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Program PMMB sangat bagus bagi pengembangan 

mahasiswa, selain itu dengan bekal pengalaman 

dan sertifikasi dapat memberikan nilai tambah bagi 

mereka untuk lebih percaya diri dan siap memasuki 

dunia kerja.
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nama Gedung Teletubbies karena mirip 

dengan bangunan di serial kartun tersebut.
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Kegiatan Bulan K3 Nasional tahun ini 
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stabilitas ekonomi nasional”
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Keberhasilan DAHANA dalam prestasi 

PKBL ini tidak lepas dari pematangan 
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sasaran. Hal ini pun berimplikasi pada 

pencitraan positif DAHANA di mata 

masyarakta dan media.
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Laporan Utama

DAHANA menjadi nilai tambah sendiri 

bagi perusahaan untuk mendapatkan 

kontrak dari IMK.

Selain itu, menurut Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung, 

setelah melakukan evaluasi di tingkat 

manajemen, konsistensi DAHANA 

merupakan kunci untuk mendapatkan 

di lokasi yang memiliki batuan reaktif, 

baik dari aspek safety, security, 

dan environment. Kemampuan 

menyelesaikan masalah pada batuan 

reaktif ini berasal dari kandungan 

inhibitor reactive ground. Sejauh ini, 

hanya DAHANA yang memproduksi 

bahan peledak yang memiliki 

kandungan inhibitor reactive ground di 

Indonesia.

“Kami ingin menciptakan lingkungan 

yang lebih aman selama proses 

ada 2013, Site IMK sempat 

terhenti akibat kepemilikan 

yang berbeda, namun 

kembali beroperasi sejak 2015. Karena 

kepuasan IMK atas kinerja SDM 

serta produk inovatif DAHANA, kini 

perusahaan pelat merah yang bergerak 

di bidang jasa dan barang bahan 

peledak itu pun kembali beroperasi di 

PT DAHANA (Persero) kembali mendapatkan kepercayaan dari PT Indo Muro Kencana (IMK) untuk melakukan layanan 

drilling,  blasting, dan permitting dengan kontrak selama tiga tahun. Proyek ini telah dimulai sejak Oktober 2017 dengan 

melakukan drilling perdana yang dilanjutkan dengan first blasting dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) pada Maret 

2018 dan first blasting menggunakan emulsion pada Juli 2018.

kepercayaan customer.  PT DAHANA 

(Persero) telah berhasil menjalankan 

konsistensinya untuk memberikan 

pelayanan terbaiknya untuk customer 

dan selalu melakukan evaluasi agar 

tetap mampu bersaing dengan 

pelayanan dan produk bahan peledak 

dari perusahaan lain.

“DAHANA senantiasa ingin 

memberikan pelayanan terbaik 

dan menjadi industri nasional yang 

terunggul dalam bidang bahan 

berenergi tinggi (energetic materials), 

dengan menghasilkan produk dan jasa 

yang berdaya saing tinggi dan ramah 

lingkungan,” ujar Bambang Agung.

Di tanah yang memliki luas hampir 600 

Hektar, PT DAHANA (Persero) terus 

melakukan inovasi di Energetic Material 

Center (EMC) yang terletak di Subang, 

Jawa Barat. Beberapa produk unggulan 

yang kini menjadi andalan customer 

antara lain adalah bahan peledak 

Dahana Bulk Emulsion (DABEX), 

Dayaprime Booster dan Non Electric 

Detonator. Layanan ini juga didukung 

Job Site IMK yang terletak di Wilayah 

Murung Raya, Kalimantan Tengah.

PT DAHANA (Persero) dengan segala 

pengalaman serta SDM dan teknologi 

anyarnya mengikuti proses tender 

dari IMK dengan penuh percaya 

diri. Harga yang kompetitif serta 

kelengkapan pelayanan yang dimiliki 

oleh fasilitas On Site Plant (OSP) dan 

Mobile Manufacturing Truck (MMT).  

Inovasi-inovasi ini mampu memberikan 

pasokan yang cukup untuk pengerjaan 

suatu site dan membawa DAHANA 

sanggup memberikan total service 

solution. Keseluruhan pelayanan ini  

dipersembahkan untuk efektivitas 

dan efisiensi dan bermuara pada 

produktivitas client.

Selain inovasi tersebut, DAHANA terus 

mengembangkan produknya, salah 

satu dari sekian produk bahan peledak 

terbaru DAHANA adalah Dabex For 

Reactive Ground (FRG). Bahan peledak 

ini merupakan solusi bagi masalah 

pertambangan yang memiliki batuan 

reaktif (sulfide). Bahan peledak ini juga 

telah digunakan oleh End User seperti 

PT Kasongan Bumi Kencana (KBK) 

yang memiliki konsesi tambang emas di 

daerah Kasongan, Kalimantan Tengah.

Penggunaan Dabex FRG ini mampu 

memberikan solusi pada masalah-

masalah yang timbul pada peledakan 

Komitmen DAHANA, 

Berikan Total Service Solution 

P
Kegiatan operasi Dahana di Site IMK

Bambang Agung, 
Direktur Operasi PT DAHANA (Persero)
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Menurut Ardias Febriananda yang 

biasa dipanggil Nanda, Site Coordinator 

PT DAHANA (Persero), kondisi site IMK 

di Murung Raya memiliki perbedaan 

cukup jauh dengan site-site lainnya. 

Dengan luas konsesi lahan hingga 

45.000 Hektar, Pit IMK ini merupakan 

pertambangan emas dengan vein 

system dengan host rock vulcanik 

(sedimen pyroclastic).

DAHANA pun mendapatkan beragam 

tantangan seperti pengiriman bahan 

peledak melalui Sungai Barito yang 

membentang dan menghubungkan 

dengan lokasi site, dan sangat 

bergantung pada pasang surut air 

sungai. Namun karena pengalaman 

dan kehandalannya, DAHANA mampu 

memberikan transportasi 500 Ton 

bahan peledak dengan aman dan 

selamat hingga lokasi site.

“Setelah tiba di tempat transit, bahan 

peledak harus kembali melewati 

rintangan baru yakni lokasi jalan 

cukup lama berkecimpung di dunia 

tambang emas ini berharap agar 

kerjasama IMK dan DAHANA dapat 

terus berjalan dengan baik.

Kerjasama yang harmonis antara 

IMK dan DAHANA pada operasional 

sehari-hari ini pun diakui oleh Reny 

Kurniawati, pada proses operasional 

seringkali kedua pihak saling berdiskusi 

memecahkan segala masalah yang 

dihadapi. Suasana kerja yang dibangun 

oleh karyawan kedua perusahaan 

berjalan sangat hangat baik pada saat 

kerja ataupun kegiatan diluar pekerjaan.

peledakan yang dilakukan di area 

pertambangan. Menghindari resiko 

berbahaya dari peledakan yang 

disebabkan oleh reaksi bebatuan pada 

reactive ground,” ujar Bambang Agung.

Karena kemampuan ini, DAHANA 

menyabet Penghargaan Utama 

Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan 

Sub Bidang Peledakan pada 2018.

Reactive ground yang biasa terjadi 

pada tanah pertambangan emas 

menyebabkan reaksi yang berasal dari 

kondisi bebatuan yang mengalami 

perubahan suhu sangat cepat. Dimana 

perubahan suhu ini tidak berasal dari 

panas bumi (geothermal), melainkan 

karena kandungan mineral pada 

bebatuan yang cenderung reaktif pada 

senyawa bahan peledak.

Selain Dabex FRG, DAHANA pun turut 

melakukan inovasi pada pelayanan 

drilling, dimana DAHANA mampu 

me-reduce dan membedakan antara 

yang sempit, belokan tajam, hingga 

penuh dengan dengan tanjakan, serta 

melewati perumahan warga.   Namun, 

berbekal pengalaman kami dapat 

mensiasatinya,” ungkap Nanda.

Pada site IMK, DAHANA turut 

berkonstribusi pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat sekitar dengan 

memberikan alokasi pekerja lokal baik 

pekerja yang memiliki skill maupun 

non-skill sebanyak 60%, para pekerja 

lokal ini diberikan pelatihan secara 

rutin hingga mampu mengaplikasikan 

pekerjaannya dengan baik.

Selain itu, isu safety merupakan isu 

penting dalam berbagai kegiatan 

pertambangan, Reny Kurniawati 

seorang Safety Officer DAHANA 

senantiasa memberikan pengarahan 

setiap paginya kepada seluruh 

karyawan DAHANA.  Konten 

pengarahannya berdasar pada isu 

safety yang terdapat pada hari 

sebelumnya serta keadaan di hari 

waste dan ore. Kemampuan ini 

dapat menjamin proses drilling yang 

dilakukan kepada waste dan ore secara 

tepat.

Pada proses service kepada konsumen, 

DAHANA selalu memastikan tim yang 

dibawanya merupakan SDM yang 

memiliki pengalaman pada bidangnya, 

sehingga tim terbiasa dengan 

medan dan mampu dengan mudah 

menyelesaikan segala masalah dan 

tantangan di lapangan.

Layanan dan jasa yang diberikan 

DAHANA pada site IMK merupakan 

jasa On Site Plant dengan kapasitas 

40.000 Ton storage serta kapasitas 

produksi hingga 27,6 Ton Emulsion 

untuk satu shift-nya. Mobile 

Manufacturing Truck memiliki kapasitas 

lebih kurang 4.000 Kg Amonium Nitrat, 

dan 8.000 Kg Emulsion. Sementara itu, 

untuk kebutuhan Blasting dan Drilling, 

DAHANA membawa satu unit Bor 

Fukurawa HCR 1200 D20. 

dimana dilaksanakan kegiatan 

pertambangan.

DAHANA begitu sangat memahami 

kemauan konsumen, oleh sebab itu, 

DAHANA selalu membawa tim yang 

prima beserta peralatan yang lengkap 

guna memuaskan konsumen. Selain 

itu, metode kerja untuk menghasilkan 

fragmentasi hasil tambang yang bagus 

dari kinerja DAHANA pun senantiasa 

mampu memenuhi standar dan 

targetan yang ingin dicapai client.

Pada site IMK, DAHANA pun mendapat 

apresiasi dari Mining Manager PT Indo 

Muro Kencana, V. Agus Supriyanto.

“Pada prinsipnya kami bisa bekerja 

sama, DAHANA sebagai mitra, 

bahkan secara pribadi kami percaya 

pada kemampuan serta pengalaman 

DAHANA,” ungkap Agus.

Agus pun yang sudah tidak asing 

dengan DAHANA karena sama-sama 

Dukungan On Site Plant (OSP)

V. Agus Supriyanto
Mining Manager PT Indo Muro Kencana
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ehadiran Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) 

dan globalisasi menjadi 

tantangan bagi SDM BUMN. 

Pasalnya, kedepan maju mundurnya 

sebuah BUMN ditentukan oleh human 

capital-nya. Namun kondisi saat ini 

yang terjadi adalah 70% penduduk 

Indonesia berada pada usia produktif, 

namun lebih dari 50%-nya memiliki 

pendidikan yang rendah.  Begitupun 

dengan lulusan perguruan tinggi yang 

dipandang masih belum memenuhi 

kebutuhan industri.

Menyadari permasalahan tersebut, 

kementerian BUMN pun turut serta 

mengurai persoalan dengan sebuah 

program, yakni Program Magang 

Mahasiwa Bersertifikat (PMMB). 

Program ini ialah satu program 

perwujudan BUMN Hadir Untuk Negeri 

PMMB Akan Menjadi Nilai Tambah 

Mahasiswa

Program Mahasiswa Magang 

Bersertifikat  (PMMB) di PT DAHANA 

(Persero) telah dimulai. 19 Mahasiswa 

dari 7 Perguruan Tinggi Indonesia 

secara resmi telah menjadi peserta 

dalam program ini. Selama 6 bulan 

kedepan peserta akan menyalurkan 

potensi dan pengalaman kerja di 

lingkungan BUMN bahan peledak, 

DAHANA.  

PMMB merupakan program yang 

diwadahi oleh Forum Human Capital 

Indonesia (FHCI) dan diharapkan 

akan berdampak pada peningkatan 

wawasan dan keterampilan mahasiswa 

untuk mempersiapkan masuk ke dunia 

kerja terutama dalam menghadapi 

persaingan global dengan berbekal 

sertifikat kompetensi.

Bagi perguruan tinggi, program ini 

dapat menjadi kalibrasi link and match 

K
tahap seleksi yang dilakukan oleh pihak 

kampus dan dinyatakan layak untuk 

mengikuti PMMB di DAHANA.

Mahasiswa tersebut berasal dari 

Univeristas Indonesia (UI), Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI),Institut 

Teknologi Bandung (ITB), Universitas 

Syiah Kuala Banda Aceh (Unsyiah), 

Universitas Singaperbangsa Karawang 

(Unsika), Universitas Subang 

(Unsub) dan Sekolah Tinggi Ekonomi 

Sutaatmadja (Stiesa).

Pada agenda pembukaan acara, 

Asmorohadi menyampaikan wejangan 

kepada peserta magang. Ia berharap 

peserta bisa berperan aktif untuk 

mengeksplore diri dalam mencari 

pengetahuan dan pengalaman bekerja 

di DAHANA.

“Jangan sampai pasif, silakan eksplore 

diri, apa yang didapatkan di kampus 

silakan gunakan dalam bekerja, saling 

mengisi, jadi anda bisa memahami 

bagimana dunia kerja,” pesan Asmoro.

Sebelum ditempatkan di meja kerjanya, 

peserta PMMB ini harus mengikuti 

masa orentasi pengenalan perusahaan 

DAHANA yang digelar selama sepekan. 

Dan kemudian akan ditugaskan 

dibeberapa unit kerja.

“Nantinya peserta akan ditempatkan 

di Kantor Jakarta, Subang dan 

juga di Site. Penempatannya sesuai 

dengan bidang keilmuan yang tengah 

ditempuhnya,” ujar Bayu Anggoro, 

Senior Manager Pengembangan SDM 

& Organisasi PT DAHANA (Persero) 

kepada Dfile. 

magang di DAHANA, namun berbeda 

dengan program magang yang 

dipelopori oleh BUMN.

“Beberapa kali mahasiswa kami pernah 

mengikuti magang di DAHANA tetapi 

hanya 3 bulan, namun kali ini selama 

satu semester, tentunya berharap akan 

lebih matang mahasiswa mengenal 

dunia industri,” terangnya.

PMMB menurut Nuraeni, merupakan 

program yang sangat bagus bagi 

pengembangan mahasiswa, selain 

itu dengan bekal pengalaman dan 

sertifikasi dapat memberikan nilai 

tambah bagi mereka untuk lebih 

percaya diri dan siap memasuki dunia 

kerja. (SYA)

yang diinisiasi oleh Forum Human 

Capital Indonesia (FHCI), dimana 

praktisi human capital dilingkungan 

BUMN memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk menyalurkan potensi 

dan pengalaman  di BUMN.

Perusahaan – perusahaan BUMN 

pun turut serta menyambut program 

tersebut, salah satunya adalah 

perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak yang berdomisili di Kabupaten 

Subang, PT DAHANA (Persero). 

Pada Jumat, 22 Februari 2019 telah 

memulai program PMMB DAHANA 

2019 yang dibuka langsung oleh 

Direktur Keuangan & SDM DAHANA, 

Asmorohadi.

Ada 19 mahasiswa yang berasal dari 7 

Perguruan Tinggi di Indonesia. Mereka 

adalah mahasiswa yang telah mengikuti 

kurikulum serta silabus antara yang 

disampaikan di perguruan tinggi 

dengan yang dibutuhkan oleh industri. 

Seperti yang pernah diungkapkan 

oleh Ketua FHCI Herdy Herman. 

Sementara bagi industri, program ini 

dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu sumber rekrutasi karyawan sesuai 

kebutuhan, di samping juga untuk 

meningkatkan company branding bagi 

perusahaan.

Program ini pun mendapat sambutan 

dari beberapa perguruan tinggi, salah 

satunya adalah Universitas Subang 

(Unsub). Pada PMMB kali ini Unsub 

menyertakan 6 orang mahasiswanya 

untuk mengikuti magang selama 6 

bulan.

Salah satu dosen pendamping 

mahasiswa Unsub, Nuraeni menuturkan 

program magang yang biasa digelar 

oleh kampusnya rata-rata hanya 3 

bulan. Beberapa periode, mahasiswa 

unsub juga sering melaksanakan 

19 Mahasiswa dari 7 PT Indonesia Ikuti Program 
PMMB di DAHANA
Program  PMMB sangat bagus bagi pengembangan mahasiswa, selain itu dengan bekal pengalaman dan sertifikasi dapat 

memberikan nilai tambah bagi mereka untuk lebih percaya diri dan siap memasuki dunia kerja.

Liputan
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Liputan

ireksi PT DAHANA 

(Persero) menghadiri 

pertemuan 154 bos 

BUMN dalam acara Rapat 

Koordinasi Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN).  Acara ini 

diselenggarakan oleh Kementerian 

BUMN di Jakarta Convention Center 

pada Kamis, 28 Februari 2018.

Rapat Koordinasi (Rakor) merupakan 

agenda tahunan yang dilakukan oleh 

Kementerian BUMN RI dalam rangka 

memberikan arahan umum bagi 

perusahaan pelat merah. Pada rakor 

2019 ini, Menteri BUMN Rini Soemarno 

memberikan apresiasi kepada BUMN 

yang berhasil mempertahankan 

prestasi bahkan menambahkan 

pemasukan bagi negara.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, 

pendapatan BUMN dalam rentang 2015 

– 2018 terus mengalami peningkatan.  

Pada tahun 2018, BUMN berhasil 

mendapatkan laba bersih Rp. 2.339 

Triliun, yang pada tahun sebelumnya 

hanya Rp. 2.027 Triliun.

Selaras dengan jargon HUT DAHANA 

ke-52 (Melompat Lebih Tinggi), Menteri 

enandatanganan 

nota kesepahaman ini 

dimaksudkan untuk 

memastikan kualitas dan 

kuantitas produk serta jasa dari enam 

BUMN sebagai daya dukung penguatan 

industri strategis nasional.  Hal ini 

karena situasi usaha secara global saat 

ini berada dalam posisi yang sangat 

dinamis.  Persaingan usaha yang 

semakin ketat hingga perang dagang 

di kawasan global menuntut setiap 

badan usaha, termasuk BUMN untuk 

memacu kualitas dan kuantitas produk 

serta jasa agar mampu bertahan atau 

berkembang.

Salah satu usaha untuk menghadapi 

segala kemungkinan tersebut, 

D

P
akhirnya rakyat juga turut merasakan 

kehadiran BUMN.

Selain itu, Sekretaris Kementerian 

BUMN Imam Apriyanto Putro turut 

memberikan laporan dan pengumuman 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

pada bulan BUMN.

Bulan BUMN merupakan rangkaian 

kegiatan dalam rangka menyambut 

HUT BUMN ke-21.  HUT kali ini 

membawa slogan “One Nation, One 

Vision, One Family To Exellence,” 

dengan makna sinergi BUMN harus 

terjalin agar mampu membawa 

keuntungan sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan rakyat.

PT DAHANA (Persero) hadir dengan 

Komisarisnya yakni, Rina Moreta dan 

Mustar Bona Ventura, beserta barisan 

lengkap jajaran direksinya, dari mulai 

Direktur Utama Budi Antono, Direktur 

Keuangan dan SDM Asmorohadi, 

Direktur Teknologi dan Pengembangan 

Heri Heriswan, hingga Direktur Operasi 

Bambang Agung Suhadi. Selain itu 

turut hadir Sekretaris Perusahaan Asep 

Maskandar. 

Prosesi penandatanganan disaksikan 

langsung oleh Deputi Bidang Usaha 

Pertambangan, Industri Strategis, 

dan Media Kementerian BUMN RI 

Fajar Harry Sampurno, PT DAHANA 

(Persero) sendiri dihadiri langsung oleh 

Direktur Utama Budi Antono.

Selain DAHANA, lima BUMN lainnya 

yang turut dalam penandatanganan 

nota kesepahaman adalah PT 

Pertamina (Persero), PT Len Industri 

(Persero), PT Perusahaan Gas Negara 

(PGN) Tbk, PT Dirgantara Indonesia 

(Persero), dan PT Pertamina Bina 

Medika. (YQ)

Rini berharap capaian ini mampu 

membawa BUMN melompat lebih jauh 

lagi.

“Saya menekankan capaian kita cukup 

banyak. Tapi bukan untuk berbesar 

hati atau berbangga. Ini agar kita bisa 

lompat lebih jauh lagi,” ujar Rini.

Selain itu, Rini juga menyampaikan agar 

seluruh BUMN mampu bersinergi dan 

terus menjalin kerjasama.  Menurutnya, 

seluruh BUMN merupakan satu 

kesatuan keluarga besar yang mesti 

saling membantu agar terus sukses dan 

DAHANA memutuskan untuk selalu 

bersinergi dengan institusi lainnya, 

salah satunya PT Surveyor Indonesia. 

Kerjasama ini nantinya menugaskan PT 

Surveyor Indonesia untuk membantu 

supervisi pembangunan pabrik yang 

akan dilakukan oleh DAHANA.

“Sinergi ini juga bertujuan untuk 

mewujudkan tagline kita bersama 

sebagai One Nation, One Vision, 

One Family to Excellence sehingga 

BUMN Hadir untuk Negeri dan 

bersinergi sebagai kunci peningkatan 

produktivitas dan pencapaian nilai 

dalam mewujudkan keberhasilan yang 

tidak hanya meningkat tetapi juga 

melompat,” ujar Dian M. Noer Direktur 

Utama PT Surveyor Indonesia.

DAHANA Hadiri Pertemuan 154 Bos BUMN Sinergi BUMN, 
DAHANA Gandeng PT Surveyor IndonesiaSelaras dengan jargon HUT DAHANA ke-52 (Melompat Lebih Tinggi), Menteri Rini berharap 

capaian ini mampu membawa BUMN melompat lebih jauh lagi.
PT DAHANA (Persero) bersama lima BUMN Industri Strategis lainnya menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan PT Surveyor Indonesia.  Acara penandatanganan ini dilaksanakan pada 12 Februari 2019 di Gedung 

Kementerian BUMN lantai 21.

Direktur Utama Budi Antono (kanan) sedang berbincang
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Setiap unit kerja harus mengirimkan 2 

orang perwakilannya untuk mengikuti 

adu tangkas tentang pengetahuan 

K3. Ada 20 unit kerja yang ikut 

dalam kegiatan ini. Pada babak 

pertama mereka harus menguras 

pengetahuannya dalam games 

ulan K3 Nasional merupakan 

bulan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah untuk 

mengkampanyekan gerakan 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).  

Bulan K3 biasa diperingati pada 

tanggal 12 Januari sampai dengan 12 

Februari. Ketetapan peringatan bulan 

K3 ini telah disahkan dalam undang-

undang.

Berbagai jenis kegiatan digelar untuk 

menyemarakan kegiatan K3 Nasional. 

Seperti halnya yang diselenggarakan 

oleh perusahaan bahan peledak pelat 

merah, PT DAHANA (Persero). Pada 

Kamis, 28 Februari 2019, menggelar 

kegiatan peringatan K3 Nasional 

dengan cara yang unik.

Bagian K3LH yang berada d bawah 

Departemen Energetic Material Center 

(EMC) DAHANA, mengajak karyawan 

dari berbagai unit kerja untuk ikut serta 

dalam kegiatan Fun Games K3. Sebuah 

kegiatan perlombaan yang dikemas 

dengan santai dan menyenangkan. 

Semarak Fun Games K3 di DAHANA

B

Kegiatan Bulan K3 Nasional tahun ini mengangkat tema "Mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia 

berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional”

Rangking 1. Enam group paling tinggi 

perolehan nilainya berhak masuk babak 

berikutnya untuk berebut menuju 3 

besar.

Permainan ini ternyata menjadikan 

suasana lebih semarak, tingkah polah 

dan jawaban para peserta terkadang 

mengundang gelak tawa para 

penonton. Peserta dan penonton tanpa 

sadar diingatkan kembali tentang 

pengetahuan K3. 

Danny Armeidian, panitia pelaksana 

Bulan K3 Nasional PT DAHANA 

(Persero) mengutarakan kegiatan yang 

digelarnya merupakan bagian dari 

mensosialisasikan program Bulan K3 

Nasional.  Didalamnya ada pesan untuk 

mengingatkan kembali kepada pekerja 

DAHANA untuk membudayakan K3 

dalam bekerja. 

“K3 itu sangat penting, karenanya 

harus selalu diingatkan terus. Dalam 

dunia industri seperti DAHANA tidak 

saja memikirkan produktifitas namun 

peningkatan implementasi K3 sangat 

perlu dilakukan. Jika K3-nya berjalan 
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engujung Februari 2019, 

Manajemen PT DAHANA 

(Persero) yang berkantor 

pusat di Subang menggelar 

upacara perpisahan.  Upacara ini 

dalam rangka melepas dua orang 

penggawanya yang harus bebas tugas 

karena memasuki masa Purnabakti.

Ia adalah Slamet dan Sutarno, dua 

orang Komandan Sektor Satuan 

Pengamanan kawasan DAHANA 

Subang. Upacara pelepasan ini 

dipimpin langsung oleh Andri 

Pudigiantoro Kartiko, Senior Manager 

Pelayanan Korporasi, dan diikuti oleh 

anggota Satpam lainnya.

Selama 7 tahun Slamet dan Sutarno 

telah mengabdikan dirinya di DAHANA. 

Sebelumnya mereka adalah pembela 

negara yang bertugas sebagai Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Slamet 

bertugas di TNI AD, Sutarno di TNI AU. 

Setelah menyelesaikan tugasnya di TNI 

selama 32 tahun, kemudian mereka 

bergabung menjadi Komandan Sektor 

di DAHANA, Subang.

Memasuki usia kepala enam, ia pun kini 

harus purnabakti di DAHANA. Andri 

Penghargaan pertama yang 

diraih DAHANA sebagai 

perusahaan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) 

yang Tepat Waktu Menyampaikan 

Laporan Kegiatan Perkembangan 

Penanaman Modal (LKPM) tahun 2018.  

Penghargaan ini diserahkan langsung 

oleh Bupati Subang kepada pihak 

DAHANA, bertepatan dengan kegiatan 

acara Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Secara Elektronik 

Melalui OSS (Online Single Submission) 

yang  diselenggarakan oleh Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Subang di Aula Pemda 

Subang pada 11 Maret 2019.

Bersamaan dengan kegatan 

tersebut, DAHANA juga dianugerahi 

penghargaan sebagai perusahaan yang 

telah konsisten memberikan  Corporate 

Social Responsibility (CSR) kepada 

Kabupaten Subang, selama kurun 

tahun 2018. Penghargaan yang sama 

juga pernah diraih DAHANA pada 

tahun 2018.

Bagi DAHANA, pemberian CSR kepada 

masyarakat merupakan program 

P K

“Saya sangat senang bisa bertugas di 

DAHANA. DAHANA itu unik. Saya yang 

terbiasa tugas di TNI dengan prosedur 

yang sudah matang, tapi awal bertugas 

disini saya harus selalu sigap dengan 

kejadian yang tidak terduga. Tapi saat 

ini sistem keamanan DAHANA sudah 

semakin meningkat,” aku Sutarno.

Kepada Dfile, selepas purnabakti 

di DAHANA, Sutarno akan kembali 

pulang ke kediamannya di Kabupaten 

Garut, menghabiskan waktu bersama 

keluarga dan kembali bergelut 

dengan aktifitas pertanian. Hal yang 

sama akan dilakukan oleh Slamet, 

ia mengaku ingin mengabiskan 

waktu purnabaktinya dengan sering 

berkumpul bersama keluarga, “Saya 

punya dua cucu, pingin ngurusin cucu 

dulu, berkumpul dengan keluarga,” 

akunya.

Selama hampir 39 tahun Sutarno dan 

Slamat menjalankan tugasnya, terus 

melakukan pengabdian untuk menjaga 

keamanan, kini masanya telah tiba 

untuk menikmati masa pensiunnya, 

menyertai kebersamaan dengan istri 

serta keluarganya.(sya) 

Prasarana Umum, Sarana Ibadah, 

pelestarian lingkungan dan Sosial 

Kemasyarakatan. Berbagai macam 

kegiatan penyaluran CSR ini dikemas 

dengan berbagai event, seperti; 

1. BUMN Hadir Untuk Negeri 

memberikan bantuan perbaikan sarana 

dan prasaran sekolah, pembangunan/

perbaikan MCK, pemberian sembako. 

2. Pekan CSR diisi oleh kegiatan 

pengobatan dan khitanan masal, 

3. Program Mandiri berupa bantuan 

Sarana Air Bersih dan bantuan sarana 

ibadah.

“Tahun lalu (2018) DAHANA telah 

menggelontorkan bantuan BL/CSR 

sebesar 1,4 Milyar dan Pinjaman dana 

bergulir untuk UMKM di Subang 

sebesar Rp. 709 juta. Lebih dari 72% 

dana CSR PT DAHANA (Persero) 

disalurkan di Kab Subang,” ungkap 

Eman.

Adapun dengan rencana program 

penyaluran CSR di tahun 2019. 

DAHANA, terang Eman masih akan 

menitik beratkan bantuan pada 

kebutuhan dasar masyarakat berupa 

pendidikan, kesehatan, dan perbaikan 

lingkungan. 

Pudigiantoro, dalam sambutannya 

mengucapkan rasa terima kasihnya 

atas pengabdian mereka dalam 

bertugas mengamankan DAHANA. 

"Saya ucapkan terimakasih tidak 

terhingga atas pengabdiannya kepada 

DAHANA,” ujar Andri.

Sutarno, dalam sambutan perpisahan 

mengisahkan tentang kesannya 

bertugas di DAHANA. Ia mengaku 

awal bertugas di DAHANA sistem 

keamanan belum serapih saat ini. Ia 

hadir di DAHANA, seiring perpindahan 

DAHANA Tasikmalaya ke Kabupaten 

Subang.

wajib yang telah dicanangkan oleh 

perusahaan. Salah satu unit kerja 

di DAHANA yakni PKBL adalah 

menjadi ujung tombak yang selalu 

siap menyiapkan program-program 

kemitraan dan bina lingkungan 

untuk membantu masyarakat sekitar 

perusahaan.

Eman Suherman, Ketua PKBL 

DAHANA turut berbangga karena 

untuk kedua kalinya program CSR 

DAHANA mendapat respon positif 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Subang. “Penghargaan ini memberikan 

spirit kami di PKBL untuk lebih 

baik lagi dan lebih dekat lagi dalam 

memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitar perusahaan,” ujar Ketua PKBL 

DAHANA.

Eman pun menuturkan tentang 

beberapa program CSR yang telah 

disalurkan selama tahun lalu. Tahun 

2018 PT DAHANA (Persero) melalui 

program Bina Lingkungan/CSR sudah 

menggulirkan beberapa program yang 

digelar untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.

Program ini meliputi bantuan dari 

pendidikan, kesehatan, Sarana 

Melepas Dua Penggawa DAHANA

DAHANA Raih Dua Penghargaan dari Bupati Subang

Mereka bertugas seiring dengan perpindahan Kantor Tasikmalaya ke Subang pada 2012 lalu.  

Dari mulai pembenahan sistem keamanan hingga saat ini yang jauh tertata rapi.

Bupati Subang H. Ruhimat memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. 

Diantaranya PT DAHANA (Persero), perusahaan BUMN penghasil bahan peledak ini diganjar dua penghargaan sekaligus.



antor Manajemen Pusat 

(Kampus) PT DAHANA 

(Persero) memiliki area 

halaman yang cukup luas. 

Halaman yang hijau dengan berbagai 

jenis tanaman ini menambah asri 

suasana DAHANA Subang.

Tumbuh di halaman berbagai tanaman 

bunga, dan beberapa pohon keras 

eperti Selasa pagi itu, 13 

Februari 2019, Kampus 

Dahana kedatangan 

mantan orang nomor satu 

PT Aneka Tambang, Tbk.   Ia adalah 

Tedy Badrujaman, orang yang pernah 

menduduki kursi nomor satu di PT 

Antam Tbk. Kedatangannya pagi itu 

disambut hangat oleh Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero), Budi Antono.

Sebagai tuan rumah, Budi Antono 

mengajak tamunya berkenalan 

dengan DAHANA lebih dekat. 

Diperkenalkannya kawasan DAHANA 

dengan detail.  Tedy pun diajak 

mengelilingi Kampus Dahana.  Tedy 

memang sudah tidak asing dengan 

DAHANA, pada masanya memimpin 

perusahaan BUMN penghasil emas 

ini sudah dekat dengan DAHANA.   Ia 

begitu tahu beberapa project tambang 

emasnya yang bermitra dengan 

DAHANA.

Namun kunjungan Tedy ke DAHANA 

kali ini bukan lagi urusan perusahaan 

penghasil emas, seperti tertuang dalam 

buku tamu, ia merupakan Advisor PT 

Wijaya Karya (WIKA).   Pertemuan 

ini terlihat begitu santai, akrab dan 

penuh kehangatan. Setelah melakukan 

banyak perbincangan, diajaknya 

tamu melakukan plant tour mengitari 

kawasan Ring 1, melihat aktivitas dan 

fasilitas produksi di DAHANA.

Kemudian setelah puas meninjau area 

produksi, Budi mengajak tamunya 

untuk beristirahat di area Kantin 

DAHANA. Melihat jam makan siang 

masih lumayan lama, Dirut DAHANA 
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Spohon baru akan berbuah, Si Raja Buah 

pun baru bisa dipetik.

Si Raja Buah, sebutan lain dari buah 

Durian. Kulitnya yang dikelilingi duri 

diibaratkan mahkota, begitu juga 

manfaat dan kandungan didalamnya, 

serta rasanya yang legit dan lezat.  

Durian menjadi buah yang sangat 

disukai banyak orang khususnya di 

Indonesia, meski tidak sedikit yang 

tidak menyukai dengan baunya.

Nah, pada 13 Februari 2019, tim Nursery 

DAHANA telah menanam 10 pohon 

durian di sekitar Kampus DAHANA.  

Durian ini diambil dari jenis durian yang 

paling dicari dan diminati oleh para 

penggemar durian, yaitu Durian Cane.

Ruskalim, Koordinator Nursery 

mengungkapkan, pohon durian yang 

tengah ditanam ini didadapatkan 

langsung dari pembudidaya pohon 

durian di daerah Buni Hayu, Jalan 

Cagak Subang.

“Bibit sengaja kita ambil langsung dari 

pembudidaya perkebunan durian di 

Jalan Cagak, tempat ini sudah sangat 

terkenal sebagai perkebunan durian di 

Subang,” terang Ruskalim kepada Dfile.

Direktur Keuangan & SDM Asmorhadi 

ikut serta melihat langsung proses 

penanaman pohon durian yang 

dilakukan oleh Team Nursery DAHANA. 

(SYA)

salah satu varian durian yang sangat 

dicari para penggemar durian. Rasanya 

manis dan legit, berdaging tebal berbiji 

kecil.

Keseruan mereka menyantap durian 

cane pun akhirnya diabadikan dalam 

bidikan kamera. “Klik!”

menjulang dengan batang daun yang 

rimbun. Tetapi sudah selama 8 tahun 

tidak ada tanaman pohon buah yang 

tumbuh di area Kampus DAHANA.

Menyadari hal tersebut, pihak DAHANA 

segera menyiapkan tanaman buah. 

Sekalinya menanam pohon buah yang 

dipilih adalah pohon si Raja Buah. 

Konon, setelah 5-6 tahun kedepan 

akhirnya mengajak tamunya bersantap 

buah durian istimewa.  Ajakan ini pun 

diaminkan oleh Tedy dan rekannya. 

Sebuah durian istimewa ini akhirnya 

menambah asyik pertemuan. Mereka 

tampak begitu lahap menyantapnya. 

Buah durian ini bernama Durian Cane, 

Menanam Raja Buah di Kampus DAHANA Diplomasi Durian Cane

Durian Cane, merupakan jenis varian buah durian berasal dari Thailand, daging durian Cane ini rasanya lezat 

dan manis, dengan daging yang tebal, dan bijinya yang kecil.

Bangunan unik Kampus Dahana selalu mengundang rasa penasaran.  Bentuknya yang unik kerap kali 

diplesetkan dengan nama Gedung Teletubbies karena mirip dengan bangunan di serial kartun tersebut.
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ara nitizen pecinta 

tenis meja ini biasanya 

melakukan kopdar dan 

sekaligus menggelar 

event pertandingan sebagai ajang 

silaturahmi. Seperti halnya yang 

dilakukan di Kabupaten Subang, PING 

TV menggelar event Brotherhood 

Camp VII, sebuah turnamen yang 

diikuti oleh banyak peserta.

Kegiatan yang bertajuk “Unity In 

Diversity” berlangsung selama dua 

hari mulai tagl 16-17 Februari 2019 

yang dihelat di Gor Gotong Royong 

Subang, Jl. Emmo Kuniatmaja, Subang.  

Event ini digelar cukup meriah, diawali 

dengan seremoni pembukaan berupa 

pementasaan kesenian asli Subang 

Gotong Sisingaan. Wakil Bupati 

Subang, Agus Masykur Rosyadi ikut 

umat, 15 Maret 2019, 

Kementerian BUMN 

menggelar kegiatan 

Workshop Program PKBL 

BUMN. Acara ini digelar di Ballroom 

Garden Permata Hotel Bandung, 

dengan dihadiri oleh ratusan peserta 

yang mewakili 120 Perusahaan BUMN.

Dewi Ariyanti, Asdep TJSL Kementerian 

BUMN menuturkan bahwa kegiatan 

yang tengah digelar ini selain sebagai 

ajang silaturahmi penggiat PKBL BUMN 

juga untuk membangun sinergi antar 

PKBL BUMN, sebagaimana tema yang 

diangkat pada acara ini yaitu “Sinergi 

Membangun Negeri Melalui Kegiatan 

PKBL”.

“Kita berharap program-program PKBL 

yang berada di masing-masing BUMN 

ini bisa kita sinergikan, baik sinergi 

antar perusahaan BUMN, atau dengan 

program-program yang diinisiasi oleh 

kementerian BUMN,” ujar Dewi Ariyanti 

dalam sambutannya. 

Kegiatan Workshop ini pun digelar 

dengan format diskusi, dimana 

dalam susunan acara ada dua sesi 

diskusi yang dilaksanakan. Pada sesi 

diskusi pertama, membahas tentang 

program sinergi PKBL dalam program 

BUHN. Dimana rencananya ada 

P

J

Jakarta, Bandung, Karanganyar, 

Kuningan, Labuan, Semarang dan saat 

ini di Subang.

Menggeliatnya kegiatan olahraga 

masyarakat terhadap tenis meja, 

mendapat sambutan juga dari 

perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak PT DAHANA (Persero).   

Seakan tidak ingin kehilangan 

momentum, DAHANA pun turut serta 

menjadi salah satu sponsor kegiatan 

PING TV di Subang.

“Kegiatan ini sangat bagus karena 

kedepannya akan melahirkan para atlit-

atlit tenis meja, makanya kita dorong 

kegiatan ini dengan menjadi salah satu 

sponsornya,” ungkap Eman Suherman, 

Ketua PKBL DAHANA.

umum, sarana ibadah, pendidikan dan 

pelatihan, pelestarian alam, dan sosial 

masyarakat.

“Dari beberapa program bidang 

bantuan itu, kami kerucutkan pada 

tiga program unggulan yang dianggap 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

seperti Penyediaan Fasilitas Air Bersih, 

Sarana dan Prasarana Pendidikan, 

Serta Peningkatan kesehatan dengan 

Pengobatan Masal,” ungkapnya.

Keberhasilan DAHANA dalam prestasi 

PKBL ini tidak lepas dari pematangan 

program penyaluran CSR yang tepat 

sasaran. Hal ini pun berimplikasi pada 

pencitraan positif DAHANA di mata 

masyarakta dan media.

“Kami sangat sadar tidak besar 

dana CSR yang dikeluarkan oleh 

DAHANA, karena hal ini harus sesuai 

dengan aturan yang ada. Tapi dana 

itu kami optimalkan untuk bisa 

tepat sasaran, program yang dibuat 

harus menyentuh dan bermanfaat 

masyarakat. Masyarakatpun akhirnya 

bisa merasakan kehadiran DAHANA. 

BUMN Hadir Untuk Negeri,” papar 

Asmorohadi.

hadir dalam kegiatan ini sekaligus  

meresmikan turnamen.

Presiden Direktur Ping TV Yuditia 

Novianto dalam laporannya 

mengatakan bahwa olahraga tenis 

meja di tanah air kembali menggeliat, 

dengan minat masyarakat untuk 

bertenis meja diharapkan kembali 

tumbuh dan berkembang.

“Melalui komunitas Ping TV tersebut, 

para pecinta tenis meja bisa 

bersilaturahim, menyampaikan aspirasi, 

dan tentunya bermain tenis meja 

bersama-sama,” kata Yuditia Novianto.

Pertemuan kopdar di Kabupaten 

Subang merupakan pertemuan 

ke-7 yang mana sebelumnya telah 

dilaksanakan didaerah lain yaitu 

beberapa program BHUN yang akan 

digelar pada tahun ini seperti; Siswa 

Mengenal Nusantara, Peringatan HUT 

Kemerdekaan RI, Safari Ramadhan, 

Mudik Gratis, Peringatan Natal, dan 

Peringatan HUT Kementerian BUMN 

ke-21.

Sementara pada sesi kedua, panitia 

menghadirkan dua perusahaan BUMN 

untuk sharing perihal keberhasilan 

program-program PKBL yaitu PT Bukit 

Asam dan PT DAHANA (Persero). 

Hadirnya DAHANA pada sesi ini karena 

perusahaan penghasil bahan peledak 

ini berprestasi dalam program CSR-nya.

Direktur Keuangan & SDM Asmorohadi 

pun hadir memaparkan tentang 

program-program PKBL yang selama 

ini dilaksanakannya. Pada kurun tahun 

2018, program CSR DAHANA telah 

mendapat apresiasi dan prestasi 

penghargaan di tingkat Kabupaten, 

Provinsi dan Nasional.

Pada kesempatan ini, Asmorohadi 

menjelaskan bahwa pada dasarnya 

program-program PKBL atau CSR 

yang dilaksanakan oleh DAHANA 

tidak jauh berbeda dengan program 

PKBL perusahaan BUMN lainnya, 

seperti penyaluran bantuan bencana 

alam, peningkatan kesehatan, 

pembangunan prasarana dan sarana 

DAHANA Dukung Lahirnya Atlit Tenis Meja

Direktur Keuangan & SDM DAHANA 
Sharing PKBL Berprestasi

PING TV merupakan akronim dari Komunitas Pinggiran Tapi Visioner, sebuah komunitas pencinta cabang olahraga (cabor) 

tenis meja. Komunitas ini lahir dari sebuah group media sosial yang anggotanya sudah hampir 7 ribu orang.

Keberhasilan DAHANA dalam prestasi PKBL ini tidak lepas dari pematangan program penyaluran CSR yang tepat sasaran. 

Hal ini pun berimplikasi pada pencitraan positif DAHANA di mata masyarakta dan media.

Asmorohadi, Direktur Keuangan & SDM



Pengunjung yang datang ke Firefly 

akan mendapati tempat yang nyaman. 

Ada indoor dan outdoor, kita bisa 

memilih sendiri tempat duduk yang 

nyaman. Tempat ini pun dilengkapi 

dengan wifi. Bila malam tiba, suasana 

kedai ini nampak menjadi romatis.

dari Kabupaten Lany Jaya, Papua. Pada 

tahun 2018, Kopi Tiom ini menjadi kopi 

termahal di Indonesia dengan harga 

Rp. 5,3 Juta per kilogram dari hasi 

lelang dalam Festival Kopi Papua 2018.

Penasaran dengan sensasi rasa Kopi 

Tiom? Silakan mampir saja ke Firefly 

Cofeeshop. Kedai ini buka mulai pukul 

satu siang hingga pukul sepuluh 

malam, dan setiap hari selasa tutup. 

Pada hari Jumat dan Sabtu kedai ini 

buka  lebih malam sampai dengan 

pukul 23.00 Wib. (SYA)

enikmati secangkir kopi 

dengan tempat yang 

nyaman dan santai, 

tentunya menjadi 

tempat yang diidamkan para pecinta 

kopi. Tidak sedikit coffee lovers rela 

hunting beberapa kedai untuk mencari 

tempat yang nyaman untuk menikmati 

beragam jenis kopi yang ditawarkan.

Jika sedang berkunjung ke Kota 

Subang, baiknya anda mampir sejenak 

ke sebuah kedai kopi yang masih 

terbilang baru. Kedai ini baru dibuka 

pada Januari 2019.  Firefly Cofeeshop, 

itulah nama kedai kopinya, yang 

Firefly Cofeeshop, menghadirkan 

berbagai menu kopi, jenis kopi yang 

ditawarkan adalah Kopi Papua, kopi 

yang telah mendunia. Bagi pecinta 

kopi, menikmati sencangkir kopi tidak 

hanya soal rasa, namun banyak hal 

yang bisa dikepoin, semisal asal usul 

kopi itu sendiri. 

Kopi Papua terkenal dengan kopi 

organik karena ditanam dan diproses 

dengan cara tradisional, tanpa pupuk 

kimia. Kopi Papua terkenal juga dengan 

tingkat acidity-nya yang cenderung 

rendah sehingga tidak menyebabkan 

berlokasi disekitaran area Perumahan 

Bumi Abdi Praja, Sukamelang, Subang.

Meski berlokasi di area perumahan 

namun kedai ini berada didekat 

area yang terbilang tidak terlalu 

bising dengan hilir mudik kendaraan. 

sakit lambung bagi peminum awam. 

Aroma yang menjadi ciri khasnya 

adalah sensasi floral yang wangi.

Kedai Firefly pun memiliki sebuah 

cerita tentang Kopi Papua yang 

disuguhkan di meja. Barista di sini pun 

sangat ramah dan mau berbagi cerita 

tentang kopi yang menjadi andalannya, 

salah satunya tentang kopi termahal di 

Indonesia.

Salah satu jenis kopi yang dihadirkan 

di kedai ini adalah Kopi Tiom Papua, 

kopi varian Arabica yang didatangkan 

Firefly Cofee Shop

Suguhkan Kopi Papua Termahal di Indonesia

M

Kopi Papua terkenal dengan kopi organik karena ditanam dan diproses dengan cara tradisional, 

tanpa pupuk kimia. 
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

omunitas ini sudah sejak 

dua tahun lalu digagas, 

kemudian pada Oktober 

2018 Komunitas ini pun 

terbentuk dengan nama Kombi 

DAHANA. Namun dalam perjalanannya 

aksi Kombi DAHANA belum begitu 

menggeliat.

Perombakan struktur kepengurusannya 

pun akhirnya harus dilakukan. 

Pada Februari 2019 lalu akhirnya 

terbentuklah kepengurusan baru 

yang lebih banyak didominasi oleh 

kaum muda. ”Kombi DAHANA telah 

merombak struktur organisasi, 

kepengurusan baru dibentuk lagi 

dengan sebagian besar dikelola oleh 

kaum milenial dengan dibimbing oleh 

para seniornya,” ungkap Ian Rendy 

Sebayang, Ketua Kombi DAHANA 

kepada Dfile. 

Setelah melakukan perombakan 

struktur, Kombi DAHANA pun nampak 

Sejarah Indonesia bisa 

dikatakan banyak diwarnai 

oleh lulusan teknik, salah 

satunya adalah Proklamator 

Republik Indonesia Ir. Soekarno 

yang merupakan lulusan Teknik Sipil 

ITB.  Menjadi seorang engineer atau 

insinyur memiliki tanggungjawab 

dan tantangannya tersendiri, seperti 

penguasaan akan hal teoritik dan teknik 

sekaligus.

Begitupun dengan Reny Kurniawati, 

perempuan muda yang kini 

menghabiskan hidupnya dengan 

mengabdi pada negara melalui BUMN 

penyedia barang dan jasa bahan 

peledak PT DAHANA (Persero). 

Reny merupakan Millennial DAHANA K

S Kepada Dfile, Rendy pun menuturkan 

tentang rencana kegiatan terdekat 

yang akan dilakukannya dengan 

menggelar Touring Bermakna, yakni 

sebuah kegiatan touring sambil 

melakukan kegiatan aksi sosial. 

“Kita akan melakukan touring 

bermakna bersama dengan PKBL dan 

juga komunitas Millennial Dahana yang 

tergabung dalam Youth Explosives 

(YES),” ujarnya.

Rendy pun berharap dalam 

pengelolaan komunitas kedepannya, 

program-program Touring Bermakna 

akan terus digalakan. Seperti semangat 

awal dalam pembentukan komunitas, 

selain untuk menyalurkan hobi, juga 

bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain.

“Kombi bukan menjadi sekedar 

komunitas hobi, tetapi juga bisa 

melakukan kegiatan sosial dan tetap 

menjalin silahturahmi dan persaudaraan 

antar karyawan Dahana, lebih luasnya 

dengan karyawan dan komunitas 

lainnya diluar Dahana,” pungknya. 

(SYA)

Job Site PT Indo Muro Kencana (IMK), 

Murung Raya, Kalimantan Tengah. 

Sehari-hari Reny memberikan safety 

briefing dan memberi pengarahan 

kepada karyawan DAHANA di Job Site 

IMK.

Saat waktu-waktu kosong tiba, Reny 

tanpa canggung sering berkumpul 

bersama teman-teman junior 

engineering dari owner site yang juga 

generasi millennial, disanalah Reny 

mengasah kembali pengetahuan 

engineeringnya.

“Junior engineer dari owner rata-rata 

millennial, jadi kita sering nongkrong, 

dan ngobrol-ngobrol diluar waktu 

kerja,” tambah Reny.

Menutup pembicaraan Reny pun 

menceritakan kepada Dfile kalau dirinya 

juga turut memberikan rekomendasi 

kepada owner berdasar pengalaman 

dan teori yang dia kuasai, namun data 

real perhitungan tetap dilakukan oleh 

engineer dari PT IMK. (yz)

mulai menggeliat. Kegiatan diluar 

jam kerja pun banyak dilakukan, 

diantaranya ikut terlibat pada 

perhelatan besar Polres Subang, yakni 

kegiatan Road Safety Festival 2019. 

Pada kegiatan tersebut, Kombi 

DAHANA ikut serta menjadi peserta 

penyambutan acara serah terima 

Pataka millennial road safety festival 

2019 yang digelar pada 10 Maret 2019 

di Alun-Alun Kabupaten Subang.

sekaligus engineer lulusan Sarjana 

Teknik Pertambangan dan Mineral UPN 

Veteran Jogyakarta.

Menjadi Engineer itu selalu melalui 

tempaan yang keras, bahkan ada 

kalimat “Life is Hard, but Engineering 

is Harder” yang beredar dikalangan 

engineer. Namun untuk Reny, 

tantangan itu justru membuatnya 

menyukai teknik.

“Saya menyukai engineering karena 

lebih ke teknis dan secara teoritiknya 

juga seru,” ujar Reny.

Reny yang kini bertugas sebagai 

Asisten Supervisor dan sekaligus 

Safety Officer PT DAHANA (Persero) di 

Geliat Aksi Komunitas Bikers DAHANA
“Life is Hard, but Engineering is Harder”
Reny Kurniawati

Komunitas Biker (Kombi) DAHANA merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan para 

biker karyawan PT DAHANA (Persero). Komunitas ini terbentuk sebagai wadah para biker untuk 

membangun solodaritas dan penguat rasa kekeluargaan.

Menjadi Engineer itu selalu melalui tempaan yang keras, bahkan ada kalimat “Life is Hard, 

but Engineering is Harder” yang beredar dikalangan engineer.



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.


