana DAHANA bermitra 

dengan PT. Sari Bahari dan juga pada 

proses litbang dan  produksinya 

bersama tim DislitbangAu. 

Kepala Pusat Kelaikan Kemhan 

Laksamana Pertama Teguh Sugiono 

menyampaikan tugas pertahanan 

Indonesia ke depan semakin berat 

dan kompleks, oleh sebab itu beliau 

mengapresiasi usaha DAHANA dalam 

mengembangkan kapabilitas dan 

kapasitas untuk memenuhi kebutuhan 

alutsista Indonesia. 

alam rangka memperkuat 

industri pertahanan nasional, 

PT DAHANA (Persero) 

menerima Production Certificate 

dan Type Certificate Bom P 500L 

dari Kementerian Pertahanan. Acara 

penandatanganan sekaligus serah 

terima sertifikat dari Kepala Puslaik 

Kemhan Laksmana Pertama Teguh 

Sugiono kepada Senior Manager K3LH 

& Teknologi DAHANA Erwin Cipta 

Mulyana dilaksanakan pada Rabu, 16 

Desember 2020 di Pusat Kelaikan 

Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Meski beberapa industri nasional 

dan internasional sedang berada 

dalam kekalutan akibat pandemik 

Covid-19 yang berlangsung sejak awal 

tahun, DAHANA merupakan salah 

satu perusahaan yang tetap berdiri 

kokoh di tengah badai pandemik. 

Bahkan, di penghujung tahun 2020 

DAHANA memperoleh dua sertifikat 

dari Kementerian Pertahanan untuk 

kemajuan bisnis DAHANA sekaligus 

mendorong kemandirian alat utama 

sistem senjata (alutsista) Indonesia.

Setelah melalui berbagai macam uji 

coba dan tes yang dilakukan oleh tim 

Puslaik Kemhan pada fasilitas produksi 

milik BUMN yang bergerak di industri 

bahan peledak tersebut. Akhirnya 

Kemhan Serahkan Certificate Production dan Type 
Certificate Bom P 500L ke DAHANA 

D
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“Saya mengapresiasi DAHANA 

khususnya karena mampu menciptakan 

Bom P 500L ini, tentunya ini 

merupakan prestasi luar biasa yang 

merupakan produk anak bangsa yang 

sangat membantu Kemhan dan TNI 

dalam pemenuhan alutsista, sekaligus 

mengurangi ketergantungan impor 

alutsista,” ujar Teguh.

Teguh juga menambahkan, selama 

ini beberapa industri pertahanan 

dalam negeri berada dalam kondisi 

yang stagnan dan tidak mau 

berkembang. Kemunculan DAHANA 

dalam meningkatkan kapasitas untuk 

memproduksi alutsista-alutsista baru 

harus diapresiasi. Ia juga berpesan 

agar DAHANA tidak berpuas diri 

dengan pencapaian saat ini dan terus 

mengembangkan diri dalam memenuhi 

kebutuhan bahan peledak militer.

sedang dirancang oleh perusahaannya 

kepada Puslaik Kemhan sebagai 

persyaratan perundangan dan fungsi 

pengawasan kelaikan pihak Puslaik 

Kemhan.

Hal ini disambut baik oleh Erwin 

Cipta Mulyana, menurut SM K3LH & 

Teknologi DAHANA ini, perusahaannya 

akan terus mengajukan Type 

Ceritificate terhadap produk-produk 

bahan peledak militer baru yang 



uluhan prajurit TNI yang 

terdiri dari TNI AD, TNI AU, 

dan TNI AL mengunjungi 

Kampus DAHANA yang 

terletak dikawasan 

Energetic Material Center DAHANA 

Subang, Jawa Barat pada Senin, 7 

Desember 2020. Kunjungan puluhan 

prajurit TNI ke DAHANA ini dalam 

rangka  kegiatan praktik pertimbangan 

teknis kecabangan peralatan untuk 

siswa Diklapa II Kecab Pal TA 2020.

Pada kesempatan kali ini, para 

prajurit TNI mendapatkan pemaparan 

materi mengenai bahan peledak dan 

mengunjungi fasilitas produksi yang 
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P
khususnya untuk militer bisa lebih 

dikembangkan lagi,” harap Heri.

Seperti yang diketahui sebelumnya, 

Energetic Material Center (EMC) 

DAHANA yang memiliki lahan seluas 

hampir 600 hektar seolah memiliki 

magnet tersendiri.  Pusat Bahan 

Berenergi tinggi milik PT DAHANA 

(Persero) ini selalu ramai dikunjungi 

berbagai kalangan, baik dunia 

Pendidikan maupun para praktisi di 

bidang pertambangan dan bahan 

peledak militer.  Tidak salah, jika 

Kampus Dahana saat ini dikenal 

dengan sebutan Kiblat Bahan Peledak 

Indonesia.

terletak di area ring 1  PT DAHANA 

(Persero).

Ditemui disela-sela kegiatan kunjungan, 

Ketua kelas siswa Diklapa II Kecab 

Pal TA 2020, Mayor Cpl Heri Wahyudi 

menjelaskan, tujuan kunjungan ke 

DAHANA kali ini bertujuan agar 

perwira siswa memiliki pengetahuan 

dan keterampilan mengenai teknik 

kecabangan peralatan, salah satunya 

mengenai bahan peledak termasuk 

komposisi didalamnya.

“Saya harap kedepannya potensi dari 

DAHANA bisa lebih dikembangkan lagi, 

sehingga kebutuhan bahan peledak 

Puluhan Prajurit TNI Kunjungi Kiblat 

Bahan Peledak Indonesia
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ebagai salah satu objek 

vital nasional di Indonesia, 

PT DAHANA (Persero) 

memperkuat dan 

memperketat keamanan menjelang 

libur panjang Hari Raya Natal dan 

Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan 

langsung oleh Asep Maskandar selaku 

Sekretaris Perusahaan DAHANA dalam 

rapat koordinasi pengamanan pada 22 

Oktober 2020.

“Penguatan pengamanan ini dilakukan 

untuk mengamankan area DAHANA 

yang luas mengingat adanya libur 

panjang berturut-turut dalam rangka 

Hari Raya Natal dan Tahun Baru,” 

terang Asep Maskandar.

S menyebutkan akan dilakukan 

peningkatan patroli ke setiap sudut 

area DAHANA dan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat yang 

berada di sekitar DAHANA untuk 

bersama-sama menjaga keamanan 

lingkungan.

“Kita lakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dilingkungan sekitar 

DAHANA agar masyarakat sadar akan 

pentingnya menjaga keamanan secara 

bersama-sama,” pungkas Iwan.

Sementara itu, Wakil Manajer 

Keamanan DAHANA Iwan Irawan 

menjelaskan, teknis pengamanan 

yang dilakukan menjelang libur 

panjang Natal dan Tahun Baru berupa 

penambahan kekuatan personel 

keamanan dari TNI AU yang bekerja 

sama dengan Lanud Suryadarma 

Kalijati Subang.

“Selain personel tim keamanan 

internal DAHANA, kita juga dibantu 

oleh tambahan anggota TNI AU yang 

ditempatkan disetiap pintu masuk area 

DAHANA,” ujar Iwan.

Lanjutnya lagi, selain penambahan 

kekuatan dari pihak TNI AU, Iwan 

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAHANA Perketat

Keamanan



omisaris Dahana yang 

baru Irjen (Pol.) Drs. H. 

Wahyudi Hidayat melakukan 

kunjungan kerja pertamanya ke Kantor 

Pusat Dahana di Subang.  Kunjungan 

kerja yang dilaksanakan pada Selasa, 

22 Desember 2020 ini merupakan 

salah satu bentuk pengenalan 

perusahaan kepada komisaris baru 

untuk mengetahui kinerja Dahana lebih 

mendalam.

Dalam kunjungannya kali ini, Wahyudi 

disambut langsung oleh Direktur 

Teknologi & Pengembangan DAHANA 

Wildan Widarman dan Direktur 

Keuangan & SDM  Asmorohadi serta 

pejabat DAHANA lainnya.
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K Sebagai Anggota Dewan Komisaris 

DAHANA yang baru, Wahyudi 

berpesan agar DAHANA mampu terus 

berkembang meningkatkan kualitas 

produk dan pelayanan sehingga 

DAHANA menjadi perusahaan besar 

yang lebih moderen.

“Potensi DAHANA itu sangat besar, 

masih banyak perusahaan tambang 

yang belum menggunakan produk 

maupun jasa DAHANA dalam 

melakukan kegiatan operasinya, karena 

itu kita harus mampu meningkatkan 

kualitas dan pelayanan menjadi lebih 

modern sehingga mampu bersaing 

dengan para pesaing DAHANA dari 

luar,” ujar Wahyudi berpesan. (rmt)

Dengan latar belakang dari kepolisian, 

Wahyudi mengaku sudah tidak asing 

lagi dengan nama DAHANA.

 

“Anggap saja kunjungan ini sebagai 

pengenalan saya lebih jauh terhadap 

DAHANA, karena sebelumnya waktu 

bertugas di kepolisian sudah tahu 

tentang DAHANA,” ujar Wahyudi.

Saat melakukan pemantauan langsung 

ke pabrik detonator non elektrik di 

kawasan Ring 1 DAHANA, Wahyudi 

menyaksikan langsung proses 

perakitan detonator non elektrik dan 

berkesempatan melakukan uji mutu 

sebagai juru ledak kehormatan.

Komisaris Wahyudi Hidayat Kunjungi 
Kampus DAHANA



nit Program Kemitraan & Bina 

Lingkungan (PKBL) DAHANA 

kembali menyalurkan 

bantuan Pelestarian Alam berupa  100 

buah tong sampah serta 20 set meja 

dan kursi hias bekas drum produksi 

kepada Lanud Suryadarma Kalijati 

Subang.  

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada 

29 Desember 2020 di Taman Canda 

Dahana oleh Senior Manager Pelayanan 

Korporasi DAHANA Andri P. Kartiko 

kepada pihak Lanud Suryadarma yang 

diwakili oleh Mayor Pnb Taufik Hidayat 

selaku Kasi Opslat Lanud Suryadarma.

“Saya mewakili Komandan Lanud 

Suryadarma beserta seluruh 
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U Selain Program Bina Lingkungan, 

Program Mitra Binaan yang merupakan 

pemberian pinjaman modal usaha bagi 

pelaku UMKM binaan DAHANA juga 

terus digulirkan. Program Mitra Binaan 

ini tidak berhenti pada pemberian 

modal kepada pelaku UMKM saja, 

namun juga membantu pelaku UMKM 

mitra binaan dalam pemasaran, baik di 

tingkat lokal maupun menembus pasar 

internasional.

keluarga besar Lanud Suryadarma 

mengucapkan terima kasih kepada 

DAHANA atas bantuannya.  Semoga 

Lanud Suryadarma beserta DAHANA 

dapat selalu terus bersinergi dalam 

membangun bangsa,” ucap Taufik.

Program Bina Lingkungan DAHANA 

sendiri merupakan kegiatan yang rutin 

dilakukan oleh perusahaan sebagai 

bentuk perhatian dan tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan 

dan masyarakat.  Salah satu program 

Bina Lingkungan DAHANA adalah 

pelestarian alam dan lingkungan yang 

meliputi penghijauan lahan, energi 

terbarukan, pemanfaatan barang bekas 

dan konservasi daerah aliran sungai.

DAHANA Berikan Bantuan Pelestarian Alam 
kepada Lanud Suryadarma Kalijati
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KBL PT DAHANA (Persero) 

menyertakan salah satu 

mitra binaannya yang 

bergerak di bidang kopi 

dalam ajang Jatiluhur Green Festival 

2020.  Produk yang dipasarkan dalam 

pagelaran yang dihelat pada 19 – 20 

Desember 2020 ini berupa produk kopi 

hasil budidaya di daerah Bukanagara 

Subang.  Jatiluhur Green Festival 2020 

sendiri resmi dibuka pada Sabtu, 19 

Desember 2020 dan difokuskan pada 

tiga rangkaian kegiatan yaitu Gowes 

Go Green, Festival Kopi Nusantara dan 

Kemah Konservasi.

P
Bertahun-tahun menjalani bisnis biji 

kopi, kini kopi Hofland mulai banyak 

permintaan dari luar daerah Subang 

seperti Bandung, Jogja, Semarang, 

Bogor, Bekasi dan Jakarta. Bahkan kopi 

Hofland sudah dilirik pembeli dari luar 

negeri.

“Tahun 2020 ini kopi Hofland mewakili 

Jawa Barat untuk mengikuti festival 

specialty coffee di Jepang bersama 

dengan perwakilan dari Toraja, 

Mandailing, Gayo dan Bali. Pameran 

ini diikuti 20 negara dan sudah 8 kali 

dilaksanakan di sana, dan tahun ini 

Jawa Barat di wakili oleh kopi Subang. 

Dewi, nama mitra binaannya, memiliki 

pengalaman lebih dari tujuh tahun 

membudidayakan kopi dengan 

membuka lahan kebun kopi di daerah 

Bukanagara Kabupaten Subang.

“Awalnya memberi nama merek 

kopi Hofland adalah sebagai bentuk 

apresiasi terhadap tuan Hofland yang 

dulu menanam kopi di tanah Subang. 

Dalam budidaya kopi di Subang, 

dia tidak melakukan kekerasan tapi 

mengajak masyarakat untuk bermitra 

dan akhirnya disejahterakan,” ujar Dewi 

bercerita.

Jatiluhur Green Festival, Mitra Binaan DAHANA 
Promosikan Kopi Kelas Dunia
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Alhamdullillah dari sana kita dapat 

pembeli, 16 ton ekspor ke Jepang,” 

lanjut Dewi bercerita.

Lanjutnya lagi menurut Dewi, 

Kabupaten Subang tepatnya dibagian 

Subang Selatan yang memiliki kontur 

tanah berupa dataran tinggi memang 

cocok untuk budidaya tanaman kopi. 

Kopi di Subang sudah ada sejak 

puluhan tahun yang lalu. Dahulu yang 

banyak dibudidayakan adalah kopi 

robusta, pada ketinggian 500-700 

mdpl. Kopi arabika baru dibudidayakan 

kembali 5 tahun terakhir di daerah 

Bukanagara dan Ciater yang memiliki 

ketinggian 1000 mdpl. Kopi Arabika 

memang harus ditanam di atas 1000 

mdpl agar cita rasanya berkualias. 

Selain itu pada ketinggian tersebut 

tantangan budidaya kopi, seperti hama 

jauh lebih sedikit.

Ditemui disela-sela kegiatan Jatiluhur 

Green Festival 2020, Ketua PKBL 

lunak sebagai tambahan modal, 

DAHANA juga memberikan beberapa 

fasilitas bagi mitra binaan kami berupa 

mendaftarkan untuk menjadi peserta 

festival, pameran, hingga pelatihan 

agar mitra binaan kami menjadi lebih 

kompeten dan bisa bersaing hingga 

kepasar internasional,” ucap Eman. 

(rmt)

DAHANA Eman Suherman menyatakan 

pihaknya akan selalu konsisten dalam 

membantu mitra binaanya untuk terus 

berkembang, terlebih disaat pandemi 

Covid-19 yang tengah melanda seperti 

saat ini.

“DAHANA akan selalu mendukung 

agar mitra binaan kita bisa naik kelas 

dan berkembang melalui beberapa 

cara, selain melalui bantuan pinjaman 



Untuk mempertegas suasana Jawa 

Tengah, di latar belakang tempat 

makanan dihiasi gambar wayang kulit. 

Peralatan makan yang ada di sana 

juga menampilkan khas jawa seperti 

peralatan yang terbuat dari tembikar. 

Pengunjung yang ingin mengambil 

gambar untuk koleksi foto, beberapa 

sudut di rumah makan ini, cukup 

instagramable.

Tetapi untuk menu makanannya sendiri, 

ternyata makanan yang disajikan di 

sana tidak jauh berbeda dengan Caffe 

atau tempat makan lain yang ada di 

agi anda warga Subang yang 

ingin mencicipi aneka ragam 

menu kuliner dengan konsep 

tradisional khususnya yang 

berada disekitar Pusat Kota Subang, 

Anda kini tidak perlu bingung lagi. 

Tepat di seberang alun-alun dan kantor 

Pemkab Subang terdapat sebuah 

angkringan yang menyajikan berbagai 

menu tradisional dengan suasana 

khas Jawa Tengah yang bernama 

Angkringan Atelir.

Meskipun berada di sebuah kota 

yang ada di Jawa Barat, namun 

pemilik tempat ini ingin membawa 

pengunjungnya untuk menikmati 

hidangan dengan nuansa Jawa Tengah. 

Tempat duduk dan meja yang berada 

di dalam ruangan, menggunakan 

furniture yang terbuat dari kayu jati. 

Benar-benar menampilkan khas Kota 

Solo.

Selain furniture yang terbuat dari kayu 

jati, ornamen yang ada di dinding 

rumah makan ini juga terbuat dari 

ukiran kayu. Bahkan ada sepasang 

keris yang dipampang di dindingnya. 

Dan benar seperti kata pengelolanya, 

suasananya persis seperi rumah yang 

ada di Kota Solo.

B
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Menikmati Kudapan Tradisional di Angkringan Atelir



Bagi pecinta kopi, tempat ini membuat 

kopi khas dan unik yang jarang ditemui 

di tempat lainnya. Namanya kopi jos. 

Kopi ini unik karena biji kopi ditumbuk 

di lokasi, lalu diseduh serta dicelupkan 

arang yang masih membara. Arang 

tersebut bermanfaat untuk menyerap 

toksin yang terkandu didalam air kopi.

Angkringan Atelir buka mulai pukul 

9.00 pagi sampai 23.30 malam. Dengan  

areanya yang cukup luas dan konsep 

ruang terbuka membuat mereka yang 

berkunjung ke sini bisa menikmati 

hidangan dengan nyaman.

Subang. Hanya beberapa menu saja 

yang mirip dengan masakan khas Jawa 

Tengah seperti soto lamongan, bakmi 

godok dan gudeg.

Untuk menu lainnya, Angkringan Atelir 

ini menyuguhkan masakan superlezat 

berupa bebek pedas, ayam kremes, lele 

kriuk, iga bakar, iga asam pedas dan 

udang asam manis. Selain enak, dijamin 

bikin kenyang tapi tak bikin boros 

kantong alias harganya murah.

Bagi anda yang mau berkunjung ke 

tempat yang ada di seberang alun-alun 

Kota Subang ini, bisa memilih menu 

paket nasi yang harganya antara 10 ribu 

rupiah hingga 20 ribu rupiah.

Untuk kudapan tradisional yang 

asyik untuk dinikmati seperti aneka 

olahan singkong, ketan, tape ketan 

dan makanan ringan lainnya. Tidak 

hanya kudapan, minuman tradisional 

pun disediakan di angkringan ini. 

Contohnya, wedang ronde, beras 

kencur, kunyit asam, gula asam, jahe 

susu, aneka rasa susu murni dan masih 

banyak jenis minuman lainnya.
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isa bergabung dan menjadi 

bagian dari keluarga besar 

PT DAHANA (Persero) 

adalah suatu kebanggaan 

tersendiri bagi Herlina. Ibu satu anak 

yang akrab disapa Lina ini bergabung 

bersama DAHANA dengan menempati 

posisi sebagai resepsionis kantor 

DAHANA Jakarta sejak 30 September 

2019.

“Bangga banget bisa bergabung 

dengan DAHANA. Selain menambah 

ilmu dan pengalaman, suasana kerjanya 

juga menyenangkan,” ucap Lina.

Awal bergabung dengan DAHANA 

Lina sempat merasa takut untuk 

beradaptasi dan kurang percaya diri, 

namun ternyata pikirannya salah. 

“Awalnya merasa takut, tapi ternyata 

B Selain sibuk bekerja dan menjadi ibu 

rumah tangga, wanita yang lahir 30 

tahun lalu ini diwaktu senggangnya 

Lina mengaku selalu mencari 

kesempatan untuk menyalurkan 

hobinya yaitu menonton drama korea 

dan dan berolahraga dengan lari atau 

bersepeda.

“Kalau nonton drama korea si curi-curi 

waktu aja, biasanya nonton di kereta 

pas perjalanan dari rumah ke kantor 

dan sebaliknya. Sedangkan untuk lari 

dan bersepeda saya menyempatkan 

waktu tiap weekend pas libur kantor 

dan ikut event olahraga kantor seperti 

kemaren ikut gowes bareng di Subang 

pas HUT DAHANA ke 54,” ungkap Lina.

 

pikiran saya salah. Karyawan disini baik 

semua pada humble dan kekeluargaan, 

jadi membuat saya betah bekerja di 

DAHANA,” lanjut Lina bercerita.

Wanita penggemar aktor korea Park 

Seo Joon inipun bercerita, baru 

beberapa hari bergabung dengan 

DAHANA langsung diajak untuk 

mengikuti lomba dalam rangka 

memperingati HUT ke-53 DAHANA 

dengan bergabung bersama tim 

arabian food.

“Alhamdulillah, selama mengikuti 

lomba HUT DAHANA semuanya terasa 

menyenangkan. Ditambah lagi ketika 

mengikuti DAHANA fun walk, langsung 

dapet hadiah doorprize sepeda, seneng 

banget baru masuk langsung dapet 

rezeki,” ujar Lina bersyukur.

Herlina, dari Hobi Drakor Hingga Lari dan Bersepeda
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rogram Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL) 

DAHANA kembali 

memberikan sumbangsih 

bagi masyarakat Subang.  Kali 

ini dengan memberikan bantuan 

pendidikan ke beberapa institusi dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, sesuai dengan amanah 

pembukaan UUD 1945. Pemberian 

bantuan berlangsung sepanjang pekan 

ketiga Desember 2020.

Pada 21 Desember 2020, Tim PKBL 

DAHANA menyambangi Sekolah 

Luar Biasa Al Fahmi yang terletak di 

Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, 

Kabupaten Subang untuk memberikan 

bantuan pemagaran. Ketua PKBL 

DAHANA Eman Suherman disambut 

baik oleh Kepala Sekolah Meti Mudiati. 

Menurut Eman, bantuan pemagaran 

ini ditujukan agar peserta didik di SLB 

Al Fahmi dapat merasa aman dalam 

proses belajar.

P

belasan peserta didik Asosiasi PSSI 

Kabupaten Subang.

Eman menyampaikan, semoga bantuan 

kepada Asosiasi PSSI Kabupaten 

Subang dapat bersumbangsih pada 

pengembangan kapasitas peserta didik 

dalam berlatih menjadi pesepak bola 

profesional, ia juga memiliki harapan 

agar suatu hari bibit pesepakbola di 

Subang itu bisa bermain membela 

Tim Nasional Garuda Indonesia dan 

membawa nama Subang mendunia. Hal 

ini pun disambut baik oleh Iman.

“Kami ucapkan terimakasih kepada 

DAHANA atas bantuannya kepada 

kami, semoga anak-anak tambah 

semangat dalam berlatih dan mencapai 

cita-cita mereka untuk menjadi pemain 

sepak bola profesional,” ujar Iman.

Tak berhenti, PKBL DAHANA kemudian 

melanjutkan pemberian bantuan 

renovasi MCK Pondok Pesantren 

Bahrul Ulum yang berada di Kelurahan 

Cigadung. Hal ini dianggap penting, 

karena beberapa waktu belakangan, 

santri di Pesantren Bahrul Ulum 

mengalami sedikit kesulitan dan 

harus mengantri panjang untuk 

membersihkan diri. Pemberian bantuan 

ini pun diterima dengan baik oleh 

Pimpinan Ponpes Zakiah Solihat.  

Sebagai perusahaan plat merah yang 

bergerak di industri bahan peledak, 

DAHANA berkomitmen untuk 

tetap mengambil peran membantu 

pembangunan Sumber Daya Manusia 

Indonesia, utamanya di Kabupaten 

Subang.

Usai memberikan bantuan untuk 

SLB Al Fahmi, Tim PKBL DAHANA 

melanjutkan perjalanannya menuju 

PAUD Bina Insan yang berdiri di Desa 

Sumurbarang. Pada kesempatan 

tersebut, Eman Suherman 

menyerahkan bantuan penyediaan air 

bersih dengan pengeboran sedalam 

35 meter, serta pompa air. Bantuan ini 

ditujukan agar para civitas akademika 

di PAUD Bina Insan dapat menjalankan 

proses pendidikan tanpa terhambat 

oleh ketersediaan air bersih yang kini 

sulit didapat masyarakat Subang ketika 

musim kemarau melanda.

Dari PAUD Bina Insan, tim kemudian 

kembali ke Kampus DAHANA untuk 

berisitirahat. Esok harinya 22 Desember 

2020, tim kembali berangkat menuju 

Kelurahan Pasirkareumbi, tepatnya 

ke Asosiasi PSSI Kabupaten Subang 

untuk memberikan fasilitas bola 

sepak yang diterima oleh Bendahara 

Iman Mutaqien yang didampingi oleh 

Bantuan Dahana untuk SLB hingga 

Sekolah Sepakbola



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.


