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Daftar Isi

menguasai pengetahuan teknologi 

tentang propelan dan DAHANA akan 

menyiapkan industri massalnya.

“Dengan kerjasama yang baik ini 

semoga dapat mewujudkan cita-

cita pendahulu kita, Indonesia yang 

berswasembada roket, negara yang 

kuat dan mandiri,” harap Wildan 

Widarman. 

Pihak PT DAHANA (Persero) dengan 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) menandatangani 

Nota Kesepahaman tentang Penelitian, 

Pengembangan, Perekayasaan, dan 

Pemanfaatan Teknologi Roket.  Setelah 

itu, Thomas dan Wildan saling bertukar 

cinderamata, DAHANA memberikan 

miniatur Mobile Manufacturing Truck 

(MMT) DAHANA kepada LAPAN.

Direktur Teknologi & Pengembangan PT DAHANA (Persero) 

Wildan Widarman (kiri) saat bertukar cenderamata.

LAPAN selama ini telah menguasai pengetahuan teknologi tentang propelan dan DAHANA 

akan menyiapkan industri massalnya.

alam rangka meningkatkan 

kolaborasi institusi dalam 

negeri di bidang Ilmu 

Pengetahuan Antariksa, 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) menggelar Ekspose 

Kerjasama Penerbangan dan Antariksa.  

Acara yang diisi dengan Seremoni 

Penandatanganan Naskah Kerja 

Sama ini berlangsung di Hotel Grand 

Mercure Kemayoran, Jakarta, Jum'at 27 

September 2019.

Menurut Kepala LAPAN Thomas 

Djamaluddin, acara ini sangat penting 

dalam upaya mewujudkan visi LAPAN 

untuk menjadi Pusat Keunggulan 

Iptek Antariksa, pusat unggulan 

Iptek Atmosfer, pusat unggulan Iptek 

penerbangan, dan pusat unggulan 

teknologi satelit, sehingga membawa 

Indonesia menjadi maju dan mandiri di 

bidang antariksa.

"Kami ingin bergerak lebih maju lagi, 

dengan nilai dasar seperti inovasi dan 

kolaborasi harus diperkuat.  Kami 

berharap acara ini menjadi tempat 

berkumpul untuk saling memanfaatkan 

sumberdaya pada masing-masing 

institusi untuk Indonesia yang maju dan 

mandiri," ujar Thomas.

PT DAHANA (Persero) selama ini telah 

menjalin kerjasama dengan LAPAN 

dalam pembuatan roket dibawah 

konsorsium Roket Pertahanan Nasional  

bersama Kementerian Pertahanan, 

Kemenristekdikti, PT Dirgantara 

Indonesia dan PT Pindad.  Beberapa 

produk kerjasama ini diantaranya, 

Roket Rhan 122 B dan Rhan 450. Selain 

roket, DAHANA dan LAPAN juga telah 

menjalin kerjasama di bidang riset dan 

teknologi.

"DAHANA dan LAPAN telah menjalin 

kerjasama sejak 2012.  DAHANA 

pernah mengirim Sumber Daya 

Manusianya untuk belajar di LAPAN 

tentang peroketan. Namun ada cerita 

unik di sana, karyawan kami harus 

tinggal di hotel akibat tidak berani 

tinggal di Mess LAPAN, mungkin ada 

makhluk antariksa yang juga tinggal 

di Mess," ucap Wildan Widarman, 

Direktur Teknologi & Pengembangan 

PT DAHANA (Persero) bergurau saat 

diminta testimoni oleh LAPAN.

Menurut Wildan, DAHANA dan LAPAN 

lahir dari rahim yang sama yaitu AURI.  

Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama 

yang hangat antara DAHANA dan 

LAPAN terutama dalam urusan 

propelan. LAPAN selama ini telah 

D
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Kunjungan ini diharapkan memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai bahan 

peledak dalam industry Migas.

Bahan peledak merupakan komponen 

penting dalam kegiatan usaha Migas

Cover : Penghargaan BUMN

14 Baru Menjabat, Kapolres Subang Kunjungi 
DAHANA

Hasil kerajinannya dipasarkan ke Jakarta, 

Yogyakarta, dan Bali. Selain itu melalui 

pemasaran online bahkan sampai ekspor ke 

Iran dan Taiwan.

18 Program Kemitraan Dahana Bantu UMKM 
Berkembang

Puncak rangkaian peringatan Hari Ulang 

Tahun PT DAHANA (Persero) ke-53 digelar 

di Bale DAHANA. Acara yang dihelat pada 

Selasa, 22 Oktober 2019 berlangsung meriah 

dengan bintang tamu Saung Angklung Udjo.

12 Usia 53 Tahun, Kiprah Dahana Semakin 
Dirasakan Masyarakat Subang

Pekan CSR DAHANA 2019 telah 

berlangsung mulai Rabu, 9 Oktober 

2019. Puncak kegiatan Program CSR dari 

perusahaan penghasil bahan peledak ini 

diisi dengan berbagai macam acara, mulai 

dari edukasi, sosial hingga rekreasi. Acara 

tahunan ini akan berlangsung pada 9 - 15 

Oktober 2019 di area Bale DAHANA,

06 PEKAN CSR DAHANA 2019, Pengobatan 
Gratis, Edukasi Hingga Rekreasi

Riset Bersama Roket, DAHANA Kembali 
Jalin Kerjasama dengan LAPAN
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enghargaan ini diserahkan 

dalam acara The Best State 

Owned Enterprise (SOE) 

Infobank 2019, yang diselenggarakan 

pada Jum’at, 25 Oktober 2019, Grand 

Ballroom Kempinski, Jakarta.  Dengan 

tema “Masa Depan dan Tantangan 

BUMN Sebagai Agen Pembangunan” 

Eko B. Supriyanto Chief Director 

Infobank berharap agar BUMN terus 

Acara kemudian diserahkan kepada 

Giri Suprapdiono Direktur Pendidikan 

dan Pelayanan Masyarakat KPK sebagai 

keynote speaker. Dalam ceramahnya, 

Giri menjelaskan perkembangan Indeks 

Persepsi Korupsi dari 17 poin pada 

tahun 1998 dan kini naik hingga 38 

poin. Dimana kenaikan ini merupakan 

yang terbaik di dunia, dan itu juga 

berkat BUMN yang terus berusaha  

membersihkan diri.

“Kemajuan Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK) ini bukan hanya prestasi KPK, 

tetapi juga karena  usaha Polri 

yang serius memberantas korupsi 

hingga BUMN yang terus berbenah 

membersihkan diri. Karena, jangan 

P
melakukan kinerja dengan baik 

selama lima tahun terakhir, kami terus 

mendorong agar BUMN ini jauh lebih 

baik, dan kami sedang mencoba 

menilai dengan Good Corporate 

Governance (GCG) untuk membuat 

BUMN menjadi lincah dan dapat 

bersaing di dunia global, karena BUMN 

ini merupakan tiang utama perusahaan 

di Indonesia,” ucap Eko B. Supriyanto

keuangan, dari aspek pendapatan, 

laba, dan lain-lain, semua mengalami 

peningkatan. Kemajuan ini karena SDM 

DAHANA yang berkualitas, pekerja 

keras, dan mengikuti prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance,” ucap 

Budi Antono.

Usai mendapat penghargaan, Budi 

bersalaman dengan kolega-koleganya, 

kemudian berfoto di depan backdrop 

yang telah disediakan panitia.

“One Team, One Goal, DAHANA Be 

Excellent,” tutup Budi.

semakin maju, kompetitif, dan mampu 

bersaing di dunia internasional. Dalam 

sambutannya Eko mendorong BUMN 

semakin baik dengan menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance 

(GCG).

“Hari ini Infobank sudah berdiri selama 

40 tahun, dan kami mengucapkan 

selamat kepada para BUMN yang 

sampai keuntungan yang sudah 

dikumpulkan oleh BUMN sampai 

disedot untuk membayar kerugian 

akibat korupsi, kita butuh BUMN Profit 

(Profesional and Fit),” ujar Giri.

Selanjutnya, acara yang ditunggu 

pun tiba, pemberian penghargaan 

disebut satu persatu, para perwakilan 

perusahaan dengan antusias naik 

ke atas panggung untuk menerima 

penghargaan. Tak terkecuali PT 

DAHANA (Persero) yang langsung 

diwakilkan oleh Direktur Utama Budi 

Antono.

“Dalam lima tahun belakangan, 

DAHANA sangat fokus pada rasio-rasio 

DAHANA Sabet Penghargaan BUMN Berpredikat 
Sangat Bagus Lima Tahun Berturut-turut

Menuju akhir tahun 2019, PT DAHANA (Persero) kembali menyabet penghargaan, kerja keras selama lima tahun 

diapresiasi dengan penghargaan "BUMN Berpredikat 'Sangat Bagus' Selama Lima Tahun Berturut-turut" oleh 

lembaga anailisis perbankan dan keuangan Infobank.
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Hari ketiga program CSR DAHANA 

diisi dengan lomba mewarnai untuk 

anak usia dini se-Kecamatan Cibogo. 

Lomba Mewarnai ini akan diikuti 350 

anak bekerjasama dengan Himpaudi 

Kecamatan Cibogo.  Selain itu, akan 

dimeriahkan dengan permainan edukasi 

Ular Tangga Jawara bekerjasama 

dengan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Subang. 

Pekan CSR DAHANA 2019 telah berlangsung mulai Rabu, 9 Oktober 2019. Puncak kegiatan Program CSR 

dari perusahaan penghasil bahan peledak ini diisi dengan berbagai macam acara, mulai dari edukasi, sosial 

hingga rekreasi.   Acara tahunan ini akan berlangsung pada 9 - 15 Oktober 2019 di area Bale DAHANA, 

Subang.

Taman Cahaya DAHANA dibuka dari 

tanggal 9 Oktober 2019 hinggal 3 

November 2019.  Pengunjung mulai 

dapat menikmati lampu hias sejak 

pukul 18.30 – 21.00 Wib. 

PEKAN CSR, DAHANA Berikan 

Pengobatan Gratis Bagi 1.000 Warga

Peduli terhadap masyarakat, PT 

DAHANA (Persero) melaksanakan 

Program Bina Lingkungan Pengobatan 

Gratis untuk 1.000 warga.  Acara dalam 

rangkaian PEKAN CSR DAHANA 2019 

ini dilaksanakan pada Senin, 14 Oktober 

2019 di Bale Dahana Subang.

Eman Suherman, Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) mengatakan, 

kegiatan pengobatan gratis ini 

terlaksana berkat kerjasama antara 

DAHANA dengan Puskesmas Cibogo 

dan ditujukan untuk masyarakat yang 

berada di sekitar perusahaan. 

"Pengobatan gratis untuk 1.000 

orang ini ditujukan bagi masyarakat 

yang berada di sekitar perusahaan, 

khususnya yang berada di wilayah 

Kecamatan Cibogo, Subang," terang 

Eman Suherman.

Sementara itu, menurut dr.Tirama, 

salah seorang anggota tim medis dari 

ekan CSR DAHANA 

merupakan program tahunan 

yang diselenggarakan dalam 

rangka memperingati Hari 

Ulang Tahun DAHANA, dan tahun 

ini merupakan HUT DAHANA yang 

ke-53.  Mengawali hari pertama Pekan 

CSR DAHANA, diisi dengan berbagai 

macam lomba Tingkat SD, yaitu lomba 

CCIQ, Lomba Adzan, Lomba MTQ, 

Sisi kreativitas dan seni siswa juga 

dipacu melalui lomba mural dengan 

melukis tong sampah.  Pesertanya 

siswa SLTP/SLTA berkelompok.  

“Kita sengaja mengajak para siswa 

menyalurkan bakatnya dengan melukis 

tong sampah dengan cat.  Tema yang 

diambil tentang kepedulian terhadap 

lingkungan,” ungkap Agus Setiawan.

Tidak hanya lomba untuk siswa, 

tahun ini PEKAN CSR DAHANA juga 

menyajikan kompetisi antar guru.  

Mereka ditantang untuk menyajikan 

materi ajar dalam bentuk presentasi.  

“Sebenarnya permintaan kategori 

lomba untuk guru sudah ada sejak 

tahun lalu, kita baru adakan satu 

cabang lomba saja,” lanjut Agus 

Setiawan. 

Pada hari keempat, program Pekan 

CSR DAHANA menggelar pengobatan 

gratis untuk 1000 orang masyarakat 

disekitar perusahaan.  Sementara itu, 

hari terakhir yang juga Puncak PEKAN 

CSR DAHANA 2019 diisi dengan 

kegiatan penyuluhan tentang gizi 

bekerja sama dengan pihak Puskesmas 

Cibogo dan Donor Darah yang bekerja 

sama dengan PMI Kabupaten Subang.  

PEKAN CSR DAHANA 2019 inipun akan 

ditutup dengan Penyerahan Apresiasi 

Pekan CSR DAHANA yang akan 

dihadiri oleh jajaran direksi DAHANA 

Lomba pidato, Lomba Praktek Sholat 

Berjamaah dan lomba MHQ.

Hari kedua, kegiatan diisi dengan 

berbagai macam lomba tingkat SLTP/

SLTA sekabupaten Subang, yaitu 

Lomba Baca Puisi, Lomba Adzan, 

Lomba MTQ, Lomba Pidato, Lomba 

Kaligrafi, dan Lomba MHQ.

dan juga dihadiri oleh unsur Muspida 

Kabupaten Subang.

"Acara-acara ini merupakan puncak 

kegiatan CSR DAHANA pada tahun 

2019. Kegiatan ini diisi dengan berbagai 

acara dan melibatkan masyarakat 

disekitar perusahaan," ungkap Y. Agus 

Setiawan Ketua Panitia PEKAN CSR 

DAHANA 2019 yang juga menjabat 

sebagai Senior Manager Legal & 

Komunikasi Perusahaan PT DAHANA 

(Persero).

TAMAN CAHAYA DAHANA 

Bersamaan dengan Pekan CSR 

DAHANA digelar, Panhut Dahana ke-53 

juga menggelar Taman Cahaya Dahana 

di pelataran dan area parkir Gedung 

Bale Dahana,Subang.  Halaman gedung 

Bale DAHANA pun disulap dengan 

dihiasi kerlap kerlip lampu warna warni 

yang menghiasi pohon pohon yang 

berada di halaman Bale DAHANA.

Selain bisa menikmati kerlap kerlip 

lampu warna warni sambil berswafoto, 

di Taman Cahaya DAHANA pun bisa 

menikmati live musik sambil menikmati 

jajanan yang tersedia di food truck 

yang menjajakan berbagai jenis 

makanan dan minuman.

PEKAN CSR DAHANA 2019, Pengobatan Gratis, 
Edukasi Hingga Rekreasi

P
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berbagai perlombagaan untuk siswa 

sekolah, termasuk mewarnai, mural dan 

lomba menyusun presentasi materi 

ajar guru.  PEKAN CSR DAHANA 2019 

berlangsung pada 9 – 15 Oktober 2019. 

Ular Tangga Jawara dan Lomba 

Mewarnai Meriahkan Pekan CSR 

DAHANA

Gelaran PEKAN CSR DAHANA 2019 

memasuki hari ketiga, pada Jumat 

pagi (11/10) Bale Dahana telah disemuti 

ratusan anak-anak yang akan mengikuti 

lomba mewarnai.  Tidak kurang dari 

350 orang anak PAUD terdaftar 

sebagai peserta mewarnai dalam 

rangka PEKAN CSR DAHANA 2019.

Viki Rohimat, salah satu peserta lomba 

mewarnai yang mewakili PAUD R.A 

Bina Insan Sadawarna terlihat begitu 

gembira.  Selama mengikuti kegiatan 

lomba mewarnai, ia beserta ratusan 

anak-anak lainnya bersemangat 

mewarnai kertas yang sudah disediakan 

panitia.

Lomba mewarnai ini terlaksana berkat 

kerjasama DAHANA dengan pengurus 

Himpaudi Kecamatan Cibogo, Subang.  

Menurut Ida Royani selaku ketua 

Himpaudi Kecamatan Cibigo, peserta 

lomba mewarnai kali ini berasal dari 37 

lembaga pendidikan PAUD dan TK se-

Kecamatan Cibogo.

"Acara lomba mewarnai di DAHANA 

kali ini diikuti oleh ratusan anak-

anak usia dini yang berasal dari 

37 lembaga pendidikan PAUD dan 

TK se-Kecamatan Cibogo. Untuk 

lombanya sendiri kita bagi menjadi 

dua kelompok berdasarkan tingkatan 

umur anak. Untuk kelompok A terdiri 

dari usia anak usia 3 sampai 4 tahun, 

sedangkan untuk kelompok B terdiri 

dari anak anak usia 5 sampai 6 

tahun. Untuk temanya sendiri kali ini  

Puskesmas Cibogo, pengobatan gratis 

ini meliputi pemeriksaan medis dasar 

sesuai dengan apa yang dikeluhkan 

oleh pasien.

"Skema pengobatan kali ini kita 

melakukan pemeriksaan medis dasar 

sesuai dengan apa yang dikeluhkan 

oleh pasien, baru kami tim dokter 

dari Puskesmas Cibogo melakukan 

pemeriksaan fisik.  Bila diperlukan 

nanti tim medis juga akan melakukan 

pemeriksaan laboratorium dasar 

berupa pengecekan kolesterol dan gula 

darah,” ujar dr. Tira menerangkan.

Kegiatan pengobatan gratis bagi 

1.000 orang ini disambut positif 

oleh masyarakat maupun pihak 

pemerintahan Kecamatan Cibogo, 

Subang. Seperti disampaikan 

oleh Camat Cibogo Sri Novia.  Ia 

menyambut baik dan mengucapkan 

terima kasih kepada DAHANA 

yang sudah mengadakan kegiatan 

pengobatan gratis bagi 1.000 orang.

"Saya selaku Camat Cibogo dan juga 

mewakili pemerintahan Kabupaten 

Subang mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA.  Kami pihak 

pemerintahan menyambut baik sekali 

kegiatan ini, saya berharap kegiatan ini 

bisa rutin dilaksanakan dan kedepanya 

semoga skalanya bisa lebih luas 

lagi sehingga bukan hanya warga 

Kecamatan Cibogo saja yang bisa 

menikmati pengobatan gratis ini, tapi 

masyarakat Kabupaten Subang pada 

umumnya,” ujar Sri berharap.

Ditemui disela-sela pengobatan, 

Bapak Didi  salah satu pasien yang 

berasal dari Desa Padaasih mengaku 

rela mengantri untuk memeriksakan 

kesehatanya. "Saya sudah datang dari 

pagi ke DAHANA, sengaja datang 

untuk memeriksakan kesehatan saya 

karena sering merasa pusing.  Setelah 

diperiksa dokter ternyata darah saya 

rendah jadi dianjurkan untuk banyak 

minum air putih makan sayur bayam 

oleh dokter,” ungkap Didi.

Kegiatan pengobatan gratis bagi 

1.000 orang ini merupakan bagian 

dari rangkaian acara PEKAN CSR 

DAHANA 2019 dan merupakan 

perwujudan dari BUMN hadir untuk 

negeri.  Sebelumnya telah dilaksanakan 

dalam lalulintas. “Jadi disampaikan 

dengan cara yang menyenangkan,” 

pungkas Cece.

Sebagaimana diketahui, PEKAN CSR 

DAHANA 2019 ini dilaksanakan pada 

9 – 15 Oktober 2019 dengan berbagai 

perlombaan, pengobatan gratis, 

penyuluhan, apresiasi penggerak CSR 

dan juga dihibur dengan Taman Cahaya 

Dahana.

Donor Darah di PEKAN CSR DAHANA 

2019 diserbu Pendonor 

Dalam rangka memeriahkan Pekan CSR 

DAHANA 2019, PT DAHANA (Persero) 

bekerja sama dengan PMI Kabupaten 

Subang melakukan Program Donor 

Darah yang digelar pada Selasa, 

15 Oktober 2019 di gedung Bale 

DAHANA.

untuk kelompok A bertema tentang 

pemandangan alam, sedangkan 

kelompok B bertema tentang 

lalulintas," terang Ida menerangkan.

Untuk kriteria penilaian lomba, pihak 

panitia menilai dari segi kemandirian 

anak dan kerapian dalam mewarnai. 

"Jadi yang kita nilai itu dari segi 

kemandirian anak, kita lihat apakah 

anak itu dibantu pendamping atau 

tidak dalam menyelesaikan lomba, 

dan juga tentunya kerapian dalam 

mewarnainya pun kita nilai,” lanjut Ida 

menambahkan.

Setelah mengikuti lomba mewarnai, 

anak anak diajak bermain bersama 

permainan ular tangga jawara yang 

diselenggarakan berkat kerjasama 

dengan Dinas Perhubungan Kabupaten 

subang.

Cece Rahman, Ketua Kampanye 

Keselamatan Berlalulintas Dishub 

Subang menjelaskan, permainan ular 

tangga jawara ini sama saja dengan 

permainan ular tangga lainnya, hanya 

saja dilakukan dengan fisik yang mana 

kali ini anak anak yang langsung 

menjadi bidak dalam permainan. Setiap 

kotaknya disematkan kalimat pesan-

pesan keselamatan lalulintas.

"Permainan ular tangga jawara ini sama 

saja dengan permainan ular tangga 

lainya, hanya saja dilakukan langsung 

oleh anak-anak sambil berolah raga dan 

disetiap kotaknya terdapat pertanyaan 

tentang keselamatan berlalulintas,” 

ungkap Cece.

Harapan dari permainan ular tangga 

jawara ini adalah supaya anak-anak bisa 

mengerti akan pentingnya keselamatan 
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SMAN 1 Subang Juara Mural Pekan 

CSR Dahana 2019 

SMAN 1 Subang keluar sebagai Juara 

1 Lomba Mural dalam rangka Pekan 

CSR Dahana tahun 2019.  Perlombaan 

digelar di hari ketiga Pekan CSR 

Dahana di Bale Dahana, lomba mural 

dengan media drum dan cat minyak ini 

diikuti oleh siswa siswi tingkat SMP dan 

SMA se-Kabupaten Subang.

Ketua panitia Pekan CSR Dahana, dan 

juga menjabat sebagai Senior Manager 

Legal dan  Komunikasi Perusahaan PT 

DAHANA (Persero)  Y. Agus Setiawan 

menjelaskan, bahwa lomba mural ini 

bertujuan untuk melatih para siswa 

diharapkan menjadi ajang untuk 

meningkatkan kompetensi para guru 

dalam menyampaikan materi kepada 

anak didik.  Materi ajar didesain 

semenarik mungkin agar anak bisa 

menyerap materi yang diajarkan 

dengan baik.

Hedi Mardiana, salah satu peserta 

lomba yang mewakili SMKN Cibogo 

menuturkan pengalamanya dalam 

mengikuti lomba penyusunan materi 

ajar kali ini. "Ini adalah pengalaman 

pertama saya dalam mengikuti lomba 

seperti ini, saya sangat senang karena 

bisa menambah pengalaman dan juga 

merasa tertantang karena diharuskan 

menyusun materi ajar dengan waktu 

yang sudah ditentukan," ujarnya.

Dalam lomba ini panitia membagi 

lomba menjadi dua babak. Babak 

pertama peserta yang berjumlah 17 

orang diberi waktu selama 90 menit 

untuk menyusun materi. Pada babak 

kedua diambil 6 peserta dengan 

materi terbaik dan diharuskan 

untuk mempresentasikannya sebaik 

mungkin dalam waktu 5 menit untuk 

menentukan juara 1, 2, dan 3. 

Widdy kurniasih, petugas dari PMI 

kabupaten Subang mengatakan, kuota 

peserta kegiatan donor darah kali ini 

ditargetkan sebanyak 50 kantong 

darah pendonor.  "Pada kesempatan 

kali ini, PMI menyediakan kuota 

sebanyak 50 kantong darah dan 

alhamdulillah antusiasme karyawan 

DAHANA begitu tinggi sehingga kuota 

50 kantong darah telah disediakan bisa 

terisi penuh," terang Widdy.

Sejumlah Karyawan DAHANA Kantor 

Subang terlihat antri untuk menunggu 

giliran menyumbangkan darahnya. 

Ditemui disela-sela kegiatan, Feri 

Yuliansyah yang sehari-hari menjabat 

sebagai Komandan Regu tim Security 

menyampaikan alasannya mengikuti 

kegiatan donor darah kali ini. 

"Ini merupakan bentuk kepedulian saya 

terhadap sesama, karena setetes darah 

yang kita sumbangkan sangat berarti 

bagi yang membutuhkan. Selain itu 

juga saya sudah terbiasa mendonorkan 

darah semenjak di TNI dulu," ungkap 

Feri.

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Cindy, peserta Program Magang 

agar bisa menyalurkan kreatifitas dan 

imajinasinya.

“Dahana memfasilitasi para siswa 

untuk menyalurkan kreatifitas dan 

imajinasinya pada lomba ini.

Kami mengharapkan lomba ini 

membawa dampak positif bagi para 

siswa sekaligus untuk mengasah 

kemampuan otak kiri siswa semuanya,” 

ujar Agus.

Sementara itu   siswa SMAN 1 Subang 

Della menjelasjan, bahwa perlombaan 

ini sangat berdampak positif karena 

selain bisa menyalurkan bakat dan 

kreatifitas, juga bisa menambah 

pengalaman anak didiknya.

“Pada lomba mural ini PT. Dahana 

menyediakan 4 buah drum yang sudah 

di daur ulang menjadi kursi dan meja 

taman untuk masing masing tim yang 

terdiri dari 10 orang setiap timnya.

Saya bersama teman-teman dari SMAN 

1 Subang mengangkat tema mencintai 

lingkungan, dan kita lukis masing 

masing drum dengan tema bola bumi, 

pencemaran laut oleh sampah plastik, 

pelestarian hutan, dan polusi kebakaran 

hutan,” ungkap Della.

Mahasiswa Bersertifikat di DAHANA. 

Ini merupakan Kali kedua ia ikut serta 

mendonorkan darahnya bagi yang 

membutuhkan. 

"Ini donor darah yang kedua kalinya 

bagi saya, senang rasanya bisa turut 

serta dalam kegiatan donor darah di 

DAHANA kali ini.  Semoga darah yang 

saya donorkan bisa bermanfaat bagi 

yang membutuhkan," harap Cindy.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, 

program donor darah di DAHANA ini 

merupakan program rutin tahunan 

yang selalu digelar di DAHANA dan 

bekerja sama dengan pihak PMI 

Kabupaten Subang.

Baru, DAHANA Gelar Lomba 

Menyusun Materi Ajar Tingkat Guru

Pada hari ketiga Pekan CSR DAHANA 

2019, Jumat, 11 Oktober 2019 PT 

Dahana (Persero) bekerja sama dengan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Cibogo menggelar 

perlombaan menyusun materi ajar 

guru.  Cabang lomba baru di Pekan 

CSR DAHANA ini diikuti oleh guru-

guru perwakilan dari setiap sekolah se 

Kabupaten Subang.

Ditemui disela-sela kegiatan lomba, 

Ihsan Ramdan yang bertindak sebagai 

dewan juri menyampaikan bahwa 

jumlah peserta pada kegiatan lomba 

kali ini sebanyak 17 orang guru yang 

berasal dari sekolah-sekolah yang 

berada di Kabupaten Subang.

"Tema materi lomba kali ini kita 

bebaskan tergantung peserta, 

nanti kriteria penilaianya dilihat 

dari kelengkapan materi yang 

ditampilkan serta penguasaan materi 

ketika di presentasikan," ujar Ihsan 

menambahkan.

Ihsan juga menyebutkan, lomba 

penyusunan materi ajar kali ini 
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Laporan Khusus

Meriah, Puncak PEKAN CSR DAHANA 

2019 Disambut Antusias 

Puncak PEKAN CSR DAHANA 2019 

berlangsung meriah.  Acara puncak 

ajang tahunan di bidang CSR ini 

digelar pada Selasa, 15 Oktober 2019 

di Gedung Bale Dahana Subang.  

Tamu undangan hadir diantaranya 

Wakil Bupati Subang, Danlanud 

Suryadarma Kalijati Subang, Ketua 

DPRD Kabupaten, Dan Yonif 312 

Kalahitam Subang dan pejabat lainnya 

yang berada dilingkungan Kabupaten 

Subang.

Wildan Widarman, Direktur Teknologi 

& Pengembangan dalam sambutannya 

menyampaikan rasa terima kasihnya 

atas antusiasme masyarakat dalam 

memeriahkan pekan CSR DAHANA 

2019.  Ucapan terima kasih juga ia 

tujukan kepada semua pihak yang telah 

membantu sehingga bisa terlaksananya 

Pekan CSR DAHANA dengan baik dan 

lancar.

"Saya mewakili jajaran Direksi PT 

DAHANA (Persero) mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh 

masyarakat yang sudah begitu 

antusias memeriahkan Pekan CSR yang 

diadakan oleh DAHANA.  Semoga 

apa yang kami persembahkan dapat 

Sebagai informasi, SLB Negeri Subang 

adalah salah satu SLB paling inovatif 

di indonesia. Banyak prestasi yang 

telah diukir oleh siswa dari SLB Negeri 

Subang ini diantaranya adalah juara 

pemuda pelopor tingkat nasional dan 

juga juara nasional penyanyi solo untuk 

penyandang tunanetra.

Selain mengikuti lomba tingkat 

nasional maupun daerah, Menurut 

Yudi pihaknya juga sering diundang 

sebagai pengisi diberbagai macam 

acara.  "Alhamdulillah kita sekarang 

sering terima undangan, biasanya di 

acara pesta pernikahan dan juga di 

acara penerimaan tamu yang biasanya 

digelar di hotel hotel,” terang Yadi 

menambahkan.

DAHANA Berikan Penghargaan 

Kepada Tokoh Pelopor dan 

Pendamping CSR 

Sebagai bentuk apresiasi PT DAHANA 

(Persero) kepada tokoh-tokoh pelopor 

atau pendamping kegiatan CSR 

DAHANA di tahun 2019,  Manajemen 

PT DAHANA (Persero) memberikan 

penghargaan atas peran yang telah 

dilakukan oleh berbagai pihak.

1. Bidang Pendidikan.  Kolam lele 

bioplok untuk SMK NEGERI 

CIBOGO

2. Bidang Kesehatan.  Pengobatan 

massal bersama Puskesmas 

CIBOGO

3. Sarana prasarana. Fasilitas MCK 

Persatuan Tuna Netra Indonesia 

(Pertuni) Subang

4. Pelestarian lingkungan.  Bibit 

Tanaman untuk SMA IT Assyifa 

Wanareja

5. Sarana Ibadah. Pembangunan 

pondok pesantren Nurul Iman 

Dusun Cikareo Sadawarna

SLB Negeri Subang Tampil di Puncak 

PEKAN CSR DAHANA 2019 

Acara Puncak Pekan CSR DAHANA 

2019 yang berlangsung pada Selasa, 15 

Oktober 2019 dimeriahkan penampilan 

Tim Kesenian SLB Negeri Subang.  

Ditemui disela-sela acara, Kepala 

Sekolah SLB Negeri Subang Yadi 

menuturkan, pada kesempatan acara 

kali ini pihaknya mengajak 14 orang 

siswa dari SLB Negeri Subang untuk 

turut serta memeriahkan acara puncak 

Pekan CSR DAHANA 2019.

"Kami menampilkan tari galura untuk 

menyambut tamu dan membawakan 

sejumlah lagu yang diiringi oleh alat 

musik tradisional,” ungkap Yadi.

Berikut ini adalah Tokoh yang 

menerima apresiasi untuk pelopor atau 

pendamping kegiatan CSR.

1. Bpk Sopyan dari Desa Sadawarna 

sebagai Pelopor Pemuda Daerah

2. Bpk Asep Damanhuri sebagai 

Pendamping Dahana Peduli 

Bencana

3. Bapak Ocin Sebagai Pemuda 

Penggerak Mitra Peternakan

4. Puskesmas Cibogo Sebagai 

Instansi Pemerintah Mitra CSR 

Dahana

5. Pusat Layanan Usaha Terpadu 

(Plut) Subang Sebagai Instansi 

Pendamping Mitra Binaan Dahana

Ocin, Salah satu penerima penghargaan 

perwakilan dari Sekolah Peternakan 

Rakyat Cibogo mengucapkan terima 

kasih kepada DAHANA atas apresiasi 

yang telah diberikan DAHANA kepada 

dirinya.

"Terima kasih kepada DAHANA yang 

sudah mengapresiasi saya sebagai 

Pemuda Penggerak Mitra Peternakan, 

Saya mewakili Sekolah Peternakan 

Rakyat Cibogo juga berharap semoga 

kedepan SPR Cibogo masih dipercaya 

oleh DAHANA sebagai Mitra Binaan," 

harap Ocin.

memberikan manfaat untuk kita 

semua". Pungkas Wildan.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur. 

"Atas nama pemerintahan Kabupaten 

Subang, saya menyampaikan terima 

kasih yang sebesar besarnya kepada 

DAHANA yang sudah turut membantu 

dalam membangun Kabupaten Subang 

melalui program-program CSR. 

Semoga kedepannya DAHANA bisa 

terus turut serta membangun Subang,” 

harap Wakil Bupati Agus Masykur.

Pada acara Puncak Pekan CSR 

DAHANA 2019 ini, digelar donor darah 

dimana DAHANA bekerja sama dengan 

PMI Kabupaten Subang, Penyuluhan 

Gizi Buruk yang disampaikan oleh 

Puskesmas Cibogo, penyerahan hadiah 

lomba Manjadda Wajada, penyerahan 

bantuan Program CSR DAHANA 

secara simbolis, serta apresiasi insan 

penggerak CSR DAHANA 2019.

Penyerahan bantuan Bina Lingkungan 

diserahkan ke beberapa Lembaga 

sebagai wujud kepedulian perusahaan 

kepada lingkungan.  Bidang tersebut 

meliputi Pendidikan, kesehatan, sarana 

dan prasarana, pelestarian lingkungan 

dan sarana ibadah.

Penghargaan tersebut diserahkan 

dalam acara puncak PEKAN CSR 

DAHANA 2019 yang dilaksanakan pada 

Selasa, 15 Oktober 2019 di Gedung Bale 

Dahana.  Penghargaan diserahkan oleh 

Direktur Teknologi & Pengembangan 

PT DAHANA (Persero) Wildan 

Widarman bersama Wakil Bupati 

Subang Agus Masykur,  Dan Lanud 

Suryadarma Marsma TNI I Wayan 

Sulaba., S.Sos., M.Si , dan Ketua DPRD 

Kabupaten Subang P.H Narca Sukanda, 

S.Sos

Menurut Eman Suherman, Ketua PKBL 

DAHANA, Penghargaan tersebut 

merupakan bentuk apresiasi DAHANA 

terhadap pihak-pihak yang turut 

serta membantu program CSR yang 

diselenggarakan oleh DAHANA.

"Mereka itu turut aktif menyalurkan 

program bina lingkungan maupun 

program kemitraan, makanya menurut 

kami mereka layak mendapatkan 

apresiasi karena berkat bantuan 

mereka program bina lingkungan dan 

kemitraan Dahana melalui PKBL sudah 

tersalurkan secara maksimal khususnya 

untuk Kabupaten Subang,” terang 

Eman Suherman.
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Liputan

bahu membahu setiap individu untuk 

menjadikan perusahaan menjadi lebih 

baik.

“Setiap individu di dahana itu punya 

potensi dan keahlian yang berbeda-

beda, jadi tema ulang tahun DAHANA 

yang ke-53 ini adalah semangat untuk 

bahu membahu setiap individu yang 

mempunyai potensinya masing-masing 

untuk memajukan perusahaan bersama 

sama,” tutur Rina Erita.

engambil tema “Strength 

Defines Us”, HUT DAHANA 

ke-53 dimeriahkan dengan 

berbagai acara, mulai 

dari touring bagi para bikers hingga 

taman cahaya untuk masyarakat.  

Acara puncak sendiri diisi dengan 

penganugrahan berbagai penghargaan 

dan juga launching buku sejarah 

Dahana.

Diiringi live music tradisional yang 

dimainkan oleh kelompok musik dari 

Saung Angklung Udjo, kemeriahan 

memuncak ketika setiap orang 

memainkan angklung Bersama-sama.   

Acara puncak HUT DAHANA ke-53 

ini dihadiri oleh Direksi, Komisaris, 

mitra bisnis, dan para Alumni Dahana 

(sebutan untuk para pensiunan).

Rina Erita yang didapuk sebagai 

Ketua Panitia HUT DAHANA ke-

53 menuturkan bahwa tema HUT 

DAHANA tahun ini “Strength Defines 

Us” yang dapat diartikan semangat 

M

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono. Dalam sambutannya 

Budi antono berharap untuk setiap 

individu di DAHANA dapat membawa 

perusahaan untuk tumbuh dan 

berkembang.

“Kami selalu berharap untuk membawa 

perusahaan agar terus berkembang. 

Kuat dihulu dan kokoh di hilir. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah terus 

berinvestasi dalam membangun pabrik-

pabrik baru. Tentu saja kemajuan-

kemajuan perusahaan bukan hanya 

untuk kita, tapi untuk kemajuan bangsa 

dan negara,” ujar Budi berharap.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, 

DAHANA selalu berusaha tumbuh 

bersama masyarakat. Salah-satunya 

melalui program CSR dengan aneka 

ragam kegiatan. Pekan CSR Dahana 

adalah salah satu program rutin 

tahunan yang diadakan oleh DAHANA 

yang didalamnya berisi program sosial, 

kesehatan, keagamaan, dan pendidikan.

Pada kesempatan kali inipun 

diumumkan pemenang lomba 5R, 

anugrah karyawan berprestasi, 

penghargaan karya satya lencana dan 

wisuda karyawan purnabakti. (rmt)

Tanggapan positif juga datang dari 

pejabat Pemerintah Kabupaten Subang 

yang juga menghadiri acara perayaan 

HUT Dahana ke-53 ini.  Adalah Komir 

Bastaman yang menjabat Asda II, 

menurutnya DAHANA selama ini sudah 

konsisten membangun masyarakat 

Subang dengan berbagai program 

CSR-nya.

“Kami berterima kasih, tidak hanya 

program CSR yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat Subang, tapi juga 

penyerapan tenaga kerja yang semakin 

banyak berasal dari warga Subang,” 

ungkapnya.

Usia 53 Tahun, Kiprah Dahana Semakin Dirasakan
Masyarakat Subang

Puncak rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun PT DAHANA (Persero) ke-53 digelar di Bale DAHANA.  Acara yang 

dihelat pada Selasa, 22 Oktober 2019 berlangsung meriah dengan bintang tamu Saung Angklung Udjo.
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Liputan

apolres Subang AKBP 

Teddy Fanani, S.IK, 

M.H  didampingi jajaran 

pejabat Polres Subang 

melakukan kunjungan kerja 

ke PT DAHANA (Persero).  Kunjungan 

dilaksanakan pada Selasa, 8 Oktober 

2019 dan diterima langsung oleh 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero), Asep maskandar beserta 

jajaran pejabat eselon 1 dan eselon 2.

AKBP Teddy Fanani, S.IK, M.H yang 

baru saja beberapa minggu menjabat 

sebagai Kapolres Subang, dalam 

sambutannya mengucapkan terima 

kasih atas kerja sama yang sudah 

terjalin baik selama ini.

"Terima kasih kepada DAHANA karena 

telah bekerja sama dengan baik selama 

ini dengan pihak kepolisian, saya 

ingin mengenal lebih jauh mengenai 

DAHANA," ujar Teddy.

K

Pada kesempatan yang sama, 

Sekretaris Perusahaan Asep Maskandar 

mengatakan bahwa semua kegiatan 

di DAHANA sudah sepengetahuan 

pihak kepolisian. "Semua kegiatan 

pengamanan, pengawalan selalu 

melibatkan pihak kepolisian untuk 

mendampingi kami". pungkas Asep. 

(rmt)

Selama kunjunganya di DAHANA, 

rombongan Polres Subang 

mendapatkan penjelasan Maket 

kawasan EMC DAHANA beserta produk 

bahan peledak komersil dan militer 

yang diproduksi DAHANA oleh Senior 

Manager Pelayanan Korporasi, Andri P. 

Kartiko.  Setelah itu, rombongan juga 

mendapatkan penjelasan mengenai 

sejarah dan lini bisnis dahana yang 

dipaparkan oleh Manager Humas dan 

Kelembagaan, Juli Jajuli.

Baru Menjabat, Kapolres Subang Kunjungi DAHANA

Kunjungan rombongan dari Polres Subang Ke DAHANA kali ini untuk mengenal serta berkomunikasi antara 

Polres Subang dengan pihak DAHANA terkait pengamanan objek vital nasional.

Mereka sengaja diajak ke DAHANA untuk mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis bahan peledak dan 

komposisinya.

nergetic Material Center 

(EMC) yang memiliki lahan 

seluas hampir 600 hektar 

seolah memiliki magnet 

tersendiri.  Pusat Bahan Berenergi 

tinggi milik PT DAHANA (Persero) 

ini selalu ramai dikunjungi berbagai 

kalangan, baik dunia Pendidikan 

maupun para praktisi di bidang 

pertambangan dan bahan peledak.  

Tidak salah, jika Kampus Dahana saat 

ini dikenal dengan nama Kiblat Bahan 

Peledak Indonesia.

Seperti halnya hari itu (26/9), 

puluhan prajurit TNI Angkatan Darat 

mengunjungi Kampus Dahana.  Para 

prajurit TNI AD ini merupakan siswa 

Pendidikan Bintara Munisi (Dikba Mu) 

yang tengah mengikuti pelatihan yang 

E Bertempat di ruang Classroom 

KampUs Dahana, para prajurit TNI AD 

ini mendapatkan pemaparan materi 

tentang DAHANA serta karakteristik 

bahan peledak produksi DAHANA yang 

disampaikan oleh Shahibudin Ma’ruf 

dari Bagian Rekayasa Proses Produk 

Militer DAHANA.

Selain mendapatkan pemaparan materi 

di kelas, para siswa pun berkesempatan 

untuk melihat langsung dan berkunjung 

ke tempat produksi dan melihat 

uji mutu bahan peledak produksi 

DAHANA di area RING 1 kawasan 

Energetic Material Center DAHANA. 

(rmt)

digelar oleh Komando Pembina Doktrin 

dan Latihan (Kodiklat) TNI AD.

Ditemui disela-sela kunjungan, Kepala 

Departemen & Teknologi Munisi Letkol. 

Sahala Harahap menerangkan bahwa 

para siswa ini merupakan para prajurit 

TNI AD yang berasal dari seluruh 

indonesia untuk mengikuti Pendidikan 

Bintara Munisi selama dua bulan dan 

nantinya setelah lulus akan kembali ke 

kesatuannya masing masing.

“Seluruh siswa ada 20 orang, mereka 

berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia. Mereka sengaja kita ajak ke 

DAHANA untuk mengenal lebih jauh 

tentang jenis-jenis bahan peledak dan 

komposisinya,” ungkap Sahala Harahap.

Siswa Pendidikan Bintara Munisi Kunjungi Kampus Dahana
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CSR

rogram kemitraan PT 

DAHANA (Persero) melalui 

unit PKBL terus bergulir. 

Program kemitraan 

merupakan program yang digulirkan 

dalam bentuk pinjaman lunak untuk 

masyarakat pelaku usaha jenis UMKM.

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 

alam rangka memperingati 

hari ulang tahun TNI 

yang ke-74, Danlanud 

Suryadarma Kalijati Subang 

Marsma TNI I Wayan Sulaba beserta 

jajaranya mengajak seluruh lapisan 

elemen masyarakat untuk melakukan 

karya bakti pembersihan saluran aliran 

Sungai Cigadung yang terletak di 

Kecamatan Subang.

Karya Bakti dilaksanakan pada Kamis 

pagi, 26 September 2019 bertempat 

di Pintu Uyuh yang terletak Jl. Arief 

Rahman Hakim Kabupaten Subang.  

Karya Bakti ini diikuti oleh beberapa 

instansi diantaranya anggota TNI, Polri, 

BUMN, Swasta dan masyarakat dari 

berbagai kalangan.

PT DAHANA (Persero) turut serta 

mendukung acara karya bakti yang P

D

orderan. Dalam sebulan, Hernawan 

bisa menghasilkan 3.000 unit 

patung ukuran kecil dengan omset 

mencapai Rp. 12.000.000,- sampai 

Rp.15.000.000,-  setiap bulannya 

dengan keuntungan mencapai 40%.

Selain memasarkan hasil kerajinanya 

kepada pelanggan tetap yang berasal 

dari Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, 

Hernawan juga memasarkan produk 

hasil kerajinannya secara online bahkan 

sampai ekspor ke Iran dan Taiwan.

Yang menjadi unik dari produk 

kerajinan ukiran Hernawan adalah, 

semua proses pembuatan dilakukan 

secara manual dan tradisional dari 

mulai bahan baku menjadi hasil jadi 

dengan mempekerjakan sebanyak 8 

orang pekerja. (rmt)

"Saya berharap supaya masyarakat 

itu sadar akan pentingnya menjaga 

lingkungan. Jangan ada lagi masyarakat 

yang membuang sampah ke sungai 

karena bisa menyebabkan sungai 

menjadi kotor dan menjadi penyebab 

terjadinya bencana banjir bila musing 

penghujan tiba,” ungkapnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, 

Wakil Bupati Subang Agus Masykur 

Rosyadi mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh lapisan elemen 

masyarakat yang terlibat dalam acara 

karya bakti ini. 

“Khususnya kepada Danlanud 

Suryadarma beserta jajaran, anggota 

TNI & Polri, Instansi perusahaan 

BUMN maupun Swasta dan seluruh 

masyarakat yang telah terlibat dan 

mendukung acara karya bakti sehingga 

dapat berlangsung dengan aman dan 

lancar,” tuturnya.

sehingga tidak membebankan bagi 

pelaku usaha itu sendiri,” ujar Eman 

Suherman.

Hernawan, salah satu pengrajin ukiran 

patung kayu yang sudah bergabung 

menjadi mitra binaan DAHANA 

menyebutkan, usahanya bisa semakin 

berkembang semenjak bergabung 

menjadi mitra binaan DAHANA. 

"Alhamdulillah usaha saya bisa menjadi 

berkembang semenjak menjadi mitra 

binaan di DAHANA karena terbantu 

dalam masalah permodalan," tutur 

Hernawan.

Hernawan sudah memulai usaha 

kerajinan ukiran patung kayu semenjak 

2008 lalu. Produk yang dihasilkan 

berupa patung, wayang, asbak 

dan ukiran lainnya sesuai dengan 

digagas  Danlanud Suryadarma Kalijati 

ini. Pada kesempatan kali ini, DAHANA 

memberikan bantuan berupa 15 tong 

sampah dan 200 bibit pohon sebagai 

bentuk dukungan DAHANA dalam 

menjaga kebersihan dan penghijauan 

lingkungan serta sebagai perwujudan 

dari BUMN hadir untuk negeri. 

Bantuan diserahkan secara simbolis 

dan disaksikan oleh Danlanud 

Suryadarma Kalijati Subang Marsma 

TNI I Wayan Sulaba dan Wakil Bupati 

Subang Agus Masykur Rosyadi pada 

saat acara karya bakti berlangsung.

Dalam sambutanya, Danlanud 

Suryadarma Kalijati Subang Marsma 

TNI I Wayan Sulaba mengajak kepada 

seluruh masyarakat untuk menjaga 

lingkungan terutama aliran sungai. 

Program Kemitraan Dahana Bantu UMKM Berkembang

Karya Bakti TNI, DAHANA Sumbang Tong Sampah

dan Ratusan Bibit Tanaman

Hasil kerajinannya dipasarkan ke Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.  Selain itu melalui pemasaran online 

bahkan sampai ekspor ke Iran dan Taiwan.

DAHANA memberikan bantuan berupa 15 tong sampah dan 200 bibit pohon sebagai bentuk dukungan 

DAHANA dalam menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan.



timbel dan sambal jahe ala Warung 

Nangka. 

Untuk menikmati ikan bakar nila 

komplit dengan nasi timbel dan teh 

hangat, cukup merogoh kocek sebesar 

Rp. 23.000 saja.

ambil sendiri menu yang diinginkan, 

silahkan nikmati, baru nanti setelah 

selesai tinggal sebutkan apa saja yang 

dimakan dan langsung bayar," tutur 

Oom menjelaskan.

Jadi bagi anda yang penasaran dengan 

cita rasa ikan bakar nila ala Warung 

Nangka,silahkan mampir ke Warung 

Nangka yang buka dari pukul 8 pagi 

dan tutup pada pukul 9 malam setiap 

harinya.

ota Subang letaknya cukup 

strategis karena dilintasi 

oleh jalur utama Pantura 

dan Jalan Tol Cipali. Selain 

itu, letaknyapun tidak jauh dari Ibu 

Kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota 

Bandung.

Selain dikenal dengan penghasil nanas 

madu yang terkenal, Subang juga 

terkenal dengan Rumah Makan yang 

menyajikan berbagai macam menu 

olahan khas Sunda. Salah satunya 

adalah Warung Nangka.

Warung Nangka terletak di jalur utama 

Subang-Bandung tepatnya di Jalan 

Raya Cijambe KM 9.5 Subang. Karena 

letaknya yang strategis berada di jalur 

utama Subang-Bandung, membuatnya 

mudah ditempuh baik itu dari arah 

Subang menuju Bandung maupun 

sebaliknya.

Disini tersedia berbagai macam fasilitas 

untuk kemudahan pengunjung, seperti 

area parkir yang luas, tempat duduk 

lesehan maupun meja.  Satu hal lagi 

yang membedakan, disini juga tersedia 

fasilitas kolam renang yang jarang 

dimiliki oleh rumah makan ditempat 

lain. Cukup dengan membeli tiket 

seharga Rp.15.000 pengunjung bisa 

berenang dan main air sepuasnya 

sambil memesan menu makanan di 

Warung Nangka.

Selain menjual menu utama khas 

sunda, ditempat ini juga menjual 

cemilan cemilan khas jawa barat 

seperti keripik singkong, keripik pisang, 

rengginang, opak dan cemilan lainya.  

Selain itu disini juga menjual kopi 

luwak dan kopi arabika Garut dalam 

bentuk kemasan sehingga cocok untuk 

dijadikan oleh-oleh.

Bagi anda produsen makanan ringan 

atau cemilan, bisa menitipkan hasil 

produksi anda di Warung Nangka, 

karena tempat inipun menerima barang 

untuk dititip jualkan ditempat ini.

Munurut Oom, pengelola Warung 

Nangka, nama Warung Nangka diambil 

karena dulunya ditempat ini merupakan 

lahan kebun nangka yang luas sebelum 

akhirnya pada tahun 2003 oleh pemilik 

dijadikan sebuah Rumah Makan dan 

diberi nama Warung nangka. 

Warung Nangka menyajikan aneka 

macam hidangan Khas Sunda seperti 

pepes ayam, ayam goreng, pepes 

jamur, karedok dan menu lainnya.  

Namun yang menjadi menu andalan 

disini adalah ikan bakar nila ala Warung 

Nangka.

Sepintas, ikan bakar nila di Warung 

Nangka terlihat sama dengan ikan 

bakar nila di rumah makan lainnya.  

Yang membedakannya adalah rasa 

dan aroma khas ketika anda mulai 

mencicipinya. Ikan nila dibersihkan 

dahulu sebelum dibakar, lalu diberi 

bumbu dan disajikan bersama nasi 

Satu lagi hal unik di Warung Nangka 

adalah sistem pembayarannya. 

Pengunjung bebas memilih dan 

mengambil sendiri menu makanan 

yang diinginkan, baru nanti setelah 

selesai makan pengunjung tinggal 

membayar menu yang dimakan dengan 

cara menyebutkanya langsung di meja 

kasir.

"Disini sistemnya kami percaya saja 

kepada pengunjung, jadi silahkan 

Warung Nangka, Kuliner Khas Sunda 
Antara Subang - Bandung

K
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

iaison Officer atau yang 

biasa disingkat menjadi 

LO merupakan salah satu 

bagian penting dalam 

suatu struktur kepanitiaan.  LO menjadi 

penghubung antara panitia dengan 

peserta, terutama undangan khusus.  

LO menjadi panitia yang bersentuhan 

langsung dengan peserta. Sehingga 

baik tidaknya kepanitian bisa jadi dilihat 

oleh peserta dari LO nya. 

Pada puncak perayaan Hari Ulang 

Tahun PT DAHANA (Persero) yang 

ke-53 pada tanggal 22 Oktober 2019,  

wajah wajah milenial berpakaian biru 

cerah sibuk mendampingi para tamu 

undangan yang menghadiri HUT 

DAHANA ke-53. Mereka adalah para 

karyawan DAHANA yang diberi tugas 

dan tanggung jawab menjadi liaison 

officer.

Febriyan Nur Anggraeni atau yang 

biasa disapa Reni, salah satu milenial 

DAHANA yang menjadi liaison officer 

membagikan pengalamannya selama 

menjadi LO pada puncak perayaan 

HUT DAHANA ke-53.

ergabung dengan 

perusahaan BUMN 

merupakan mimpi bagi 

sebagian besar milenial 

saat ini. Jenjang karir yang menjanjikan 

merupakan salah satu dari sekian 

alasan para milenial ingin bergabung 

dan menjadi keluarga besar sebuah 

perusahaan BUMN. 

 

Begitu pula bagi Ericka Noviananda, 

salah satu milenial yang telah 

bergabung dan menjadi keluarga 

L

B

bertugas mendampingi ibu-ibu direksi 

DAHANA dan Darma Wanita DAHANA 

atau yang biasa disebut dengan 

Tataliwargi.

“Ini pengalaman pertama saya menjadi 

LO di DAHANA dan langsung diberi 

tanggung jawab mendampingi ibu-

ibu direksi DAHANA dan Tataliwargi, 

sangat berkesan bagi saya dan 

Alhamdulillah semua berjalan dengan 

lancar,” ujarnya. (Rmt)

"Awalnya saya sengaja mengikuti 

rekrutmen bersama yang diadakan oleh 

FHCI dan memilih DAHANA  

sebagai pilihan pertama karena 

memang sebelumnya saya sudah 

mengetahui tentang DAHANA. 

Alhamdulillah saya lolos seleksi dan 

diterima di DAHANA yang memang 

sudah menjadi cita-cita saya selama 

kuliah dulu. Keren saja gitu rasanya bisa 

kerja di perusahaan penghasil bahan 

peledak," ujar ericka bercerita. 

 

Bertugas sebagai public relations 

officer di DAHANA menjadi tantangan 

tersendiri bagi Ericka yang merupakan 

lulusan S2 Universitas Pertahanan. 

"Waktu kuliah S2 saya kebetulan 

memang aktif di organisasi dan 

sering terlibat juga di acara pameran 

kampus, makanya ketika masuk 

ke DAHANA dan ditempatkan di 

humas senang sekali rasanya, saya 

jadi bisa memberikan kontribusi dan 

pengalaman saya selama kuliah kepada 

perusahaan,” terangnya. 

 

Bagi Ericka, suasana dan lingkungan 

kerja di DAHANA terasa kental ikatan 

kekeluargaannya. "Enak lingkungan 

kerja di DAHANA itu, terasa banget 

kekeluargaanya jadi gampang akrab 

dengan rekan kerja lainya," ujar gadis 

yang hobi wisata kuliner ini. 

 

Ia pun berharap, semoga ke depan 

DAHANA menjadi lebih berkembang 

dari yang sekarang, menjadi semakin 

maju sebagai kiblat industri bahan 

peledak di Indonesia, “Dan sebagai 

salah satu BUMN besar di indonesia, 

saya berharap DAHANA bisa terus 

berkontribusi jauh lebih baik untuk 

bangsa dan negara ini,” pungkasnya. 

(rmt)

“Saya merasa senang menjadi LO 

karena bisa bertemu tamu-tamu 

undangan terutama para alumni yang 

merupakan para pensiunan DAHANA. 

Senang rasanya bisa bercerita dan 

berbagi pengalaman dengan para 

alumni DAHANA yang sudah turut 

serta membesarkan DAHANA,” ungkap 

Reni berbagi kesannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Adella Acqha Vico Addina, LO yang 

besar dari PT DAHANA (Persero), 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak di Indonesia. 

 

Gadis kelahiran Bogor, 25 November 

1993 ini bergabung dengan DAHANA 

sejak September 2019 dan langsung 

ditempatkan di Bagian Legal & 

Komunikasi Perusahaan sebagai public 

relation officer. 

 

Ericka, biasa ia disapa membagikan 

pengalaman awal mulanya ia bisa 

bergabung dengan DAHANA. 

 Liaison Officer Millennial Hiasi Perayaan HUT DAHANA

Kerja di Pabrik Bom, Cita-cita Ericka Noviananda

Ericka Noviananda



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.


