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Daftar Isi

“Dengan mempertimbangkan prestasi, 

ketekunan, ketelitian, dan jawaban-

jawaban yang strategis dalam sidang 

terbuka doktoral serta ketekunan 

dalam proses pendidikan di Universitas 

Trisakti. Promovendus (Agus Setiadji), 

berhak menyandang gelar Doktor 

bidang Ilmu Ekonomi, Konsentrasi 

Manajemen Strategik dengan hasil Cum 

Laude dengan hak dan kewajibannya 

serta kehormatan yang melekat 

didalamnya,” ujar Ketua Tim Penguji.

Usai sidang, para hadirin memberikan 

ucapan selamat kepada Agus, tak 

terkecuali jajaran Dewan Komisaris PT 

DAHANA (Persero) Rezki Ferianto dan 

Rina Moreta, beserta Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi Antono, 

Direktur Teknologi dan Pengembangan 

Wildan Widarman, dan Direktur 

Keuangan dan SDM Asmorohadi. 

Setelah bersalaman, para hadirin 

berfoto bersama. (yz)

omisaris Utama PT DAHANA 

(Persero) Laksamana Madya 

(TNI) Agus Setiadji berhasil 

meraih gelar doctor.  Agus Setiadji 

berhasil mempertahankan disertasinya 

yang berjudul ““Pengaruh Strategic 

Planning dan Human Resources 

Competence Terhadap Organizational 

Performance Melalui Strategic 

Change Management di Kementerian 

Pertahanan RI” di hadapan para penguji 

pada Sidang Terbuka Promosi Doktoral 

Program Ilmu Ekonomi Konsentrasi 

Strategic Management.  Sidang terbuka 

digelar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Trisakti pada Selasa, 17 Desember 2019.

Agus sebelumnya telah menulis 

berbagai karya ilmiah di bidang 

pertahanan, salah satu bukunya yang 

juga dibagikan kepada tamu sidang 

doktoral adalah “Firepower Indonesia: 

Studi Penilaian tentang Kekuatan 

Tempur Nasional Bangsa Maritim”. 

Selain itu masih banyak  karya ilmiah 

Agus yang diterbitkan baik dalam 

bentuk jurnal ilmiah ataupun buku.

Pada proses perkuliahan, Agus 

bercerita mesti mengorbankan waktu 

bersama keluarga.  Jadwal kuliah 

yang diambilnya berada di hari Sabtu 

dan Minggu, dimana biasanya waktu 

tersebut dijadikan sebagai waktu 

keluarga. Namun, keinginan untuk 

terus belajar membuatnya menunda 

sementara waktu-waktu bercengkrama 

bersama keluarga.

“Saya ucapkan terimakasih banyak 

kepada keluarga, terutama istri dan 

anak, karena telah memberikan 

dukungan kepada saya untuk 

menyelesaikan studi ini,” ucap Agus 

Setiadji.

Usai rapat dewan penguji, Agus 

dinyatakan lulus dengan predikat 

Cumlaude oleh Ketua Tim Penguji Prof. 

dr. Ali Gufron Mukti. MSc. PhD. Kini 

alumni Akademi Angkatan Laut tahun 

1985 tersebut berhak menyandang 

gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi, 

konsentrasi Managemen Strategik. 

Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985 tersebut berhak menyandang gelar Doktor 
bidang Ilmu Ekonomi, konsentrasi Managemen Strategik.
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Bendungan Tugu dibangun pada perbatasan 

Trenggalek dan Ponorogo. PT DAHANA 

(Persero) sebagai perusahaan plat merah 

yang bergerak di industri bahan peledak turut 

serta membangun Bendungan Tugu.

Cover : Penghargaan LKTP 2018

8 Dabex DAHANA Menjadi Solusi Pembangunan
Bendungan Tugu Trenggalek

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan para 

petugas yang mengelola bahan peledak di 

lingkungan kegiatan minyak dan gas bumi.

14 Para Praktisi Migas Sambangi Kiblat Bahan
Peledak Indonesia

Agenda koperasi paling dekat adalah 

pelepasan aset berupa 2 unit mobil Strada 

Triton yang akan dilakukan secara lelang 

tertutup bagi para anggota Koperasi KDS 

sebelum akhir tahun.

10 Capai Target, Koperasi Dahana 
Sejahtera

Acara ini bertujuan menjalin komunikasi 

antara milenial dan CEO sehingga milenial 

dapat dengan aktif menunjang visi misi 

perusahaan dan dapat terus termotivasi 

untuk mendukung Dahana menjadi lebih 

maju.

23 Coaching Clinic ala Milenial 
Dahana

Komisaris Utama DAHANA Lulus Doktoral 
dengan Predikat Cumlaude
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Laporan Utama

Perusahaan Tahunan (LKTP) 

secara rutin. Apresiasi LKTP 2019 

diberikan langsung oleh Menteri 

Perdagangan Agus Suparmanto 

pada acara penghargaan LKTP 2018 

yang diselenggarakan pada Rabu, 

4 Desember 2019, di Balai Kartini, 

Jakarta.

Penerima penghargaan ini dibagi ke 

dalam dua kategori, yaitu kategori 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

kategori Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN), masing-masing 

kategori PMA dan PMDN untuk jenis 

perusahaan sektor perdagangan atau 

industri. Pada tahun ini, terdapat 

12 perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan LKTP dari Kementerian 

Perdagangan. 12 perusahaan yang 

disaring dari 2.035 perusahaan pelapor 

LKTP 2019. 

PT DAHANA (Persero) mencatatkan 

namanya sebagai peraih award 

kategori Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) BUMN Sektor Industri. 

Trophy LKTP 2019 diterima langsung 

portofolio, membantu pembacanya 

mengenal lebih dalam mengenai 

perusahaan publik dan institusi 

keuangan, sekaligus mendorong 

perusahaan untuk terus menjadi yang 

terbaik. Berada di bawah naungan 

BeritaSatu Media Holding, Majalah 

Investor memiliki program melakukan 

pemeringkatan dan penghargaan 

kepada emiten terbaik, bank terbaik, 

asuransi terbaik, unit link terbaik, 

multifinance terbaik, perusahaan 

sekuritas terbaik, reksa dana terbaik, 

dana pensiun terbaik, syariah terbaik, 

BUMN terbaik, serta tokoh finansial.

Pada 2019, Majalah Investor 

menyelenggarakan Tokoh Finansial 

dan BUMN Terbaik 2019 di Balai 

Kartini Jakarta pada Kamis malam, 12 

Desember 2019. PT DAHANA (Persero) 

berhasil mendapatkan penghargaan 

sebagai BUMN Terbaik 2019 kategori 

Bidang Non Keuangan Sektor Industri 

Strategis. Direktur Keuangan dan SDM 

PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 

menerima piagam award yang 

diserahkan oleh CEO BeritaSatu 

Media Holding Nicky Hogan yang 

disaksikan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto.

Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media 

Holdings Primus Dorimulu menjelaskan, 

penghargaan kepada BUMN Terbaik 

2019, dinilai secara kualitatif dari 

T DAHANA (Persero) 

kembali melanjutkan 

tradisi mendapatkan 

penghargaan di berbagai 

bidang setiap tahunnya. Inovasi dan 

transformasi perusahaan selalu dijaga 

dalam rangka penguatan perusahaan 

dihadapan persaingan ketat industri 

bahan peledak di tanah air dan dunia 

global. Selain itu, kinerja baik DAHANA 

merupakan usaha memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen, 

serta cara perusahaan plat merah 

ini  untuk terus berpartisipasi dalam 

melayani negeri.

Pada  2019, kinerja Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, serta seluruh jajaran 

karyawan DAHANA berada dalam garis 

lurus dengan tema DAHANA tahun 

ini "Melompat Lebih Tinggi".  Inovasi 

dan transformasi perusahaan yang 

mewujud pada produksi bahan peledak 

baru, total service solution, manajemen 

dan pelaporan keuangan yang baik 

diganjar dengan beragam penghargaan 

baik dari instansi pemerintah hingga 

insititusi swasta.

oleh Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) dari Menteri Perdagangan 

Agus Suparmanto.

Kriteria penerima penghargaan terdiri 

dari; penyampaian LKTP secara 

berturut-turut selama tiga tahun sejak 

2015, kecepatan waktu penyampaian 

yang dihitung berdasarkan tanggal 

akhir tutup buku masing-masing 

perusahaan dibanding dengan 

batas akhir enam bulan pelaporan 

ke Kementerian Perdagangan, dan 

kelengkapan dokumen yang terdiri dari; 

profil perusahaan, opini terhadap LKTP 

dari akuntan publik, serta penyataan 

kebenaran dari Dewan Direksi dan 

persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS).

Sebelumnya, Mendag Agus 

Suparmanto menyatakan pelaporan 

keuangan tahunan perusahaan 

setiap tahunnya terus menurun.  

Padahal, LKTP sangat dibutuhkan 

oleh pemerintah sebagai alat untuk 

mengukur perekonomian negara, dan 

bahan pemerintah dalam membuat 

peraturan, utamanya terkait dengan 

penyebaran investasi dan pemerataan 

industri. Oleh sebab itu, Kementerian 

Perdagangan sangat mengapresiasi 

seluruh perusahaan yang telah 

melaporkan keuangannya.

“Penghargaan ini merupakan wujud 

apresiasi Pemerintah Indonesia kepada 

perusahaan atas komitmen dan 

kepatuhannya dalam menyampaikan 

LKTP secara rutin, tepat waktu, 

dan benar kepada Kementerian 

Perdagangan,” ujar Agus Suparmanto.

Dalam rangka menegakkan pelaporan 

LKTP, Pemerintah sedang melakukan 

berbagai cara seperti; merevisi 

Peraturan Kementerian Perindustrian 

dan perdagangan Nomor 121/MPP/

Kep/2/2002 tentang Ketentuan 

Tahun ini, DAHANA mulai merealisasi 

pembangunan Pabrik Amonium Nitrat 

bekerjasama dengan PT Pupuk Kaltim 

untuk mewujudkan kemandirian usaha 

di hulu bahan peledak, pembuatan 

bahan peledak baru bernama DAHANA 

Water Gel (DAWAGEL) melengkapi 

pelayanan perusahaan pada konsumen, 

pembuatan Laporan Keuangan 

Perusahaan Tahunan yang benar dan 

tepat waktu, keikutsertaan dalam 

forum-forum pameran tingkat nasional 

hingga internasional, dan pemberian 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

tepat guna dan bermanfaat bagi 

masyarakat menjadi catatan penting 

pencapaian DAHANA di tahun 2019.  

Berikut daftar hasil panen prestasi 

DAHANA tahun ini.

Trophy LKTP 2019 Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia

Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia memberikan apresiasi 

kepada perusahaan yang rajin dalam 

memberikan Laporan Keuangan 

Penyampaian Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan. Salah poin 

di dalamnya adalah mengatur 

perpindahan cara pelaporan LKTP 

dari manual menuju digital. Hal ini 

dilakukan dalam rangka mempermudah 

perusahaan untuk melaporkan 

keuangannya kepada Kemendagri.

Jajaran Pejabat PT DAHANA (Persero) 

berkomitmen untuk secara rutin, tepat 

waktu, dan benar menyampaikan 

LKTP perusahaan yang menjadi kiblat 

bahan peledak Indonesia tersebut 

kepada Kemendagri setiap tahunnya. 

Hal ini merupakan salah satu tugas 

yang diberikan para RUPS kepada 

perusahaan.

“Kami berharap DAHANA sebagai 

BUMN dapat menjadi contoh untuk 

BUMN dan Perusahaan lain agar LKTP 

dapat dibuat secara tepat waktu, dan 

benar. Serta untuk internal, DAHANA 

dapat mempertahankan LKTP tepat 

waktu dan benar, jangan sampai 

salah dan telat. Karena LKTP tepat 

waktu dan benar adalah harapan dari 

pemegang saham,” ujar Budi Antono.

Penghargaan BUMN Terbaik 2019 

Majalah Investor

Majalah Investor merupakan media 

yang berfokus kepada investasi 

DAHANA Panen Apresiasi di Tahun 2019

P

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono menerima penghargaan

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 
menerima apresiasi
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meliputi perindustrian, pertanian, 

peternakan, perikanan, jasa, dan 

perdagangan.

Selain itu, untuk program Bina 

Lingkungan, DAHANA memberi 

bantuan berupa pendidikan dan 

pelatihan, peningkatan kesehatan, 

pembangunan sarana dan prasarana 

umum, bantuan keagamaan, bantuan 

terhadap daerah yang terkena bencana, 

dan pelestarian alam. Seluruh program 

PKBL ini dibiayai oleh perusahaan 

dengan anggaran 2% laba bersih yang 

didapatkan perusahaan.

PT DAHANA (Persero) memiliki 

kepedulian mendalam pada 

pemberdayaan masyarakat Subang, 

terhitung sekitar 650 warga Subang 

terlibat sebagai tenaga kerja langsung 

dan tidak langsung. DAHANA 

menginginkan kehadirannya benar-

benar dirasakan secara bermanfaat 

bagi masyarakat Subang. Sebagai 

bentuk rasa syukur DAHANA, Pekan 

CSR DAHANA kini rutin diadakan tiap 

tahun di Kantor Manajemen Pusat. 

Manager Humas PT DAHANA (Persero) 

Juli Jajuli berbangga dengan capaian 

perusahaannya yang diapresiasi oleh 

Pemerintah Kabupaten Subang.

"Penghargaan ini merupakan bentuk 

apresiasi atas kerja keras DAHANA 

dalam membangun Subang khususnya 

melalui program CSR.  Semoga 

DAHANA bisa terus memberikan 

bantuan dan turut serta membangun 

Kabupaten Subang melalui program 

CSR berkelanjutan," ungkap Juli Jajuli.

International Sales & Marketing dan 

CMO BUMN, BUMN Track

Selama ini bahkan dalam waktu 

belakangan, BUMN seringkali dilihat 

melulu dari sisi negatif, korupsi di 

menggunakan metode Monitoring 

Social Media sejak Januari hingga 

Desember 2018, PT DAHANA (Persero) 

ditetapkan sebagai pemenang. 

DAHANA memiliki beragam platform 

digital seperti Instagram, Facebook, 

Twitter, Web, hingga portal berita. 

Selama ini, seluruh platform digital 

berisikan konten terbaru dari 

perusahaan, baik kegiatan perusahaan, 

karyawan berprestasi, produk-

produk terbaru, hingga konten untuk 

berkomunikasi lebih dekat dengan 

stakeholder.

Eko B. Supriyanto Direktur Biro Riset 

Infobank menjelaskan, penguatan 

ruang komunikasi di dunia digital 

kini menjadi sangat penting 

bagi perusahaan sebagai ruang 

bercengkrama antara perusahaan 

dengan stakeholder baik dari kalangan 

konsumen, pemegang saham, hingga 

masyarakat secara umum bisa 

mengetahui kabar perusahaan dengan 

mudah dan transparan melalui platform 

digital yang ada.

“Penguatan brand perusahaan dan 

produk melalui saluran digital menjadi 

teramat penting untuk meningkatkan 

business activity, apalagi di jaman 

milenial seperti sekarang ini,” ujar 

Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset 

Infobank. (yz)

sumber informasi sekunder dan diskusi 

intensif yang dilakukan oleh para juri.  

Penghargaan ini merupakan upaya 

Majalah Investor dalam mendukung 

perekonomian Indonesia di tengah 

ketidakpastian ekonomi global akibat 

perang dagang berkepanjangan antara 

China dan Amerika Serikat.

PT DAHANA (Persero) sudah 

mempersiapkan diri menghadapi 

persaingan dan kondisi perekonomian 

global dengan penguatan di berbagai 

bidang. Terhitung sejak tahun 2019, 

DAHANA melakukan investasi 

membangun Pabrik Amonium Nitrat 

bekerjasama dengan PT Pupuk Kaltim 

dalam rangka membangun kemandirian 

bahan peledak dalam negeri. Dengan 

pembangunan Pabrik Amonium Nitrat, 

DAHANA optimis dapat berkembang 

menjadi perusahaan BUMN yang besar.

Penghargaan Mitra Pembangunan CSR 

Kabupaten Subang

PT DAHANA (Persero) kembali meraih 

Penghargaan Mitra Pembangunan 

Kabupaten Subang melalui Program 

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/

Corporate Social Responsibility (CSR) 

2019. Acara pernyerahan penghargaan 

digelar bertepatan dengan puncak 

kalangan pejabat BUMN, bangkrut, 

penyelamatan BUMN melalui 

Penyertaan Modal Negara, serta 

berbagai macam masalah lainnya 

memenuhi ruang informasi masyarakat. 

Padahal masih banyak BUMN yang 

memiliki sederet prestasi dan hal-hal 

positif lainnya.

Dalam rangka menciptakan optimisme 

masyarakat dan para insan BUMN, 

BUMN Track dengan prinsip positive 

journalism-nya memberikan apresiasi 

kepada BUMN berprestasi. Dengan 

tema “Beyond Inovation, Marketing, 

and Branding”, BUMN Track menggelar 

BUMN Branding and Marketing Awards 

2019 di Ballroom Hotel Ritz Calton, 

Jakarta, 5 November 2019.

PT DAHANA (Persero) meraih dua 

penghargaan sebagai  “International 

Sales & Marketing kategori Corporate 

Marketing BUMN Bidang Usaha 

Pertambangan, Industri Strategis, 

dan Media” serta “CMO Marketing 

Leadership kategori CMO BUMN 

Bidang Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, dan Media” yang disematkan 

ke Direktur Operasi PT DAHANA 

(Persero) Bambang Agung. 

Menurut Rhenald Kasali, sebagai 

ketua Dewan Juri BUMN Branding 

and Marketing Award 2019, mengelola 

BUMN merupakan sesuatu yang tidak 

mudah. Orang seringkali menganggap 

mengelola BUMN itu dengan modal 

yang sudah ada dan berjumlah banyak, 

pasar yang sudah terbuka, dan SDM 

siap. Nyatanya selama penjurian, dia 

menemukan semua keberhasilan BUMN 

karena usaha dan fokus para insan 

yang bekerja di dalamnya.

Seperti apa yang telah dilakukan oleh 

DAHANA dalam waktu yang cukup 

panjang, perusahaan plat merah 

yang bergerak di Industri bahan 

peledak itu mesti berhadapan dengan 

berbagai macam krisis bahkan sampai 

peringatan Hari Aids Internasional di 

Halaman Kantor Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang, 9 Desember 

2019. Bupati Subang H. Ruhimat 

menyerahkan penghargaan kepada PT 

DAHANA (Persero) yang diwakilkan 

oleh Manager Humas & Kelembagaan 

Juli Jajuli.

Dengan motto “Serving The Nation 

Better”, DAHANA menegaskan 

perusahaannya tidak hanya memiliki 

orientasi profit, tetapi juga aspek 

kemandirian industri bahan peledak 

dalam negeri, berikut kemandirian 

masyarakat di sekitar perusahaan 

menjadi concern perusahaan industri 

bahan peledak ini.  Sejak tahun 1992 

DAHANA telah berkomitmen dan 

melaksanakan berbagai kegiatan 

CSR melalui PKBL, kegiatan PKBL 

dilaksanakan dalam rangka membantu 

peningkatan perekonomian warga yang 

berada di sekitar perusahaan.

Untuk program kemitraan, PT 

DAHANA (Persero) telah memberikan 

bantuan modal, pelatihan manajemen, 

keterampilan, serta strategi 

pemasaran. Tak hanya itu, sebagai 

bentuk keseriusan, DAHANA turut 

mengikutkan UMKM mitranya dalam 

beragam acara pameran dari skala 

lokal, nasional, hingga internasional. 

Sektor UMKM yang dibina DAHANA 

pencabutan izin usaha, namun semua 

itu tak membuat surut.  Transformasi 

dan inovasi, serta fokus menjadi kunci 

bagi kemajuan perusahaan dan resep 

mendapat banyak penghargaan seperti 

dua piala yang diraih hari ini.

“Bukti kita kerja keras, seluruh tim 

DAHANA khususnya marketing sangat 

diapresiasi BUMN Track, kita harus 

fokus pada apa yang kita rencanakan, 

strategi marketing kita perlu terus 

dikawal dan dievaluasi setiap bulannya.  

Seperti yang saya sampaikan 

kepada juri BUMN Track, DAHANA 

menginginkan 25 persen market share 

di pertambangan umum dalam Negeri 

sekaligus perluasan di pasar global,” 

ungkap Bambang Agung.

Digital Brand Marketing, Infobank 

PT DAHANA (Persero) dianugerahi 

penghargaan oleh majalah keuangan 

ternama, Infobank dan Isentia 

sebagai partner risetnya, pada acara 

8th Infobank Digital Brand Awards 

2019 untuk Kategori Kelompok 

Bumn Dengan Aset Satu Hingga 

Dua Setengah Triliyun yang diterima 

langsung oleh Direktur Utama Budi 

Antono. Acara ini diselenggarakan di 

Hotel The Westin, Jakarta, Kamis, 16 

Mei 2019.

Melalui riset panjang yang 

diselenggarakan Isentia dengan 

Manager Humas & Kelembagaan PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli 
menerima apresiasi dari Bupati Subang H. Ruhimat.

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) Bambang Agung 
(ketiga dari kiri) berfoto bersama seusai menerima penghargaan.



kemudian setelah grouting, beton As 

Bendungan sudah terlanjur dibuat 

dengan jarak ke lokasi peledakan 

berkisar di angka 50 - 120 meter. Hal ini 

membuat kotraktor khawatir pekerjaan 

peledakan akan mempengaruhi kualitas 

beton As Bendungan.  

 

"Tentu saja kami memiliki solusi 

atas tantangan tersebut, dengan 

kelebihan-kelebihan produk DAHANA 

seperti Dabex, Nonel Detonator, dan 

Dayaprime, serta service tim Divisi 

Kuari & Konstruksi DAHANA, peledakan 

di lokasi Spillway tetap dapat dilakukan 

tanpa mengganggu grouting beton As 

Bendungan," ucap Setio. 

 

Hal ini membuat DAHANA 

mendapatkan apresiasi dari konsumen 

karena pelayanan yang diberikan 

DAHANA sangat prima, terutama 

teknologi bahan peledak terbarukan 

yakni Dabex.  DAHANA juga dapat 

menunjukkan parameter-parameter 

hasil peledakan. 

 

Dabex merupakan bahan peledak 

jenis bulk yang tahan air dan memiliki 

karakteristik strength yang lebih tinggi 

dengan hasil fragmentasi yang lebih 

baik tetapi tetap bisa menjaga vibrasi 

yang dihasilkan. Zero oksigen balance 

yang menghasilkan "smoke" atau 

gas-gas hasil peledakan yang ramah 

lingkungan.  Oleh karenanya, produk ini 

sangat cocok digunakan pada operasi 

bawah tanah seperti pembangunan 

Spillway Bendungan Tugu Trenggalek, 

Dabex dapat diaplikasikan pada lubang 

tembak berair dan dapat dimasukkan 

dalam lubang dengan diameter 75 mm. 

 

Selain itu, Dabex juga  dapat digunakan 

secara langsung maupun dalam bentuk 

blends/campuran dengan ANFO 

sampai dengan komposisi DANFO 

40%. Gassing dari emulsi DABEX 

memungkinkan dilakukan pengaturan 

densitas final produk, tekanan detonasi, 
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"Enam bulan (Juli - Desember 

2019). Namun, akibat pekerjaan 

konstruksi yang bertahap dan paralel, 

ada kemungkinan waktu kontrak 

diperpanjang mengingat progress 

rencana pekerjaan masih sekitar 50% 

sampai saat ini," ujar Rosi Rosmayanti, 

Bagian Hubungan Pelanggan Divisi 

Kuari & Konstruksi PT DAHANA 

(Persero). 

 

Pengembangan teknologi peledakan 

yang diproduksi oleh Energetic Material 

Center (EMC) berupa Dabex, Non 

Electric Detonator, serta Daya Prime 

Booster mampu menjadi andalan 

DAHANA untuk memberikan pelayanan 

terbaik pada konsumen.  

 

Setio Budhianto, Plt. GM Divisi Kuari 

& Konstruksi PT DAHANA (Persero) 

menyampaikan kepada Dfile, tantangan 

bagi DAHANA pada Proyek Bendungan 

Tugu adalah pengerjaan ataupun 

pembuatan Spillway dilaksanakan 

customize oleh pabrikannya, dalam hal 

ini adalah Dahana sendiri. 

 

“Oleh sebab itu, penggunaan Dabex 

oleh Divisi Kuari & Konstruksi di 

Bendungan Tugu adalah sudah benar 

dan harus semakin dioptimalkan, 

sehingga secara teknis dan 

keekonomiannya semakin bisa "masuk" 

di sektor konstruksi,” ungkap Bambang 

Agung. 

 

DAHANA memiliki pengalaman lebih 

dari 20 tahun dalam mengaplikasikan 

Dabex, sejak dimulainya Project 

Karimun.  Hingga saat ini, Dabex 

digunakan di sektor batubara dan 

emas yang tersebar di Kalimantan, 

Sulawesi menjadi modal memperluas 

pasar Dabex dengan variasi produknya 

sesuai kebutuhan konsumen dan tujuan 

projectnya. 

 

“Semoga insan Dahana, baik yang 

sudah mengenal produk Dabex, 

maupun personil yang tergolong 

Milenial harus berupaya mengetahui 

keunggulan setiap produk yg dimiliki 

Dahana, dan salah satunya adalag 

Dabex,” pungkas Bambang Agung. (yz)

embangunan infrastruktur 

di Indonesia terus digenjot 

beberapa tahun terakhir, 

salah satunya pembangunan 

Bendungan Tugu, Trenggalek, Jawa 

Timur. Bendungan ini rencananya akan 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

tempat penampungan air sekaligus 

mengurangi potensi banjir hingga 

50%. Bendungan Tugu dibangun pada 

perbatasan Trenggalek dan Ponorogo. 

PT DAHANA (Persero) sebagai 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak turut serta 

membangun Bendungan Tugu. 

 

Sebelumnya, kawasan di sekitar Tugu 

Trenggalek mengalami kebanjiran 

dan dampaknya perekonomian warga 

terganggu akibat lahan pertanian yang 

gagal tumbuh. Bendungan menjadi 

sangat dibutuhkan oleh warga untuk 

memajukan perekonomian di bidang 

pertanian, karena bendungan ini akan 

mengairi ribuan hektar lahan pertanian 

warga dengan kemampuan suplai 

air hingga 12 liter perdetik. Selain itu, 

bendungan ini juga dapat dimanfaatkan 

sebagai tempat pariwisata. 

 

Selain pariwasata dan irigasi 

persawahan warga, kawasan yang 

dilintasi oleh Sungai Keser, sebuah 

sungai terbesar yang selama ini jika 

meluap menyebabkam banjir. Tapi 

selain bencana, sungai ini juga berisi 

potensi besar berupa ikan-ikan air 

tawar.  Dengan adanya pembangunan 

Bendungan Tugu, masyarakat dapat 

memanfaatkan potensi budidaya ikan 

air tawar ini. 

 

Melalui Divisi Kuari dan Konstruksi, 

DAHANA memberikan Drilling and 

Blasting Service kepada kontraktor. 

Terhitung sejak Juli 2019, DAHANA 

ditugaskan untuk mengebor dan 

meledakkan bebatuan dan tanah 

pada pembangunan Bendungan 

Tugu, dan DAHANA berpeluang untuk 

ikut membangun hingga Bendungan 

tersebut selesai. 

kekuatan bahan peledak dan volume 

gas. 

 

Dengan adanya kemampuan untuk 

mengendalikan densitas melalui 

proses gassing, memungkinkan 

dilakukan variasi densitas produk 

akhir campuran emulsi DABEX pada 

lubang tembak sesuai kebutuhan 

lingkungan peledakan. Dengan bulk 

explosives loading strength yang dapat 

dioptimalkan, maka biaya blasting 

dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

Tantangan Dahana

 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 

Bambang Agung mengatakan bahwa 

Dabex harus dapat diaplikasikan oleh 

Personil Dahana dengan memperluas 

pasarnya, yaitu di Pasar Batubara, 

Emas, Kuari dan Konstruksi, baik pada 

pekerjaan terbuka maupun di bawah 

tanah. 

 

Hal tersebut menjadi tantangan bagi 

personil DAHANA karena produk 

Dabex adalah produk bahan peledak 

curah yang mempunyai keunggulan 

untuk dapat digunakan secara 

Dabex DAHANA Menjadi Solusi Pembangunan 
Bendungan Tugu Trenggalek

P
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alam rangka mensinergikan 

komunikasi dan publikasi 

BUMN, khususnya yang 

berfokus pada

Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) serta program 

Tanggung Jawab Perusahaan

(CSR), 14 BUMN berkumpul di 

Kementerian BUMN RI.  

Program sharing dalam rangka wujud 

komitmen sinergi BUMN ini dipimpin 

langsung oleh Staf Khusus III Menteri 

BUMN Arya Sinulingga.  Acara yang 

didukung oleh Forum Humas BUMN ini 

digelar pada Selasa, 10 Desember 2019 

di ruang rapat lantai 6 Kementerian 

BUMN RI.

14 BUMN tersebut adalah PT DAHANA 

(Persero), PT Bank Rakyat Indonesia 

elasa (17/12) Kampus 

Dahana kedatangan 

kunjungan dari puluhan 

karyawan Pertamina 

Hulu Energi OSES (PHE OSES).  

Mereka adalah para peserta pelatihan 

peningkatan kompetensi terkait 

penanganan dan pengamanan bahan 

peledak komersial.

Rombongan sebanyak 22 orang ini 

diterima langsung oleh Yusep Nugraha, 

General Manager Divisi Minyak dan Gas 

PT DAHANA (Persero).  Menurut Frans 

Junior, Asst. Manager HSE Operations 

Pertamina Hulu Energi OSES, 

kunjungannya dengan rombongan 

untuk melihat langsung praktek 

pengamanan di Dahana sebagai 

industri di bidang bahan peledak.

“Kami sedang mengadakan pelatihan 

terkait cara penanganan dan 

pengamanan bahan peledak komersil. 

Sengaja kami ajak ke DAHANA para 

peserta ini karena menurut kami 

DAHANAlah yang paling tepat untuk 

menjadi mitra kami dalam pelatihan ini,” 

ungkap Frans Junior.

Para peserta pelatihan mendapatkan 

pemaparan materi tentang bahan 

peledak dan penanganannya dari 

Rudiawan Lukman, Manager Proyek 

Shaped Charges dan Sudirjo Heru, 

Senior Manager Produksi & Pendukung.  

Dalam materinya, Rudiawan 

menjelaskan cara penanganan dan 

pengamanan bahan peledak komersil 

khususnya bahan peledak di sektor 

D S
Dengan telaten, Arya Sinulingga 

mengomentari dan memberikan 

masukkan kepada masing-masing 

BUMN.  Pesan yang mengemuka dari 

Staf Khusus III Menteri BUMN ini adalah 

untuk mencari program unggulan yang 

dapat meningkatkan brand perusahaan.  

Selain itu, Arya juga meminta sebaran 

program CSR tidak menumpuk di Pulau 

Jawa.

“Kita harus pandai memilih program 

CSR yang akan menjadi unggulan, 

biasanya yang iconic sehingga dapat 

membantu meningkatkan brand 

perusahaan,” ungkap Arya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan 

PT DAHANA (Persero) Asep 

Maskandar dalam presentasinya 

menjelaskan bahwa CSR DAHANA juga 

mendukung kelancaran operasional 

bisnis perusahaan.

“Beberapa program yang diluncurkan 

menyasar masyarakat di sekitar project 

perusahaan, sehingga membantu 

kelancaran project di lapangan,” 

ungkap Asep yang didampingi oleh 

Ketua PKBL Eman Suherman dan 

Manager Humas & Kelembagaan Juli 

Jajuli.

CSR DAHANA sendiri memiliki program 

unggulan dalam Pekan CSR Dahana 

yang dilaksanakan setiap tahun.  Kiprah 

kepedulian Dahana kepada masyarakat 

ini diapresiasi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang dengan pemberian 

penghargaan untuk PT DAHANA 

(Persero).

lubang tembak, perangkaian bahan 

peledak seismik, loading bahan peledak 

seismik kedalam lubang tembak, 

dan tamping atau penutupan lubang 

tembak.

“Sedangkan dalam jasa pergudangan, 

DAHANA menyediakan sarana 

pergudangan yang aman untuk 

penyimpanan bahan peledak 

dan aksesoris lainnya. Lokasi 

pergudangannya pun sangat 

strategis dan telah dilengkapi standar 

pengamanan yang baik sesuai dengan 

standar industri serta kapasitas 

yang besar untuk menyimpan bahan 

peledak, detonator dan aksesoris 

bahan peledak lainnya,” pungkas Yusep.

Setelah sesi paparan dan diskusi, 

peserta pelatihan diajak berkeliling 

mengunjungi fasilitas yang berada 

di Area Ring 1 DAHANA diantaranya 

mengunjungi Pabrik Detonator Non 

elektrik, Pabrik Cartridge Emulsion dan 

fasilitas pergudangan. (rmt)

(Persero), PT Jasa Marga (Persero), 

PT Taman Wisata Candi Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko (Persero), 

PT Pos Indonesia (Persero), PT Yodya 

Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan 

Usaha Indonesia (Persero), Perum 

Percetakan Negara Republik Indonesia, 

PT Amarta Karya (Persero) PT Indra 

Karya (Persero), PT Perkebunan 

Nusantara VII, PT Semen Kupang 

(Persero), PT PDI Pulau Batam 

(Persero) dan Perum Produksi Film 

Negara.

Satu persatu BUMN mempresentasikan 

program CSR yang telah dan 

akan dilakukannya.  Termasuk PT 

DAHANA (Persero) yang juga turut 

mempresentasikan capaian CSRnya 

selama 2019 dan rencana program 

2020.  

migas sebelum digunakan di lapangan. 

Mulai dari cara pengangkutan, perijinan, 

penyimpanan di gudang hingga 

akhirnya nanti digunakan di lapangan 

untuk keperluan eksploitasi minyak dan 

gas.

Sebagai mana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) mempunyai beberapa 

layanan service di sektor migas. 

Beberapa diantaranya adalah jasa 

pergudangan untuk menyimpan bahan 

peledak dan layanan preloading bahan 

peledak seismik.

Preloading bahan peledak seismik 

adalah salah satu kegiatan dalam 

survey seismik . Dimana kegiatan 

preloading ini adalah pekerjaan 

memasukkan bahan peledak Dayagel 

Seismic kedalam lubang tembak/ 

shootpoint dalam survey seismik.

Yusep Nugraha menjelaskan, layanan 

preloading  ini mencangkup proses 

pengecekan quality control kondisi 

Pesan yang mengemuka dari Staf Khusus III Menteri BUMN ini adalah untuk mencari program unggulan 

yang dapat meningkatkan brand perusahaan.

PT DAHANA (Persero) mempunyai beberapa layanan di sektor migas. Beberapa diantaranya adalah jasa 

pergudangan untuk menyimpan bahan peledak dan layanan preloading bahan peledak seismik.

Sinergi Program CSR, 14 BUMN Berkumpul
di Kementerian BUMN

Puluhan Karyawan Pertamina Hulu Energi 
“Ngampus” di Dahana

Peserta berfoto bersama dengan Staf Khusus III Menteri BUMN 
Arya Sinulingga

Foto bersama



12 13D File Edisi 100 Desember 2019 D File Edisi 100 Desember 2019

Liputan

meningkatkan pelayanan kepada para 

anggotanya. Salah satu peningkatan 

pelayanan yang akan diberlakukan 

mulai tahun 2020 adalah penghapusan 

uang jasa pinjaman.

“Di 2020 kita akan mengubah 

peraturan simpan pinjam. Yang tadinya 

berapapun nilai pinjamannya akan 

dikenakan uang jasa, di 2020 nanti 

yang nilai pinjamannya dibawah 5 juta 

rupiah tidak akan dikenakan uang jasa,” 

jelasnya.

Agenda koperasi paling dekat setelah 

diadakannya RKA adalah pelepasan 

aset berupa 2 unit mobil Strada Triton 

yang akan dilakukan secara lelang 

tertutup bagi para anggota Koperasi 

KDS yang akan segera dilaksanakan 

sebelum pergantian tahun.  (rmt)

operasi Karyawan DAHANA 

Sejahtera (KDS) merupakan 

koperasi yang berada di 

tengah kawasan perusahaan 

PT DAHANA (Persero). Koperasi ini 

menjadi salah satu intitusi penggerak 

kesejahteraan karyawan DAHANA.  

Dalam operasionalnya, KDS berupaya 

mengembangkan beberapa lini 

bisnisnya.

Sebagai bentuk perencanaan kerja 

dan anggara untuk periode 2020, KDS 

pun menggelar Rapat Rencana Kerja 

dan Anggaran Tahun 2020.  Rapat 

RKA diselenggarakan pada Kamis, 12 

Desember 2019 di Class Room Gedung 

Diklat Kampus DAHANA, Subang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 

pimpinan rapat kali ini pun dipilih 

dari para anggota rapat yang hadir 

berdasarkan hasil voting yang 

dilakukan oleh seluruh peserta rapat. 

Herdi Pramayudha akhirnya didaulat 

untuk memimpin rapat.

Jalannya rapat berjalan lancar, peserta 

rapat terlihat antusias mengajukan 

pertanyaan dan memberikan masukan 

kepada jajaran pengurus koperasi.  

Sementara itu, menurut Boni Erwin, 

selaku Ketua KDS, RKA Koperasi adalah 

agenda kerja tahunan untuk menyusun 

kerja selama setahun ke depan.

“Untuk mencapai target pencapaian 

koperasi kedepannya,maka diadakan 

RKA hari ini. Tujuannya untuk 

menyusun program kerja seperti 

akan melakukan apa koperasi selama 

setahun kedepan dan juga membahas 

target pendapatan,” ungkap Boni.

Boni pun menambahkan, untuk 

target KDS 2020, Koperasi akan terus 

Capai Target, Koperasi Dahana Sejahtera 
Gelar Rapat RKA 2020

K

Agenda koperasi paling dekat adalah pelepasan aset berupa 2 unit mobil Strada Triton 

yang akan dilakukan secara lelang tertutup bagi para anggota Koperasi KDS sebelum 

akhir tahun.

emasuki awal musim 

penghujan, bahaya 

kebakaran masih saja 

terus mengintai. Potensi-

potensi kebakaran yang disebabkan 

oleh konsleting listrik biasanya menjadi 

penyebab utama kebakaran di musim 

penghujan. Guna mengatasi timbulnya 

korban jiwa dan kerugian yang 

besar pada saat terjadinya bencana 

kebakaran, PT DAHANA (Persero) 

menggelar simulasi dan pelatihan 

penggunaan Alat Pemadam Api Ringan 

(APAR).

Pelatihan penggunaan APAR ini 

digelar pada Jumat, 22 November 

2019 diarea hellypad PT DAHANA 

(Persero) dan diikuti oleh perwakilan 

karyawan dan karyawati dari masing-

masing departemen. Bertindak sebagai 

pemateri adalah Andri Sudaryadi, 

Komandan Regu Damkar DAHANA.

M
Sementara itu, menurut Ismail Kurbani, 

panitia pelatihan penggunaan APAR, 

tujuan diadakan pelatihan dan simulasi 

penggunaan APAR kali ini bertujuan 

supaya karyawan di lingkungan PT 

DAHANA (Persero) dapat memahami 

cara penggunaan alat pemadam api 

ringan.

“Pelatihan penggunaan APAR ini 

adalah program dari tim tanggap 

darurat yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan kepada 

karyawan, sehingga bila suatu saat 

nanti terjadi kebakaran yang sifatnya 

kecil, karyawan bisa mengatasinya 

sendiri dengan menggunakan APAR 

tanpa harus memanggil tim tanggap 

darurat,” ungkap Ismail. (rmt)

Dalam arahannya, Andri menerangkan 

cara-cara penggunaan APAR dan 

tahapan-tahapan penanggulangan 

bila terjadi bencana kebakaran. Salah 

satunya jika melihat adanya potensi 

kebakaran berupa kobaran api ringan, 

jangan langsung panik. Silahkan ambil 

APAR yang terdekat.

“Di DAHANA sendiri APAR telah 

disebar dibeberapa titik lokasi strategis 

dan mudah dijangkau. Bila APAR 

telah digunakan dan api mashi belum 

padam, segera hubungi tim tanggap 

darurat DAHANA. Infokan lokasi titik 

api secara jelas kepada tim tanggap 

darurat, tim tanggap darurat akan tiba 

dilokasi dalam waktu sekitar 3 menit 

untuk melakukan tahapan selanjutnya 

dalam memadamkan api,” terang Andri 

di depan para peserta pelatihan.

DAHANA Gelar Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran

Pelatihan penggunaan APAR ini program dari tim tanggap darurat yang bertujuan untuk memberikan wawasan 

kepada karyawan mengatasi kebakaran yang sifatnya kecil dengan menggunakan APAR.

Pengurus Koperasi KDS dalam rapat RKA

Salah seorang peserta pelatihan sedang melakukan 
praktek penggunaan APAR



T DAHANA (Persero) 

sebagai kiblat industri 

bahan peledak di Indonesia 

selalu menarik perhatian 

para praktisi yang bergelut 

di sektor bahan berenergi tinggi 

untuk menyambanginya. Tidak dapat 

dipungkiri, karena sampai dengan saat 

ini kawasan Energetic Material Center 

DAHANA yang berlokasi di Desa 

Sadawarna Kabupaten Subang adalah 

satu satunya kawasan terintegrasi 

yang menawarkan informasi seputaran 

bahan peledak.

Seperti halnya kali ini, dengan tajuk 

field trip, rombongan peserta program 

Pembinaan Keselamatan Pengelolaan 

Bahan Peledak Migas yang diadakan 

oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi 

datang menyambangi Kampus Dahana 

(21/11).  Dalam kunjungannya kali ini, 

jumlah peserta sebanyak 40 orang 
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"Kunjungan kali ini sebagai pengenalan 

lebih jauh mengenai bahan peledak 

khususnya bahan peledak di sektor 

migas, jadi tujuannya supaya para 

peserta tahu bagaimana proses 

pembuatan bahan peledak hingga 

tahapan-tahapan selanjutnya dari mulai 

persiapan hingga peledakan bahan 

peledak," ujar Rojak.

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) memiliki sektor usaha di 

pertambangan umum, kuari dan 

konstruksi, minyak dan gas serta 

pertahanan.  Dahana juga memiliki 

lini bisnis Explosives Manufacturing, 

Drilling & Blasting, Related Services dan 

Defence Related dengan menawarkan 

jasa peledakan terintegrasi dari mulai 

perizinan hingga pasca peledakan. 

(rmt)

yang berasal dari beberapa perusahaan 

pengelolaan minyak dan gas di 

Indonesia.

Agenda kali ini, para peserta 

mendapatkan pemaparan materi di 

Class Room Gedung Diklat DAHANA 

yang disampaikan oleh Manager 

Pengembangan Sistem, Ismail Kurbani 

dan juga berkesempatan mengunjungi 

kawasan area Ring 1 DAHANA untuk 

melihat produksi bahan peledak dan uji 

mutu bahan peledak.

Menurut Rojak, selaku pengelola 

Bimtek Pembinaan Keselamatan 

Pengelolaan Bahan Peledak Migas, 

kunjungan kali ini dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para petugas yang 

mengelola bahan peledak di lingkungan 

kegiatan minyak dan gas bumi.

Para Praktisi Migas Sambangi Kiblat 
Bahan Peledak Indonesia

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas yang 

mengelola bahan peledak di lingkungan kegiatan minyak dan gas bumi.

alam rangka meningkatkan 

kemampuan negosiasi dan 

strategi komunikasi dalam 

menghadapi konsumen, 

PT DAHANA (Persero) mengadakan 

pelatihan Improving Customer 

Relationship Through Effective 

Negotiation.  Pelatihan ini berlangsung 

selama dua hari dimulai pada 19 - 20 

November 2019 yang bekerja sama 

dengan MarkPlus.inc.

Ayudia Sasmaya Nazwar selaku 

panitia pelatihan menerangkan, jumlah 

peserta pelatihan negotiation skill kali 

ini sebanyak 23 orang peserta yang 

mewakili masing masing divisi.

Ayudia juga menambahkan, tujuan 

diadakan pelatihan ini untuk 

meningkatkan kemampuan negosiasi 

D taktik taktik negosiasi dan tahapan 

negosiasi mulai dari perencanaan 

sampai dengan kesepakatan,” 

ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Anita, peserta pelatihan negotiation 

skill dari Bagian Pelayanan Korporasi.

“Selain belajar teknik komunikasi dalam 

negosiasi, dalam pelatihan negotiation 

skill kali ini juga diajarkan cara untuk 

membaca karakteristik lawan bicara 

kita melalui gerak tubuh, gaya 

berpakaian, dan juga cara berbicara 

lawan bicara kita. Ini sangat bermanfaat 

sekali, semoga nantinya bisa digunakan 

dalam keseharian pekerjaan,” pungkad 

Anita. (rmt)

dan strategi komunikasi dalam 

menghadapi konsumen.

“Harapannya setelah mengikuti 

pelatihan negotiation skill, teknik 

negosiasi rekan rekan di DAHANA akan 

semakin meningkat dan makin percaya 

diri dalam melakukan negosiasi.  

Selain itu juga untuk meningkatkan 

stategi komunikasi untuk menghadapi 

konsumen nantinya,” ungkap Ayudia.

Novian Tiandini, salah satu peserta 

pelatihan negotiation skill membagikan 

pengalamannya selama mengikuti 

pelatihan negotiation skill ini. 

“Setelah mengikuti pelatihan 

negotiation skill ini, alhamdulillah 

banyak ilmu yang didapat. Diantaranya 

cara-cara dalam negosiasi, termasuk 

Dahana Bekali Karyawan Negotiation Skill

Dengan teknik negosiasi ini akan semakin meningkatkan skill dan makin percaya diri dalam 
melakukan negosiasi.



alam rangka memperluas 

pasar bahan peledak 

di bidang militer, PT 

DAHANA (Persero) yang 

tergabung dalam BUMN kluster 

BUMN Industri Pertahanan mengikuti 

kegiatan Defense & Security 2019.  

Pameran pertahanan internasional ini 

diselenggarakan pada 18 - 21 November 

2019, di Bangkok, Thailand.

Acara yang dihadiri oleh Menteri 

Pertahanan RI Prabowo Subianto 

bersama dengan para Menteri 

Pertahanan negara-negara lain ini 

menjadi ajang bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang militer untuk 

unjuk gigi dan menawarkan kepada 

dunia tentang kemajuan teknologi 

setiap negara. Tak terkecuali bagi PT 

DAHANA (Persero).

emasuki awal musim 

penghujan, area Kampus 

Dahana kembali menghijau. 

Beberapa sudut area 

taman yang semula menguning dan 

berguguran selama musim kemarau, 

kini kembali hijau dan bungapun 

bermekaran.

Menghijau dan berbunganya tanaman 

diikuti oleh fenomena munculnya 

ribuan kupu-kupu yang terbang dan 

hinggap di pepohonan taman Kampus 

Dahana.

Kupu-kupu yang muncul di pelataran 

taman Kampus Dahana ini adalah jenis 

kupu-kupu kecil berwarna kuning yang 

memiliki nama lain Eurema hecabe 

atau Common Grass Yellow yang 
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"Kami ingin memperkenalkan kepada 

dunia, Indonesia saat ini telah memiliki 

industri bahan peledak komersial dan 

militer yang sudah maju," ungkap Asep.

Dengan membawa mock up Mobile 

Manufacturing Truck, dummy bahan 

peledak serta marketing tools DAHAN, 

Asep berharap, kedepan DAHANA 

mampu lebih banyak mengekspor 

produk komersial dan militernya ke 

pasar global. Hal ini patut diapresiasi 

oleh segenap anak bangsa, selain 

alutsista seperti senjata, panser, tank. 

Indonesia kini turut mewarnai pasar 

militer dunia dengan bahan peledak 

karya anak bangsa. (yz)

Bagus buat foto-foto karena suasana 

taman yang hijau dan banyak bunga 

terus banyak kupu-kupu yang hinggap 

jadi makin indah tamannya," ujar Santi.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Ericka Noviananda. Menurutnya, 

kemunculan ribuan kupu-kupu ini 

menambah keindahan area Kampus 

Dahana. 

"Lingkungan Kampus Dahana jadi 

terlihat semakin asri dengan munculnya 

kupu-kupu yang terbang dan hinggap 

di taman Kampus Dahana. Jadi terlihat 

semakin alami dan membuktikan kalau 

Kampus Dahana itu ramah lingkungan", 

ujar Ericka. 

"Target DAHANA di pameran 

internasional seperti Defense & Security 

2019 ini merupakan bentuk penetrasi 

pasar global," ujar Asep Maskandar 

Sekretraris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero) yang menjadi bagian delegasi 

Dahana dalam event ini.

PT DAHANA (Persero) merupakan 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak. Sejak 

awal kelahiran DAHANA merupakan 

perusahaan yang dibidani oleh militer, 

tepatnya Angkatan Udara Republik 

Indonesia (kini TNI AU), dan kini 

DAHANA pun sudah memproduksi 

bahan peledak militer, beberapa 

diantaranya adalah Rhan 122 dan 140, 

Bomb P100 Live, Dayagel Sivor dan 

lain-lain.

biasa muncul ketika peralihan musim 

kemarau ke musim penghujan ketika 

sedang banyaknya bunga bermekaran.

Fenomena kemunculan ribuan 

kupu-kupu inipun menarik perhatian 

karyawan PT DAHANA (Persero) dan 

tamu yang berkunjung ke Kampus 

Dahana.

 

Seperti halnya Santi Listiyani, karyawan 

DAHANA yang keseharianya bertugas 

sebagai resepsioni di Kampus Dahana 

menyebutkan, kemunculan ribuan 

kupu-kupu berwarna kuning ini 

menambah keindahan Taman Kampus 

Dahana.

"Sekarang dihalaman kantor lagi 

banyak kupu-kupu, seneng lihatnya. 

Pacu Kinerja Ekspor, DAHANA Ikut Defense & 
Security 2019 Bangkok

Bunga Bermekaran, Kampus Dahana "Diserbu" 
Ribuan Kupu-Kupu

Bagi DAHANA, pameran ini sebagai upaya penetrasi pasar global untuk mengenalkan industri bahan peledak 

komersial dan militer ke pasar internasional.

Kupu-kupu kecil berwarna kuning ini memiliki nama lain Eurema hecabe atau Common Grass Yellow yang biasa muncul 

ketika peralihan musim kemarau ke musim penghujan.
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rogram Bina Lingkungan 

merupakan salah satu 

kegiatan yang rutin 

dilakukan perusahaan 

sebagai bentuk perhatian perusahaan 

terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar perusahaan.  Hal ini juga 

sebagai perwujudan dari tagline BUMN 

hadir untuk negeri.

Menurut Asep Dadang dari Unit PKBL, 

pada program Bina Lingkungan kali 

T DAHANA (Persero) 

secara khusus diundang 

oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang untuk 

menjadi pembicara dalam acara Gebyar 

CSR Kabupaten Subang Tahun 2019 

yang diadakan di Hotel Nalendra 

Subang (9/12).   

Acara Gebyar CSR Kabupaten Subang 

Tahun 2019 ini Dihadiri langsung oleh 

Bupati Subang, H. Ruhimat.  Dalam 

sambutanya, H. Ruhimat menyebutkan 

betapa pentingnya Program CSR 

Perusahaan sebagai elemen yang 

turut serta mempercepat proses 

pembangunan dan kemajuan suatu 

daerah.

"Untuk mendorong proses 

pembangunan yang lebih cepat 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Subang telah menerbitkan Peraturan 

Bupati Nomor 86 tahun 2019 tentang 

perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 

tahun 2017 tentang penyelenggaraan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan 

perusahaan,” ungkap H.Ruhimat dalam 

sambutannya.

Salah satu perubahan dalam peraturan 

bupati tersebut adalah hadirnya Forum 

CSR yang terdiri dari unsur perwakilan 

perusahaan, akademisi, tokoh 

masyarakat dan perangkat daerah yang 

membidangi perencanaan.  

H. Ruhimat menjelaskan, tujuan 

dibentuknya Forum CSR tersebut untuk 

memudahkan kolaborasi perusahaan 

dengan Pemerintah Kabupaten 

Subang sehingga diharapkan dapat 
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Penyerahan 1.000 bibit mangrove 

dilakukan secara simbolis kepada 

Kepala Desa Legon Wetan dan 

disaksikan langsung oleh Kepala Dinas 

Pariwisata Kabupaten Subang dan 

Camat Legon Kulon. Penyerahan ini 

dilaksanakan dalam acara Festival 

Pantai Pondok Puteri tanggal 10 

Nopember 2019 yang bertepatan 

dengan Hari Pahlawan.

Sarana Ibadah, pelestarian lingkungan 

dan Sosial Kemasyarakatan.

Selain itu, Eman pun menambahkan 

bahwa selain program CSR, DAHANA 

sendiri mempunyai program kemitraan 

untuk membantu berkembangnya 

pelaku usaha UMKM yang berada di 

Kabupaten Subang.

"Selain CSR, DAHANA juga mempunyai 

program kemitraan. Program ini adalah 

suatu program dimana DAHANA 

merangkul para pelaku usaha UMKM 

untuk menjadi mitra binaan DAHANA. 

Ada beberapa keuntungan bagi para 

pelaku usaha UMKM yang sudah 

menjadi mitra binaan DAHANA. 

Diantaranya adalah diberikan bantuan 

berupa pinjaman lunak yang bisa 

digunakan sebagai tambahan modal 

usaha yang mana besaran pinjamanya 

disesuaikan dengan kemampuan bayar 

para pelaku usaha UMKM,” pungkas 

Eman. (rmt)

ini DAHANA menyerahkan bantuan 

berupa 1.000 bibit mangrove sebagai 

usaha pelestarian kawasan pantai utara 

Kabupaten Subang.

"Pada program Bina Lingkungan kali 

ini DAHANA menyerahkan bantuan 

berupa 1.000 bibit mangrove sebagai 

upaya dalam pelestarian kawasan 

pantai utara Kabupaten Subang,” 

ungkap Asep.

mempercepat proses pembangunan 

daerah dengan lebih efisien dan tepat 

sasaran.

Pada kesempatan kali ini, Ketua PKBL 

PT DAHANA (Persero) Eman Suherman 

hadir sebagai wakil dari perusahaan 

untuk menjadi pembicara dalam acara 

tersebut.   Dalam pembahasannya, 

Eman berbagi pengalaman dengan 

para peserta yang mewakili beberapa 

perusahaan yang berada di Kabupaten 

Subang.

"DAHANA telah berkomitmen 

untuk menyalurkan sebagian besar 

dana CSR untuk dialokasikan di 

Kabupaten Subang sebagai bentuk 

tanggungjawab perusahaan untuk turut 

serta membangun kemajuan daerah 

Subang," ungkap Eman

Program CSR DAHANA ini meliputi 

beberapa aspek penting, diantaranya 

meliputi bantuan bidang pendidikan, 

kesehatan, Sarana Prasarana Umum, 

Lestarikan Kawasan Pantai Utara Subang, 
DAHANA “Tanam” 1.000 Bibit Mangrove

Success Story Dahana dalam Gebyar CSR 
Pemkab Subang 2019

Sebagai bentuk tanggung jawab PT DAHANA (Persero) dalam rangka turut serta menjaga lingkungan, 

DAHANA kembali menggulirkan program Bina Lingkungan melalui unit PKBL.

Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungan, PT DAHANA (Persero) melalui unit khusus PKBL secara rutin dan berkelanjutan membantu 

proses pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Subang.



ada, The Great Asia Afrika mengusung 

konsep budaya tujuh negara yang 

berada di Asia dan Afrika.

Disini terdapat miniature-miniatur 

landmark terkenal dari tujuh negara di 

asia dan afrika.  Tujuh negara tersebut 

adalah Indonesia, Jepang, India, Korea 

Selatan, Thailand, Afrika, dan Timur 

tengah.

Selain miniatur landmark, didalamnya 

pengunjung juga bisa menemukan 

cocok untuk dijadikan latar berswafoto 

dengan teman teman", ungkap Mia.

Harga tiket masuk The Great Asia 

Afrika sendiri sebesar Rp.50.000 per 

orang. Tiket tersebut sudah mencakup 

seluruh kawasan yang ada di The Great 

Asia Afrika.

The Great Asia Afrika sendiri beralamat 

lengkap di Jl. Raya Lembang - 

Bandung No 71, Lembang Kabupaten 

Bandung Barat.

awasan Bandung utara 

terkenal sebagai kawasan 

wisata yang menyimpan 

banyak destinasi wisata yang 

selalu menjadi sasaran wisatawan untuk 

mengisi hari liburnya.

Beberapa destinasi wisata dengan 

keunikan tersendiri selalu menjadi daya 

tarik baik wisatawan lokal maupun luar 

kota.  Mereka jauh-jauh sengaja datang 

untuk menghabiskan waktu dengan 

keluarga maupun orang terdekat.

makanan dan souvenir khas masing 

masing negara yang mengusung 

konsep budaya tujuh negara di benua 

Asia dan Afrika.

Disini terdapat miniatur landmark 

terkenal dari masing-masing negara 

seperti miniatur kampung tradisional 

Korea Selatan dan juga duplikat Kuil 

Shinto yang berada di Kyoto, Jepang.

Pengelola pun menyediakan tempat 

penyewaan pakaian tradisional 

sehingga pengunjung dibuat seperti 

sedang berada di negara asal landmark 

tersebut.

Menjelang musim libur akhir tahun ini, 

telah dibuka destinasi wisata baru yaitu 

The Great Asia Afrika yang terletak 

di Kawasan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat.

Setelah melakukan soft opening selama 

beberapa  pekan, The Great Asia Afrika 

resmi dibuka pada Minggu, 8 Desember 

2019.

Berbeda dengan destinasi wisata 

lainnya yang terlebih dahulu sudah 

Dengan berbagai latar bangunan yang 

unik, tempat ini sangat cocok untuk 

para wisatawan berswafoto bersama 

keluarga dan orang-orang terdekat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh 

Mia Yuniatty, wisatawan lokal asal 

Rancaekek, Kabupaten Bandung 

ini sengaja datang bersama rekan-

rekannya hanya untuk sekedar 

berswafoto ditempat ini.

"Tempatnya bagus, banyak bangunan 

ikonik yang dibuat sangat mirip 

dengan bangunan aslinya sehingga 

Melancong Ke Tujuh Negara di The Great Asia Afrika

K
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

alam rangka transfer 

pengetahuan antar 

generasi di tubuh 

perusahaan, Milenial DAHANA 

mendapatkan pembekalan dalam 

acara Coaching Clinic dengan tema 

"Tantangan DAHANA ke Depan".  

Acara ini yang diselenggarakan di 

Kantor Pusat Subang pada Selasa, 10 

Desember 2019 dan di Jakarta pada 11 

Desember 2019 ini dipimpin langsung 

oleh Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono.

Tantangan industri bahan peledak 

ke depan memiliki banyak rintangan, 

persaingan antar perusahaan, 

keberanian inovasi produk dan 

pelayanan, hingga kemampuan 

penetrasi pasar secara luas menjadi 

hal yang patut dihadapi dengan baik 

oleh generasi muda DAHANA. Budi 

menyampaikan bahwa DAHANA akan 

menjadi perusahaan besar, dan ini 

ari merupakan sebuah 

kegiatan yang telah ada 

sejak manusia diciptakan, 

dan dia menjadi salah 

satu cabang olahraga tertua di dunia. 

Seiring perkembangan zaman, manusia 

mulai dimanjakan oleh keberadaan alat 

transportasi, mulai dari penggunaan 

hewan hingga kendaraan modern 

seperti motor, mobil, kereta, pesawat, 

kapal, dan lain sebagainya. Keberadaan 

alat transportasi tersebut seringkali 

membuat manusia menjadi asing 

dengan kegiatan berlari.

Namun tidak bagi Teno Arief Prihanto, 

Asman Perencanaan dan Pengadaan 

Material PT DAHANA (Persero) ini 

sudah dua tahun aktif dalam olahraga 

lari. Sehari-hari, Teno menggunakan 

pagi hari sebelum berangkat ke kantor 

sebagai waktu jogging. Olahraga lari 

di pagi hari memiliki banyak manfaat, 

mulai dari menghasilkan hormone 

endorphin yang dapat melepas stress, 

membuat tubuh menjadi lebih segar 
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"Saya percaya, dengan kehadiran 

pabrik Amonium Nitrat (AN) posisi 

Dahana di industri bahan peledak akan 

semakin kuat," ujarnya optimis.

Budi pun berpesan kepada para 

Milenial di DAHANA untuk terus 

mengembangkan kemampuan diri.  

Menurutnya, generasi milenial harus 

terus mengembangkan kemampuan 

dan tidak bosan untuk berinovasi, 

karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

para karyawan milenial ini nantinya 

yang akan melanjutkan kepemimpinan 

di perusahaan. 

“Semoga salah satu diantara yang 

hadir pada saat ini bisa menjadi direksi 

dimasa yang akan datang. Perlu diingat 

bahwa karyamu adalah sejarahmu," 

pesan Budi diakhir materi yang 

disampaikan.

Sementara itu, menurut Ayudia 

Sasmaya selaku panitia, tujuan 

diadakan Coaching Clinic dengan 

direksi ini agar terjalin komunikasi 

antara milenial dan CEO sehingga 

milenial dapat dengan aktif menunjang 

visi misi perusahaan dan dapat terus 

termotivasi untuk mendukung Dahana 

menjadi lebih maju.

“Melalui kegiatan ini, visi misi dan arah 

perusahaan juga tersampaikan dengan 

jelas kepada karyawan.  Sehingga 

semua dapat seiring seirama dalam 

menuju target perusahaan,” pungkas 

Ayudia. (rmt)

Aktivitasnya berlari seringkali memiliki 

resiko cedera, termasuk pria alumni 

Institute Teknologi Sepuluh Nopember 

ini. Teno pernah mengalami cedera 

engkel pada saat mengikuti kegiatan 

Bandung100 Ultra 2019. Hingga kini 

cedera yang dideritanya masih terasa, 

namun hal itu tidak menyurutkan 

langkahnya untuk terus berlari dan 

berlari.

“Saya pernah cedera engkel yang 

masih terasa hingga sekarang, tapi saya 

akan tetap berlari,” ucap Teno.

Cedera merupakan hal yang seringkali 

dialami oleh para pelari, baik pemula 

maupun atlet profesional. Setidaknya, 

Dfile mencatat ada beberapa hal yang 

mesti diperhatikan sebelum berlari 

untuk menghindari cedera, seperti 

melakukan pemanasan, memilih 

sepatu dan pakaian yang tepat, hingga 

mempersiapkan tubuh dengan asupan 

gizi.

PT DAHANA (Persero) sebagai 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak memiliki 

kepedulian dengan kesehatan dan 

kebugaran karyawannya, hingga kini 

baik di Subang atau Kantor Jakarta, 

DAHANA memiliki komunitas lari 

dengan jadwal di Subang setiap Selasa 

sore, dan di Jakarta setiap Rabu sore.

Tahun depan, Teno berencana akan 

mengikuti beberapa kegiatan lari 

seperti mengikuti Bandung100 Ultra, 

ITB Ultra, dan NusantaRun Chapter 8. 

Lalu, kamu kapan mau ikut lomba lari? 

Bukan lari dari masalah kehidupan lho 

ya!

sangat bergantung pada kemampuan 

orang-orang yang ada di dalam 

perusahaan.

"DAHANA ini akan menjadi perusahaan 

besar, cepat atau lambatnya ditentukan 

oleh kita semua. Ibarat sebuah perahu 

dayung, ada yang sungguh-sungguh 

mendayung, ada yang pura-pura, 

bahkan ada yang membuatnya karam, 

ini semua mesti diatasi bersama, 

dengan rasa persahabatan yang 

hangat," ucap Budi.

Budi turut menjelaskan optimisme 

DAHANA akan menjadi besar ini 

bukan isapan jempol belaka, tapi 

karena ada yang DAHANA bidik dan 

kerjakan.  Project tersebut seperti 

pembangunan pabrik Amonium Nitrat 

yang rencananya akan selesai di 2022, 

pembangunan Electronic Detonator 

Plant yang akan selesai diakhir tahun 

2020, serta usaha-usaha lainnya.

dan bugar, hingga mencegah tubuh 

dari beragam penyakit.

“Saya biasa jogging pagi sebelum 

ngantor di Subang,” ujar Teno kepada 

Dfile.

Bukan hanya jogging pagi, Teno juga 

turut aktif dalam kegiatan komunitas 

lari, dan mengikuti kegiatan-kegiatan 

lari di beberapa tempat. Terhitung 

Jakarta Marathon 2018; Virgin Full 

Marathon, Bandung100 Ultra 2019: 

Ultra Trail Run, hingga NusantaRun 

Chapter 7 2019; sebuah ajang lari 

amal untuk pelajar-atlit penyandang 

disabilitas dari Wonogiri-Ponorogo. 

Menurutnya berlari dapat membuat 

dirinya mengeksplore tempat-tempat 

baru, teman, dan pengalaman baru.

“Seperti di NusantaRun, pelari tidak 

hanya harus berlari. Tapi juga mencari 

donasi dengan jumlah yang telah 

ditentukan. Gagal memenuhi jumlah 

tersebut, berarti tidak bisa start,” kata 

Teno. 

Coaching Clinic ala Milenial Dahana
Teno, Karyawan DAHANA yang Hobi Lari

Teno Arief Prihanto

Acara ini bertujuan menjalin komunikasi antara milenial dan CEO sehingga milenial dapat 

dengan aktif menunjang visi misi perusahaan dan dapat terus termotivasi untuk mendukung 

Dahana menjadi lebih maju.



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.


