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Daftar Isi

PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero), PT Industri Nuklir Indonesia 

(Persero), PT Len Industri (Persero), 

PT Pal Indonesia (Persero) dan PT 

Pindad (Persero) menandatangani 

nota kesepahaman kerja sama dalam 

bidang keamanan siber dengan BSSN 

yang juga disaksikan oleh Asdep PISM 

Kementerian BUMN RI Heri Purnomo.

Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono hadir dan 

menandatangani langsung nota 

kesepahaman bersama direksi BUMN 

NDHI lainnya.  Sementara itu, pada sesi 

berikutnya Sekretaris Perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar 

menjadi salah satu panelis dalam acara 

Focus Group Discussion dalam BSSN 

- NDHI Colaboration Meeting yang 

dilaksanakan ditempat yang sama. 

(rmt)

alam rangka meningkatkan 

kemampuan keamanan dalam 

bidang siber, perusahaan 

BUMN yang tergabung 

dalam kluster National Defence and 

Hightech Industries (NDHI)  menjalin 

kerja sama dengan Badan Siber dan 

Sandi Negara (BSSN).  Kerja sama ini 

ditandai dengan penandatanganan 

nota kesepahaman yang dilangsungkan 

pada Senin, 28 Oktober 2019 di Hotel 

Savoy Homann, Bandung.

Sekretaris perusahaan PT DAHANA 

(Persero) Asep Maskandar 

menjelaskan, nota kesepahaman ini 

bertujuan untuk kerja sama yang saling 

menguntungkan dibidang keamanan 

siber.

“Nota kesepahaman ini bertujuan 

untuk mewujudkan efektifitas kerja, 

pola kerja terpadu, terarah dan 

berkesinambungan dalam rangka 

mewujudkan keamanan siber nasional,” 

ungkap Asep Maskandar disela-sela 

acara.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Akhmad Toha, S.AP, Deputi Bidang 

Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara. 

“Tujuan kerja sama ini dalam rangka 

memperkuat kekuatan keamanan 

siber untuk membangun teknologi 

yang aman sehingga mengurangi 

ketergantungan dari luar negeri.

Dalam kesempatan ini, 7 perusahaan 

BUMN yang tergabung dalam kluster 

NDHI, yaitu PT DAHANA (Persero), 

PT Dirgantara Indonesia (Persero), 

Tujuan kerja sama ini dalam rangka memperkuat kekuatan keamanan siber untuk 
membangun teknologi yang aman sehingga mengurangi ketergantungan dari 
luar negeri.
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Laporan Utama

membawa berkah tersendiri.  DAHANA 

dengan berbagai pengalamannya di 

sektor kuari dan konstruksi seperti 

pembangunan Jalan Tol Sumatera, 

Kereta Cepat Jakarta - Bandung, 

dan banyak proyek lain membuatnya 

optimis mampu memenangkan 30% 

market share dari proyek infrastruktur 

yang dikerjakan oleh BUMN karya.

“Inovasi DAHANA di bidang peledakan 

mempunyai manfaat yang besar pada 

sektor konstruksi.  Selama ini inovasi 

teknologi masih berpusat pada produk-

produk pembangunan dan melupakan 

rantai pasok seperti bahan peledak,” 

ungkap Bambang Agung.

Total Explosives Solution

Industri bahan peledak menawarkan 

medan yang kompetitif bagi para 

pelakunya.  Inovasi menjadi kata kunci 

untuk terus memenangkan persaingan 

dalam industri ini.  Dengan beragam 

sektor pengguna, bisnis bahan peledak 

terus berkembang.  Di sini lain, 

kreativitas industri semakin dituntut 

untuk menyelesaikan tantangan-

tantangan baru dalam teknologi 

peledakan, seperti kecepatan dan 

akurasi, serta keamanan selama operasi 

peledakan.

PT DAHANA (Persero) sebagai 

perusahaan pelat merah di bidang 

bahan peledak, melayani peledakan di 

sektor pertambangan umum seperti 

pertambangan batubara, emas dan 

nikel. Sektor kuari seperti semen 

dan granit, sektor konstruksi seperti 

pembuatan terowongan, cut and fill, 

dan penghancuran bangunan.  Sektor 

minyak dan gas melayani bahan 

peledak untuk kegiatan perforasi 

dan eksploitasi migas serta sektor 

pertahanan berupa peyediaan bom 

pesawat, roket dan bahan peledak 

pertahanan lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang 

menjadi prioritas pemerintah dalam 

rangka percepatan, pemerataan, dan 

memajukan kesejahteraan umum 

melakukan konstruksi terowongan yang 

berada di kawasan Jawa Barat dan 

ditargetkan selesai pada awal tahun 

2021.

"Proyek blasting ini sangat bermanfaat 

bagi DAHANA, karena dapat 

meningkatkan service level di sektor 

pekerjaan konstruksi, serta sebagai 

insan DAHANA, secara nyata dapat 

berbangga karena turut berpartisipasi 

mensukseskan proyek negara di 

wilayah Jabar," ungkap Agung.

Sebelumnya, DAHANA sudah 

melakukan pekerjaan drilling dan 

blasting di empat proyek tunneling, 

dan berharap agar dapat menerapkan 

aplikasi blasting dengan menggunakan 

teknologi bahan peledak yang lebih 

tinggi, dan biaya yang masih bersaing 

nilai ekonominya.

engan Bahagia, sebelum 

matahari menjulang ke 

tengah-tengah langit 

Bandung, PT DAHANA (Persero) 

memulai blasting perdana dengan 

bahan peledak yang diproduksi oleh 

Energetic Material Center (EMC), 

Subang.  Bukan di pertambangan, 

kali ini blasting diaplikasikan pada 

proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 

blasting dilakukan di Tunnel #11, Tipar 

Timur,  Desa Laksana Mekar, Kec. 

Padalarang, Bandung Barat pada 

Selasa, 24 September 2019.

Perusahaan plat merah yang telah teruji 

di industri bahan peledak ini dipercaya 

menjadi Kontraktor Blasting Services 

oleh China Railway Engineering Group 

Ltd. (CREC) selaku pemegang proyek. 

Sebelum Blasting, CREC melakukan 

doa-doa menurut kepercayaannya 

yaitu pemotongan hewan dan 

peledakan petasan, biasanya CREC 

menggunakan babi pada prosesi 

upacara sebelum pengerjaan blasting, 

namun karena menghormati warga 

setempat, akhirnya diputuskan 

penggantian hewan berupa seekor 

kambing.

"Sebelum blasting, ada upacara 

kepercayaan China, mereka memotong 

seekor kambing lalu meledakkan 

petasan yang dipasang di becho," ujar 

Yondra Feta Erizal, Superintendent 

Operasi Divisi Kuari & Konstruksi PT 

DAHANA (Persero).

Keikutsertaan DAHANA pada proyek 

pembangunan nasional menurut 

Direktur Operasi PT DAHANA 

(Persero) Bambang Agung merupakan 

suatu kebanggaan dan kebahagiaan 

tersendiri. Rencananya DAHANA akan 

Dahana Lakukan First Blasting Proyek 
Kereta Cepat Jakarta – Bandung

D

Di sektor konstruksi, DAHANA memberikan layanan untuk peledakan jenis bench blasting, trench blasting, 

tunnelling, underwater blasting, dan building demolition.
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menjadi batu loncatan bagi industri 

pertambangan untuk semakin besar 

dan maju.

Seperti yang dilakukan oleh Manager 

Hubungan Pelanggan Divisi Tambang 

Umum PT DAHANA (Persero) Ryan 

Noverie P. memulai penjajakkan bisnis 

dengan beberapa calon konsumen 

yang hadir di lokasi pameran.

engunjung silih berganti 

mendatangi booth DAHANA 

yang terletak di Hall A 

1013 pada pameran Mining 

Indonesia 2019, yang diselenggarakan 

oleh Pamerindo Indonesia. Pameran 

industri pertambangan terbesar se-Asia 

ini berlangsung pada 18-21 September 

2019, di Jakarta International Expo 

Kemayoran, Jakarta.

Mining Indonesia 2019 merupakan 

pameran peralatan pertambangan 

terlengkap se-Asia Tenggara, yang 

menghadirkan para pengambil 

kebijakan, importir besar, distributor, 

dan agen di industri pertambangan, 

pada pameran sebelumnya Mining 

Indonesia menghadirkan 16,800 

peserta dari 29 Negara, dengan 

itu Mining Indonesia diharapkan 

Pengunjung Ramaikan Booth DAHANA di Mining Indonesia 2019

P

Pameran pemasaran ini menjadi ajang menjaring konsumen baru dan memperkenalkan perkembangan produk 

dan layanan terkini dari DAHANA.

produk-produk terbaik yang dimiliki 

DAHANA seperti Mobile Manufacturing 

Truck (MMT), Dabex, Dayagel Series, 

dan aksesoris peledak.

Pada hari pertama pameran, Booth 

DAHANA tak pernah sepi pengunjung.  

"Semoga dengan ramainya pengunjung 

akan banyak pula kesepakatan-

kesepakatan bisnis baru yang 

menguntungkan bagi DAHANA dalam 

rangka Serving The Nation Better," 

harap Ryan. (Yz)

Selain itu, booth DAHANA juga 

dikunjungi oleh kalangan pelajar, 

dari tingkat sekolah ada SMKN 1 

Padaherang, Pangandaran dan 

dari tingkat Perguruan Tinggi ada 

mahasiswa Institut Teknologi Bandung 

(ITB). Keduanya hendak mengadakan 

kerjasama dengan perusahaan plat 

merah yang bergerak di industri bahan 

peledak ini. Mereka dilayani dengan 

baik oleh Tim Humas DAHANA.

"Kami tahu bahwa PT DAHANA 

(Persero) merupakan perusahaan yang 

bergerak juga di pertambangan, oleh 

sebab itu kami hendak mengadakan 

kerjasama di bidang pengenalan 

alat pertambangan dan kalau bisa 

DAHANA menjadi tempat siswa kami 

melaksanakan PKL," ujar Wiranto 

perwakilan SMKN 1 Padaherang.

Tak lupa, para konsumen yang selama 

ini telah menjalin kerjasama turut 

mengunjungi DAHANA di acara 

Mining Indonesia 2019, dan tentu 

pengunjung umum lainnya. Para pegiat 

pertambangan ini disuguhkan dengan 



ini diberangkatkan dari Subang 

sore menjelang malam, Selasa, 24 

September 2019. Bahan peledak emulsi 

ini membuktikan bahwa produk anak 

bangsa sangat dibutuhkan pasar 

internasional.

"Kami berharap ada pembelian lanjutan 
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Kabar dari SITE

"Selain itu, bukti bahwa produk bahan 

peledak DAHANA diakui kualitasnya 

oleh pengguna bahan peledak di 

Australia dan juga menunjukan bahwa 

DAHANA memiliki standar produk dan 

standar packaging yang memenuhi 

standar internasional untuk barang 

ekspor," kata Bambang Agung.

Bahan peledak yang diproduksi 

dengan teknologi canggih DAHANA 

di Energetic Material Center (EMC) 

semakin membesar dan akhirnya 

membuat bangga Bangsa Indonesia 

pada umumnya dan insan DAHANA 

khususnya, "Sudah saatnya produk 

dan jasa peledak kita dapat berbicara 

banyak di kancah internasional," 

harapnya.

etelah sukses mengekspor 

37.500 Kg bahan peledak 

berjenis Cartridge Emulsion 

pada Maret lalu, kini PT 

DAHANA (Persero) melakukan 

shipment kedua pada tahun 2019 

dengan mengirim 86.000 Kg atau 

setara delapan kontainer Cartridge 

Emulsion ke Johnex Explosives 

Australia.  Pengiriman bahan peledak 

ini melalui pelabuhan internasional 

Tanjung Priok, Jakarta, 25 September 

2019.

Pengiriminan ekspor bahan peledak 

keluar negeri dapat meningkatkan 

devisa negara sekaligus menjaga 

keseimbangan neraca antar negara. 

Menurut Bambang Agung, Direktur 

Operasi PT DAHANA (Persero), 

shipment kedua ini adalah bukti dan 

wujud kepercayaan konsumen kepada 

DAHANA karena pembelian yang 

dilakukan pihak Australia semakin 

meningkat.

oleh Johnex Explosive untuk produk 

bahan peledak emulsi kami, juga 

peluang memasarkan asesoris peledak 

lainnya seperti non elektrik detonator," 

tambahnya.

Agung berharap perjalanan bahan 

peledak karya dalam negeri ini 

DAHANA Kembali Ekspor Bahan Peledak ke Australia, 
Kali Ini Lebih Banyak

S

Selain produk bahan peledak emulsi, DAHANA juga memiliki peluang memasarkan asesoris peledak lainnya 

seperti non elektrik detonator.



10 11D File Edisi 97 September 2019 D File Edisi 97 September 2019

Liputan

ampus Dahana kembali 

menerima kunjungan 

tamu.  Kali ini, Satuan 

Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas 

Bumi (SKKMIGAS) Perwakilan Jawa, 

Bali, Nusa Tenggara (JABANUSA) 

bertandang ke produsen bahan 

peledak pada Jumat, 27 September 

2019.

Rombongan yang berjumlah sekitar 50 

orang ini diterima langsung di Lobby 

Utama Gedung Sekretariat Kampus 

DAHANA oleh GM Divisi Minyak & 

Gas PT DAHANA (Persero) Yusep 

Nugraha.  Dalam sambutannya, Yusep 

menyampaikan selamat datang di 

DAHANA kepada para rombongan 

yang merupakan perwakilan dari 

SKKMIGAS JABANUSA.

"Selamat datang kepada rombongan 

SKKMIGAS perwakilan JABANUSA ke 

DAHANA,semoga pada kesempatan 

ini bisa menjadi ajang tukar informasi 

guna mendukung kegiatan usaha 

dilapangan,” ungkap Yusep Nugraha.

K

gudang dan fasilitas yang DAHANA 

Miliki,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Kepala Perwakilan SKKMIGAS 

JABANUSA, Nurwahidi. Ditemui disela 

sela kunjungan, Nurwahidi mengatakan 

bahwa kunjungan perwakilan 

SKKMIGAS JABANUSA ke DAHANA ini 

dalam rangka memberikan pemahaman 

tentang bahan peledak yang digunakan 

di industri minyak dan gas, baik itu 

tentang pengadaannya maupun 

pengelolaannya.

"Semoga setelah kunjungan ke 

DAHANA ini bisa memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai 

bahan peledak terutama bahan peledak 

komersil yang biasa digunakan dalam 

industri Migas. Karena perlu diketahui, 

bahwa bahan peledak ini merupakan 

komponen penting dalam kegiatan 

usaha Migas,” harap Nurwahidi. (rmt)

Yusep juga menjelaskan, kunjungan 

SKKMIGAS Perwakilan JABANUSA 

ke DAHANA ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai 

DAHANA secara keseluruhan. 

"Tujuan mereka ingin mengetahui lebih 

jauh tentang DAHANA, makanya kita 

ajak berkeliling untuk melihat pabrik, 

Dalami Bahan Peledak, SKKMIGAS JABANUSA
Bertandang ke Kampus Dahana

Kunjungan ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan mengenai bahan peledak dalam industry Migas. 

Bahan peledak merupakan komponen penting dalam kegiatan usaha Migas.

eserta Pelatihan Juru Ledak 

(KJL) Kelas 1 yang digelar 

oleh Pusat Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

(PPSDM) Geologi Mineral dan 

Batubara (Geominerba) Kementerian 

ESDM mengunjungi Kampus Dahana.  

Kunjungan ini rutin dilakukan, peserta 

selalu diajak untuk mengunjungi 

perusahaan penghasil bahan peledak 

milik negara, PT DAHANA (Persero).

Seperti yang dilakukan pada Kamis, 

27 September 2019 para peserta KJL 

Kelas 1 yang berjumlah 8 orang ini 

berkunjung ke area Energetic Material 

Center DAHANA yang berlokasi di 

Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo 

Kabupaten Subang.

Asep anwar, salah seorang perwakilan 

dari penyelenggara yang turut hadir 

mendampingi peserta KJL menjelaskan 

bahwa kunjungan peserta KJL ke 

DAHANA ini merupakan ajang praktek 

lapangan Kursus Juru Ledak.

P
peledak itu seperti apa," ujar Cecep 

lebih lanjut.

Setelah mendapatkan pemaparan 

materi tentang bahan peledak komersil 

yang disampaikan oleh Anggaria 

Maharani, Manager rekayasa dan 

Aplikasi Handak Komersial DAHANA, 

para peserta KJL diberikan ijin untuk 

memasuki area Ring 1 kawasan 

Energetic Material Center.  Mereka 

mengunjungi Pabrik Detonator Non 

Elektrik DAHANA.  Di sini, para peserta 

mendapatkan penjelasan tentang 

cara merangkai dan menyambungkan 

detonator non elektrik ke bahan 

peledak.

Setelah mengunjungi Pabrik Detonator 

Non Elektrik DAHANA, para peserta 

juga diajak ke area Uji Mutu untuk 

melihat langsung proses uji mutu 

bahan peledak yang diproduksi oleh 

DAHANA. (rmt)

"Sengaja kita ajak ke DAHANA para 

peserta KJL ini, sebagai praktek 

lapangan karena sebelumnya selama 

2 minggu mereka sudah belajar 

teori di kelas.  Hari ini kita bawa ke 

DAHANA agar bisa melihat langsung 

dan mendapat materi yang lebih jelas 

mengenai bahan peledak khususnya 

bahan peledak komersil yang biasa 

digunakan di lapangan," terang Asep 

Anwar.

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Cecep Ahmad Fauzi dari Unit Kerja 

Pelayanan SDM PT DAHANA (Persero). 

Para peserta difasilitasi untuk praktek 

di lapangan supaya lebih memahami 

tentang karakteristik bahan peledak itu 

sendiri.

"Para peserta kan ingin mempraktekan 

teori yang mereka dapatkan 

sebelumnya di kelas. Jadi DAHANA 

fasilitasi para peserta agar tahu proses 

pembuatan dan peledakan bahan 

Peserta KJL Kelas 1 Praktek Peledakan di Dahana

Kunjungan ini untuk mempraktekan teori yang didapatkan di kelas. Peserta berkunjung ke area Ring I salah satunya 

mengunjungi Pabrik Detonator Non Elektrik.
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adalah siswa TNI yang baru saja lulus 

dalam penggemblengan Kopassus dan 

telah meraih baret merah.

“Mereka ini, siswa Kopassus angkatan 

103 yang baru saja lulus.  Sebelum 

ditugaskan di Kesatuan, mereka 

harus mengikuti pendidikan spesialis.  

Yang datang ke DAHANA sekarang 

ini khusus spesialis demolisi yang 

berjumlah 25 orang siswa,”  ungkap 

Hermansyah.

Hermansyah juga berharap, setelah 

kunjungan ke DAHANA ini para siswa 

bisa lebih memahami mengenai bahan 

peledak dan jenis jenisnya.

“Sebelumnya, di Basis mereka sudah 

mendapat pendidikan, tapi untuk 

bahan peledak masih sepintas, karena 

itu kami kesini agar siswa lebih paham,” 

pungkas Hermansyah. (rmt)

awasan Energetic Material 

Center PT DAHANA 

(Persero) merupakan sebuah 

kawasan yang menawarkan 

informasi terkait bahan peledak 

terintegrasi yang terbesar dan satu 

satunya di indonesia hingga saat ini.  

Oleh karena itu,kawasan ini seolah-

olah memiliki magnet tersendiri untuk 

menarik para praktisi yang bergelut 

di bidang bahan peledak untuk 

menyambanginya.

Seperti halnya kali ini, DAHANA 

kembali mendapatkan kunjungan dari 

siswa Pusat Pendidikan dan Latihan 

(Pusdiklat) Kopassus Batu Jajar, 

Bandung.  Kunjungan dilaksanakan 

pada Selasa, 24 September 2019. 

Rombongan diterima oleh Manager 

Humas & Kelembagaan PT DAHANA 

(Persero) Juli Jajuli.  Setelah 

mendapatkan penjelasan tentang 

Energetic Material Center (EMC), 

selanjutnya para siswa Pusdiklatpassus 

mendapat penjelasan mengenai bahan 

peledak dari Akhryan Eka Putra dari 

bagian Pengembangan Produk Militer 

PT DAHANA (Persero).

Selain mendapatkan pemaparan materi 

mengenai bahan peledak, para siswa 

pun berkesempatan untuk berkeliling 

memasuki Area Ring 1 DAHANA 

untuk melihat langsung proses 

produksi bahan peledak itu sendiri.  

Pada kesempatan kali ini, para siswa 

mengunjungi Pabrik Detonator Non 

Elektrik dan Pabrik Cartridge Emulsion.

Kapten Inf Hermansyah selaku tim 

pendamping dari Pusdiklatpassus 

dalam sambutannya mengucapkan 

terima kasih kepada DAHANA karena 

sudah menerima dan mengijinkan 

para siswa Pusdiklatpassus untuk 

berkunjung ke DAHANA.  Siswa yang 

tengah berkunjung  ke DAHANA ini 

Perdalam Demolisi, Siswa Kopassus Kunjungi 
Kampus Dahana

K

awasan Energetic Material 

kembali mendapat 

kunjungan tamu dari 

peserta kursus Bimtek 

Migas yang diselenggarakan oleh 

Koperasi Prima Daya Migas (KPDM). 

Kunjungan ini dilaksanakan pada Kamis, 

19 September 2019.

Dalam kunjungannya kali ini, jumlah 

peserta sebanyak 35 orang mewakili 

beberapa perusahaan yang bergerak 

dibidang industri minyak dan 

gas. Peserta mendapatkan materi 

pengenalan bahan peledak di Class 

Room Gedung Diklat Kampus Dahana 

dan dilanjutkan dengan plant tour ke 

Kawasan Ring I Energetic Material 

Center DAHANA.

“Kunjungan ini rutin dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para petugas yang 

K
Sebelumnya saya sudah pernah ke 

DAHANA karena perusahaan tempat 

saya bekerja pun menggunakan produk 

dari DAHANA,” ungkapnya.

Sebagai warga negara Indonesia, Agus 

pun merasa bangga bahwa Indonesia 

telah mampu memproduksi bahan 

peledak sendiri, khususnya bahan 

peledak untuk migas.

"Sebagai anak bangsa saya bangga 

ada perusahaan nasional yang bisa 

membuat bahan peledak sendiri.  

Jadi kita tidak perlu lagi impor dari 

luar untuk bahan peledak.  Malahan 

kita sudah bisa ekspor dan bersaing 

dengan perusahaan internasional. 

Semoga DAHANA bisa menjadi lebih 

baik lagi dan terus mengembangkan 

inovasi dan teknologi bahan peledak 

khususnya bahan peledak untuk 

migas," ujar Agus berharap. (rmt)

mengelola bahan peledak di lingkungan 

kegiatan minyak dan gas bumi,” ujar 

Eka, koordinator kunjungan dari 

Koperasi Prima Daya Migas (KPDM).

Selain mendapatkan pemaparan teori, 

peserta mendapat kesempatan melihat 

langsung proses produksi bahan 

peledak, salah satunya berkunjung ke 

Pabrik Cartridge Emulsion.   Pabrik 

bahan peledak ini biasa digunakan 

dalam tambang migas dengan brand 

Dayagel Seismic.  Dalam kunjungan ini 

pun peserta diajak untuk menyaksikan 

langsung proses uji mutu peledakan 

bahan peledak di bunker DAHANA.

Agus Sutarno, salah satu peserta 

kursus Bimtek Migas menuturkan 

bahwa kunjungannya kali ini merupakan 

kunjungan yang kedua kalinya ke 

DAHANA. "Ini kunjungan yang kedua 

kalinya bagi saya ke DAHANA.  

Petugas Pegelola Bahan Peledak Migas Kunjungi Dahana

Kunjungan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas yang mengelola bahan peledak di 

lingkungan kegiatan minyak dan gas bumi.

Siswa yang berkunjung  ke DAHANA ini adalah siswa TNI yang baru saja lulus dalam penggemblengan Kopassus dan 

telah meraih baret merah.



im Interkem Kementerian 

Pertahanan RI melakukan 

kunjungan ke Kampus 

Dahana yang berada di 

area Energetic Material 

Center (EMC) yang berlokasi di subang, 

Jawa Barat.  Kunjungan ini dilaksanakan 

pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Tim rombongan yang berjumlah 5 

orang ini diterima oleh Deputi Direktur 

Perencanaan Perusahaan & Logistik, 

Rina Erita dan Senior Manager Sistem 

Logistik Ruslan.  Selain melakukan 

diskusi di Kampus DAHANA, team juga 

mengunjungi area ring 1 DAHANA .

Kunjungan interkem kali ini untuk 

melaksanakan pengecekan secara 

langsung di lapangan fasilitas produksi 

DAHANA secara terkoordinir, terpadu 

dan terencana.

"Kunjungan kali ini melakukan 

pengecekan dan inspeksi langsung 

ke Gudang Bahan Peledak DAHANA.  
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Liputan

T
Pembangunan EMC ini merupakan 

hasil sinergi BUMN dengan lead PT 

PP (Persero) sebagai kontraktor 

yang ditunjuk dengan PT Bina Karya 

(Persero) dan PT BNI (Persero) Tbk 

serta PT Telkom (Persero) Tbk. 

Kawasan EMC terbagi menjadi 

beberapa zona dan menaungi berbagai 

fasilitas, termasuk pusat penelitian 

dan pengembangan, pabrik (termasuk 

pabrik emulsion, pabrik detonator, 

pabrik DANFO, Booster dan pabrik 

Shaped Charges), gudang berikat, 

laboratorium, pusat pelatihan, dan 

fasilitas pendukung lainnya.

Di komplek EMC juga tersedia area uji 

coba bahan peledak yang mumpuni 

dan berstandar internasional baik 

untuk uji coba maupun pemusnahan 

bahan peledak. Sehingga diharapkan 

dapat mencetak para profesional yang 

kompeten di bidang bahan peledak 

dan bahan berenergi tinggi lainnya. 

(rmt)

Baik itu gudang bahan baku maupun 

gudang penyimpanan hasil produksi 

dari DAHANA.  Selain ke Gudang, tadi 

juga kita melakukan pengecekan ke 

pabrik, laboratorium, tempat uji coba 

mutu dan unit Damkar DAHANA," ujar 

Rina Erina menerangkan.  

Sebagaimana diketahui, DAHANA 

membangun Energetic Material Center 

(EMC) sebagai pusat penelitian, 

pengembangan dan produksi bahan-

bahan berenergi tinggi dan teknologi 

terkait lainnya yang terdepan se-Asia 

Tenggara.

Dilandasi dengan budaya inovasi, 

pengabdian dan kesempurnaan 

DAHANA, EMC mendorong 

kemampuan Perusahaan dalam 

penguasaan dan pengembangan 

teknologi secara mandiri, 

pengembangan kualitas SDM, dan 

peningkatan pelayanan kepada 

pelanggan.

Tim Interkem Kemhan Kunjungi Kampus Dahana

Di komplek EMC juga tersedia area uji coba bahan peledak yang mumpuni dan 

berstandar internasional baik untuk uji coba maupun pemusnahan bahan peledak.

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 ini (26/9), 

puluhan prajurit TNI Angkatan Darat 

mengunjungi Kampus Dahana.  Para 

prajurit TNI AD ini merupakan siswa 

Pendidikan Bintara Munisi (Dikba Mu) 

E
komposisinya,” ungkap Sahala Harahap.

Bertempat di ruang Classroom 

Kampsu 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)

yang tengah mengikuti pelatihan yang 

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 2 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 

Siswa Pendidikan Bintara Munisi Kunjungi 
Kampus Dahana
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.



awasan Energetic Material 

kembali mendapat 

kunjungan tamu dari peserta 

kursus Bimtek Migas yang 

diselenggarakan oleh Koperasi Prima 

Daya Migas (KPDM). Kunjungan 

ini dilaksanakan pada Kamis, 19 

September 2019.  

Pada kunjungannya kali ini, jumlah 

peserta sebanyak 35 orang peserta 

yang mewakili beberapa perusahaan 

yang bergerak dibidang industri minyak 

dan gas. Peserta mendapatkan materi 

pengenalan bahan peledak di Class 

Room Gedung Diklat Kampus Dahana 

dan dilanjutkan dengan plant tour ke 

Kawasan Ring I Energetic Material 

Center DAHANA.

“Kunjungan ini rutin dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan para petugas yang 

mengelola bahan peledak di lingkungan 

uari merupakan sektor 

usaha yang digeluti PT 

DAHANA (Persero).  Di 

sektor ini, tambang kuari 

yang memproduksi semen menjadi 

pelanggan utama bahan peledak 

DAHANA.  Bahan peledak digunakan 

untuk menghancurkan batuan kapur 

yang merupakan material semen 

sehingga memiliki ukuran yang mudah 

untuk dioleh dalam proses berikutnya.

Salah satu pelanggan bahan peledak 

di sektor ini adalah PT Semen Tonasa.  

Perusahaan semen yang berada di 

Sulawesi ini telah lama menggunakan 

bahan peledak dan jasa peledakan 

DAHANA.  Untuk memastikan kesiapan 

bahan peledak yang akan dikirim, Tim 
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Liputan

K

K

DAHANA karena perusahaan tempat 

saya bekerja pun menggunakan produk 

dari DAHANA,” ungkapnya.

Sebagai warga negara Indonesia, Agus 

pun merasa bangga bahwa Indonesia 

telah mampu memproduksi bahan 

peledak sendiri, khususnya bahan 

peledak untuk migas.

"Sebagai anak bangsa saya bangga 

ada perusahaan nasional yang bisa 

membuat bahan peledak sendiri.  

Jadi kita tidak perlu lagi impor dari 

luar untuk bahan peledak.  Malahan 

kita sudah bisa ekspor dan bersaing 

dengan perusahaan internasional. 

Semoga DAHANA bisa menjadi lebih 

baik lagi dan terus mengembangkan 

inovasi dan teknologi bahan peledak 

khususnya bahan peledak untuk 

migas," ujar Agus berharap. (rmt)

merupakan kegiatan rutin dalam rangka 

inspeksi kesiapan bahan peledak.

"Ini kegiatan rutin mereka dalam rangka 

inspeksi kesiapan bahan peledak yang 

mereka pesan dari DAHAN.  Jadi 

kita ajak  ke DAHANA untuk melihat 

dan mengecek langsung kondisi dan 

kesiapan bahan peledak yang akan 

mereka gunakan,” terang Aep.

Selain melakukan pengecekan langsung 

ke gudang bahan peledak, rombongan 

pun diajak berkeliling ke Area Ring 

1 DAHANA dan turun di Pabrik 

Detonator Non Elektrik untuk melihat 

proses berlangsungnya produksi 

Dayadet Non Elektrik. (rmt)

kegiatan minyak dan gas bumi,” ujar 

Eka, koordinator kunjungan dari 

Koperasi Prima Daya Migas (KPDM).

Selain mendapatkan pemaparan teori, 

peserta mendapat kesempatan melihat 

langsung proses produksi bahan 

peledak, salah satunya berkunjung ke 

Pabrik Cartridge Emulsion.   Pabrik 

bahan peledak ini biasa digunakan 

dalam tambang migas dengan brand 

Dayagel Seismic.  Dalam kunjungan ini 

pun peserta diajak untuk menyaksikan 

langsung proses uji mutu peledakan 

bahan peledak di bunker DAHANA.

Agus Sutarno, salah satu peserta 

kursus Bimtek Migas menuturkan 

bahwa kunjungannya kali ini merupakan 

kunjungan yang kedua kalinya ke 

DAHANA. "Ini kunjungan yang kedua 

kalinya bagi saya ke DAHANA.  

Sebelumnya saya sudah pernah ke 

PT Semen Tonasa melakukan inspeksi 

rutin.  Seperti halnya kunjungan yang 

dilaksanakan ke Kampus Dahana pada 

Jumat, 20 September 2019.

Rombongan berjumlah tiga orang ini 

diterima langsung di Lobby Gedung 

Sekretariat KAMPUS DAHANA untuk 

menerima penjelasan maket area 

EMC DAHANA serta produk yang 

disampaikan oleh Manager Humas dan 

Kelembagaan PT DAHANA (Persero) 

Juli Jajuli.

Aep Saepudin, Senior Manager 

Pendukung Divisi Kuari & Kontruksi PT 

DAHANA (Persero) turut mendampingi 

rombongan dari PT Semen Tonasa.  

Aep menjelaskan bahwa kunjungan ini 

Petugas Pengelola Bahan Peledak Migas 
Kunjungi Dahana

Inspeksi Kesiapan Bahan Peledak, 
Team Semen Tonasa Kunjungi Kampus Dahana

Selain mendapatkan pemaparan teori, peserta mendapat kesempatan melihat langsung proses produksi bahan 

peledak, salah satunya berkunjung ke Pabrik Cartridge Emulsion.

Selain pengecekan Gudang, team juga mengunjungi pabrik detonator non 

elektrik milik DAHANA.
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rogram Bina Lingkungan 

merupakan salah satu 

kegiatan yang rutin 

dilakukan perusahaan sebagai bentuk 

perhatian dan tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan dan 

masyarakat sekitar perusahaan.  Hal ini 

juga sebagai perwujudan dari tagline 

BUMN Hadir Untuk Negeri.

Penyerahan bantuan bibit pohon 

dilakukan pada 9 Agustus 2019 dan 

diserahkan langsung secara simbolis 

oleh ketua PKBL DAHANA Eman 

Suherman dan diterima oleh Wakil 

Kepala Sekolah SMAIT As-Syifa, Abadi 

Yusuf, M.Pd.

Menurut Eman Suherman, Program 

Bina Lingkungan kali ini DAHANA 

membantu dengan menyediakan bibit 

pohon untuk menunjang program 

Sekolah Kerja Nyata SMAIT As-Syifa. 

P Sebagaimana diketahui, pada 18-

25 Agustus tahun ini, sama seperti 

sebelumnya Sekolah Kerja Nyata 

(SKN) SMAIT As Syifa diadakan di 

kampung Bukanagara, yang jaraknya 

cukup jauh dari Kota Subang. Sebelum 

menemukan pemukiman asri dan 

hijau di sana, jalur yang dilewati 

terbilang sulit untuk dilalui. Selain 

itu, warga Bukanagara yang tinggal 

jauh dari pusat perkotaan dan dunia 

luar membuat mereka memiliki 

begitu banyak keterbatasan. Salah 

satunya adalah transportasi dan ilmu 

pengetahuan.

Kegiatan yang dilakukan cukup 

banyak. Selain mengikuti kegiatan 

orangtua di tempat homestay yang 

telah disediakan panitia, SKN juga 

memiliki kegiatan-kegiatan lain. Seperti 

mengajar Sekolah Dasar, TPA, Lomba 

17 agustusan, sampai acara makan 

bersama warga Bukanagara saat 

penutupan di hari terakhir.

"Kita bantu pihak sekolah berupa 

pengadaan bibit pohon untuk ditanam 

oleh siswa, kebetulan di Dahana sendiri  

memiliki unit khusus Nursery yang 

bertugas untuk pembibitan pohon dan 

tanaman," ujar Eman menerangkan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil 

Kepala Sekolah SMAIT As-Syifa, Abadi 

Yusuf,M.Pd mengucapkan terima kasih 

atas bantuan yang diberikan oleh 

DAHANA.  

"Saya mewakili pihak sekolah 

mengucapkan terima kasih kepada 

DAHANA yang sudah mendukung 

program kerja bakti dan tanam pohon 

yang merupakan salah satu agenda 

dari Sekolah Kerja Nyata yang kami 

adakan. Insyaallah apa yang telah 

Dahana berikan akan bermanfaat 

bagi siswa dan lingkungan sekitar,” 

ungkapnya. 

DAHANA Bantu Bibit Tanaman Sekolah Kerja Nyata 
SMAIT Assyifa Subang

emeriahan peringatan 

HUT RI ke-74 terasa 

mulai dari kota hingga ke 

pelosok negeri.  Berbagai kegiatan pun 

digelar, mulai dari upacara bendera 

hingga perlombaan tradisonal.  Tidak 

hanya instansi yang melaksanakan, 

masyarakat pun aktif menggalang dana 

untuk memeriahkan ajang tahunan ini.

Seperti halnya yang dilakukan oleh 

Karang Taruna Desa Sadawarna, 

mereka menggelar perlombaan 

di setiap dusun yang berada di 

lingkungan Desa Sadawarna yang 

lokasinya dekat dengan PT DAHANA 

(Persero).   Tidak menutup mata, 

Manajemen PT DAHANA (Persero) 

pun mendukung kegiatan kepemudaan 

K Sementara itu, Ketua Karang Taruna 

Desa Sadawarna Casmita menyambut 

gembira bantuan ini.  Menurutnya, 

panitia membutuhkan dukungan 

untuk penyelenggaraan perlombaan 

tujuhbelasan.

“Alhamdulillah, DAHANA membantu 

kami.  Tentunya ini sangat 

menggembirakan sehingga acara kami 

lebih meriah,” syukur Casmita.

Sebagaimana diketahui, BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak 

(explosives) ini terletak di Desa 

Sadawarna, Kecamatan Cibogo.  Desa 

Sadawarna sendiri membawahi tiga 

dusun:  Cikareo, Dukuh dan Sadawarna.

tersebut dengan menyumbangkan 

hadiah untuk peserta lomba.

Penyerahan bantuan dilaksanakan 

di Kampus Dahana Subang pada 

Jumat, 16 Agustus 2019.  Senior 

Manager Pelayanan Korporasi Andri P. 

Kartiko menyerahkan bantuan kepada 

perwakilan karang taruna.

“Sebagai wujud kepeduliaan 

perusahaan terhadap masyarakat, 

khususnya untuk memeriahkan HUT 

RI, kami memberikan bantuan hadiah 

perlombaan untuk tiga dusun yang ada 

di Sadawarna melalui karang taruna,”  

ungkap Andri P. Kartiko pada saat 

penyerahan bantuan.

Rayakan HUT RI, DAHANA Bantu Karang Taruna 
Sadawarna
Manajemen PT DAHANA (Persero) pun mendukung kegiatan kepemudaan tersebut dengan 

menyumbangkan hadiah untuk peserta lomba.

PT DAHANA (Persero) melalui Unit PKBL melakukan program Bina Lingkungan berupa penyaluran bantuan 200 

bibit tanaman guna mendukung Sekolah Kerja Nyata 2019 SMAIT As-Syifa Kabupaten Subang.



yang berlokasi di Jl. Pejuang 45 No 4, 

Subang yang hadir dengan suasana 

perpaduan antara indoor dan outdoor.  

Dekorasi yang unik dan menarik cocok 

bagi anda warga Subang untuk sekedar 

nongkrong sambil berfoto-foto dengan 

ditemani banyak pilihan menu yang 

dapat dipesan. 

harinya.  Khusus untuk malam minggu, 

jam operasional ditambah hingga pukul 

1 malam. 

 

Di Sugar Rush sendiri pelanggan 

bisa santai menikmati makanan 

dan minuman yang variatif dan 

kekinian tanpa harus khawatir 

menguras kantong.  Terlebih, tempat 

ini dilengkapi berbagai macam 

fasilitas seperti colokan listrik yang 

memadai dan sajian live musik khusus 

ditampilkan setiap malam minggu.

emam sosial media saat ini 

tengah kencang melanda 

khususnya pada generasi 

milenial. Orang berlomba-

lomba membuat konten foto yang 

menarik untuk diunggah ke media 

sosial seperti instagram. 

 

 

Konsep yang mewakili kaum milenial 

dapat dilihat pada dekorasi ruangan 

yang dihiasi oleh berbagai macam 

properti menghiasi sudut sudut 

ruangan.  Hiasan ini menambah minat 

pengunjung untuk mengabadikan 

momen kebersamaan melalui jepretan 

kamera. 

 

Berbagai macam menu yang 

ditawarkan berupa aneka kopi 

nusantara dengan pilihan teknik 

pembuatan manual brewing ataupun 

mesin. Selain itu, Sugar Rush juga 

Hal ini menjadikan peluang bagi 

para pelaku usaha cafe untuk 

menyulap tempat semenarik mungkin 

guna menghadirkan tempat yang 

Instagramable yang menarik minat 

pengunjung. 

 

Salah satunya adalah Sugar Rush, cafe 

menawarkan menu kreasi berupa 

Es Kopi Susu Sugarrush, Ice Coffee 

dengan campuran Greentea, Red 

Velvet, Milo dan lain-lain. 

 

Untuk menu makanan, dapat banyak 

pilihan mulai dari Ayam Geprek, aneka 

Roti Bakar, Spaghetti hingga berbagai 

makanan ringan seperti Tahu Garam 

Cabai, dan Rujak Cireng. 

 

Sugar Rush beroperasi mulai pukul 

10 pagi hingga pukul 12 malam setiap 

Sugar Rush

D
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Sugar Rush, Pilihan Tempat Kongkow di Kota Subang
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

ebagai perusahaan plat 

merah yang bergerak di 

industri bahan peledak, PT 

DAHANA (Persero) seolah 

memiliki daya tarik tersendiri di mata 

masyarakat.  Bidang usahanya yang 

lain dari pada yang lain menjadikannya 

salah satu alasan tersendiri untuk orang 

ingin mengenal jauh tentang DAHANA.

Hal itupun yang menjadi alasan Firza 

Annisa, salah satu peserta Program 

Magang Mahasiswa Bersertifikat 

(PMMB) yang berasal dari Politeknik 

Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi.  Ia 

penasaran juga untuk bisa magang 

di DAHANA dan mengenal lebih jauh 

perusahaan yang memproduksi "Bom" 

ini.

S Sebagai peserta magang, suka dan 

duka ia rasakan setiap harinya. Ia 

menyebutkan bahwa suasana kerja 

yang nyaman membuatnya semangat 

dalam kesehariannya untuk bekerja dan 

menambah ilmu untuk bekalnya nanti 

setelah lulus kuliah.

"Aku seneng magang disini, orang-

orangnya baik semua dan lingkungan 

kerjanya juga enak. Para atasannya juga 

baik enggak membeda-bedakan antara 

karyawan tetap dan anak magang.  

Semuanya sama mendapatkan tugas 

pekerjaan sesuai dengan porsinya 

masing masing", ungkapnya. 

Selain itu, Gadis yang hoby nonton 

film horor inipun merasakan banyak 

ilmu baru yang belum ia dapatkan di 

kampus selama magang di DAHANA.

"Selama magang di DAHANA itu 

aku bener-bener diajarin banyak 

hal.  Seperti pembuatan voucher 

pembayaran, penggunaan SAP, dan 

alur-alur pembayaran dari awal hingga 

pengarsipan itu seperti apa," terang 

Firza bercerita.

Ia pun berterima kasih kepada 

DAHANA yang sudah memberikannya 

kesempatan untuk bisa magang 

di DAHANA dan bertekad akan 

memanfaatkan kesempatan yang 

sudah diberikan dengan sebaik 

mungkin. (rmt)

Gadis kelahiran Jakarta, 18 Februari 

ini bergabung dengan PT DAHANA 

(Persero) sebagai peserta PMMB Batch 

II 2019 dan ditempatkan di Departemen 

Keuangan Korporasi sesuai dengan 

jurusan yang ia tempuh di kampus.

Firza, biasa ia dipanggil menceritakan 

pengalamannya bagaimana ia akhirnya 

tertarik untuk magang di DAHANA 

sebagai peserta PMMB.

"Begitu ada penawaran magang dari 

kampus buat magang itu aku langsung 

tertarik.  Apalagi ketika tahu kalau 

DAHANA itu BUMN yang membuat 

bom.  Kayaknya seru saja dan bisa 

nambah pengalaman soalnya bidang 

usahanya beda dengan BUMN yang 

lain," ujarnya sambil tertawa.

Penasaran Magang di Perusahaan Bom

Firza Annisa
Peserta PMMB

asih dalam semarak 

HUT RI ke-74, Dharma 

Wanita Persatuan (DWP) 

Kementerian BUMN 

RI mengadakan donor darah bagi 

pegawai Kementerian BUMN dan 

perusahaan BUMN.  Acara ini dihadiri 

oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, dan 

dilaksanakan pada Selasa, 27 Agustus 

2019, di Lt. 20 Gedung Kementerian 

BUMN, Jakarta.

Salah satu perusahaan BUMN yang 

mengikuti kegiatan donor darah 

ini adalah karyawan PT DAHANA 

(Persero).  Sebanyak tujuh karyawan 

DAHANA  mendonorkan darahnya 

melalui acara Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kementerian BUMN, 

namun hanya lima orang saja yang 

mencukupi kriteria untuk diambil 

darahnya.

"Dari tujuh orang lima yang lolos, 

sementara dua orang lagi HB nya 

M
orang lain yang membutuhkan tranfusi 

darah melalui bank darah PMI," kata 

Rosi.

Setelah melakukan donasi darah, 

peserta diberikan waktu istirahat untuk 

memulihkan diri serta diberikan makan 

dan minum untuk mengembalikan 

tenaga setelah kehilangan banyak 

cairan. Ketersediaan kantong darah 

yang idealnya 2,5% dari total populasi 

sangat penting bagi masyarakat.

Para karyawan DAHANA yang ikut 

serta pada acara donor darah ini 

diantaranya, Herry Sudaryanto, Aditya 

Prima Dewayana, Anwar Sanusi, Dedi 

Kusnaedi, Rahmat Suhara, Deya Nadya 

Kemalasari dan Rosi Rosmayanti. (yz)

tidak memenuhi syarat," ujar Rosi 

Rosmayanti salah satu peserta dari 

DAHANA.

Masing-masing peserta yang lolos 

melewati seleksi, akan diambil darahnya 

sekitar 350ml atau satu kantung darah 

tergantung dari berat badan peserta. 

Kantung darah ini kemudian dikirim ke 

Bank Darah Palang Merah Indonesia 

(PMI) untuk disalurkan kembali pada 

yang membutuhkan infus darah.

Menurut Rosi Rosmayanti, donor darah 

bisa menjadi wahana uji nyali, terutama 

bagi orang yang takut jarum suntik. 

Sejak tahun 2014, ini kali keempatnya 

ia mengikuti donor darah. Donor darah, 

selain menyehatkan tubuh pendonor 

juga memudahkan orang-orang yang 

membutuhkan darah pada proses 

penyembuhannya.

"Harapan saya ketika mendonor adalah 

menjadi sehat dan bisa membantu 

Karyawan DAHANA Donorkan Darahnya di DWP Kementerian BUMN

Mendonor adalah menjadi sehat dan dapat membantu orang lain yang membutuhkan 

tranfusi darah melalui bank darah PMI.



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.


