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Daftar Isi

seismik karya anak bangsa ini memiliki 

tingkat density yang lebih tinggi 

daripada air dan ketika dimasukkan 

ke dalam lubang tembak yang berair 

dapat dilaksanakan dengan cepat dan 

efisien. Dayagal Seismic pun handal 

memberikan energi meski ditempatkan 

di bawah tekanan hydrostastik hingga 

90 meter air.

Dayagel Seismic dengan struktur 

emulsi yang sangat baik sehingga 

menjadikannya cocok digunakan pada 

operasi seismik di daerah remote, 

dan dapat mengurangi resiko akibat 

transportasi yang sulit. “Bahan peledak 

ini sudah banyak dipakai baik oleh 

perusahaan dalam negeri ataupun 

diekspor ke belahan dunia lainnya,” 

pungkas Prima. (yz)

ksplorasi minyak dan gas 

bumi masih terus dilakukan 

untuk memenuhi komitmen 

pemerintah dalam usaha 

mencari cadangan migas baru demi 

terpenuhinya kebutuhan industri dan 

masyarakat. Dengan mulai stabilnya 

harga minyak dunia, menyebabkan 

pemerintah dan pelaku industri 

migas mulai menggiatkan kembali 

kegiatan eksplorasi migas. Hal ini 

turut berdampak pada DAHANA yang 

memproduksi bahan peledak untuk 

kegiatan survey seismik. 

Survey seismik, merupakan kegiatan 

pengumpulan data geofisika dengan 

memanfaatkan gelombang beresolusi 

tinggi untuk tujuan interpretasi 

pemetaan struktur bawah permukaan.  

Selain itu, kegiatan ini untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat stratigrafi 

yang akurat dengan tujuan melihat 

potensi keberadaan minyak atau gas 

dalam permukaan batuan.

Dayagel Seismic memiliki struktur 

emulsi water in oil termutakhir dengan 

dua ukuran kemasan 500 gr dan 

250 gr.  Produk ini dikembangkan 

untuk menjadi bahan peledak seismik 

yang mempunyai VOD yang tinggi 

dan umur pakai yang lebih panjang. 

Dikemas dengan cartridge berbahan 

plastik HDPE yang rigid dengan 

screw coupling yang kuat sehingga 

memberikan fleksibilitas pengaturan 

charge per hole yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dilapangan.

Menurut Senior Manager Operasi dan 

Pelayanan Pelanggan Divisi Minyak 

dan Gas PT DAHANA (Persero) Aditya 

Prima Dewayana, Dayagel Seismic 

memiliki sleeping time hingga 8 

minggu pada kondisi lubang tembak 

berair dengan tekanan 5 bar.

“Struktur water in oil yang 

diformulasikan dari bahan-bahan 

baku yang bersifat non explosives, 

membuatnya memiliki sensitifitas 

terhadap impact mekanik yang sangat 

rendah, sehingga cenderung aman 

dalam penanganan dilapangan.  Selain 

aman dari impact mekanik, Dayagel 

Seismic juga tidak mudah terbakar 

dan hanya dapat terinisiasi dengan 

menggunakan detonator (primary 

high explosive),” terang Aditya Prima 

Dewayana.

Kelebihan lain dari bahan peledak 

E
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Di Sektor Migas, DAHANA menyediakan mulai 

dari suplai bahan peledak dan aksesorisnya, 

penyediaan dan manajemen gudang, handling 

dan transportasi, training peledakan, supervisi, 

hingga pemusnahan bahan peledak.

Cover : Tandatangani JVA, DAHANA dan Pupuk Kaltim

8 DAHANA Pamer Total Solution Services di IPA 
Convex 2019

DAHANA ada 19 orang, 18 melalui jalur 

reguler, dan satu dari jalur disabilitas. Para 

peserta akan mengikuti orientasi di Kantor 

Pusat Manajemen (KAMPUS) DAHANA 

Subang.

14 19 Karyawan Baru DAHANA Ikuti Inaugurasi
di Kementerian BUMN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk 

sinergi kerja sama penjualan produk dan 

layanan yang Pegadaian miliki sehingga bisa 

digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh 

karyawan DAHANA.

10 Pegadaian Gandeng Dahana 
Sinergi Pendanaan

Di grup B, DAHANA bertarung dengan 

BTN KGS, PERUMNAS MAHATA, dan 

MILLENIAL TROOPS. DAHANA berhasil 

menjadi juara group

23 DAHANA Juara Grup Paintball 
Antar BUMN

Dayagel Seismic, Si Merah Pencari Minyak dan Gas

DAHANA sendiri memiliki beragam layanan untuk mendukung kegiatan seismik mulai dari pembangunan 
dan manajemen gudang, pengurusan perizinan,  penyediaan bahan peledak dan aksesorisnya, handling 
dan transportasi, jasa preloading seismic, hingga pemusnahan bahan ledak.
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Laporan Utama

Timur semakin maju ditandai dengan 

penandatanganan Joint Venture 

Agreement (JVA) atau perjanjian Usaha 

Patungan.

Acara penandatangan JVA 

dilaksanakan di Hotel Ritz-Carlton 

Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 

19 September 2019, yang dihadiri 

oleh Asisten Deputi Bidang Usaha 

Berlokasi di Bontang dengan kapasitas hingga 75.000 ton AN pertahunnya, 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.

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 

Timur, dengan kapasitas hingga 75.000 

ton AN pertahunnya. Ini diharapkan 

mampu menumbuh-kembangkan 

turunan industri lainnya, menghemat 

devisa dari impor AN, menciptakan 

asyarakat 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 bangsa ini, karena kemandirian 

Pertambangan, Industri Strategis dan 

Media Kementerian BUMN RI Heri 

Purnomo, jajaran komisaris dan direksi 

PT DAHANA (Persero), Direksi PT 

Pupuk Kalimantan Timur, Direksi PT 

Wijaya Karya, Direksi PT DAHANA 

Investama Corp., Direksi PT Kaltim 

Amonium Nitrat, Perwakilan Sedin 

Engineering Co. Ltd, beserta tamu 

undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi Antono 

mengatakan, perusahaannya bersama 

industri pertahanan sangat penting 

bagi kedaulatan negara.

Setelah melalui beragam 

dinamika sejak tahun 2012, sejak 

penandatanganan Nota Kesepahaman 

dan penandatangan Perjanjian Induk 

yang disaksikan Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo pada 2015 

lalu, akhirnya kerjasama PT DAHANA 

(Persero) dan PT Pupuk Kalimantan 

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 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 

Tandatangani JVA, DAHANA dan Pupuk Kaltim 
Bangun Pabrik AN Tahun Ini
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Rencananya, pembangunan Pabrik 

AN yang dimenangkan tendernya 

oleh Konsorsium PT Wijaya Karya-

Sedin Engineering Co. Ltd ini akan 

memakan waktu 30 bulan dan akan 

dimulai pembangunannya pada tahun 

ini. Total investasi pembangunan 

pabrik AN mencapai lebih kurang 1,1 

Triliyun Rupiah yang didapat dari kredit 

investasi BUMN Perbankan ekuitas 

masing-masing pemegang saham.

nilai tambah produk dalam negeri, 

dan tentunya menciptakan lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat 

Indonesia utamanya masyarakat 

Bontang.

Heri Purnomo yang mewakili 

Kementerian BUMN RI menyatakan 

dukungan dan dorongannya agar 

Pabrik AN ini terlaksana sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan, karena pabrik 

pembuat bahan peledak industri 

pertambangan ini sangat penting bagi 

Kementerian BUMN dan Republik 

Indonesia pada umumnya.

“Kita berharap agar pembangunan 

pabrik ini dapat terealisasi tepat waktu 

untuk mendorong kemandirian industri 

bahan peledak dan pertahanan kita,” 

kata Asisten Deputi PISM tersebut 

pada sambutannya.

dukungan industri tidak akan maksimal, 

karena mahasiswa harus tahu langsung 

kondisi di lapangan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono 

menjelaskan tentang bisnis Dahana 

selama ini.  BUMN yang bergerak di 

bidang bahan peledak (explosives) ini 

memiliki lini bisnis Drilling & Blasting, 

Explosives Manufacturing, Related 

Services dan Defence Related.  Dahana 

juga melayani jasa peledakan untuk 

sektor pertambangan umum, kuari dan 

konstruksi, minyak dan gas serta bahan 

peledakan pertahanan.

“Semoga kerjasama antara DAHANA 

dan ITB ini dapat berjalan lancar dan 

membawa kebaikan untuk kedua belah 

pihak,” pungkas Budi Antono yang 

didampingi Direktur Keuangan & SDM 

Asmorohadi dan Direktur Teknologi 

& Pengembangan Wildan Widarman. 

(rmt)

T DAHANA (Persero) 

dan Institut Teknologi 

Bandung (ITB) mempererat 

jalinan kerjasama dalam 

peningkatan SDM, Pendidikan dan 

Penelitian.  Kerjasama tersebut 

dituangkan dalam penandatanganan 

nota kesepahaman pada 19 Agustus 

2019 di Bandung.

Seremonial penandatanganan nota 

kesepahaman ini dilaksanakan di 

Gedung Rektoral ITB, Jl.Tamansari 

No. 64 Bandung.   Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi 

Antono langsung menandatangani 

MoU, sementara dari pihak ITB 

ditandatangani oleh Rektor ITB Prof. Dr. 

Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Menurut Ahmad Fachrudin, SM 

Perencanaan & Pengembangan 

Usaha PT DAHANA (Persero), nota 

kesepahaman antara DAHANA dan 

ITB ini dalam rangka penelitian, 

pertukaran data maupun dokumen 

yang dimiliki oleh para pihak sebagai 

dasar melakukan penelitian, pendidikan 

dan pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi sumber 

daya manusia dari masing masing 

pihak.

"Harapan kedepannya kerjasama antara 

DAHANA dan ITB  akan semakin erat, 

karena perjanjian ini sebagai payung 

untuk perjanjian dan kerjasama yang 

lebih khusus dan lebih spesifik lagi,” 

ungkap Ahmad Fachrudin.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor 

ITB Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA 

dalam sambutannya mengucapkan 

terima kasih kepada DAHANA atas 

kepercayaan dan kesediaannya untuk 

kerjasama ini. 

"ITB siap berkolaborasi dengan 

DAHANA dalam hal pendidikan, 

penelitian dan pengembangan 

sumber daya manusia.  Kami sangat 

senang karena perguruan tinggi tanpa 

Pererat Kerjasama, DAHANA – ITB Tandatangani 
Nota Kesepahaman Penelitian

Dukungan industri sangat diperlukan karena mahasiswa harus tahu langsung kondisi praktek di lapangan.  

DAHANA sebagai perusahaan yang bergerak di industri bahan peledak menjadi salah satu mitra strategis dalam 

meningkatkan kompetensi mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi.

P
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Kabar dari SITE

Rancangan Umum Energi Nasional 

(RUEN) bahwa energi fossil mengambil 

47% pada tahun 2025 dan 43,5% pada 

2050.

"Bagaimanapun, ini membutuhkan 

usaha untuk menemukan tambahan 

cadangan minyak dan gas, tentunya 

dengan eksplorasi.   Sayangnya 

selama 15 tahun belakangan, Indonesia 

hanya melalukan sedikit eksplorasi, 

padahal negara-negara yang cadangan 

migasnya minim, melakukan investasi 

besar-besaran di bidang migas," kata 

Tumbur.

ebagai perusahaan plat 

merah yang bergerak di 

industri bahan peledak, 

dimana salah satu lini 

bisnisnya bergerak di minyak dan 

gas, DAHANA mengikuti Indonesian 

Petroleum Association Convention and 

Exhibition (Convex) ke-43.  Acara yang 

dihelat pada 4 - 6 September 2019 ini 

dilaksanakan di Jakarta Convention 

Center.

Acara IPA Convex sendiri merupakan 

perhelatan yang bertujuan untuk 

mendukung dan mempromosikan 

industri minyak dan gas di Indonesia.  

Di dalam acara ini peserta yang 

terdiri dari pemerintah dan industri 

dapat saling berbagi pengetahuan, 

memperluas jaringan, serta 

mempererat hubungan, dan akan terus 

berlanjut hingga menjadi benchmark 

bagi industri minyak dan gas, tidak 

hanya di Indonesia tetapi juga di 

kawasan Asia Tenggara.

Menurut Tumbur Parlindungan, 

President of Indonesian Petroleum 

Association meyakini porsi migas 

untuk kebutuhan nasional masih lebih 

banyak dibanding batubara ataupun 

energi terbarukan, ini berdasar pada 

DAHANA Pamer Total Solution Services di IPA Convex 2019

S

Di Sektor Migas, DAHANA menyediakan mulai dari suplai bahan peledak dan aksesorisnya, penyediaan dan 

manajemen gudang, handling dan transportasi, training peledakan, supervisi, hingga pemusnahan bahan peledak.

juga menjelaskan fasilitas PLB kepada 

konsumen migas yang membutuhkan 

import bahan peledak dapat 

menggunakan fasilitas PLB untuk 

menekan biaya transportasi bahan 

peledak.

"PLB DAHANA yang berada di Subang 

itu sangat strategis, posisinya berada di 

tengah-tengah Indonesia dan banyak 

pilihan moda transportasi, bahan 

peledak bisa dikirim baik ke konsumen 

DAHANA yang berada di Sumatera 

ataupun Kalimantan dan wilayah timur 

Indonesia lainnya dengan mudah" kata 

Thomson.

Selama ini sudah ada beberapa 

perusahaan yang menggunakan 

fasilitas Pusat Logistik Berikat 

DAHANA, baik dari perusahaan 

pertambangan atau perusahaan yang 

bergerak di Industri Migas.

Pada ajang IPA Convex kali ini, 

DAHANA memamerkan seluruh produk 

usahanya di lini Migas. Stand produk 

DAHANA berdiri di sebelah kiri pintu 

masuk, ruang MC 18 Hall Cenderawasih. 

Pengunjung yang datang akan 

ditemani langsung oleh tim Divisi Migas 

dan Humas PT DAHANA (Persero). 

Sementara itu, lebih dari 50 tahun 

pengalaman DAHANA bergerak di 

industri bahan peledak, dengan keyakinan 

bahwa untuk memenangkan kompetisi 

adalah dengan memberikan total solution 

services untuk kepuasan pelanggan. Pada 

bidang Migas, DAHANA menyediakan 

mulai dari suplai bahan peledak dan 

aksesorisnya, penyediaan dan manajemen 

gudang, handling dan transportasi, 

training peledakan, supervisi, hingga 

pemusnahan bahan peledak.

Menurut Thomson Ferdina Ardhian, 

Manager Supporting Divisi Minyak & Gas 

PT DAHANA (Persero), DAHANA memiliki 

komitmen untuk memberikan yang 

terbaik pada konsumen, mulai dari jasa 

pergudangan hingga pemusnahan bahan 

peledak. 

"Seperti Dayagel Seismic yang digunakan 

untuk proses perekaman struktur lapisan 

batuan dalam pencarian hidrokarbon 

dan shaped charges yang digunakan 

untuk kegiatan perforasi sumur, kita juga 

menyediakan jasa pemusnahan bahan 

peledak, karena tidak semua bahan 

peledak yang digunakan dalam industri 

migas habis digunakan.  Rencananya 

Oktober mendatang DAHANA akan 

melakukan kegiatan disposal di Lumajang 

Jawa Timur," ungkap Thomson.

PLB DAHANA Sukses Memotong Biaya 

Transportasi 

Setelah diresmikan pada Maret 2016 

lalu, Pusat Logistik Berikat (PLB) 

DAHANA telah berhasil menghemat 

biaya konsumen bahan peledak, baik itu 

untuk pertambangan maupun kebutuhan 

eksplorasi Migas. Penghematan tersebut 

berasal dari pemangkasan  biaya saat 

proses mendatangkan dan menyimpan 

bahan baku peledak dari luar negeri.

PLB ini merupakan salah satu amanat 

dari paket kebijakan ekonomi jilid 

II yang dikeluarkan regulator untuk 

menjawab tantangan biaya logistik 

yang mahal, kondisi logistik yang mahal 

mempengaruhi kurangnya kemampuan 

industri dalam Negeri pada persaingan 

bisnis yang semakin ketat.

Sebelum adanya PLB DAHANA di 

Subang, Jawa barat, para pengguna 

bahan peledak menggunakan gudang 

berikat yang berlokasi di Pulau Momoi, 

Batam sebagai stock point, hal ini tentu 

membuat ongkos distribusi semakin 

mahal, terutama untuk konsumen 

DAHANA yang berada di timur dan 

tengah Indonesia.

Pusat Logistik Berikat DAHANA selain 

menghemat ongkos transportasi, 

juga mampu menghemat biaya pajak 

dengan pengurusan yang langsung 

dilayani oleh DAHANA. Hal tersebut 

karena waktu timbun di PLB lebih lama 

dibandingkan di gudang berikat.

"Dengan PLB pajak yang dikenakan 

hanya untuk barang-barang yang 

keluar dari PLB, kalau barang yang 

masih ada di PLB, belum dikenakan 

biaya pajak," ujar Thomson Manager 

Supporting Divisi Migas DAHANA.

Pada acara Indonesian Petroleum 

Association Convention and Exhibition 

(Convex) 2019, PT DAHANA (Persero) 
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Liputan

alam rangka menciptakan 

kemitraan dan sinergi 

bisnis antar BUMN untuk 

meningkatkan nilai lebih 

antar perusahaan, PT Pegadaian 

(Persero) menjalin kerjasama dengan 

beberapa perusahaan BUMN dan 

Swasta, salah satunya adalah dengan 

PT DAHANA (Persero). Kerja sama ini 

ditandai dengan penandatanganan 

nota kesepahaman yang dilangsungkan 

pada Kamis, 5 September 2019 di 

kantor PT Pegadaian (Persero) Kanwil 

X Bandung.

Sekretaris perusahaan PT DAHANA 

(Persero) Asep Maskandar 

menjelaskan, nota kesepahaman ini 

bertujuan untuk sinergi kerja sama 

penjualan produk dan layanan yang 

Pegadaian miliki sehingga bisa 

digunakan dan dimanfaatkan oleh 

seluruh karyawan DAHANA.

“Produk dan layanan dari Pegadaian 

ini kan banyak jenisnya, sayang jika 

tidak dimanfaatkan dengan maksimal. 

D
pegadaian itu simpel jauh lebih murah 

dari pada bank, dan jangka waktu 

pengembalian dananya juga bisa lebih 

singkat hanya dia atau tiga bulan saja 

bisa”.

“Saya yakin bersinergi akan sangat 

menguntungkan dan dapat menutupi 

kekurangan yang dimiliki masing 

masing pihak,” ujar Kuswiyoto 

menerangkan lebih lanjut.

Selain menjalin nota kesepahaman 

dengan DAHANA, pada kesempatan 

yang sama PT Pegadaian (Persero) 

turut menjalin kerja sama dengan 

BUMN lainya, yaitu dengan PT Pos 

Indonesia (Persero), PT Len Industri 

(Persero), PT Bio Farma (Persero), 

PT Pindad (Persero), PT Kereta Api 

Indonesia (Persero), PT Inti (Persero) 

dan beberapa perusahaan swasta 

lainnya.

Contohnya tabungan emas.  Kalau 

karyawan DAHANA ada yang mau 

menabung emas tidak usah bingung, di 

Pegadaian saja karena prosesnya lebih 

mudah, cepat, dan aman,” ujar Asep 

menerangkan.

Hal senada juga diungkapkan 

oleh Kuswiyoto, Direktur Utama 

PT Pegadaian (Persero). Dalam 

sambutanya Kuswiyoto menyampaikan, 

bersinergi dalam era digital seperti saat 

ini sangat mudah dan menguntungkan. 

Oleh karena itu ia berharap semua 

produk dan fasilitas layanan 

yang Pegadaian sediakan dapat 

dimanfaatkan dan digunakan oleh 

seluruh karyawan rekanan.

“Jika karyawan-karyawan perusahaan 

rekanan memerlukan pendanaan yang 

murah, kita siapkan pendanaanya.  

Lebih simpel dibanding dengan bank, 

kalau bank kan biasanya nominal 

kreditnya dalam jangka panjang, kalau 

orang perlu uang dan masuk ke bank 

biaya administrasi itu mahal, kalau 

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk sinergi kerja sama penjualan produk dan layanan yang Pegadaian miliki sehingga 

bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh karyawan DAHANA.

Pegadaian Gandeng Dahana Sinergi Pendanaan

Plan).  Sebagai suatu sistem yang 

selalu dibutuhkan dan diaplikasikan 

dalam keadaan darurat, sehingga 

pengendalian bisa dilakukan secara 

cepat dan tepat serta memastikan 

tindakan pengendalian sesuai dengan 

prosedur,” ungkap Ayudia.

Salah satu peserta pelatihan, 

Agung Handriyana menceritakan 

pengalamanya setelah mengikuti 

pelatihan ERP kali ini.  “Saya selaku 

perwakilan peserta pelatihan dari regu 

keamanan DAHANA mengucapkan 

terima kasih karena sudah diberikan 

kesempatan untuk mengikuti program 

pelatihan ERP.  Semoga ilmu dan 

pengalaman yang sudah saya dapatkan 

bisa digunakan dalam keseharian 

dalam menjalankan tugas sebagai tim 

keamanan DAHANA,” ungkapnya. (yz)

ebagai perusahaan yang 

bergerak di industri bahan 

peledak, kondisi berbahaya 

bisa saja mengancam PT 

DAHANA (Persero).  Kondisi bahaya 

kebakaran, ledakan, tumpahan bahan 

berbahaya beracun, huru hara dan 

sabotase bisa mengancam kapan saja 

dan dimana saja.

Untuk mengatasi potensi ancaman-

ancaman berbahaya tersebut, 

tentunya setiap sumber daya yang ada 

didalamnya diharapkan mampu sigap 

untuk mengatasi dan menanggulangi 

setiap kondisi darurat yang terjadi.

Dalam rangka mengantisipasi potensi 

bahaya tersebut, bagian Pengelolaan 

SDM & Organisasi menggelar pelatihan 

Emergency Response Plan (ERP) 

selama dua hari pada 27-28 Agustus 

2019 di gedung Diklat Kampus 

DAHANA Subang.  Sebanyak 22 orang 

peserta yang terdiri dari perwakilan 

karyawan perkantoran, produksi 

dan site project DAHANA mengikuti 

pelatihan ERP kali ini.

Ayudia Sasmaya Nazwar selaku 

panitia pelatihan ERP menerangkan 

bahwa tujuan diadakan pelatihan ERP 

ini untuk meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya kesigapan dalam 

menghadapi keadaan darurat yang 

bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.  

Selain itu mengkoordinasikan upaya 

Perencanaan Tanggap Darurat/ ERP 

(Emergency Response Plan) sehingga 

tercapai efisiensi dan efektifitas dalam 

pengendaliannya.

“Harapanya setelah mengikuti pelatihan 

ERP ini peserta bisa memahami 

dengan benar berbagai hal yang terkait 

dengan ERP (Emergency Response 

S

Antisipasi Potensi Bahaya, DAHANA Gelar Pelatihan 
Emergency Response Plan 

Pelatihan ERP ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesigapan dalam menghadapi keadaan darurat 

yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.
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PT PINDAD (Persero), PT Dirgantara 

Indonesia (Persero), PT INTI (Persero), 

PT PAL Indonesia (Persero), PT INUKI 

(Persero), dan PT Len Industri (Persero) 

siap untuk bersama memajukan 

Industri Strategis Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh 

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, 

Kawasan, dan Pariwisata Kementerian 

BUMN Edwin Hidayat Abdullah, 

holding NDHI merupakan suatu proses 

perbaikan bersama perusahaan di 

dalamnya untuk maju bersama-sama.

“Juga untuk mendapatkan 

endorsement yang lebih kuat dari pihak 

eskternal,” ungkapnya.

Sosialisasi pembentukan holding 

ini sudah dilakukan ke beberapa 

stakeholders, seperti serikat pekerja 

maupun karyawan masing-masing 

BUMN anggota Klaster NDHI.  Dalam 

waktu dekat, holding ini pun akan 

diresmikan. (yz)

ementerian BUMN RI kembali 

menggelar sosialisasi Holding 

BUMN, kali ini puluhan 

peserta terdiri dari komisaris 

dan direksi BUMN yang tergabung 

dalam klaster National Defence and 

Hightechnology Industries (NDHI) 

mendengarkan paparan pemangku 

kebijakan di Lt 21, Kantor Kementerian 

BUMN, Jakarta, 2 September 2019.

Sambutan diberikan oleh Deputi 

PISM Kementerian  BUMN RI F. Harry 

Sampurno, yang bercerita tentang 

sejarah BUMN Industri Strategis dari 

masa kemasa, serta benchmarking 

dengan holding-holding luar negeri.

Holding NDHI sendiri sebenarnya 

bukan barang baru bagi perusahaan 

yang ada di dalamnya.  Pada 1989, 10 

Perusahaan Industri Strategis meliputi 

PT INKA (kereta api), PT Dahana 

(bahan peledak), PT Len Industri 

(elektronik dan telekomunikasi), PT 

Boma Bisma Indra (peralatan industri), 

PT Barata Indonesia (peralatan berat), 

PT IPTN, PT Krakatau Steel, PT PAL, 

dan PT Pindad (persenjataan) pernah 

berada dalam satu naungan yang 

bernama Badan Pengelolaan Industri 

Strategis (BPIS).

Pada masa keemasannya, produk 

dari perusahaan yang tergabung di 

BPIS menjadi barang pamer kemajuan 

teknologi Indonesia kepada dunia. 

Namun dengan situasi ekonomi dan 

politik yang ada akhirnya membuat 

BPIS bubar, kini sejarah besar tersebut 

akan kembali diwujudkan bersama oleh 

tujuh perusahaan yang akan menjadi 

holding NDHI.

Dengan berbagai pengalaman, 

Holding NDHI dirasa akan mudah 

untuk dilaksanakan.  Sinergi antar 

perusahaan plat merah Industri 

Strategis ini sering dijalankan, mulai 

dari pemasaran bersama dalam 

beragam acara pameran, hingga Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) 

bersama-sama. Kini tujuh perusahaan 

yang terdiri dari PT DAHANA (Persero), 

K

im Interkem Kementerian 

Pertahanan RI melakukaju 

mundurnya sebuah 

perusahaan BUMN 

ditentukan oleh Sumber Daya 

Manusianya.  Saat ini, 70% penduduk 

Indonesia berada di usia produktif, 

namun 50% diantaranya berpendidikan 

rendah. Begitu pula dengan lulusan 

perguruan tinggi yang dianggap belum 

memenuhi kebutuhan industri.

Sebagai perwujudan BUMN hadir 

untuk negeri, Kementerian BUMN 

melalui Forum Human Capital 

Indonesia (FHCI) turut serta menjawab 

persoalan tersebut melalui Program 

Mahasiswa Magang Bersertifikat 

(PMMB).  Program ini bertujuan 

untuk memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk turut serta 

berpartisipasi menyalurkan potensi dan 

pengalaman di BUMN.

Sebagai kiblat industri bahan peledak 

di Indonesia, PT DAHANA (Persero) 

turut serta menyambut program 

tersebut. Ada 19 mahasiswa yang 

berasal dari 7 perguruan tinggi di 

Indonesia  telah mengikuti PMMB di 

Dahana selama 6 bulan.

Cecep Ahmad Fauzi, Asisten Manajer 

Pelayanan SDM PT DAHANA (Persero) 

berharap program PMMB ini dapat 

bermanfaat dan bisa meningkatkan 

kualitas SDM para peserta.  "Dengan 

adanya program ini, saya berharap 

teman teman peserta PMMB ini 

dapat mengembangkan potensinya 

karena telah diberi kesempatan untu 

menempa pengalaman langsung di 

BUMN,” harap Cecep ditemui disela-

sela sharing session.

T
untuk mengikuti PMMB ini.  Semoga 

pengalaman dan ilmu yang saya 

dapatkan di DAHANA bisa bermanfaat 

untuk bangsa dan negara,” harapnya.

an kunjungan ke Kampus Dahana 

yang berada di area Energetic Material 

Center (EMC) yang berlokasi di subang, 

Jawa Barat.  Kunjungan ini dilaksanakan 

pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Tim rombongan yang berjumlah 5 

orang ini diterima oleh Deputi Direktur 

Perencanaan Perusahaan & Logistik, 

Rina Erita dan Senior Manager Sistem 

Logistik Ruslan.  Selain melakukan 

diskusi di Kampus DAHANA, team juga 

mengunjungi area ring 1 DAHANA .

Kunjungan interkem kali ini untuk 

melaksanakan pengecekan secara 

langsung di lapangan fasilitas produksi 

DAHANA secara terkoordinir, terpadu 

dan terencana.

"Kunjungan kali ini melakukan 

pengecekan dan inspeksi langsung ke 

Gudang Handak DAHANA.  Baik itu 

gudang bahan baku maupun gudang 

penyimpanan hasil produksi dari 

DAHANA.  Selain ke Gudang, tadi juga 

kita melakukan pengecekan ke pabrik, 

laboratorium, tempat uji coba mutu 

dan unit Damkar DAHANA," ujar Rina 

Erina menerangkan.  (rmt)

Salah seorang peserta PMMB di 

DAHANA, Fadlan, Mahasiswa Teknik 

Pertambangan Universitas Syiah 

Kuala Banda Aceh menceritakan 

pengalamanya selama mengikuti PMMB 

di DAHANA.  "Sebelumnya saya pernah 

magang juga, yang mana aktifitasnya 

hanya desain dan sejenisnya. Tetapi 

berbeda dengan magang kali ini di 

DAHANA, saya diberikan kesempatan 

langsung menjadi blasting service crew 

dan ditempatkan di Site Plant PT Adaro 

Indonesia. Saya senang bisa merasakan 

langsung kegiatan peledakan 

dilapangan,” ungkap Fadlan.

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Yudit Aliatusyara, mahasiswi asal 

Universitas Singaperbangsa Karawang 

jurusan Akuntansi.  Gadis kelahiran 

Karawang, 4 Oktober 1997 ini juga 

menuturkan pengalamannya selama 

mengikuti PMMB di DAHANA.  

"Pada magang kali ini saya jadi tahu 

lingkungan kerja itu seperti apa, 

terlebih lagi saya juga mendapat 

banyak ilmu yang diperkuliahan 

tidak didapatkan.  Saya merasa 

berkesan dan mengucapkan terima 

kasih kepada DAHANA yang sudah 

memberikan kesempatan kepada saya 

Holding NDHI untuk Endorsement yang lebih Kuat 
dari Pihak Eksternal

Program Batch I Rampung, PMMB DAHANA Gelar Sharing Session

Holding NDHI merupakan suatu proses perbaikan bersama perusahaan di dalamnya untuk maju bersama-sama.  

Holding NDHI beranggotakan tujuh BUMN RI.

Acara Sharing session bareng peserta PMMB pun dilaksanakan pada Senin, 26 Agustus di Smartroom Kampus 

Dahana dan dihadiri oleh seluruh peserta PMMB dan tim Panelis.



T DAHANA (Persero) 

menghadiri inaugurasi 

karyawan BUMN yang 

diselenggarakan Forum 

Human Capital Indonesia 

(FHCI).  Sejak Maret lalu, FHCI telah 

melakukan serangkaian proses seleksi 

Program Perekrutan Bersama (PPB).  

Peserta yang lolos kemudian mengikuti 

upacara inaugurasi pada Jum'at pagi, 

23 Agustus 2019, di halaman Kantor 

Kementerian BUMN. 

Acara yang dipimpin langsung oleh 

Menteri BUMN RI Rini Soemarno ini 

dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta, 

terdiri dari peserta yang lolos PPB dan 

perwakilan dari BUMN. Dari hampir 

satu juta peserta yang mendaftar, 

terdapat 3.310 orang yang diterima 

pada PPB kali ini. Diantaranya 19 orang 

yang akan ditempatkan di PT DAHANA 

(Persero).
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P
pelatihan serta penempatan kerja oleh 

perusahaan.

"Untuk DAHANA ada 19 orang, 18 

melalui jalur reguler, dan satu dari jalur 

disabilitas, para peserta rencananya 

akan mengikuti orientasi di Kantor 

Pusat Manajemen (KAMPUS) DAHANA 

Subang, 2-7 September 2019, kemudian 

kita ikutkan mereka pada Latihan Bela 

Negara oleh Marinir di Cilangkap," kata 

Abdul Latip, Asman Pelayanan SDM PT 

DAHANA (Persero).

Turut hadir mewakili PT DAHANA 

(Persero) Direktur Keuangan & SDM 

Asmorohadi, Senior Manager PSDMO 

Bayu Anggoro, dan Asman Pelayanan 

SDM Abdul Latip. (yz)

Program PPB dibagi menjadi tiga jalur 

penerimaan, reguler, disabilitas, dan 

putra putri Indonesia Timur. Menurut 

Ketua FHCI Herdy Harman, ada 11.000 

lowongan saat ini yang tersebar di 

116 Perusahaan BUMN, artinya BUMN 

masih membutuhkan sekitar 8.000 

karyawan pada tahun 2019 ini, dan 

jumlah ini pun menurut Menteri BUMN 

masih belum sesuai harapannya.

"Yang sedih bahwa kita baru merekrut 

3.300 orang. Saya harap tahun depan 

bisa merekrut sampai 50.000 orang, 

sehingga BUMN-nya harus naik 10 kali 

lipat," ujar Rini dalam sambutannya.

Setelah inaugurasi, para peserta yang 

mayoritas ditempatkan di BUMN 

area Jabodetabek diserahkan kepada 

masing-masing perusahaan untuk 

mengenal perusahaan, mengikuti 

19 Karyawan Baru DAHANA Ikuti Inaugurasi 
di Kementerian BUMN
DAHANA ada 19 orang, 18 melalui jalur reguler, dan satu dari jalur disabilitas.  Para peserta akan mengikuti orientasi 

di Kantor Pusat Manajemen (KAMPUS) DAHANA Subang.

BATAN memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan 

dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.  Studi banding ke DAHANA yang memiliki 

bisnis di bidang bahan berenergi tinggi dipandang relevan.  

T DAHANA (Persero) 

merupakan BUMN yang 

bergerak di bidang bahan 

berenergi tinggi.  Produk 

yang dihasilkannya saat ini berupa 

bahan peledak baik untuk sektor 

komersial maupun militer.  Bisnis bahan 

peledak boleh dibilang penuh dengan 

resiko karena dampak yang akan 

ditimbulkannya.  Sistem K3 menjadi 

elemen penting dalam menunjang 

keselamatan operasional perusahaan 

yang selama ini telah dilakukan.

Keunikan bisnis dan pengelolaan 

sistem K3-nya ini rupanya menarik 

BATAN untuk melakukan studi banding 

ke DAHANA.  Studi banding ini 

dilaksanakan pada Kamis, 29 Agustus 

2019.  Rombongan yang berjumlah 30 

orang ini diterima oleh Manager Humas 

& Kelembagaan PT DAHANA (Persero) 

P Sebagaimana diketahui, BATAN 

memiliki tugas pokok melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang 

penelitian, pengembangan dan 

pendayagunaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi nuklir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penelitian, pengembangan 

dan pendayagunaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi nuklir di Indonesia hanya 

diarahkan untuk tujuan damai dan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

rakyat Indonesia.   Studi banding 

ke DAHANA yang memiliki bisnis 

di bidang bahan berenergi tinggi 

dipandang relevan.  

Selain sharing session, rombongan 

BATAN juga berkesempatan berkeliling 

ke pabrik dan gudang di area Ring 

1 DAHANA dan diakhiri dengan sesi 

foto bersama di halaman Kampus PT 

DAHANA (Persero). (rmt)

Juli Jajuli, Manager Pengembangan 

Sistem Ismail Kurbani dan Supervisor 

Pengembangan Sistem Danny 

Armeidian.

Bagian K3LH & Teknologi DAHANA, Ika 

Sulistyaningtyas  menjelaskan bahwa 

agenda kunjungan BATAN ke DAHANA 

kali ini adalah untuk sharing Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Agenda hari ini untuk sharing 

mengenai pengembangan sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja yang diterapkan di 

DAHANA,” ujar Ika menjelaskan.

Sementara itu, dalam sambutannya 

Senior Manager Produksi & Pendukung 

DAHANA Bagus Teguh Eko berbagi 

pengalaman DAHANA dalam 

penanganan manajemen K3. 

Studi Banding K3, BATAN Kunjungi Kampus Dahana



T DAHANA (Persero) 

memamerkan produknya 

di acara MET CONNEX 

(Metallurgy Conference 

& Expo) 2019 yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Alumni Teknik Metalurgi 

ITB.  Acara ini dilaksanakan di Hall 

Cendrawasih Jakarta Convention 

Center (JCC), Senayan Jakarta pada 

7-8 Agustus 2019.

Metalurgi ekstraktif belakangan 

ini menjadi isu yang hangat 

diperbincangkan.  Salah satu alasannya 

karena kebijakan hilirisasi komoditas 

minerba melalui pembangunan fasilitas 

pengolahan dan permunian (smelter) 

di Indonesia. Hal ini menjadi alasan 

pentingnya membentuk wadah khusus 

yang mempertemukan pembuat 

kebijakan, peneliti industri dan 

penyedia teknologi.

eringatan HUT Kemerdekaan 

Republik Indonesia ke-74 

semarak dirayakan dimana-

mana, dari Sabang sampai 

Merauke.  Tidak ketinggalan, Hari Ulang 

Tahun Proklamasi juga turut dirayakan 

oleh karyawan DAHANA yang berada 

di Site Adaro. Upacara peringatan 

pun diselenggarakan oleh PT Adaro 

Indonesia di Kabupaten Tabalong, 

Kalimantan Selatan, pada 17 Agustus 

2019.

Perayaan dimulai dengan upacara 

kemerdekaan yang dipimpin langsung 

oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan 

Batubara Kementerian ESDM, M 

Hendrasto sekaligus pemberi amanah 

kemerdekaan pada upacara di Site 

Adaro. Amanah yang disampaikan 

merupakan amanah langsung mewakili 

Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan 

tema SDM Unggul Indonesia Maju.

"Kebijakan pengelolaan energi di 

Indonesia yang mewujud pada sektor 

riil ESDM dilaksanakan dalam rangka 
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P

P

Hubungan Pelanggan Divisi Tambang 

Umum 2 yang memandu booth 

Dahana.

Selain itu, ia juga berharap dengan 

regulasi smelter yang ada, semakin 

mendorong baiknya finansial para 

konsumennya terutama yang bergerak 

di bidang pertambangan sehingga 

sedikit banyaknya akan berpengaruh 

bagi DAHANA.

Pada setiap waktu istirahat konferensi, 

stand DAHANA yang dilayani oleh 

Ryan Noverie P, Della Devia, Edwin 

Suryadika, dan Roikhatus Shalikhah 

dipenuhi oleh para peserta MET 

CONNEX 2019. (yz)

ilmu pengetahuan karyawan hingga 

ke level terbawah di lapangan untuk 

membentuk SDM DAHANA yang 

Unggul demi terciptanya Indonesia 

Maju.

Selain upacara kemerdekaan, perayaan 

turut dimeriahkan dengan lomba-

lomba untuk karyawan dan keluarga 

karyawan di site.  Lomba tersebut 

seperti lomba kerupuk, lomba dorong 

bola memakai terong, lomba estafet 

tepung, RANKING 1, dan lomba tenis 

meja. 

Acara semakin meriah tatkala 

pembagian hadiah yang ditutup 

dengan makan siang bersama.  

Begitulah, banyak cara untuk 

memeriahkan HUT RI hingga ke penjuru 

site yang nun jauh dari Kantor Pusat 

DAHANA yang berada di Subang, Jawa 

Barat.Selain itu, MET CONNEX 2019 

bertujuan untuk meningkatkan industri 

padat modal dalam pengolahan bahan 

mentah untuk kegiatan penambangan 

dan ekosistem bisnis metalurgi baru.  

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

nilai tambah finansial dengan 

membangun smelter oleh stakeholder 

industri pertambangan.

DAHANA sebagai sebuah perusahaan 

plat merah yang bergerak di industri 

bahan peledak, memiliki beragam unit 

usaha yang dapat diaplikasikan dalam 

pembuatan smelter. Seperti pada 

proses konstruksi smelter di daerah 

bebatuan atau lahan tidak rata.

"DAHANA bisa melakukan perataan 

dengan blasting jika smelter dibangun 

di permukaan yang tidak rata," ujar 

Ryan Noverie Pasoreh, Manager 

mengamalkan sila ke lima Pancasila 

yakni keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia," ujar Hendrasto.

PT DAHANA (Persero) yang diwakili 

oleh PJO Site Adaro Sony Marindo 

menuturkan bahwa Hari Kemerdekaan 

17 Agustus selalu jadi momentum yang 

tepat untuk Bangsa Indonesia dalam 

mengenang dan menghargai jasa-jasa 

para Pahlawan Pejuang Kemerdekaan.  

Hal ini akan membangkitkan jiwa 

patriotis untuk terus mempertahankan 

kemerdekaan dan berkontribusi sekecil 

apapun demi Negara Indonesia tercinta 

tentunya dengan cara yang bisa 

dilakukan pada zaman modern ini.

"Salah satu semangat saya ketika 

masuk DAHANA yaitu karena DAHANA 

milik negara. Ketika saya berkontribusi 

banyak untuk DAHANA, otomatis saya 

berkontribusi untuk Negara," ujar Sony.

Selain itu, Sony turut berharap pada 

hari kemerdekaan ini agar DAHANA 

terus meningkatkan Kompetensi dan 

Hadiri MET CONNEX 2019, 
DAHANA Berharap Berkah Smelter

Meriah, Perayaan HUT RI Karyawan DAHANA Site Adaro

DAHANA mampu melakukan perataan dengan blasting jika smelter dibangun di permukaan yang tidak rata.  

Kehadiran smelter diharapkan mendongkrak pendapatan perusahaan.

Selain upacara kemerdekaan, perayaan turut dimeriahkan dengan lomba-lomba 

untuk karyawan dan keluarga karyawan di site.
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elama setengah tahun ini 

DAHANA memberikan 

perhatian besar kepada 

warga Banten, setelah di 

bulan Ramadhan kemarin DAHANA 

membangun asrama bagi anak yatim 

di Serang, membantu korban bencana 

alam di bibir pantai Banten, hingga 

berbahagia bersama warga pada 

puncak perayaan BUMN Hadir Untuk 

Negeri (BHUN) di Lapangan Krakatau 

Steel bulan lalu.

Tak merasa cukup, DAHANA 

melalui Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL) kembali 

memberikan bantuan berupa 

sembako bagi anak yatim di Kelurahan 

Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon. 

Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 5 

September 2019. Lokasi ini berada di 

S
pun menyelimuti para perwakilan 

DAHANA yang hadir dan menyaksikan 

pemberian sembako ini.

BHUN Provinsi Banten diikuti oleh PT 

DAHANA (Persero), Perum Bulog, 

PT Krakatau Steel (Persero), dan 

PTPN VIII (Persero), selama beberapa 

bulan, ke empat BUMN ini hadir untuk 

meringankan beban masyarakat di 

Provinsi Banten dengan bantuan 

yang tepat guna. Kehadiran BHUN 

ini mendapatkan apresiasi besar 

masyarakat Banten.

Setelah pemberian sembako, para 

peserta bersalaman, berfoto, dan 

berdoa bersama, kemudian para hadirin 

membubakarkan diri dengan tertib 

kembali ke tempatnya masing-masing.

sekitar Site Project Indonesia Power 

dimana DAHANA turut terlibat pada 

pembangunannya.

"Kegiatan tersebut merupakan 

rangkaian BHUN Provinsi Banten, 

dimana kali ini DAHANA diberikan 

kesempatan untuk membagikan paket 

di sekitar wilayah kerja Site Project 

Indonesia Power yang ada di Cilegon," 

ujar Ketua PKBL DAHANA Eman 

Suherman.

150 paket dari DAHANA yang terdiri 

dari  beras, gula, tepung, sarden, 

dan mie goreng diserahkan oleh 

Asep Dadang yang mewakili PKBL 

DAHANA kepada anak yatim yang 

tinggal di sekitar site project. Senyum 

ceria merekah di bibir para penerima 

sembako DAHANA, dan rasa haru 

Masih BHUN, DAHANA Berikan Sembako Pada Anak Yatim Cilegon

DAHANA diberikan kesempatan untuk membagikan paket di sekitar wilayah kerja 

Site Project Indonesia Power yang ada di Cilegon.

awasan Energetic 

Material Center PT 

DAHANA (Persero) 

terletak di Kabupaten 

Subang, tepatnya di Desa Sadawarna 

Kecamatan Cibogo.  Dikawasan ini 

terdiri dari area perkantoran, area 

ring 1 tempat berdirinya pabrik dan 

pergudangan, serta area pendukung 

lainnya seperti rumah dinas dan sarana 

penunjang lainnya.

Tidak jauh dari kawasan Energetic 

Material Center DAHANA terdapat 

fasilitas pendidikan,salah satunya 

adalah SMPN 2 Cibogo.  Sekolah ini 

berada sebelah timur Kampus Dahana, 

berdekatan dengan rumah dinas 

karyawan DAHANA.  Sejak berdirinya 

Kawasan Energetic Material Center, 

sekolah ini tidak luput dari perhatian 

DAHANA.

K
membantu meningkatkan kualitas dan 

kenyamanan sekolah.

"Salah satu bentuk bantuan CSR 

DAHANA terhadap lingkungan adalah 

untuk pendidikan, jadi beberapa 

fasilitas pendidikan dibantu DAHANA 

agar kualitas pendidikan dan 

kenyamanan sekolah jadi meningkat," 

terang Eman Suherman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala 

Sekolah SMPN 2 Cibogo, Ating Hedi 

Irawan, S.Pd. mengucapkan terima 

kasih atas bantuan yang DAHANA 

berikan, "Kami sangat senang dan  

terbantu dengan bantuan yang 

DAHANA berikan.  Sekarang kondisi 

MCK dan mushola yang berada 

dilingkungan sekolah kami menjadi 

lebih baik dan layak sehingga lebih 

nyaman untuk digunakan," ujar Ating 

dengan gembira. (rmt)

Dalam rangka peringatan HUT RI yang 

ke-74 dan menyambut HUT DAHANA 

ke-53, kali ini pun SMPN 2 Cibogo 

kembali mendapat bantuan dari 

DAHANA berupa renovasi MCK, sarana 

air bersih dan Mushola senilai hampir 

40 juta rupiah.

Penyerahan bantuan dilakukan secara 

simbolis bertepatan dengan upacara 

peringatan detik detik proklamasi 17 

Agustus 2019.  Direktur Teknologi & 

Pengembangan PT DAHANA (Persero) 

Wildan Widarman menyerahkan 

bantuan dan diterima langsung oleh 

Kepala Sekolah SMPN 2 Cibogo, Ating 

Hedi Irawan, S.Pd.

Eman Suherman, Ketua PKBL DAHANA 

menerangkan bahwa bantuan 

tersebut merupakan bentuk perhatian 

perusahan terhadap pendidikan, 

terutama dalam rangka ikut serta 

DAHANA Bantu Renovasi Sarana Pendidikan SMP 2 

Sekarang kondisi MCK dan mushola yang berada dilingkungan sekolah menjadi lebih baik dan layak 

sehingga lebih nyaman untuk digunakan.



Sabtu dan Minggu pada pukul 18.30 

WIB, 19.30 WIB, dan pukul 20.30. 

Pengunjung dapat menyaksikan 

vintage, mirip dengan bus Bandros 

yang telah lebih dulu ada di kota 

Bandung.

Kiara Artha Park ini dibuka setiap 

harinya mulai pukul 09.00 WIB dan 

tutup pukul 22.00 WIB. Untuk saat ini 

pengunjung tidak dikenai tarif masuk 

hanya cukup membayar karcis parkir 

saja. (rmt)

ebagai kota tempat tujuan 

wisata,Bandung memiliki 

beberapa spot tempat wisata 

dan kuliner yang tersebar 

disetiap sudut kotanya.  Dimulai dari 

destinasi wisata alam, pendidikan, dan 

taman kotanya.

Baru-baru ini sebuah taman kota baru 

telah berdiri, Taman Asia Afrika atau 

yang biasa disebut Kiara Artha Park. 

Meskipun belum dibuka secara resmi, 

tetapi semenjak 17 Agustus 2019 atau 

bertepatan dengan Peringatan Hari 

Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

ke 74, taman ini sudah bisa dikunjungi 

oleh masyarakat.

dancing fountain sambil duduk dan 

berfoto ria diarea tangga taman di 

sebelah danau yang cukup luas.

Selain menikmati atraksi pertunjukan 

Dancing Fountain, ada beberapa hal 

menarik lainya yang dapat pengunjung 

lakukan seperti bersantai dan berfoto.  

Di area taman ini terdapat beberapa 

spot menarik yang bisa dijadikan 

untuk berfoto. Salah satunya adalah 

Area Kampung Korea, area ini di 

desain semirip mungkin dengan 

perkampungan tradisional korea.

Taman ini terletak tepat disebelah jalan 

layang Antapani atau flyover pelangi.  

Untuk menuju taman ini bisa diakses 

melalui Jalan Ibrahim Ajie atau melalui 

Jalan Banten.  

Berbagai macam fasilitas tersedia di 

taman ini, namun yang paling diminati 

dan dinanti oleh masyarakat adalah 

atraksi pertunjukan air mancur menari 

dengan nyala lampu warna warni, atau 

dancing fountain.

Atraksi ini berlangsung di area danau 

yang terdapat di taman ini dan dapat 

di nikmati setiap Senin hingga Jumat 

pukul 18.30 WIB dan 19.30 WIB serta 

Untuk yang hoby berolah raga, 

pengunjung juga bisa melakukan 

aktivitas joging atau bersepeda 

mengelilingi area taman yang cukup 

luas. 

Dan yang tak kalah 

menarik,pengunjung juga bisa 

mencoba menaiki trem untuk 

mengelilingi seluruh area taman. 

Terdapat dua buah bus yang siap 

mengantar pengunjung untuk 

mengelilingi area taman dan beroperasi 

secara bergantian. Bus ini bernuansa 

Kiara Artha Park

Kiara Artha Park Sajikan Air Mancur Menari

S
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

alam rangka memperingati 

HUT RI ke-73, Milenial 

BUMN bertanding tembak-

menembak paintball yang 

diselenggarakan sejak Selasa hingga 

Kamis, 27 - 29 Agustus 2019.  Lokasi 

‘pertempuran’ berada di PT Kawasan 

Berikat Nusantara (KBN) Cakung, 

Jakarta Utara.

Sebanyak 16 tim dari beberapa BUMN 

bertarung memperebutkan juara. 

Seluruh peserta dibagi ke dalam 4 

grup kecil masing-masing grup berisi 

4 tim. Grup A dan B melewati babak 

penyisihan pada Selasa, dan grup C 

dan D pada i Rabu, sementara hari 

Kamis menjadi babak penentuan yakni 

semifinal dan final.

etika memasuki lobby 

utama Kampus PT 

DAHANA (Persero), para 

karyawan maupun tamu 

yang berkunjung ke DAHANA akan 

langsung disambut dengan senyum 

manis dari seorang security wanita 

berpakaian safari hitam hitam. Ia adalah 

Tika Andalusiana.

Tika, begitu ia akrab dipanggil 

merupakan security wanita pertama 

dan satu satunya di Kantor Manajemen 

Pusat PT DAHANA (Persero) Subang.  

D

K

pertandingan paintball, dan untuk 

mencapai kemenangan, diperlukan 

kejelian strategi. Saat ditanya tentang 

strategi memenangkan fase grup,  tim 

DAHANA enggan memberitahu, karena 

masih ada pertandingan selanjutnya.

"Untuk strategi info dari temen-temen 

nanti akan dikasih tahu kalau kita sudah 

selesai main di semifinal," kata Rafi.

Pada pertandingan kali ini tim 

DAHANA diisi oleh Fajar Akbar, 

Shahibudin Ma'ruf, Rafizar Syahban, 

Tedi Arifianto, Tris Budiman, CIpta 

Ismaya K dan Herman. Meski jarang 

bermain bersama, personil tim 

DAHANA tidak asing dengan olahraga 

paintball, ditambah dengan komunikasi 

serta kerjasama yang terbangun sehari-

hari saat di Kantor. (yz)

setiap tamu yang datang berkunjung 

ke DAHANA, baik itu vendor maupun 

dari instansi-instansi yang ada 

kepentingan ke DAHANA,” ungkap 

Tika.

Betugas untuk melayani tamu, Tika 

dituntut untuk selalu cekatan dalam 

menjalankan tugasnya.

"Disini saya dituntut untuk melayani 

tamu dengan sebaik mungkin.  Selain 

itu saya juga harus tahu tentang semua 

hal yang berkaitan dengan DAHANA.  

Jadi kalau ada tamu yang bertanya 

saya bisa langsung menjawabnya,” ujar 

Tika bercerita.

Selama menjalankan tugasnya, Tika pun 

mendapatkan berbagai pengalaman 

menarik yang ia dapatkan.

"Pengalaman paling berkesan itu saat 

menyambut dan melayani Bupati 

Subang ketika berkunjung ke DAHANA.  

Itu pengalaman pertama saya bisa 

bertemu apalagi sampai bersalaman 

dengan pejabat daerah. Bangga 

rasanya karena tidak semua orang bisa 

mendapatkan kesempatan itu, dan juga 

itu baik buat saya untuk melatih mental 

jika nanti harus melayani tamu penting 

lainya yang berkunjung ke DAHANA,” 

ungkapnya sumringah.

Tika berharap suatu saat nanti ia bisa 

menyambut dan melayani Presiden RI 

jika ada jadwal kunjungan ke DAHANA.

"Harapannya semoga nanti bisa 

menyambut dan melayani bapak 

Presiden jika ada kunjungan ke 

DAHANA,” pungkasnya berharap 

sambil tersenyum. (rmt)

Di grup B, DAHANA bertarung dengan 

BTN KGS, PERUMNAS MAHATA, dan 

MILLENIAL TROOPS. Pertandingan 

yang berjalan ketat ini berhasil 

membawa DAHANA menjadi Juara 

Grup dan bertanding pada fase final 

dengan masing-masing juara grup.

"Hari selasa masih babak penyisihan 

dari group A dan group B, hari rabu 

penyisihan antara group C dan D. 

dalam satu group ada 4 tim, dimana 

DAHANA tergabung dalam grup 

B," ujar Rafizar Syahban, salah satu 

anggota team DAHANA.

Olahraga tembak menembak 

ini membutuhkan kecerdasan, 

ketangkasan, dan fokus dari peserta.  

Safety menjadi hal utama dalam 

Bertugas sebagai security wanita satu-

satunya di DAHANA menjadi tantangan 

tersendiri bagi wanita kelahiran 

Purwakarta, 23 September 1996 ini.

Bergabung sejak Maret 2019 di 

DAHANA, Tika langsung diberi 

kepercayaan oleh pihak Manajemen 

DAHANA untuk menyambut dan 

melayani setiap tamu yang berkunjung 

ke DAHANA.

"Tugas utama saya sebagai security 

wanita itu menyambut dan melayani 

DAHANA Juara Grup Paintball Antar BUMN

Tika Andalusiana, Srikandi Keamanan 

Tika Andalusiana

Di grup B, DAHANA bertarung dengan BTN KGS, PERUMNAS MAHATA, dan MILLENIAL TROOPS. 

DAHANA berhasil menjadi juara group B.



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.


