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D-MAIN

bergerak di bidang bahan peledak 

ini sejak 2017.  Selain mendapat 

bantuan permodalan, pengrajin ini 

juga mendapatkan pelatihan untuk 

dapat bersaing dalam memasarkan 

produknya.

Pencapaian mitra binaan Dahana 

ini mendapat sambutan hangat 

dari berbagai pihak, salah satunya 

rogram Kemitraan PT 

DAHANA (Persero) 

membuahkan hasil manis.  

Salah satu UMKM Mitra 

Binaan yang bergerak di bidang 

handycraft berhasil mengekspor 

kerajinannya ke Jerman.  Acara 

pelepasan ekspor yang dilaksanakan 

pada Jumat, 21 Februari 2020 ini 

digelar di halaman Kantor PLUT 

KUMKM Subang dan dihadiri langsung 

Bupati Subang H. Ruhimat dan unsur 

Muspida Kabupaten Subang.

Adalah Hernawan, salah satu pengrajin 

kerajinan tangan berupa ukiran patung 

kayu merupakan salah satu mitra 

binaan PT DAHANA (Persero).  Mitra 

binaan asal Subang ini bergabung 

menjadi mitra binaan BUMN yang 

P

UMKM Binaan DAHANA Sukses Ekspor 

Handycraft ke Jerman

Kerajinan kayu yang diekspor pengrajjin binaan Dahana ini bahan bakunya mengunakan 

kayu Lame dan akar pohon bambu yang banyak tersedia di Kabupaten Subang. Ekspor 

perdana sejumlah 6.000 pcs dengan tujuan negara Jerman. 

Bupati Subang H. Ruhimat secara resmi melepas ekspor
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“Semoga dengan adanya dukungan 

dari DAHANA banyak pelaku UMKM 

yang bisa mengikuti jejak Pak 

Hernawan untuk memasarkan hasil 

kerajinannya secara go Internasional,” 

ungkap Hj. Yoyoh Ruhimat.

Mewakili Manajemen PT DAHANA 

(Persero), Sekretaris perusahaan 

Asep Maskandar merasa bahagia atas 

pencapaian dari UMKM Subang untuk 

Go Internasional. Menurut Asep, ini 

tentunya sebuah pencapaian yang 

luar biasa dan tidak terjadi dengan 

Pemerintah Kabupaten Subang.  Dalam 

sambutannya, Bupati Subang H. 

Ruhimat mengharapkan momentum 

ekspor ini menjadi titik awal untuk 

ekspor UMKM Subang berikutnya.

“Terima kasih kepada PT DAHANA 

(Persero) yang telah bersinergi dengan 

pemerintahan Kabupaten Subang 

dalam memajukan pelaku usaha UMKM.  

Saya harap ini menjadi titik awal 

dan dapat diikuti oleh pelaku usaha 

lain di Kabupaten Subang. Target ke 

depan semoga setiap minggunya ada 

pelepasan ekspor produk dari pelaku 

UMKM Subang ke luar negeri,” harap H. 

Ruhimat.

Sementara itu, Hj. Yoyoh Ruhimat 

selaku Ketua Dekranasda Kabupaten 

Subang dalam sambutannya juga 

turut berterima kasih kepada PT 

DAHANA (Persero) yang sudah 

turut serta membantu para pelaku 

UMKM di kabupaten Subang untuk 

mengembangkan usahanya hingga bisa 

tembus pasar internasional.

Undangan berfoto bersama
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menggulirkan program kemitraan dan 

bina lingkungan.

Menurut Eman Suherman, Ketua PKBL 

PT DAHANA (Persero), program 

kemitraan adalah sebuah program 

dimana para pelaku usaha UMKM atau 

pengusaha kecil mandiri digandeng 

menjadi mitra binaan dan diberikan 

bantuan berupa pinjaman lunak.

“Syarat menjadi mitra binaan adalah 

harus sudah memiliki usaha minimal 

selama 6 bulan dan omsetnya termasuk 

ke kategori UMKM. Besaran pinjaman 

nanti disesuaikan dengan kemampuan 

bayar masing-masing pelaku usaha 

tiba-tiba.  Ada proses didalamnya, ada 

kerja keras, dan ada dukungan untuk 

meraihnya.

“UMKM milik Pak Hernawan ini 

bekerjasama dengan PT DAHANA 

sejak 2017.  Dan ini salah satu contoh 

UMKM yang berhasil naik kelas.  Dan 

harapannya semoga dapat menular ke 

UMKM lainnya. Sesuai tema  DAHANA 

di tahun 2020 ini, Stronger with 

collaboration, maka kami akan banyak 

berkolaborasi dengan berbagai pihak 

dalam menjalankan program-program 

perusahaan termasuk di bidang CSR,” 

ungkap Asep Maskandar.

  

Masih menurut Asep Maskandar, 

tahun ini DAHANA memiliki target 

untuk mendirikan RKB (Rumah Kreatif 

BUMN).  Di RKB ini nanti tempat 

berkumpulnya UMKM untuk belajar 

dan mencari informasi tentang usaha.  

Selain itu, masih ada program-program 

CSR lainnya seperti Mudik Gratis 

Lebaran, Pekan CSR Dahana dan 

program lainnya.

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) sebagai perusahaan BUMN 

terus berkomitmen untuk turut 

serta memajukan kehidupan sosial  

masyarakat. Melalui unit khusus 

PKBL, DAHANA secara berkelanjutan 

Asep Maskandar, Sekretaris Perusahaan PT DAHANA (Persero) 
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sehingga tidak membebankan bagi 

pelaku usaha itu sendiri. Selain 

diberikan pinjaman, para mitra kami 

juga diberikan pengarahan maupun 

pelatihan untuk membantu memajukan 

dan mengembangkan usahanya,” ujar 

Eman Suherman.

Ketua PKBL PT Dahana Eman 

Suherman mengungkapkan bahwa 

program kemitraan ini memiliki daerah 

mitra binaan di Subang, Sumedang, 

Indramayu Tasikmalaya dan Ciamis.

“Olahanya ialah nanas, kerajinan kayu 

dan alas kaki,” ungkap Eman Suherman.

Ia mengungkapkan bahwa program 

yang terbentuk pada tahun 2000 

ini sempat mengalami banyak salah 

persepsi khususnya soal mekanisme 

keikutsertaan para UMKM dalam unit 

PKBL ini.

“Mencari calon mitra binaan yang 

punya prospek usaha yang  bagus 

Mitra binaan asal Subang ini bergabung 

menjadi mitra binaan BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak ini 

sejak 2017.

Kegembiraan juga meliputi Hernawan.  

Menurutnya, ekspor ini merupakan 

sebuah kebanggaan tersendiri bagi 

para pengrajin handycraft di Kabupaten 

Subang karena berhasil menembus 

pasar internasional dalam memasarkan 

hasil kerajinannya.

“Tentu ini sebuah kebanggaan 

tersendiri bagi kami para pengrajin 

handycraft, dengan ekspor perdana 

produk hasil kerajinan kami ke 

Jerman ini, menandakan bahwa hasil 

kerajinan kami sudah diakui oleh pasar 

internasional,” ujar Hernawan.   (rmt)

untuk dikembangkan banyak yang 

mengira bahwa program kemitraan 

adalah dana hibah. Padahal berupa 

dana pinjaman modal,”  tutur dia.

Ia menambahkan yang membuat 

berbeda program PKBL PT Dahana 

ini dengan program – program UMKM 

lainnya ialah soal titik dan tempat 

penyaluran bantuan tersebut.

“Menyalurkan programnya ke sentra 

usaha rakyat yang melibatkan 

banyak UKM disuatu tempat dengan 

dibentuknya “Kampung Dahana” untuk 

memudahkan monitoring, koordinasi 

dan pembinaan,” tandas dia.

Mitra program binaan PKBL PT Dahana 

yakni pengrajin kerajinan tangan 

berupa ukiran patung kayu merupakan 

salah di Subang yang bernama 

Hernawan baru – baru ini berhasil 

mengirimkan hasil produksinya ke 

Jerman.

Bupati Subang H. Ruhimat dan undangan memamerkan produk handycraft yang diekspor
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D-SITE

bermasa depan yang menguntungkan 

bagi karyawan, pemegang saham 

dan stakeholders,” tegas Budi Antono 

(14/06).

Menurutnya, strategi yang menonjolkan 

keunggulan kompetitif, menciptakan 

diferensiasi dan berebut pangsa 

pasar telah menyebabkan samudera 

merah yang membuat perusahaan-

perusahaan saling berdarah-darah.  

Oleh karenanya, kolaborasi menjadi 

pilihan strategi perusahaan yang tepat 

saat ini.

ra kompetisi telah 

bermetamorfosis menjadi 

era kolaborasi.  Fenomena 

ini berlaku baik diinternal 

dan eksternal perusahaan. Di internal, 

bukan lagi mengedepankan kompetisi 

antar bagian/departemen, tapi lebih 

ke kolaborasi untuk saling mendukung 

target utama perusahaan.  Sementara 

di eksternal, kompetitor dijadikan 

partner untuk maju bersama.  Salah 

satu unsur kesuksesan kolaborasi 

adalah baiknya komunikasi.

Tema kolaborasi ini menjadi bahasan 

utama dalam Rapat Kerja Penjabaran 

RKAP 2020 PT DAHANA (Persero) 

yang bertemakan “Stronger with 

collaboration”.  Acara yang diikuti 

oleh seluruh direksi hingga pejabat 

setingkat manajer di Dahana ini digelar 

pada 13 – 14 Februari 2020 di Bandung.  

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono menegaskan bahwa 

DAHANA merupakan perusahaan 

bermasa depan. “Dahana terus berubah 

untuk menciptakan perusahaan 

Raker Dahana 2020 Songsong Perusahaan Bahan

Peledak Bermasa Depan

E

Peserta Raker berfoto bersama



Sementara itu, anggota Dewan 

Komisaris PT DAHANA (Persero) Rizky 

Ferianto didaulat untuk membuka 

pelaksanaan Raker secara resmi.  

Dalam sambutannya Rizki menekankan 

pentingnya investasi SDM untuk 

kemajuan masa depan Dahana.

“Tantangan yang dihadapi ke depan 

tidak semakin mudah, perlu disiapkan 

SDM yang mumpuni dari sekarang 

supaya siap pada waktunya,” 

ungkapnya.

Sebagai BUMN yang bergerak di bisnis 

bahan peledak, PT DAHANA (Persero) 

saat ini memiliki dua pasar utama:  

bahan peledak komersial dan militer.  

Pasar bahan peledak komersial ini 

meliputi sektor pertambangan umum, 

kuari dan konstruksi, serta minyak 

dan gas.  Persaingan ketat terjadi di 

sektor pertambangan umum, dimana 

DAHANA menghadapi pesaing dari 

perusahaan-perusahaan bahan peledak 

dunia maupun dalam negeri.

Kompetisi yang ketat ini memberikan 

berkah tersendiri bagi DAHANA.  Hal 

tersebut diakui Bambang Agung, 

Direktur Operasi PT DAHANA 

(Persero),  Dahana semakin genjar 

melakukan inovasi serta selalu 

menaikan standar layanan untuk 

konsumen. 

“Kami memiliki Energetic Material 

Center sehingga dapat lebih fleksibel 

melayani kebutuhan konsumen, 

di samping kehandalan layanan di 

lapangan yang telah teruji selama ini,” 

ujar Bambang Agung. 

Salah satu produk baru DAHANA 

adalah Dawagel.  Dawagel merupakan 

nama dagang (brand) produk Dahana 

untuk bahan peledak watergel 

dengan bentuk bulk explosives. Saat 

ini Dawagel sudah dipakai (dibeli) 

oleh konsumen Industri Semen 
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DAHANA (Persero) Wildan Widarman, 

Dahana memiliki program untuk 

penambahan beberapa fasilitas 

produksi untuk mendorong ekspansi 

bisnis bahan peledak.  

"Dahana akan terus meningkatkan 

kapasitasnya di industri bahan peledak 

dengan peningkatan teknologinya," 

ungkap Wildan Widarman.

Hal lain yang menjadi concern di Raker 

2020 ini tentang komunikasi.  Hal ini 

diulas oleh Direktur Keuangan & SDM 

Asmorohadi.  

"Komunikasi memegang peranan 

penting sehingga operasional 

organisasi bisa berjalan dengan efektif 

dan efisien," ujar Asmorohadi.

Melalui pengembangan di berbagai 

bidang tersebut, Manajemen PT 

DAHANA (Persero) meyakini 

perusahaan akan terus bertumbuh dan 

memiliki masa depan yang cerah. (jjs)

terbesar di daerah Sulawesi Selatan. 

Dalam aplikasinya, Produk Dawagel 

menggunakan Mobile Manufacturing 

Truck (MMT) Dahana yang mampu 

memproduksi bahan peledak Bulk 

Explosives, Dabex, Dawagel dan Anfo.

“Produk Dawagel memiliki kelebihan 

untuk mengganti Anfo dengan density 

bisa dibawah Anfo dan dengan VOD 

lebih diatas Anfo. Jenis bahan peledak 

ini juga sangat cocok untuk jenis 

tambang dengan batuan berongga 

di industri semen,” ungkap Bambang 

Agung.

Tahun 2020 ini, perusahaan telah 

mencanangkan Dawagel masuk 

pertambangan umum.  “Telah banyak 

perusahaan tambang yang siap 

menyerap produk Dawagel ini.  Kami 

akan siapkan sebaik mungkin untuk 

kepuasan konsumen,” ujar Bambang 

Agung. 

Sementara itu, di bidang Teknologi 

dan Pengembangan, menurut Direktur 

Teknologi dan Pengembangan PT 

ki-ka:   Asmorohadi (Direktur Keuangan & SDM), Budi Antono (Direktur 

Utama), Bambang Agung (Direktur Operasi), Wildan Widarman 

(Direktur Teknologi & Pengembangan)
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D-EXCELLENT

im Pemadam Kebakaran 

PT DAHANA (Persero) 

meraih gelar Tim Terbaik 

ke-II kategori Fire Rescue 

dari sepuluh tim peserta acara Semen 

Padang Mine Rescue Challenge (MRC) 

yang diselenggarakan oleh PT Semen 

Padang (Persero).  Acara yang digelar 

dalam rangka memperingati Bulan 

Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) 

Nasional dan Bulan Mutu 2020 ini 

dilaksanakan di Padang pada 3 – 7 

Januari 2020.

T
PT DAHANA (Persero) melakukan 

persiapan lain seperti memenuhi 

persyaratan individu dan perlengkapan 

individu, seperti Apar, mobil damkar, 

safety shoes, safety vest, safety 

gloves, safety google, safety helmet, 

elbow pad, dan knee pad. Selain 

untuk lomba, persiapan ini merupakan 

suatu usaha serius dari DAHANA 

dalam mempelajari Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja para karyawannya.

“Selain ajang untuk silaturahmi 

dengan perusahaan yang bermitra 

Menurut Didin Wahyudin dari Tim 

Keamanan Dahana, sebelum mengikuti 

perlombaan di Padang, tim pemadam 

kebakaran DAHANA telah melakukan 

berbagai persiapan seperti latihan 

bersama Dinas Kebakaran Kabupaten 

Subang pada tanggal 27 – 31 Januari 

2020 dengan konsentrasi pada latihan 

fisik, teknik, dan strategi sesuai dengan 

yang dibutuhkan dalam perlombaan.

“Selain itu, latihan juga ditujukan untuk 

kecepatan waktu, dan ketepatan dalam 

bertindak,” ujar Didin.

DAMKAR DAHANA Raih Juara Dua 

Semen Padang Mine Rescue Challenge
Prestasi ini merupakan suatu usaha serius dari DAHANA dalam mempelajari Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja para karyawannya.

Para pemenang saat menerima penghargaan



dengan DAHANA, juga teman-

teman yang dikirim bisa menambah 

pengalamaan dan ilmu tentang rescue 

untuk kemudian ilmu tersebut dapat 

ditularkan kepada teman-teman lain 

di DAHANA.  Namun yang terpenting 

adalah dapat memberikan yang terbaik 

sehingga membawa harum nama PT 

DAHANA (Persero),” tambah Didin.

Setelah mengikuti proses perlombaan, 

Tim Damkar DAHANA yang terdiri dari; 

Wanwan Hernawan, Irman, Edi Sudrajat, 

Wawan Setiawan, Lukman Hakim, dan 
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Selain Didin, Malendra Wahyu Dwiputra 

yang menemani tim Damkar selama di 

Padang pun menyatakan harapannya 

kepada Dfile agar tim rescue DAHANA 

tetap terus berlatih dengan rutin dan 

memiliki jadwal latihan rutin.

“Jangan lupa update kompetensi 

dengan mengajak instruktur yang 

telah berpengalaman dan tersertifikasi 

seperti BASARNAS, diperlukan 

juga untuk update peralatan dan 

perlengkapan rescue dari DAHANA,” 

harap Melandra. (yz)

Sunandar  ini berhasil membawa nama 

baik perusahaan plat merah yang 

bergerak di industri bahan peledak 

itu dengan penghargaan Tim Terbaik 

Kedua. Didin Wahyudin selaku Pelatih 

Damkar DAHANA pun berharap timnya 

mampu mengikuti berbagai ajang yang 

lebih menantang lainnya.

“Peraihan tim terbaik ke-II tersebut, 

mudah-mudahan menjadi nilai plus 

atas kepercayaan safety di DAHANA 

khususnya untuk konsumen DAHANA,” 

harap Didin.

Para pemenang saat menerima penghargaan

Para peserta di arena perlombaan
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D-NEWS

Dalam pembukaan Puncak Bulan 

K3 Nasional Tahun 2020, Direktur 

Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi membuka acara 

secara resmi yang ditandai dengan 

pemukulan gong.  Dalam sambutannya, 

Asmorohadi memaparkan pencapaian 

Safety Dahana 2019 yang mengalami 

trend positif.

“Jika mengacu pada data HSE 

Performance PT DAHANA tahun 

2019, hingga bulan Desember statistik 

menunjukkan, jumlah kerja selama 

lebih dari dua juta jam (2.015.840 jam) 

dengan 4 hari Lost Day dan 2 LTI.  Data 

ini jika dibandingkaan dengan data 

HSE Performance tahun 2018, maka 

ejak 1984, Pemerintah pusat 

maupun daerah berkomitmen 

untuk berperan sebagai 

regulator melakukan 

pembinaan yang intensif tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) secara berkesinambungan melalui 

pelaksanaan Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Bulan K3). 

Pelaksanaan melibatkan seluruh 

instansi terkait maupun masyarakat. 

Pelaksanaan Bulan K3 tersebut 

didasarkan pada pasal 86 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Bulan K3 secara nasional dilaksanakan 

setiap tanggal 12 Januari – 12 Februari.

PT DAHANA (Persero), BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak 

komersial dan militer secara rutin 

memeriahkan bulan K3 dengan 

berbagai kegiatan.  Tahun ini, puncak 

Bulan K3 yang mengusung tema 

“Optimalisasi Kemandirian Masyarakat 

Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) pada Era Revolusi Industri 

4.0 Berbasis Teknologi Informasi” 

dilaksanakan secara meriah pada Rabu, 

26 Februari 2020 di Bale Dahana 

Subang.  Selain dihadiri oleh internal 

perusahaan, hadir juga undangan dari 

Disnakertrans, Dinas Kesehatan dan 

Dinas Damkar Kabupaten Subang.

Peringati Bulan K3, DAHANA Bertekad Zero Incident

S

Puncak peringatan Bulan K3 Nasional ini diisi dengan berbagai acara, Safety Culture 

Exhibition, Health Sharing Session, Fun Games, Lomba Photo & Video K3, Dahana Zero 

Incident Award dan APD photobooth.

Direktur Keuangan & SDM Asmorohadi membuka Peringatan Bulan K3 
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tahun 2019 mengalami penurunan 

yang cukup signifikan,” tuturnya yang 

disambut tepuk tangan meriah peserta.

Asmorohadi juga menerangkan, 

pencapaian ini tidak datang 

dengan sendirinya.  Ada usaha tak 

kenal Lelah dan kerja keras dari 

team yang bertugas.  “Kami dari 

Manajemen PT DAHANA (Persero) 

sangat mengapresiasi, seraya 

berharap pencapaian-pencapaian ini 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” 

harapnya.

Sambutan positif juga datang dari 

perwakilan pemerintah daerah, hal ini 

seperti disampaikan oleh perwakilan 

Disnakertrans Kabupaten Subang 

Muksin Nuryadin, Kabid BinaPerlin 

Disnakertrans Subang.

“Kegiatan ini sangat positif dan 

membantu pemerintah supaya 

iklim kerja tetap kondusif dengan 

berpatokan pada penerapan K3,” 

ungkapnya saat memberikan 

sambutan.

Peserta juga dapat pencerahan 

kesehatan dari dokter perusahaan 

tentang 5 penyakit yang paling sering 

ditemukan dalam Medical Check 

Up karyawan Dahana. Setelahnya 

dilanjutkan dengan paparan dari 

psikolog mengenai kesehatan mental 

dari pekerja terhadap lingkungan 

kerja yang sehat.  Selain itu masih ada 

penyuluhan kesehatan pekerja dan 

virus corona dari Dinkes Subang yang 

dilanjutkan sosialisasi peringatan bulan 

K3 dari Disnakertrans. (jjs)

Informasi:

*Juli Jajuli*

Manager Humas & Kelembagaan

PT DAHANA (Persero)

Email:  juli.jajuli@dahana.id

Mobile:  082111546999

Menurut Ketua Pelaksana kegiatan 

Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 

yang juga menjabat Senior Manager 

K3LH & Teknologi Erwin Cipta 

Mulyana, kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan norma K3, meningkatkan 

penerapan K3 pada pola dan bentuk 

pekerjaan baru yang timbul akibat era 

ekonomi digitalisasi.

“Acara ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi semua pihak 

dalam mewujudkan pelaksanaan 

budaya K3 disetiap kegiatan 

pembangunan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Puncak peringatan Bulan K3 Nasional 

ini diisi dengan berbagai acara, seperti 

Safety Culture Exhibition, Health 

Sharing Session, Fun Games, Lomba 

Photo & Video K3, Dahana Zero 

Accident Award dan APD photobooth.   

Peserta tidak hanya dari Kantor Pusat 

Subang, namun juga mendatangkan 

perwakilan dari Kantor Jakarta dan Site 

Project.

Foto bersama para peserta peringatan Bulan K3 Tahun 2020



atusan karyawan PT 

DAHANA (Persero) 

mengikuti Medical Check 

Up (MCU) yang digelar di 

Gedung Bale DAHANA, 

Subang Jawa Barat.   Kegiatan MCU 

yang dilaksanakan pada Selasa (25/2) 

ini merupakan agenda tahunan 

yang diselenggarakan oleh bagian 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan  Organisasi (PSDMO) PT DAHANA 

(Persero).

Sama halnya dengan MCU 

tahun sebelumnya, pemeriksaan 

kesehatan kali ini DAHANA kembali 

menggandeng Kimia Farma sebagai 
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Ayudia menambahkan, untuk 

pembagian waktu MCU itu sendiri, 

Karyawan yang berada dilingkungan 

Kantor  Pusat Subang melaksanakan 

MCU hari Selasa (25/2), sedangkan 

untuk Karyawan Kantor Jakarta 

melakukan kegiatan MCU pada esok 

harinya, Rabu (27/2).  Sementara 

itu untuk Karyawan DAHANA yang 

berada di lingkungan Site Project dapat 

mengunjungi cabang Kimia Farma 

terdekat dengan menghubungi bagian 

PSDM & Organisasi terlebih dahulu. 

(yz)

rekanan untuk melaksanakan kegiatan 

MCU seluruh karyawan DAHANA.

Menurut Ayudia Sasmaya, panitia MCU, 

tahun ini Kimia Farma ditunjuk kembali 

sebagai partner Medical Check Up 

karyawan DAHANA dengan jumlah 

peserta 574 karyawan.

"Total ada 574 karyawan yang terdaftar 

untuk melakukan MCU. 547 Karyawan 

tersebut terbagi dari Karyawan Kantor 

Subang, Karyawan Kantor Jakarta, dan 

karyawan yang berada di lingkungan 

Site Project DAHANA yang tersebar di 

seluruh Indonesia," terang Ayudia.

Gandeng Kimia Farma, DAHANA Gelar Medical 
Check Up Karyawan

Kerjasama ini merupakan bentuk Sinergi BUMN antara DAHANA dan Kimia Farma 

untuk saling mendukung antar sesama BUMN.

Petugas sedang melakukan pengambilan sampel darah dalam MCU Dahana
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cara Tuesday Move On 

(TMO) Chapter Februari 

2020 yang dilaksanakan 

Senior Dahana pada Selasa, 

25 Februari 2020 sebagai salah satu 

wujud kolaborasi.  Pagelaran musik 

karyawan Dahana ini dimeriahkan juga 

dengan open table dari PT Pegadaian 

(Persero) Cabang Subang.

Kolaborasi Dahana – Pegadaian ini 

merupakan bentuk Sinergi BUMN untuk 

saling mendukung dalam penguatan 

bisnis BUMN.  Hal tersebut diutarakan 

oleh Sekretaris Perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar 

disela-sela TMO.

“Ini merupakan tindaklanjut kerjasama 

Dahana – Pegadaian yang telah diteken 

beberapa waktu lalu di level pusat.  

Kami menyiapkan waktu di acara TMO 

untuk turut membantu memasarkan 

A DAHANA semakin meriah ketika duet 

maut karyawan DAHANA, Nita dan 

Rifky menyanyikan lagu “Sayang” 

milik Via Valen. Selain duet Nita dan 

Rifky, tidak ketinggalan Syarif Hidayat 

membawakan lagu “Kekasih Bayangan” 

milik Cakra khan diiringi alunan musik 

keyboard yang dimainkan oleh Doddy 

Bambang P.

Sebagaimana diketahui, Tuesday 

Move On (TMO) merupakan program 

besutan dari SENIOR DAHANA yang 

berada di bawah koordinasi unit Humas 

dan Kelembagaan.  Acara bulanan 

setiap selasa pekan terakhir ini menjadi 

ajang hiburan dan perekat karyawan 

sambil menikmati santap siang.  Selain 

menampilkan penyanyi dari karyawan, 

acara ini pun diisi dengan kuis dan 

games interaktif serta berhadiah. (rmt)

produk dari Pegadaian kepada 

karyawan Dahana,” ungkap Asep 

Maskandar.

Dalam open table kali ini, Pegadaian 

menawarkan produk-produk 

unggulannya seperti tabungan emas, 

arrum haji dan amanah.   Penawaran 

ini mendapat sambutan hangat dari 

karyawan, terutama untuk produk 

tabungan emas. 

“Produk tabungan emas ini dimulai 

dengan Rp. 7000an, dan khusus untuk 

yang mendaftar di sini (Dahana) sudah 

free biaya administrasi,” ungkap Arie 

Ferarie Irawan perwakilan Pegadaian 

Cabang Subang dalam presentasinya.

TMO kali ini merupakan TMO kedua 

pada tahun 2020 dan Departemen 

Setper didaulat sebagai hostnya.  

Suasana jam makan siang di kantin 

Sinergi Dahana – Pegadaian dalam 
Tuesday Move On

Spirit “Stronger with collaboration” yang menjadi tema Dahana 2020 terus 
digelorakan.  Tidak hanya ke dalam, spirit ini juga berlaku dengan pihak eksternal.

Perwakilan Pegadaian memberikan doorprize kepada karyawan yang beruntung saat TMO



uluhan prajurit TNI AU 

Republik Indonesia 

mengunjungi Kampus 

Dahana.  Mereka adalah 

siswa Sekolah Kejuruan Dasar 

Tamtama (Sejursarta) spesialisasi 

Rudal Angkatan ke-3 yang digelar oleh 

KODIKLATAU WING PENDIDIKAN 

TEKNIK TNI AU.  Kunjungan 

dilaksanakan pada Kamis (20/02).

Rombongan yang berkunjung pada 

Kamis (20/02) ini diterima langsung 

oleh Manager Humas dan Kelembagaan 

PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli di 

Lobby Gedung Sekretariat Kampus 

DAHANA.   Dalam agendanya kali ini, 

para siswa Sejursarta mendapatkan 

pemaparan materi mengenai Roket, 

Propelan dan bahan peledak sektor 

militer yang disampaikan oleh 

Shahibudin Ma'ruf, Manajer Rekayasa 

& Pengembangan dan Muhammad 

Hilman H, Supervisor Rekayasa Proses 

Handak Militer.

Ditemui disela sela kunjungan, Letkol 

Tek I Wayan Joni Nugraha selaku 

Pembina siswa Sejursarta menjelaskan 

bahwa kunjungannya kali ini ke PT 

DAHANA (Persesro) dalam rangka 
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Kawasan Energetic Material Center 

PT DAHANA (Persero) sendiri 

merupakan sebuah kawasan penelitian, 

pengembangan dan produksi bahan 

berenergi tinggi terbesar dan satu-

satunya di indonesia hingga saat ini. 

Oleh karena itu, kawasan ini seolah-

olah memiliki magnet tersendiri untuk 

menarik para praktisi yang bergelut 

di bidang bahan peledak untuk 

menyambanginya. 

Seperti yang sudah diketahui 

sebelumnya, PT DAHANA (Persero) 

merupakan perusahaan plat merah di 

bidang industri bahan peledak baik 

untuk sektor komersil maupun militer. 

Bahan peledak sektor komersial, 

DAHANA menyediakan bahan peledak 

untuk kebutuhan pertambangan 

umum, kuari dan konstruksi, dan migas. 

Sementara untuk bahan peledak militer, 

Dahana sudah mampu memproduksi 

bom P 100-L, P 250-L, P 500-L untuk 

pesawat Sukhoi serta tergabung dalam 

konsorsium roket nasional.

mendalami pengetahuan mengenai 

roket dan propelan.

"Kami ajak para siswa ke DAHANA 

karena kami tahu bahwa DAHANA 

adalah perusahaan yang bergerak di 

industri bahan peledak, salah satunya 

bahan peledak untuk kebutuhan militer.  

Kami berharap setelah kunjungan 

ke DAHANA para siswa ini menjadi 

lebih paham mengenai roket dan 

lebih mencintai industri pertahanan 

nasional," ungkap Wayan Joni.

Siswa Sejursarta TNI AU “Ngampus” di DAHANA
Setelah kunjungan ke DAHANA para siswa ini diharapkan menjadi lebih paham mengenai roket dan lebih 

mencintai industri pertahanan nasional.

Peserta mendapatkan penjelasan tentang produk militer Dahana

Peserta berfoto bersama dengan pemateri



awasan Energetic Material PT 

DAHANA (Persero) kembali 

mendapat kunjungan tamu 

dari peserta kursus Bimtek 

Migas yang diselenggarakan oleh 

Koperasi Prima Daya Migas (KPDM).  

Mereka merupakan perwakilan dari 

berbagai perusahaan di bidang minyak 

dan gas. Kunjungan dilaksanakan pada 

Kamis (20/02).

PT DAHANA (Persero) sudah tidak 

asing lagi bagi mereka. Pasalnya, 

perusahaan pelat merah ini menjadi 

pemasok bahan peledak Seismic dan 

Shaped Charges di industri minyak dan 

gas berikut layanan lainnya.

“Kunjungan ini rutin dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para petugas yang 

mengelola bahan peledak di lingkungan 

kegiatan minyak dan gas bumi,” ujar 

Eka, koordinator kunjungan dari 

Koperasi Prima Daya Migas (KPDM).
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K menuturkan, sebagai warga Indonesia, 

ia pun merasa bangga dengan 

perusahaan BUMN yang mampu 

memproduksi bahan peledak, 

khususnya bahan peledak untuk Migas.

“Saya sekarang sudah melihat 

DAHANA, saya sangat bangga. 

Indonesia memiliki perusahaan seperti 

DAHANA. Saya berharap kedepan 

tidak ada lagi impor bahan peledak, 

kalau bisa DAHANA kedepan terus 

melakukan ekspor,” pungkas Sutami.

Dalam kunjungan ini mereka 

berkesempatan memasuki area pabrik 

penghasil bahan peledak dan melihat 

langsung proses produksi dan ujicoba 

bahan peledak di fasilitas uji mutu 

PT DAHANA (Persero). Sebelumnya, 

mereka menerima pemaparan materi 

yang disampaikan oleh Sudirjo 

Heru, Senior Manager Produksi dan 

Pendukung.

Ditemui disela-sela kunjungan, 

Sutami salah satu peserta kunjungan 

Peserta Kursus Bimtek Migas Bangga 
dengan DAHANA

Dengan kemampuan produksi Dahana saat ini, kedepan tidak ada lagi impor bahan peledak 

diganti DAHANA terus melakukan ekspor.

Peserta berfoto bersama dengan pemateri

Peserta melakukan foto bersama sebelum Plant Tour Ring I

Para peserta mendapatkan penjelasan maket Energetic Material 

Center (EMC) Dahana
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orporate Social 

Responsibility (CSR) 

PT DAHANA (Persero) 

serahkan bantuan kepada 

warga Pamanukan, Subang yang 

menjadi korban banjir melalui Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Subang pada Selasa, 25 

Februari 2020. 

Bantuan diserahkan oleh Tim Humas 

dan PKBL Dahana kepada Kepala 

BPBD Kabupaten Subang. Bantuan 

berupa logistik tersebut rencananya 

ditampung dahulu di posko logistik 

yang terpusat di Kantor Koramil 

Pamanukan dan akan diserahkan 

kepada warga sesuai dengan 

assessment yang dilakukan oleh BPBD. 

Tak hanya Jabodetabek, curah hujan 

yang tinggi selama 10 jam turut 

C
Pihak terkait seperti Masyarakat, BPBD 

Subang, TAGANA, DAMKAR dan pihak 

lain termasuk DAHANA bahu membahu 

mengurangi beban yang dihadapi oleh 

korban, air yang menggenang dipompa 

dengan mobil damkar dialirkan ke 

sungai Cikalijambe. Evakuasi korban 

dan barang berharga yang tertinggal di 

rumah pun tetap dilakukan.

Hingga kini Jalan Raya Pamanukan 

masih tergenang air, namun sudah 

bisa dilewati oleh kendaraan, Hananda 

Wiyuga perwakilan DAHANA pun 

berharap agar banjir lekas surut dan 

warga dapat beraktivitas kembali 

seperti biasa.

“Kami berharap agar status banjir 

Pamanukan berhenti pada level siaga, 

dan banjir lekas surut," harap Hananda 

Yuga dari PKBL Dahana.

membuat kawasan Pantai Utara Jawa 

turut terendam banjir, salah satunya 

adalah Kecamatan Pamanukan, sekitar 

lebih dari 1000 rumah terendam air 

setinggi satu setengah hingga dua 

meter.

Hingga kini, warga masih mengungsi 

di beberapa lokasi seperti GOR milik 

salah satu tokoh masyarakat, tempat 

ibadah, serta sebagian lagi mengungsi 

di jalan. Menurut Camat Pamanukan Ela 

Nurlaela , kini ada sekitar 2.511 Kepala 

Keluarga yang harus mengungsi di 

wilayahnya. 

“Ada (tempat pengungsian) di kantor 

desa kemudian di masjid, terus di salah 

satu GOR milik tokoh masyarakat, 

juga di masjid lainnya. Kami berusaha 

untuk mengimbau agar warga tidak 

mengungsi di jalanan,” ungkap Ela.

Banjir Pamanukan, DAHANA Sigap Berikan Bantuan
Bantuan berupa logistik tersebut ditampung dahulu di posko logistik yang terpusat 

di Kantor Koramil Pamanukan.

Perwakilan PT DAHANA (Persero) menyerahkan bantuan secara simbolis
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imbolisasi penyerahan 

bantuan dilaksanakan pada 

Kamis, 30 Januari 2020 

di ruang kelas yang telah 

direnovasi SDN Ampera.  Bantuan 

sarana pendidikan berupa renovasi 

ruang kelas beserta pengadaan 

meja dan kursi diserahkan langsung 

oleh Sekretaris perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar 

didampingi oleh Senior Manager Legal 

& Komunikasi Persahaan, Y. Agus 

Setiawan beserta Manager Humas & 

Kelembagaan Juli Jajuli dan Ketua 

PKBL Eman Suherman.   Bantuan 

diserahkan kepada Kepala Sekolah 

SDN Ampera Sarwi Sariningsih yang 

disaksikan langsung oleh perwakilan 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Subang, H. Suryim, S.E.

Dalam sambutannya, Asep Maskandar 

menyampaikan bahwa sudah 

selayaknya menjadi kewajiban dari 

L
ini bisa mengantarkan anak didik kami 

di SDN Ampera menjadi anak yang 

berguna bagi bangsa dan negara," 

harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 

H. Suryim, S.E selaku perwakilan 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Subang.  Menurutnya, sinergi dengan 

perusahaan dalam membantu 

pembangunan di Subang sangat 

penting, salah satunya di sektor 

Pendidikan.

"Semoga atas bantuan ini bisa 

membawa kemajuan bagi dunia 

pendidikan Subang pada khususnya. 

Harapan kami dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Subang apapun yang 

sudah diberikan oleh DAHANA bisa 

bermanfaat bagi dunia pedidikan 

Subang," ungkap Suryim. 

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) merupakan Badan Usaha 

yang bergerak di bidang bahan 

peledak komersial dan militer dengan 

sektor usaha di bidang pertambangan 

umum, kuari & konstruksi, minyak dan 

gas serta bahan peledak pertahanan.   

Berkantor pusat di Kecamatan Cibogo 

Subang, PT DAHANA (Persero) secara 

konsisten melaksanakan Program CSR 

yang meliputi aspek sosial seperti 

kesehatan, pendidikan, pelestarian 

lingkungan, dan sarana ibadah secara 

rutin dan berkelanjutan.  Atas peran 

sertanya membangun lingkungan, 

DAHANA diganjar dengan berbagai 

penghargaan di bidang CSR baik 

dari Pemerintah Kabupaten Subang 

maupun tingkat nasional.

PT DAHANA (Persero) untuk turut 

serta membantu kemajuan lingkungan 

dimana perusahaan berada.

"Beberapa aspek penting sosial kami 

bantu.  Selain Pendidikan, DAHANA 

juga rutin membantu di bidang 

kesehatan, pelestarian lingkungan dan 

sarana ibadah. Semoga apa yang sudah 

DAHANA berikan bisa bermanfaat bagi 

masyarakat," ungkap Asep.

Sementara itu, Sarwi Sariningsih selaku 

Kepala Sekolah SDN Ampera dalam 

sambutannya menghaturkan banyak 

terima kasih kepada DAHANA yang 

sudah memberikan bantuan kepada 

sekolah yang ia pimpin.

"Saya sangat bahagia atas bantuan 

yang DAHANA berikan. Semoga sarana 

dan prasarana yang sudah diberikan 

ini bisa membawa kemajuan untuk SD 

Ampera. Saya berharap atas bantuan 

DAHANA Bantu Renovasi Ruang Kelas 

SDN Ampera Cibogo Subang
PT DAHANA (Persero) kembali menggulirkan program Bina Lingkungan di awal 2020.  BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak ini membantu renovasi ruang kelas SDN Ampera Cibogo Subang.

Perwakilan PT DAHANA (Persero) menyerahkan bantuan secara simbolis

Sekretaris Perusahaan Asep Maskandar menyerahkan bantuan secara 

simbolis kepada kepala sekolah SDN Ampera



kepada pemerintahan Indonesia. PPN 

(Perusahaan Perkebunan Negara) 

ditunjuk sebagai pengelola pertama 

perkebunan teh Ciater. Kemudian pada 

periode 1994 sampai dengan sekarang 

perkebunan teh ciater dikelola oleh PT 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

yang merupakan perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak 

dibidang perkebunan teh, karet, kina, 

kakau, kelapa sawit dan getah perca.

Sejak beberapa tahun lalu, pabrik 

teh Ciater membuka kunjungan 

wisatawan yang ingin mengetahui 

esona perkebunan teh di 

Kawasan Ciater Subang 

yang menghampar luas 

dapat dilihat sejak melewati 

Tangkuban Perahu dari arah Bandung 

hingga daerah Bukanagara selalu 

menarik perhatian wisatawan untuk 

sekedar berfoto maupun tea walk 

sepanjang jalur ini.

Tak hanya tea walk maupun berfoto, di 

kawasan ini siapapun dapat menambah 

pengetahuan mengenai tanaman 

teh melalui kunjungan ke pabrik 

pengolahan teh yang dapat diakses 

melalui jalan raya Subang - Bandung 

sekitar 300 meter sebelum perempatan 

Sariater.

Perkebunan teh Ciater sendiri mulai 

didirikan oleh pemerintahan kolonial 

Belanda sekitar tahun 1934 dan mulai 

beroperasi pada tahun 1937 dengan 

kapasitas olah sekitar 900 teh kering 

per tahun pada awal mula dibuka.

Seiring bertambahnya waktu, 

memasuki masa awal kemerdekaan 

Republik Indonesia, pengolahan 

perkebunan teh Ciater diserahkan 

Mengenal Sejarah Perkebunan Teh Ciater

P
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terasa mendominasi sejarah teh di 

Priangan ini

Selain berkunjung ke pabrik dan 

museum teh, dikawasan perkebunan 

teh Ciater banyak destinasi wisata 

lainnya yang dapat dikunjungi 

wisatawan.  Beberapa diantaranya 

yang sudah tersohor adalah pemandian 

air panas Sari Ater Hotel & Resort, 

Gracia Spa Resort, Wisata alam Curug 

Sadim dan Curug Koleangkak, serta 

beberapa destinasi wisata yang masih 

dikembangkan lainnya. (rmt)

tentang pengolahan teh. Pabrik ini 

banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal 

maupun mancanegara khususnya yang 

berasal dari Belanda dan Inggris.

Pabrik teh Ciater dibuka untuk umum 

setiap harinya, pengunjung akan 

dikenai tarif sebesar Rp.10.000 untuk 

wisatawan lokal, dan Rp.15.000 untuk 

wisatawan asing.

Lokasi lainnya untuk menambah 

ilmu tentang tanaman teh ini adalah 

menengok sejarah perkebunan teh di 

Museum Teh yang terdapat di jalan 

raya Subang – Bandung. Museum ini 

terletak sekitar dua kilometer dari 

pabrik ke arah Subang. Bangunannya 

memanfaatkan sebuah gedung 

tua peninggalan Belanda yang 

kini  dikenal dengan nama Gedong 

Buleud. Di dalam gedung ini selain 

bisa mempelajari perkembangan 

perkebunan teh pengunjung juga 

dapat melihat beberapa duplikat foto, 

diorama, lukisan dan perkakas.

Di museum Gedong Buleud  kita dapat 

mengetahui awal mula masuknya 

tanaman teh ke Indonesia melalui 

tangan-tangan dingin Preanger 

planters yang telah mengubah hutan 

lebat tak terjamah di kawasan Priangan 

menjadi hamparan luas perkebunan 

teh yang tertata. Nama-nama keluarga 

pioner Belanda seperti Kerkhoven, 

Holle, van Hucht dan Boscha akan 
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Museum Gedung Buleud yang menampilkan sejarah perkembangan teh di Priangan
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ergabung dengan PT 

DAHANA (Persero) 

sejak tahun 2018, Gadis 

kelahiran Payakumbuh 

24 Juli 1995 ini dalam kesehariannya 

bergelut dengan bahan peledak produk 

DAHANA, mulai dari penelitian bahan 

peledak di laboratorium hingga uji 

mutu dan peledakan bahan peledak di 

lapangan.

Sebagai seorang perempuan yang 

keseharianya bergelut dengan dunia 

bahan peledak, Yulia mengaku dirinya 

merasa bangga karena profesi ini 

jarang dilirik oleh perempuan. Padahal 

menurutnya, menjadi seorang juru 

ledak itu tidak ada batasan gender 

B menghabiskan waktu bekerjanya di luar 

ruangan kantor. Hal ini membuat Yulia 

dituntut untuk selalu dalam kondisi 

fisik yang prima guna menunjang 

aktifitasnya sehari hari.

“Jaga kondisi badan saja, istirahat yang 

cukup dibarengi dengan kebutuhan 

makanan yang seimbang biar kondisi 

tubuh tetap fit,” ujar gadis yang gemar 

menonton film ini.

Semenjak bergabung di DAHANA, 

Yulia sudah terbiasa dengan kegiatan 

peledakan bahan peledak di lapangan. 

Yulia menceritakan bahkan semenjak 

dari mulai masa MT dulu dirinya 

sudah mulai dilibatkan dalam proses 

peledakan di site project yang ada di 

Kalimantan Selatan.

“Dari mulai MT penempatan di 

Petrosea dulu saya sudah dilibatkan 

dalam proses peledakan, mulai dari 

persiapan, pengambilan bahan peledak 

di lapangan, merangkai bahan peledak, 

hingga proses peledakanya saya turut 

terlibat disana. Alhamdulillah jadi 

makin nambah pengalaman berharga,” 

ungkapnya sumringah.

Pengalaman dan hal baru pun sering 

ia temukan kala dinas ke daerah-

daerah operasi DAHANA yang 

membuatnya merasa senang dan 

tidak jenuh. “Untungnya saya sering 

dinas ke lapangan, ke daerah-daerah 

yang sebelumnya belum pernah saya 

kunjungi dan menemukan hal-hal baru. 

Itung itung sambil menyelam minum 

air, berangkat dinas sekalian jalan jalan,” 

pungkas Yulia sambil tersenyum.

dan bisa dilakukan oleh siapa saja 

selama mengikuti aturan standar dan 

mengutamakan keselamatan.

“Sebelumnya kan pasti di training dulu, 

untuk menjadi seorang juru ledak saja 

misalnya, itu harus mengikuti Kursus 

Juru Ledak terlebih dahulu. Jadi 

tidak sembarangan asal meledakan 

saja, semua ada aturannya. Selama 

mengikuti peraturan standar yang 

sudah ditetapkan dan mengutamakan 

keselamatan, semuanya akan berjalan 

dengan lancar,” ungkap Yulia.

Bekerja di DAHANA dengan 

menempati posisi sebagai Staff K3LH 

& Teknologi, membuat Yulia banyak 

Yulia, Juru Ledak Cantik Dahana

“Menjadi seorang juru ledak bahan peledak itu tidak hanya untuk laki-laki saja, 

perempuan juga bisa melakukanya,” begitulah komentar yang disampaikan 
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D-YOUTH

ENIOR (Seni, Kreativitas 

dan Olahraga ) DAHANA 

yang biasa dikenal dengan 

Senior Dahana, berada 

dibawah program kehumasan PT 

DAHANA (Persero) berkolaborasi 

dengan DAHANA RUNNING 

COMMUNITY meluncurkan program 

JUMLA (Jumat Berlari).  Acara yang 

dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 

2020 ini dibuka langsung oleh Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) Budi 

Antono.

Dalam sambutannya, Budi Antono 

yang juga pembina Dahana Running 

Community menyebutkan, olahraga 

lari itu sangat banyak manfaatnya, 

selain itu juga sangat hemat tanpa 

memerlukan banyak biaya.

"Kita mulai biasakan olahraga secara 

teratur. Tidak perlu mahal-mahal, 

cukup berlari atau jogging disela sela 

kesibukan kita agar badan selalu fit," 

ujar Budi Antono.

Rute berlari dimulai dari garis start 

yang berada di area Bale DAHANA.  

Selain Dirut, turut bergabung 

S
Selain berolahraga, acara ini juga 

sebagai wadah komunikasi dua arah 

dari manajemen ke karyawan dan 

sebaliknya.  Di sela-sela kegiatan ini 

banyak hal yang dapat dibicarakan 

dalam kondisi yang lebih santai.

“Harapannya hubungan harmonis 

antara manajemen dan karyawan terus 

terjalin dengan baik.  Kita satu arah 

untuk mencapai target perusahaan,” 

tambahnya lagi.

Selain olahraga lari,  JUMLA kali ini pun 

diisi dengan senam di aula gedung Bale 

dan diakhiri dengan sarapan bersama 

antara jajaran direksi dan karyawan 

DAHANA. (rmt)

juga Direktur Keuangan & SDM 

Asmorohadi dan Direktur Teknologi 

& Pengembangan Wildan Widarman 

bersama karyawan DAHANA lainnya.  

Peserta berlari sejauh 3,4 Km 

memasuki area Ring Satu dan Kampus 

DAHANA kemudian berakhir kembali di 

area Bale DAHANA.

Sementara itu, menurut Manager 

Humas & Kelembagaan PT DAHANA 

(Persero) Juli Jajuli, event olahraga 

bersama ini untuk merekatkan 

keakraban di antara karyawan Dahana.  

“Tema tahun 2020 ini UNITY 

STRENGTHENS US, oleh karenanya 

kegiatan kolektif seperti ini akan sering 

dilakukan sebagai bagian bonding 

manajemen dengan karyawan,” ungkap 

Juli.

Dirut Dahana Pimpin Jumat Berlari
Program berlari bersama ini akan dilaksanakan setiap bulan yang diikuti oleh karyawan Dahana.

 Peserta JUMLA berfoto bersama sebelum berlari pagi



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.


