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Daftar Isi

Corporation dengan nilai investasi 

sebesar US$ 13,62 juta. 

Dalam bidang bahan peledak, 

pemerintah terus mendorong dan 

mengutamakan produk dalam negeri.  

Diantaranya untuk Amonium Nitrat 

dan Asesoris.  Dengan terbatasnya 

kuota impor asesoris, maka Dahana 

sebagai produsen mendapatkan angin 

segar.  Bahkan perusahaan-perusahaan 

pertambangan yang dulu tidak 

membeli dari Dahana kini membeli 

asesoris bahan peledak dari Dahana.  

Kami juga terus mendorong dan 

mengupayakan akselerasi penyelesaian 

pembanguan Pabrik Amonium Nitrat di 

Bontang yang bekerjasama dengan PT 

Pupuk Kaltim.

Dengan semakin lengkapnya pabrik-

pabrik ini, kami lebih dari siap 

menerima tantangan untuk berperan 

menggarap jasa peledakan, termasuk 

di Freeport. 

aya masih teringat dengan 

pesan Menteri BUMN 

pada saat RAKOR BUMN 

beberapa waktu lalu. Waktu 

itu, dikatakan bahwa kita jangan hanya 

mengejar profit dan revenue saja. 

Tapi juga harus meningkatkan CAPEX 

atau Investasi. Sebagai jawabannya, 

DAHANA saat ini terus membangun 

fasilitas produksi yang memang betul-

betul dibutuhkan untuk pertumbuhan 

perusahaan.

Pertama, Pabrik Fuze Bomb. Fasilitas 

produksi bomb untuk melengkapi 

industri pertahanan. Sebelumnya, 

pada Maret 2018 DAHANA telah 

membangun dan meresmikan Pabrik 

TNT Filling, fasilitas industri bom P100 

Live dan P250 Live untuk pesawat 

tempur Sukhoi TNI AU. Salah satu 

komponen bomb P100 Live adalah 

Fuze Bomb  yang berfungsi menginiasi 

ledakan bomb. Selama ini kita masih 

impor.

Kedua, Sarana dan Prasarana Pabrik 

Spherical Powder. Spherical Powder 

merupakan jenis propelan double 

base yang terdiri dari Nitrogliserin dan 

Nitroselulosa yang digunakan sebagai 

pendorong peluru atau munisi kaliber 

kecil.   

Pabrik baru DAHANA ini tidak hanya 

pada industri pertahanan, namun 

DAHANA juga membangun fasilitas 

produksi untuk mengembangkan 

lini bisnis komersilnya, diantaranya 

Pabrik Emulsifier yang merupakan 

bahan baku bahan peledak. Produk 

DAHANA yang dihasilkan dari proses 

emulsifier tersebut adalah Dayagel 

Extra dan Emulsion Matrix, bahan 

peledak yang biasa digunakan pada 

sektor pertambangan umum, kuari dan 

Konstruksi serta sektor Migas.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi 

Dayagel, Emulsifier sebelumnya 

didapatkan dari impor. Namun kali ini 

DAHANA telah memiliki pabrik sendiri 

yang mampu memproduksi bahan 

baku tersebut. 

Pabrik elemented detonator. Elemented 

Detonator merupakan bahan baku 

produk Non Electric Detonator. 

Pembangunan pabrik ini akan menjadi 

Pabrik Elemented Detonator pertama 

di Indonesia.  Sebelumnya, Dahana 

memenuhi kebutuhan Elemented 

Detonator dengan mengimpor. 

Pembangunan utuhnya sampai pabrik 

mampu berproduksi direncanakan akan 

selesai dalam waktu tiga tahun. Dalam 

pembangunan pabrik ini, PT DAHANA 

(Persero) menjalin kerjasama dengan 

perusahaan asal Korea Selatan, Hanwha 

Membangun Hulu, Tingkatkan CAPEX

Budi Antono

Direktur Utama PT DAHANA (Persero)

S

Kata Manajemen
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“November lalu, DAHANA telah melakukan 

penandatangan perjanjian kerjasama dengan 

HSRCC Project Team Sinohydro Corporation 

Limited,”

Cover : Persemian Pabrik Baru

8 DAHANA Akan Siapkan Terowongan Jalur 
Kereta Cepat

Jelang tutup tahun 2018 lalu, perusahaan 

BUMN penghasil bahan peledak, PT 

DAHANA (Persero) kembali meraih Proper 

dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.

14 Proper Biru “Lagi” Untuk DAHANA

“Salah satu bantuan CSR DAHANA untuk 

lingkungan adalah untuk pendidikan, 

karenanya beberapa sarana pendidikan di 

sekitar perusahaan mendapat bantuan dari 

DAHANA,”

10 Awal 2019, DAHANA Salurkan 
Bantuan Pendidikan

Youth Explosives atau biasa disebut 

YES, wadah bernaungnya kaum Millenial 

DAHANA mengikuti kegiatan Green Fest 

2019. Acara yang diselenggarakan oleh 

Kementerian BUMN melalu PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pupuk 

Indonesia Holding Company (Persero)

23 Peduli Lingkungan, Youth 
Explosive Hadiri Greenfest 2019
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Laporan Utama

“Hari ini DAHANA meresmikan fasilitas 

produksi baru untuk menunjang 

produksi bahan peledak komersial dan 

militer. Tentunya fasilitas yang dibangun 

di kawasan EMC DAHANA ini adalah 

sebagai pengembangaan teknologi 

penunjang lini bisnis bahan peledak 

DAHANA serta untuk mewujudkan 

kemandirian bahan peledak nasional,” 

terang Budi Antono.

Hadir dalam acara peresmian ini, 

Deputi Bidang Pertambangan, Industri 

Strategis dan Media Kementerian 

BUMN RI F. Harry Sampurno, Sekjen 

Kemhan RI sekaligus Komisaris Utama 

PT DAHANA (Persero) Hadiyan 

Sumintaatmadja, serta pejabat 

lainnya dari beberapa Kementerian 

terkait, Pejabat Perusahaan BUMN 

Cluster NDHI, unsur Pimpinan Daerah, 

NKRI, dan secara pribadi mendukung 

upaya yang dilakukan PT Dahana, 

untuk mengutamakan pertahanan dan 

keamanan NKRI", tegas Sekda Jawa 

Barat ini.

Pengembangan Industri  Pertahanan:  

Pabrik Fuze Bomb dan Pabrik 

Spherical powder

Pabrik baru yang saat ini dibangun 

DAHANA adalah Pabrik Fuze Bomb.  

Sebuah fasilitas produksi bomb untuk 

nergetic Material Center 

(EMC) merupakan sebuah 

kawasan industri bahan 

peledak yang dimiliki 

oleh perusahaan plat merah, PT 

DAHANA (Persero). Sejak 2012 

kawasan yang berlokasi di Jl. Raya 

Subang- Cikamurang Km. 12 ini terus 

berkembang, seiring bertambahnya 

fasilitas industri yang dibangun di 

dalamnya.

Ekspansi bisnis yang dilakukan 

oleh DAHANA ditopang dengan 

pembangunan fasilitas dan 

pengembangan teknologi dalam 

industri bahan peledaknya. Hal tersebut  

sejalan dengan Visi Misi DAHANA 

yang memiliki cita-cita menjadi kiblat 

bahan peledak Indonesia serta mampu 

mendorong terwujudnya kemandirian 

industri bahan peledak nasional.

Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Iwa 

Karniwa, Wakil Bupati Subang Agus 

Masykur Rosyadi,  dan Mitra DAHANA.

Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi 

Jawa Barat Iwa Karniwa dalam 

sambutannya menyebutkan, bahwa 

PT DAHANA (Persero) merupakan 

salah satu perusahaan terbesar di Jawa 

Barat, dari sekian banyak perusahaan 

besar lainnya, bahkan PT Dahana 

Masuk Dalam Kategori perusahaan 

terbesar di Indonesia.

Diawal 2019 ini kawasan EMC DAHANA 

menambah pabrik baru. DAHANA kini 

telah membangun beberapa fasilitas 

produksi bahan peledak yang baru 

dan diresmikan pada 30 Januari 2019.  

Pabrik Fuze Bomb, Pabrik Emulsifier 

dan Pabrik Elemented Detonator 

diresmikan oleh Deputi Bidang 

Pertambangan, Industri Strategis dan 

Media Kementerian BUMN RI F. Harry 

Sampurno.  Sementara Sarana dan 

Prasarana Pabrik Spherical Powder 

diresmikan oleh Sekjen Kemhan RI.  

Budi Antono, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) mengungkapkan 

bahwa pembangunan fasilitas produksi 

baru di DAHANA ini merupakan salah 

satu wujud DAHANA mendorong 

kemandirian bahan peledak di 

Indonesia.

"PT Dahana ini merupakan salah satu 

Perusahaan yang Kita banggakan, yang 

mampu menciptakan produk inovatif 

untuk bangsa Indonesia", ujar Iwa.

Menurutnya, peresmian dan peletakan 

batu pertama tiga pabrik bomb 

baru ini, merupakan hal yang sangat 

penting untuk memperkuat pertahanan 

dan keamanan serta keutuhan NKRI 

kedepannya.

"Saya berharap, kemampuan PT 

Dahana dalam memproduksi bahan 

peledak untuk menjaga kedaulatan 

Resmikan Pabrik Baru, DAHANA Wujudkan 
Kemandirian Bahan Peledak Nasional 

E

Foto bersama seusai peresmian

Pembangunan fasilitas produksi baru di DAHANA ini merupakan salah satu wujud DAHANA mendorong kemandirian 

bahan peledak di Indonesia.

Foto bersama setelah penandatanganan 
nota kesepahaman antara Dahana - Pindad



Laporan Utama
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DAHANA juga membangun fasilitas 

produksi untuk mengembangkan 

lini bisnis komersilnya, diantaranya 

Pabrik Emulsifier yang merupakan 

pengelolaan bahan baku bahan 

peledak.

Emulsifier merupakan raw material 

pengemulsi untuk menyatukan antara 

2 fase cairan, minyak dan air, dimana 

bahan baku ini cukup critical dalam 

pembuatan bahan peledak jenis water 

based emulsion explosives. Produk 

DAHANA yang dihasilkan dari proses 

tersebut adalah Dayagel Extra, bahan 

peledak yang biasa digunakan pada 

sektor pertambangan umum, kuari dan 

Konstruksi serta sektor Migas.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi 

Dayagel Extra, Emulsifier sebelumnya 

didapatkan dari impor. Namun kali ini 

DAHANA telah memiliki pabrik sendiri 

yang mampu memproduksi bahan 

baku tersebut. Pembangunan Pabrik 

Emulsifier DAHANA bekerjasama 

dengan perusahaan Lubrizol asal 

Amerika Serikat. Nantinya pabrik ini 

mampu produksi Emulsifier 50 Ton/

Shift/hari.

Selain meresmikan fasilitas baru 

di kawasan EMC, DAHANA pun 

melakukan pecanangan pembangunan 

pabrik baru yaitu Pabrik Elemented 

Detonator. Pencanangan pabrik ini 

ditandai dengan acara groundbreaking 

atau peletakan batu pertama yang 

dilakukan oleh F. Harry Sampurno, 

Hadiyan Sumintaatmadja, Iwa Karniwa, 

dan Agus Masykur Rosyadi.

Elemented Detonator sendiri 

merupakan bahan baku produk Non 

Electric Detonator. Detonator terdiri 

dari Blasting Cap dan Delay element.  

Delay Element merupakan kunci dalam 

pembuatan detonator baik Electric 

Detonator maupun Non Electric 

Detonator. Pembangunan pabrik 

Bantuan tersebut meliputi Sarana 

Perpustakaan untuk SMP N 1 Cibogo, 

Perlengkapan Hydroponic untuk SMP 

N 1 Subang, Sarana Olah Raga untuk 

SMK N 1 Cibogo, Sarana Kesenian untuk 

SD SUMUR BARANG,  Alat Bantu 

Disabilitas untuk SLB N Subang dan 

Sambungan Listrik Gratis untuk warga 

Sadawarna.

Penghargaan juga diberikan kepada 

siswa berprestasi tingkat nasional:

Juara 1 : 

Membuat Film Pendek Tkt SMP 

MOH TOMI WINATA (SMP 1 SUBANG)

Juara 2 : 

Membuat Blog Tkt SMP

ALVIAN RIO (SMP 1 SUBANG)

Juara 3 : Mengetik cepat Tkt SMP 

REVALDO D ANANDADIKA 

(SMP 1 SUBANG)

melengkapi industri pertahanan.  

Sebelumnya pada Maret 2018 DAHANA 

telah membangun dan meresmikan 

Pabrik TNT Filling, fasilitas industri 

bom P100 Live untuk pesawat tempur 

Sukhoi TNI AU. Salah satu kompenen 

bomb P100 Live adalah Fuze Bomb 

yang berfungsi menginiasi ledakan 

bomb. 

“Sebelumnya untuk memproduksi 

bomb P 100 Live, Fuze bombnya kita 

import. Namun mulai tahun ini, kita 

sudah mampu memproduksi sendiri,” 

ujar Budi Antono.

Pabrik Fuze Bomb dibangun 

berdekatan dengan pabrik TNT Filling. 

Dalam pembangunan Pabrik Fuze 

Bomb ini, DAHANA bekerjasama 

dengan perusahaan asal Bulgaria, 

Armaco JSC. “Untuk memiliki industri 

Fuze Bomb kita menggandeng Armaco 

Bulgaria dengan sistem Transfer Of 

Technologi (TOT), dan nantinya pabrik 

ini mampu memproduksi fuze sebanyak 

200 sampai  300 Pcs per hari,” terang 

Budi Antono.

ini akan menjadi Pabrik Elemented 

Detonator pertama di Indonesia.

“Sebelumnya, Dahana memenuhi 

kebutuhan Elemented Detonator 

dengan mengimpor. Peluang 

pembatasan impor ini dimaksimalkan 

sebaik-baiknya oleh Dahana sebagai 

produsen Non Electric Detonator 

dalam negeri dengan membangun 

Pabrik Elemented Detonator pertama  

di Indonesia. Pembangunan utuhnya 

sampai pabrik mampu berproduksi 

direncanakan akan usai dalam waktu 

tiga tahun,” ujar Budi Antono.

Dalam pembangunan pabrik ini, 

PT DAHANA (Persero) menjalin 

kerjasama dengan perusahaan asal 

Korea Selatan, Hanwha Corporation. 

Kerjasama ini sebelumnya diawali  

dengan penandatanganan Perjanjian 

Pengadaan Peralatan Detonator 

Elemented. Perjanjian ditandatangani 

oleh Direktur Utama PT Dahana 

(Persero) Budi Antono dan Head of 

International Business Hanwha Woon 

Seon Lee di Korea Selatan pada 19 

Oktober 2018.

Hanwha terpilih sebagai penyedia 

teknologi untuk pembuatan Pabrik 

Elemented Detonator dengan nilai 

investasi sebesar US$ 13,62 juta. 

Selain itu Hanwha juga akan bertindak 

sebagai penyuplai bahan baku untuk 

Pabrik Elemented Detonator yang 

akan memberi Dahana jaminan 

continues supply terhadap pabrik 

tersebut dengan bahan baku yang 

berkualitas dan memenuhi spesifikasi 

pabrik. Kemampuan produksi pabrik 

ini dicanangkan mampu menghasilkan 

Elemented Detonator sebanyak 8 Juta 

Pcs/tahun.

“Dengan diresmikan fasilitas baru dan 

pencanangan pabrik lainnya, kami 

berharap ini mampu meningkatkan 

lini bisnis DAHANA dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen, juga mampu 

Kemudian, ada juga fasilitas penunjang 

industri militer lainnya yang ikut serta 

dibangun dan diresmikan yakni Sarana 

dan Prasarana Pabrik Spherical Powder. 

Spherical Powder merupakan jenis 

propelan double base yang terdiri dari 

Nitrogliserin dan Nitroselulosa yang 

digunakan sebagai pendorong peluru 

atau amunisi caliber kecil. 

Spherical powder merupakan bagian 

dari rencana besar Industri Propellan 

yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah dalam 7 project nasional 

untuk kemandirian alutsista. Sarana 

dan prasarana Pabrik Spherical powder 

yang diresmikan ini terdiri dari gedung 

pelayanan dan labolatorium, water 

treatment plant, dan power plant.

Pabrik ini dibangun untuk melengkapi 

Pabrik Nitrogliserin yang  sudah 

diresmikan sebelumnya oleh Menteri 

Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Pabrik Baru Bahan Peledak Komersil 

untuk Pengembangan Bisnis DAHANA

Peresmian fasilitas pabrik baru 

di DAHANA ini tidak hanya pada 

industri pertahanan, namun 

memperbesar komposisi TKDN dan 

menunjang visi kemandirian industri 

bahan peledak”, pungkas Budi Antono.

Dalam acara yang sama, 

ditandatangani pula dua kesepakatan 

antara PT DAHANA (Persero) dan PT 

Pindad (Persero) untuk pembangunan 

Pabrik Spherical Powder, dan PT 

DAHANA (Persero) dengan Yahua 

Australia, Ltd tentang pembelian bahan 

peledak untuk suplai di pasar Australia.  

Penyerahan Bantuan

Selain peresmian, dilangsungkan juga 

acara penyerahan bantuan dalam 

program Corporate Social Responsibiity 

(CSR) yang meliputi berbagai bidang. 

Bantuan tersebut diserahkan oleh 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono dan Wakil Bupati Subang 

Agus Masykur Rosadi.

Peletakan batu pertama pembangunan 
Pabrik Elemented Detonator

Penandatanganan Prasasti Peresmian Pabrik Fuze 
Bomb, Spherical Powder dan Elemented Detonator 
oleh Deputi PISM Kementerian BUMN RI

Penandatanganan Prasasti Peresmian Sarana dan 
Prasarana Spherical Powder oleh Sekjen Kemhan RI



Penandatangan kontrak kerjasama 

yang dilakukan pada 5 November 2018 

ini DAHANA mendapat pekerjaan 

Explosives Material Supply, Delivery, 

Storage and Blasting Related Services. 

Bowo pun menguraikan beberapa 

pekerjaan DAHANA pada projek kereta 

cepat ini yang meliputi:

1. Pembangunan Gudang Bahan 

Peledak (Magazines construction)

2. Pengurusan perizinan terkait 

bahan peledak (Permits handling)

3. Supply bahan peledak (explosives 

materials supply)

4. Transportasi bahan peledak 

(explosives materials 

transportation)

5. Jasa layanan peledakan untuk 

terowongan (tunnel blasting 

services)

6. Jasa Layanan Pengelolaan Gudang 

Handak (magazines management, 

security, police)

Keikutsertaan DAHANA pada proyek 

ini, terang Wibowo didapatkan 

melalui mekanisme pemenangan 

tender. Sinohydro sebagai salah satu 

kontraktor HSRCC ternyata telah 

mengenal baik DAHANA. Perusahaan 

BUMN ini memiliki  rekam jejak yang 

telah teruji dengan level services yang 

excellent dan competitive price di 

beberapa project Sinohydro.

“DAHANA sebelumnya beberapa kali 

pernah ikut terlibat dalam project 

yang dikerjakan oleh Sinohydro 

seperti di Project Bendungan Jatigede 

Sumedang, Project Batangtoru 

(Sipirok), Project Bahkarai Raya 

(Simalungun) dan Project CFPP 

Minahasa (Sulut),” urai Wibowo.

Saat ini DAHANA telah memulai 

proses pembangunan Gudang bahan 

peledak yang targetnya akan selesai di 

minggu kedua Januari 2019. “Setelah 

fase pengurusan perizinan, mobilisasi 

personil, unit dan bahan peledak di 
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Kabar dari SITE

perusahaan BUMN PT DAHANA 

(Persero), hal ini diungkap oleh 

Wibowo Budi Santoso, Manager 

Hubungan Pelanggan Sektor Kuari 

pada Divisi Kuari & Kontruksi (DKK).

“November lalu, DAHANA telah 

melakukan penandatangan perjanjian 

kerjasama dengan HSRCC Project 

Team Sinohydro Corporation Limited,” 

ungkap Wibowo kepada Dfile.

Dengan terlibatnya DAHANA dalam 

project ini semakin mengukuhkan 

DAHANA sebagai perusahaan BUMN 

yang mampu mengerjakan pelayanan 

peledakan terowongan (tunnel 

blasting services) yang notabene 

mempersyaratkan skill teknis dan 

tingkat presisi yang tinggi, dengan 

tetap mengedapankan aspek safety 

(keselamatan). (SYA)

royek nasional pembangunan 

Kereta Api Cepat Jakarta-

Bandung secara massif 

dan bertahap terus 

dilakukan pengerjaannya. Di beberapa 

titik daerah yang telah rampung 

pembebasan lahannya, secara bertahap 

sudah mulai dilakukan pengerjaan 

konstruksi.

Proses pembangunan kereta cepat 

ini dikerjakan oleh 7 kontraktor yang 

tergabung dalam High Speed Railway 

Contractor Consortium (HSRCC).  

Konsorsium akan melakukan pekerjaan 

pembangunan sepanjang 142,3 Km, 

yang melintasi 96 Desa, 30 kecamatan, 

dan 9 Kota Kabupaten sepanjang 

Jakarta hingga Bandung.

Jalur kereta cepat ini pun nantinya 

akan melintasi beberapa terowongan. 

Dalam pembuatan terowongan ini 

dipercayakan pengerjaannya kepada 

akhir Maret 2019, ditargetkan first-

blast di minggu pertama April 2019,” 

ungkapnya.

“Target di depan mata adalah blasting 

untuk tunnel no.4  dengan diameter 12 

meter, lebar 14 meter dengan panjang 

1.300 meter. 2 face tunnel lainnya juga 

sedang on progress dipersiapkan oleh 

pihak HSRCC,” imbuh Wibowo.

DAHANA Garap Terowongan Jalur Kereta Cepat

P

Dengan terlibatnya dalam project ini makin mengukuhkan DAHANA sebagai perusahaan BUMN yang mampu 

mengerjakan pelayanan peledakan terowongan (tunnel blasting services) 



adalah konsumen karena banyaknya 

pilihan yang membuat bargaining 

power konsumen semakin tinggi. 

Adanya fluktuasi harga batubara dan 

komoditas membuat konsumen sangat 

memperhatikan efisiensi dan efektifitas 

kegiatan produksinya akibatnya 

konsumen sangat sensitif terhadap 

harga.

Melalui rapat kerja penjabaran 

RKAP tahun ini diharapkan strategi 

korporasi yang telah ditetapkan oleh 

top manajemen dapat dijabarkan ke 

dalam strategi divisi dan departemen.  

Begitu juga selanjutnya dijabarkan 

sampai kepada level paling rendah 

untuk mengidentifikasi hal-hal kecil, 

hal-hal sederhana yang berdampak 

luar biasa bagi perusahaan yang 

kemudian dibuatkan inisiatif strategis 

dan program kegiatan untuk 

mencapai target perusahaan dan 

memenangkannya.

“Strategi yang telah disusun dan 

ditetapkan jangan sampai hanya 

menjadi strategi yang excellent di 

atas kertas, tetapi harus mampu 

diwujudkan ke dalam performance 

execute excellence untuk menjadikan 

kinerja yang lebih unggul,” harap Ketua 

Pelaksana.

Senada dengan Ketua Pelaksana, Rizky 

Ferianto Anggota Dewan Komisaris 

DAHANA, memberikan pesannya saat 

membuka agenda Raker RKAP. Ia 

mengingatkan kepada peserta Raker 

agar RKAP tidak dianggap hal kecil.

Menurut Rizky, ada tiga hal pokok 

masalah yang perlu dipegang dalam 

menyikapi RKAP.  Pertama masalah 

efisiensi, kedua masalah keterbukaan, 

dan ketiga masalah koordinasi. “Ketiga 

hal itu perlu dicermati betul apakah 

sesuai dengan target-target yang telah 

dicanangkan dalam RKAP,” ungkapnya.
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Rapat Kerja Penjabaran  RKAP tahun 

2019 PT DAHANA (Persero) memiliki 

target kerja yang cukup meningkat. Hal 

ini diungkapkan oleh Bambang Agung 

Direktur Operasi saat memberikan 

arahan.

Menurut penjelasan Bambang Agung, 

pada akhir tahun 2018 DAHANA telah 

dapat mencapai target bahkan lebih 

dari 20% dari target pendapatan 

dalam RKAP 2018. “Capaian target 

pendapatan kita sekitar 118%, 

begitupun dengan laba kotor kita 

mencapai 109% dari target yang 

ditentukan,” ungkap Bambang Agung.

“Pada tahun 2019, pemegang saham 

telah memberikan target penuh 

tantangan kepada DAHANA, tahun ini 

target pendapatan usaha DAHANA 

harus mencapai 2.019 Triliyun dengan 

target laba bersih 183 milyar,” ujarnya. 

(sya) was

“Mungkin kegiatan ini jika perlu per 

triwulan diadakan evaluasi, sehingga 

baik target atau pencapaian itu akan 

dievaluasi sampai akhir tahun,” saran 

Rizky Ferianto.

Target 2019 Meningkat

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono, dalam sambutannya 

menekankan kepada peserta raker 

untuk tidak berhenti berinovasi.  

Menurutnya, banyak perusahaan 

akhirnya gulung tikar karena terlambat 

melakukan inovasi. Salah satu 

strateginya adalah dengan diversifikasi.

“Kita dapat melakukan diversifikasi 

usaha dan produk dari yang ada 

sekarang.  Peluang sangat terbuka 

lebar,” ungkap Budi Antono dengan 

optimis.

Direksi PT DAHANA (Persero)

Peserta raker berfoto bersama

ada penghujung Januari 

2019, Manajemen PT 

DAHANA (Persero) 

menggelar Rapat Kerja 

Penjabaran RKAP Tahun 2019. Kegiatan 

yang dihadiri oleh Top Manajemen 

sampai dengan level manager ini 

digelar di Gedung Diklat Kampus 

DAHANA, Subang pada 31 Januari – 1 

Februari 2019.

Raker Penjabaran RKAP tahun ini 

merupakan Raker RKAP ke-18 yang 

juga menyongsong semangat baru 

P
dari 52 tahun tentunya Dahana telah 

memasuki tahap maturity, dewasa,” ujar 

Wildan.

Pada tahap ini, terang Wildan, 

perusahaan harus waspada, karena 

pasar telah jenuh dan persaingan 

semakin meningkat seiring dengan 

adanya perusahaan-perusahaan baru 

yang bermain pada bidang yang sama.

Persaingan usaha saat ini bisa 

diibaratkan seperti peperangan. 

Dimana yang paling diuntungkan 

dengan tema ‘Menciptakan Siklus 

Hidup Bisnis Baru untuk Mencapai 

Pertumbuhan Berkelanjutan’. Wildan 

Widarman Ketua Pelaksana Raker 

RKAP menuturkan bahwa tema yang 

diangkatnya ini merupakan hasil telaah 

kondisi DAHANA dan juga pemetaan 

kondisi pasar.

“Berbicara mengenai siklus hidup 

perusahaan, maka kita mengenal ada 

empat tahapan yaitu introduction, 

growth, maturity dan akhirnya decline. 

Dengan usia dan pengalaman lebih 

Catat Kinerja Positif, 
DAHANA Pede Hadapi 2019 

Melalui rapat kerja penjabaran RKAP tahun ini diharapkan strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh top manajemen 

dapat dijabarkan ke dalam strategi divisi dan departemen.  

Foto bersama peserta Raker
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menyeluruh ini sangat menarik, industri 

yang sangat menarik, industri yang 

sangat spesifik, saya bisa katakana ini 

industri militer,” ujar Bambang yang 

merupakan profesional di bidang 

elektro.

“DAHANA perlu kerja keras, dari 

pemerintah juga perlu mendukung 

program DAHANA yang telah 

dipaparkan kepada kami. Konsepnya, 

road mapnya sudah sangat bagus 

sekali. Tinggal bagaimana peran 

pemerintah merespon dan mewujudkan 

itu,” paparnya.

Sebagai akademisi, ia pun berharap 

DAHANA - Unhan bisa terus 

melakukan kolaborasi, dimana dunia 

akademisi bisa ikut berkontribusi, 

menyumbangkan pemikiran-pemikiran 

yang dikembangkan di kampus untuk 

diaplikasikan di DAHANA. (SYA)

umat, 4 Januari 2018, 

mahasiswa Universitas 

Pertahanan (Unhan) 

melakukan kunjungan ke 

Kampus PT DAHANA (Persero) di 

Kabupaten Subang. Mahasiswa Unhan 

yang berjumlah 9 orang ini merupakan 

mahasiswa pasca sarjana Program 

Studi Ketahanan Energi.

Kunjungan mereka ke Kampus 

DAHANA adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang 

industri bahan peledak yang dilakukan 

oleh DAHANA. Ketertarikan melakukan 

kunjungan ini berawal dari Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero), Budi 

Antono yang pernah menjadi dosen 

tamu di Unhan.

“Pak Budi saat menjadi dosen tamu 

membahas juga tentang DAHANA, 

jadi kami sangat tertarik datang kesini 

untuk mendapat wawasan yang lebih 

tentang industrinya,” ungkap Basuki 

Pamungkas, Mahasiswa Unhan saat 

melakukan kunjungan ke DAHANA.

Basuki pun menuturkan kedatangannya 

ke Kawasan Energetic Material Center 

(EMC) DAHANA juga terkait dengan 

mata kuliah yang dipelajarinya di 

Unhan, karenanya dengan datang ke 

Subang, ia merasa bisa melakukan 

interaksi secara langsung.

“Salah satu mata kuliah kami yaitu 

Energi Mendukung Pertahanan, 

Pertahanan Mendukung Energi. Dan 

DAHANA merupakan salah satu 

industri pertahanan yang secara 

tidak langsung mendukung dari pada 

program ketahanan energi,” terangnya.

Kepada DFile, ia mengutarakan 

ketertarikannya dengan konsep, 

program serta road map Industri 

yang dimiliki oleh DAHANA. “Secara 

Mahasiswa Unhan : “Pemerintah Harus Mendukung 
Road Map DAHANA”

J

Ketertarikan melakukan kunjungannya ini berawal dari Direktur Utama DAHANA, Budi 

Antono yang pernah menjadi dosen tamu di Unhan.

im Pengawas Bahan 

Peledak (Washandak) 

Antarkem melakukan 

kunjungan ke Site Project 

Karimun DAHANA dalam rangka 

menjalankan tugas pembinaan dan 

pengembangan industri bahan peledak.  

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada 

12-14 Desember 2018 di Kepulauan 

Riau. 

Para utusan Kemhan yang dipimpin 

oleh Edwin L. Napitupulu ini didampingi 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 

Bambang Agung.  Rombongan 

mengunjungi Mini On Site Plant (OSP) 

dan kegiatan Down The Hole Service di 

Jobsite Karimun.

"Kunjungan ini melihat proses produksi 

emulsion dan proses DTH service di 

T
Antarkem yang diketuai Dirjen Pohan 

Kementerian Pertahanan memiliki tugas 

untuk melakukan pengecekan langsung 

di lapangan yang dilaksanakan secara 

terkoordinir, terpadu dan terencana 

dalam rangka pengawasan Bahan 

Peledak. (Yz)

lokasi peledakan," ujar Unang Harun, 

salah satu personil Jobsite Karimun.

Sebagaimana Peraturan Menteri No. 

5 Tahun 2016 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Industri 

Bahan Peledak, Tim Washandak 

Washandak Kemhan Kunjungi Site Project Karimun 

Pertahanan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan yang dilaksanakan secara 

terkoordinir, terpadu dan terencana dalam rangka pengawasan Bahan Peledak. 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) Bambang Agung 
memberikan penjelasan pada saat plant tour



elang tutup tahun 2018 

lalu, perusahaan BUMN 

penghasil bahan peledak, 

PT DAHANA (Persero) 

kembali meraih Proper dari 

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. 

Tepatnya pada Jumat, 28 Desember 

2018 di Hotel el Royale Bandung, 

DAHANA mendapat Proper Biru.

Proper merupakan program penilaian 

kinerja perusahan dalam pengelolaan 

lingkungan. Program ini juga sebagai 

bentuk pengawasan pemerintah 

terhadap stakeholder dalam 
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J
yang kesekalian kalinya sejak 2013,” 

terang Akhryan kepada Dfile.

Raihan proper Biru tahun ini, terang 

Akhryan sudah diketahuinya sejak 

bulan oktober, pasalnya Dinas 

Lingkungan Hidup Jawa Barat, telah 

meberikan raport sementara yakni 

nilai Biru. Penilaian biru DAHANA ini, 

menurut Akhryan sudah sesuai target 

tahun sebelumnya.

“Kita memang sudah menargetkan 

tahun ini untuk mendapatkan biru, dan 

sepertinya untuk tahun depan masih 

mengejar nilai biru.  Proper biru itu 

pertanda DAHANA telah melakukan 

pengelolaan lingkungan sebagaimana 

dipersyaratkan.  Untuk naik ke hijau 

atau emas masih ada pekerjaan rumah 

untuk melengkapi fasilitas-fasilitas di 

perusahaan,” terang Akhryan.

Dalam pemberian nilai proper terdiri 

dalam beberapa peringkat yakni hitam, 

merah, biru, hijau dan emas. Untuk 

meraih proper ini DAHANA selain 

melakukan laporan rutin pertiga bulan, 

juga dilakukan audit oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup & Kehutanan 

(KLHK).

“Beberapa hal yang selalu rutin kami 

laporkan seperti mengenai pengelolaan 

limbah B3, pengelolaan emisi gas 

buang, pengelolaan limbah cair yang 

dihasilkan. Semua dilaporkan dengan 

metode Online,” ungkap Akhryan. (Sya)

meningkatkan komitmen pelestarian 

lingkungan.

Proper Biru untuk DAHANA saat ini 

merupakan proper yang kesekian 

kalinya. Sejak 2013, DAHANA yang 

berdomisili di Kabupaten Subang, 

selalu mendapat penilaian Proper Biru. 

Hal ini diungkapkan oleh Akhryan Eka 

Putra, pada saat menghadiri acara 

Malam Anugerah Proper periode 2017-

2018 di Bandung.

“Alhamdulillah, DAHANA tahun ini 

masih mendapat Biru. Ini proper biru 

Proper Biru “Lagi” Untuk DAHANA

“Proper biru itu pertanda DAHANA telah melakukan pengelolaan lingkungan 

sebagaimana dipersyaratkan,”

ebanyak 6 BUMN yang 

tergabung dalam Kluster 

National Defence and Hi-

Tech Industries (NDHI) 

melaksanakan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) tentang Pengesahan 

RKAP 2019.  RUPS ini diselenggarakan 

pada Kamis, 20 Desember 2018, di 

Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, 

Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Fajar Harry 

Sampurno selaku Deputi Bidang Usaha 

Pertambangan, Industri Strategis, dan 

Media Kementerian BUMN dihadiri 

juga oleh Kabid PISM II A mewakili 

S Ferianto dan Mustar Bona Ventura 

beserta jajaran Direksi dari Direktur 

Utama Budi Antono, Direktur Teknologi 

dan Pengembangan Heri Heriswan, 

Direktur Operasi Bambang Agung, 

dan Direktur Keuangan dan SDM 

Asmorohadi.

“Alhamdulillah, DAHANA diganjar 

penghargaan Materi Terbaik dalam 

RUPS ini.  Semoga ini pertanda baik 

untuk pencapaian RKAP 2019,” harap 

Budi Antono, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) yang memberikan 

paparan. (yz)

pemegang saham, beserta para 

komisaris dan direksi dari seluruh 

BUMN Kluster NDHI.

Rapat yang berlangsung tertutup 

itu dimulai dengan pemaparan 

RKAP oleh masing-masing direksi 

perusahaan, kemudian dilanjutkan 

dengan tanggapan dari komisaris, dan 

pengesahan oleh Pimpinan Rapat.

Dalam penyampaiannya, PT 

DAHANA (Persero) diganjar dengan 

penghargaan “Materi Terbaik”, 

DAHANA sendiri hadir dengan dua 

anggota Dewan Komisaris Rizky 

Hadiri RUPS, DAHANA Meraih 
Penghargaan Materi Terbaik 

“Alhamdulillah, DAHANA diganjar penghargaan Materi Terbaik dalam RUPS ini.  Semoga ini 

pertanda baik untuk pencapaian RAKP tahun depan,”



eam Divisi Minyak & Gas 

PT DAHANA (Persero) 

Wilayah Balikpapan 

mengikuti kegiatan simulasi 

fire drill (simulasi drill kebakaran) 

di area Jobsite offshore Pertamina 

Hulu Mahakam (PHM). Kegiatan yang 

dilaksanakan di Tunu Tambora, Kutai 

Kertanegara, Kalimantan Timur ini 

dihelat pada 19 Januari 2019.

Kegiatan fire drill adalah sebuah 

simulasi pemadam kebakaran agar para 

crew selalu siaga, waspada, dan tidak 

panik jika sewaktu-waktu kebakaran 

sesungguhnya terjadi. Selain itu, fire 

drill juga telah diatur oleh Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja tentang “Unit 

Penanggulangan Kebakaran Di Tempat 

Kerja.”

Menurut Didik Dwi Cahyono, Customer 

Relations Divisi Migas Balikpapan, 

Proses fire drill dilaksanakan dan 

dikoordinir oleh Team HSE baik dari 

barge AWB FIORE maupun pihak 

Pertamina Hulu Mahakam. Kegiatan ini 

diawali dengan tanda sirine emergency, 

kemudian diikuti oleh himbauan agar 

egiatan first blasting ini 

dihadiri langsung oleh 

Kepala Teknik Tambang PT 

ABN, Perwakilan PT PPA 

site Project ABN, PERTAMINA Sanga-

sanga, muspida dan muspika serta 

tokoh masyarakat di area Ring 1 (Desa 

Muara Kembang, Muara Jawa). 

Sebelum melakukan kegiatan 

First Blasting, Personil DAHANA 

seperti biasa melakukan P5M untuk 

memastikan proses charging sampai 

blasting sesuai prosedur (SOP). 

Kemudian berdoa bersama dan 

mengadakan rapat koordinasi dengan 

PT ABN serta PT PPA guna kelancaran 

First Blast ini.

Selain itu, guna memastikan keamanan 

dan keselamatan pekerja, peralatan 
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T

Kkeselamatan dan keamanan pekerja, 

acara fire drill ini dilakukan secara rutin 

tiga bulan sekali,” terang Didik.

Selain itu, masing-masing invidu wajib 

memiliki sertifikat Basic Sea Survival 

yang dibuktikan dengan ID yang harus 

ditunjukkan saat akan melakukan 

kerja di site-site offshore. Termasuk 

team Divisi Minyak & Gas DAHANA 

Balikpapan.

“Harapannya dengan diadakan fire 

drill tersebut agar setiap crew atau 

pekerja yang ada di AWB FIORE 

tersebut dapat mengimplementasikan 

pada emergency yang sebenarnya dan 

dengan jelas bisa mengetahui apa yang 

harus dilakukan sehingga tidak ada 

korban jiwa,” ujar Didik Dwi Cahyono. 

(yz)

ataupun sekitar tempat blasting untuk 

memastikan semua zona aman dan 

siap tembak.

Perusahaan plat merah yang 

memproduksi bahan peledak ini turut 

mendapatkan apresiasi dari PPA 

dan PT ABN karena kemampuannya 

memberikan pelayanan terbaik.

"Tanggapan konsumen sangat positif 

atas kinerja team Dahana. Mulai 

persiapan, support perijinan sampai 

dilakukannya kegiatan blasting, 

sehingga mendapatkan hasil peledakan 

yang bagus, tanpa menimbulkan efek 

getaran, suara yang berpengaruh ke 

lingkungan diluar tambang/non teknis.  

Serta  tidak menimbulkan isu-isu 

negatif dari masyarakat sekitar," ujar 

Deni Nasar Siddiq Superintendent Jsp 

PPA ABN Sanga-Sanga. (YQ)

setiap orang yang berada di barge 

tersebut segera memakai life jacket dan 

berkumpul di muster point yang telah 

ditentukan.

“Setelah itu, team HSE melakukan 

pendataan sesuai dengan  manifest 

barge serta menyampaikan tata cara 

penyelamatan. Untuk memastikan 

dan lingkungan, para karyawan yang 

sudah terlatih di pertambangan itu pun 

melakukan proses evakuasi unit dan 

manusia yang masih berada di lokasi 

Tingkatkan Kesiagaan, 
Tim Migas Dahana Ikuti Fire Drill

First Blasting Site PPA-ABN, 
DAHANA Mendapatkan Apresiasi

Fire Drill dilakukan setiap tiga bulan sebagai bentuk penyegaran terhadap kesiapan keadaan darurat.  DAHANA 

secara konsisten mengaplikasikan cara kerja aman yang telah ditentukan oleh SOP maupun perundang-

undangan yang berlaku.

PT DAHANA (Persero) dipercaya oleh PT PPA untuk memberikan layanan blasting services di Site milik PT Adimitra 

Baratama Nusantara (ABN), Sanga-Sanga, Kutai Kertanegara.  Hal ini ditandai dengan proses first blasting yang 

dilaksanakan pada 9 Januari 2019.
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emester baru kalender 

pendidikan sekolah 

sekaligus mengawali 

tahun 2019. Perusahaan 

BUMN penghasil bahan peledak yang 

berdomisili di Kabupaten Subang, 

PT DAHANA (Persero) menyalurkan 

bantuan untuk fasilitas pendidikan 

ke beberapa sekolah di Kabupaten 

Subang.

Ada tiga sekolah yang berada di dua 

kecamatan di Kabupaten Subang yang 

mendapat bantuan Corporate Social 

Responsibility (CSR) DAHANA.  Ketiga 

sekolah tersebut adalah SMK Negeri 

Cibogo, SMP Negeri 1 Cibogo yang 

berada di Kecamatan Cibogo dan SMP 

Negeri 1 Subang yang berada diwilayah 

Kecamatan Subang.

Eman Suherman, Ketua PKBL DAHANA 

menerangkan bahwa bantuan untuk 

tiga institusi pendidikan tersebut 

merupakan bentuk perhatian 

perusahan DAHANA terhadap 

pendidikan di Kabupaten Subang.  

Terutama dalam rangka ikut serta 

membantu meningkatkan kualitas dan 

kenyamanan sekolah.

istrik di era millennium 

sudah menjadi kebutuhan 

pokok setiap warga, 

namun ternyata masih 

ada beberapa warga yang belum bisa 

menikmati hasil kemajuan peradaban 

seperti listrik. Oleh sebab itu, 

mengawali 2019, PT DAHANA (Persero) 

menyalurkan salah satu program 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

untuk elektrifikasi terhadap warga 

kurang mampu di Kabupaten Subang, 

Jawa Barat. 

Kegiatan elektrifikasi DAHANA 

dilakukan oleh tim CSR unit PKBL 

yang dipimpin oleh ketua PKBL Eman 

Suherman, dengan bantuan dan 

dukungan tim Humas DAHANA. Eman 

menyampaikan kepada Dfile bahwa 

DAHANA memberikan secara gratis 

sambungan listrik berkekuatan 450 VA. 

S

L
perpustakaan, seperti buku bacaan, rak 

buku, dan karpet spons. 

Sarip Nuraidi Kepala sekolah SMPN 1 

Cibogo menuturkan, dengan adanya 

bantuan dari DAHANA diharapkan 

dapat meningkatkan minat baca para 

peserta didik serta dapat meningkatkan 

jumlah  pengunjung ke perpustakaan. 

"Kami sangat senang dan sangat 

terbantu dengan adanya bantuan 

fasilitas  belajar di perpustakaan. Lebih 

dari itu, keadaan perpustakaan sekolah 

kami pun semakin lengkap dan semakin 

nyaman sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan kepada para pengunjung 

perpustakaan SMPN 1 Cibogo", ujar 

Kepala Sekolah SMPN 1 Cibogo kepada 

Dfile.

Sementara itu bantuan yang disalurkan 

untuk SMPN 1 Subang adalah berupa 

peralatan untuk fasilitas green house 

hidroponic.  Kepada Dfile Eman 

Suherman menuturkan, pada tahun 

2018, DAHANA telah mengeluarkan 

dana hampir setengah milyar untuk 

membantu sarana dan prasarana 

pendidikan. 

"Tahun kemarin alokasi dana bantuan 

DAHANA untuk bidang pendidikan 

hampir menyentuh angka 500 juta", 

katanya. (SYA)

DAHANA (Persero) pun terpanggil 

untuk turut hadir memenuhi kebutuhan 

listrik warga.

"Mereka biasanya membayar 50 

ribu perbulan ke tetangga, dengan 

elektrifikasi dari DAHANA sekarang 

mereka cukup membayar 30 ribu", 

tambah Eman.

Sejak 29 Januari 2019, Tim CSR 

DAHANA berhasil menyalurkan 79 

sambungan dari total 279 target 

yang diharapkan. Untuk memulai, 

DAHANA menetapkan Kecamatan 

Cibogo sebagai sasaran program 

elektrifikasi. DAHANA ingin memajukan 

lebih dahulu masyarakat yang berada 

di sekitar lokasi perusahaan, untuk 

kemudian meluas ke wilayah lainnya.

“Tujuan program elektrifikasi senilai 

197 Juta itu adalah untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu agar 

mendapatkan sambungan listrik ke 

rumah secara aman, sah, dan murah”, 

pungkas Eman.

“Salah satu bantuan CSR DAHANA 

untuk lingkungan adalah untuk 

pendidikan, karenanya beberapa sarana 

pendidikan di sekitar perusahaan 

mendapat bantuan dari DAHANA”, ujar 

Eman Suherman.

Penyerahan bantuan dilaksanakan 

pada 9 Januari 2019. Jenis bantuan 

yang diserahkan berbeda-beda sesuai 

permohonan dan permintaan dari pihak 

sekolah yang disampaikan kepada 

DAHANA. 

SMK Negeri Cibogo mendapat 

bantuan berupa fasilitas peralatan 

olahraga sebagai penunjang kegiatan 

olahraga para siswa. SMP Negeri 1 

Cibogo mendapat sarana fasilitas 

"Paketnya terdiri dari biaya 

pendaftaran, instalasi, dan SLO, 

semuanya gratis," ujar Eman.

Sebelumnya, pada tahun 2018 

DAHANA turut terlibat pada program 

elektrifikasi yang dipimpin oleh 

Kementerian BUMN, sebanyak 200 

sambungan yang berhasil DAHANA 

sambungkan kala itu. Merasa masih 

banyak warga yang butuh, di tahun 

2019 ini DAHANA melanjutkan program 

elektrifikasi di Kabupaten Subang 

secara mandiri.

Selama ini, masyarakat yang belum 

teraliri listrik biasanya menyambungkan 

kebutuhan listrik mereka ke tetangga 

dengan biaya yang relatif tinggi, 

sementara beberapa warga lainnya 

masih belum teraliri listrik sama sekali. 

Sebagai Perusahaan Negara, PT 

Awal 2019, DAHANA Salurkan Bantuan Pendidikan DAHANA Kembali Menerangi Subang
Tahun 2018, Sektor Pendidikan mendapatkan alokasi kucuran dana bantuan CSR hampir setengah miliar.  

Jenis bantuannya bervariatif sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

Program elektrifikasi senilai 197 Juta itu adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar 

mendapatkan sambungan listrik ke rumah secara aman, sah, dan murah.

Penyerahan bantuan oleh Ketua PKBL Eman Suherman (kanan)



untuk belajar bercocok tanam ala 

urban farming. Pengunjung mendapat 

pelatihan langsung dari ahlinya. 

Namun jika kita berkunjung ke UFC 

untuk mendapat pelatihan, harus satu 

rombongan dengan minimal 20 orang, 

dan tentunya syarat dan ketentuannya 

akan berbeda dengan pengunjung 

biasa yang berwisata.

Urban Farming Centre Purwakarta  ini 

merupakan salah satu kawasan aset 

milik perusaahan yang memproduksi 

bibit tanaman yaitu PT EAST WEST 

SEED. Nah, jadi jika kita masuk ke UFC  

kita akan mendapat 1 bibit tanaman, 

kita bisa pilih bibit bunga, sayuran atau 

buah untuk di bawa pulang ke rumah.

UFC buka setiap Selasa – Minggu 

mulai jam 08.00 sampai dengan jam 

16.00, dengan biaya tiket masuknya Rp. 

15000/orang. Dan tentunya walaupun 

suasananya enak untuk berpiknik ria, 

disini kita dilarang membawa makanan 

dari luar, namun jangan khawatir UFC 

telah dilengkapi dengan area kantin. 

(SYA)

cocok juga untuk acara pertemuan. 

Di tempat ini kita tidak perlu gusar 

pusing mencari colokan listrik untuk 

mencharge gadget, karena hampir 

semua meja sudah tersedia colokan 

listrik. Juga sudah dilengkapi dengan 

fasilitas Wifi. 

Setiap harinya  buka mulai pukul 

09.00 - 21.00 WIB. Selain menerima 

pelayanan parasmanan dan makanan 

siap saji, juga menerima pesanan 

catering. Informasi lebih lanjut bisa 

menghubungi telpon (0260) 4244067. 

(SYA)

rban Farming Center (UFC), 

begitulah nama sebuah 

lokasi wisata yang saat ini 

tengah hits ramai dikunjungi 

wisatawan. Jika di Bandung ada Farm 

house, nah, kalau di Purwakarta ada 

UFC, yang berlokasi di Jl. Pertanian, 

Desa Benteng, Campaka, Kabupaten 

Purwakarta.

Dikalangan anak muda, tempat ini 

menjadi tempat yang dianggap 

instagramable, karena menyajikan 

tempat yang super imut dan keren.  

Tersedia berbagai spot area fotogenik 

bertema perkebunan kota. Ada area 

tanaman bunga, area tanaman sayuran, 

dan mini sawah serta kolam ikan. 

Tempat ini pun sangat cocok  bagi 

yang ingin mengajak anak anak 

berwisata sambil belajar. Tersedia 

rumah ternak atau mini zoo yang 

akan membuat betah. Berbagai jenis 

binatang  ternak bisa dilihat disini, 

seperti kelinci, kambing dan unggas.

Dengan segala fasilitas yang ada, 

tidak salah juga bila kita menyebut 

ika kita dari pusat kota 

Kabupaten Subang dan 

hendak menuju PT DAHANA 

(Persero), sepanjang ruas Jalan 

Subang- Cinangsih, tepatnya Jl. Raya 

Cinangsih no.48, kita akan melihat 

sebuah rumah makan yang terbilang 

masih anyar, yakni Rumah Makan Pa 

Bentet.

Nampak bangunannya masih baru. 

Dibeberapa area masih terdapat 

beberapa tukang tengah melakukan 

pengerjaan pembangunan. Jika dilihat 

sekilas, konsep yang diusung oleh 

Rumah Makan Pa Bentet ini ingin 

pengunjung yang datang merasakan 

kenyamanan saat menyantap 

masakannya.

Terdapat beberapa saung atau 

gazebo didalam ruangan.  Ada juga 

saung diatas kolam ikan yang akan 

memberikan sensasi tradisional, atau 

area panggung lesehan yang akan 

membuat kita nyaman berlama-lama 

disini. 

Rumah makan ini merupakan salah 

satu rumah makan yang menyajikan 

masakan tradisional khas sunda. 

Kehadirannya ini berarti akan 

menambah semarak wisata kuliner di 

Kabupaten Subang. Nasi liwet, Ikan 

Gurame Bakar menjadi menu andalan 

yang disajikan di rumah makan ini.  Nasi 

Liwet yang disajikannnya selalu dalam 

keadaan panas.  Sambal dan ikan asin 

pun bakal menambah lahap selera 

makan.

UFC adalah tempat wisata edukasi. 

Berkunjung ke UFC kita dapat menggali 

pengetahuan, belajar bagaimana 

menjadi petani di kota. Banyak hal 

yang bisa ditiru dalam bercocok tanam 

yang sangat sederhana di pekarangan 

rumah.

Ada beberapa spot rumah mini ala 

petani Eropa. Rumah yang telihat unik 

dengan cat beragam warna memiliki  

pekarangan  dipenuhi tanaman yang 

ditata sangat indah dan unik. Spot 

Rumah Mini ini pun menjadi tempat 

favorit wisatawan untuk berfoto ria. 

Area rumah mini ini akan membuat 

kita  mendapatkan banyak inspirasi 

tentang bagaimana bercocok tanam 

dipekarangan rumah. Atau jika kita 

tertarik untuk melakukan budidaya 

tanaman lebih besar, menghasilkan 

produksi lebih banyak, di UFC terdapat 

Rumah Hydroponik. Kita pun bisa 

praktek langsung bagaimana bercocok 

tanam dengan sistem hydroponik.

Tidak sedikit rombongan wisatawan 

yang datang ke UFC bertujuan hanya 

Seperti namanya, pengunjung yang 

datang kesini, ketika pulang akan 

merasa bentet. Bentet merupakan 

bahasa Sunda yang artinya Wareg 

(Kenyang). Jadi harapannya setiap 

pengunjung datang ke rumah makan 

Pa Bentet akan merasa nikmat saat 

makan, dan puas merasa kenyang pada 

saat pulang.

Setiap makanan yang disajikan diracik 

dengan bahan-bahan berkualitas 

untuk menjadi makanan yang nikmat. 

Robi, pemilik rumah makan Pa Bentet 

mengungkapkan bahwa setiap menu 

makanan diracik langsung tanpa bahan 

pengawet. Olahan racikan bumbu 

masakannya pun merupakan warisan 

dari generasi ketiga dari keluarga. 

Rumah Makan Pa Bentet baru dibuka 

pada 26 Januari 2019. Bupati Subang H. 

Ruhimat berkesempatan meresmikan 

rumah makan tradisional ini. Tempat ini 

pun bisa menampung 200-300 orang, 

Urban Farming Center

Tempat Nyaman untuk MakanWisata Edukasi yang Instagramable
Rumah Makan Pa Bentet

U
J

Urban Farming Centre Purwakarta  ini merupakan salah satu kawasan aset milik perusaahan yang memproduksi 

bibit tanaman yaitu PT. EAST WEST SEED.
Rumah makan ini merupakan salah satu rumah makan yang menyajikan masakan 

tradisional khas Sunda, dengan kehadirannya ini berarti akan menambah semarak wisata 

kuliner di Kabupaten Subang. 
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

outh Explosives atau 

biasa disebut YES, wadah 

bernaungnya kaum Millenial 

DAHANA mengikuti 

kegiatan Green Fest 2019. Acara yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

BUMN melalu PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pupuk 

Indonesia Holding Company (Persero) 

ini dilaksanakan di Jakarta Convention 

Center pada 31 Januari 2019.

Acara yang dihadiri oleh Presiden 

Joko Widodo dan Menteri BUMN 

Rini Soemarno  ini bertujuan agar 

para generasi millenial turut memiliki 

kepedulian terhadap kondisi lingkungan 

dan lebih besarnya dapat berkiprah 

memberikan ide dan motivasi dalam 

bidang agrikultur di Indonesia.

"Pemerintah melalui Kementerian 

BUMN ingin mentriger supaya 

generasi Milenial 'kembali ke desa dan 

kampungnya' masing-masing dengan 

ubrik Narsis edisi kali 

ini mengangkat sosok 

karyawati DAHANA yang 

masih terbilang muda, ia 

termasuk generasi millennial DAHANA. 

Diusianya yang masih muda ini, ia 

sudah banyak bergelut dengan dunia 

bahan peledak. Bagi dirinya, belajar 

tentang bahan peledak tidaklah begitu 

rumit. Latar belakang pendidikannya 

sebagai sarjana Teknik Kimia, sangat 

membantunya dibidang yang saat ini 

digelutinya.

Ia adalah Primadiani Nurhadinar, gadis 

berkerudung yang biasa disapa Prima 

ini sejak tahun 2015 sudah bergabung 

dengan DAHANA. Awal karirnya di 

perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak, ia lebih dikonsentrasikan 

berdekatan dengan bahan kimia di 

laboratorium DAHANA yang berada 

di Kawasan Energetic Material Center 

Subang.

“Awal masuk di DAHANA saya di 

tempatkan di Lab, disini akhirnya saya 

bisa belajar banyak tentang bahan 

Y

R melalui tanihub, tanijoy, sayur box dan 

platform lainnya.

Untuk mencapai tujuan Greenfest 

2019, rangkaian acarapun dibuat 

sedemikian rupa hingga para peserta 

mampu memahami secara menyeluruh, 

salah satunya membahas peran 

BUMN terhadap greenmovement dan 

greenovation yang terdiri dari Konsep 

Pembangunan Pertanian, Pembiayaan, 

dan Pengembangan.

"Jadi harapannya, generasi muda 

dapat berkonstribusi dalam gerakan 

greenmovement melalui hal-hal kecil 

seperti membawa barang belanjaan 

menggunakan tas belanja bawaan 

sendiri, minum dengan botol pribadi, 

serta berperan aktif dalam kelompok 

peduli lingkungan," imbuhnya.

Pada kegiatan Greenfest 2019 ini 

DAHANA mengirim perwakilan 

Millennialnya yang terdiri dari Ika, 

Prima, Irfan, Rizki, Safira, Josua, Fikri, 

dan Amarilis.

 “Dari itu aku menjadi tahu 

fundamentalnya bahan peledak 

dan menjadi menarik karena bisa 

membayangkan apa yang terjadi dan 

dampaknya pada apa yang kita buat,” 

ungkap gadis yang menyukai kegiatan 

sosial dan hobi memasak.

Namun saat ini dirinya sudah tidak 

lagi banyak bergelut dengan bahan 

kimia, Prima kini lebih banyak bergelut 

dengan dunia K3LH & Teknologi. 

Menurutnya, tugas yang saat ini tengah 

diembannya tidak kalah menarik 

dengan dunia lab. Pasalnya banyak hal 

yang ia dapatkan tentang perusahaan.

”Alhamdulillah, di K3LH & Teknologi  

saya masih bisa update dengan 

perkembangan perusahaan. Bagi saya 

pengembangan bisnis, diversifikasi 

produk, riset, dan pembangunan pabrik 

itu menarik dari segala sisi tidak hanya 

kimia fundamental tentang produknya, 

tapi juga proses produksi, teknologi, 

dampak lingkungan, sistem produksi, 

dan pendukung lainnya,” katanya.

Millennial asal Sleman ini pun memiliki 

prinsip kerja,  bahwa dimanapun 

ditempattugaskan artinya disana 

ia merasa diberi kesempatan untuk 

mengambil pelajaran. Adapun niat yang 

perlu ditanamkan adalah bekerja untuk 

membantu orang lain atau perusahaan,  

“Kadang kita tidak bisa milih mau bantu 

dimana. Jadi dimanapun jalani dengan 

syukur, sabar, dan ikhlas yang penting 

memohon ridha Allah berusaha untuk 

memberi manfaat kepada orang lain,” 

pungkasnya.

segala pengetahuan teknologi, aplikasi, 

dan media (petani era millennial) untuk 

memajukan petani daerah," ujar Safira 

Aulia Rinanda dari Youth Explosives.

Safira melanjutkan, kemudian hasil 

dari 'petani era millenial' menjadi lahan 

bisnis produk lokal yang berkualitas 

dan menjadi produk yang siap ekspor 

ke pasar global. Dimana untuk saat 

ini wadah marketingnya bisa dijumpai 

peledak komersil,” terang Prima kepada 

Dfile.

Semasa dibangku kuliah Prima 

mengaku tidak pernah diajarkan 

khususnya tentang bahan peledak, 

“Waktu kuliah pembelajarannya ga 

ada ngomongin bahan peledak sama 

sekali tetapi lebih ke kimia fisika untuk 

pabrik,” ujarnya.

Kesempatan bekerja di DAHANA, 

dimanfaatkannya untuk mendalami 

pengetahuan dan kemampuannya pada 

dunia bahan peledak. Saat ditempatkan 

di laboratorium uji bahan baku, Prima 

sudah banyak terlibat pada riset 

pembuatan bahan peledak, diantaranya 

seperti low density emulsion, dabex 

untuk underground, biodegradble 

explosive, commissioning dan produksi 

bahan peledak.

Menurutnya, dalam membuat 

bahan peledak itu harus dipikirkan 

dampaknya. Hal ini pun ia sadari 

setelah membaca buku karya Xuguang 

Wang, buku tentang Explosive.

Peduli Lingkungan, Youth Explosive Hadiri 
Greenfest 2019Millennial Ahli Kimia Bahan Peledak

Primadiani Nurhadinar

"Pemerintah melalui Kementerian BUMN ingin mentriger supaya generasi Milenial 'kembali ke desa 

dan kampungnya' masing-masing dengan segala pengetahuan teknologi, aplikasi, dan media (petani 

era millenial) untuk memajukan petani daerah,"

Ia adalah Primadiani Nurhadinar, gadis berkerudung yang biasa disapa Prima 

ini  sejak tahun 2015 sudah bergabung dengan DAHANA.



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.


