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Daftar Isi

Dalam penandatanganan kontrak 

yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan 

Ryamizard Ryacudu, PT DAHANA 

(Persero) diwakili oleh Direktur Operasi 

Bambang Agung.  Dahana sendiri 

mendapatkan nilai kontrak sebesar Rp. 

104.727.968.160. 

"Tentunya ini peluang sekaligus 

tantangan untuk kami di sektor militer.  

Dan kami akan memberikan yang 

terbaik, sesuai motto Dahana "Serving 

the Nation Better," ungkap Bambang 

Agung.

Selain DAHANA, Kemhan juga 

melakukan penandatanganan kontrak 

dengan berbagai BUMN-BUMN lainnya. 

(Yz)

T DAHANA (Persero) 

melakukan penandatanganan 

kontrak pengadaan 

Bomb P-250 Live dengan 

Kementerian Pertahanan RI untuk 

proyek pengadaan Alutsista dan 

Konstruksi di lingkungan Kementerian 

Pertahanan atau TNI. Acara 

penandatanganan ini dilangsungkan di 

Kantor PT PINDAD (Persero), Bandung, 

Jum'at, 12 April 2019.

Bomb P-250 Live merupakan alat 

peledak yang diaplikasikan pada 

Pesawat Sukhoi, bom ini termasuk 

dalam jenis High Drags General 

Purposes (HDGP) yang memiliki 

kemampuan untuk meledak dan efek 

pecahannya dapat digunakan untuk 

menghancurkan bangunan dan fondasi 

bunker, juga dapat menghancurkan 

benda hidup di area yang luas.

Melihat kemampuan DAHANA 

dalam memproduksi bahan peledak 

yang berkualitas dan berdaya 

saing, Kementerian Pertahanan pun 

menjatuhkan pilihan membeli Bomb 

P250 L dari Perusahaan yang masuk 

di kluster NDHI (National Defence 

& Hitech Industry) tersebut. Selain 

itu, kegiatan penandatanganan ini 

dimaksudkan untuk terus mendorong 

Industri Pertahanan dalam negeri.

"Penandatangan kontrak merupakan 

bagian dari upaya Kemhan 

mewujudkan komitmen pemerintah 

dalam membangun kekuatan 

pertahanan yang tangguh dan berdaya 

tangkal tinggi, serta kesungguhan 

pemerintah untuk membangun 

kemandirian Alutsista melalui 

partisipasi aktif industri pertahanan 

dalam negeri," ujar Kemhan melalui 

siaran persnya.

Kontrak DAHANA-KEMHAN Capai Nilai 

Ratusan Miliyar

P
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“Bantuan yang DAHANA kirim saat ini 

merupakan bantuan logistik untuk tanggap 

darurat,”

Cover : Eksport ke Australia

7 Ciasem Terendam Banjir, DAHANA Kirim Logistik

Dalam ajang tahunan ini, PT DAHANA (Persero) 

dianugerahi penghargaan Bronze Winner PRIA 

2019 kategori Media Sosial - Kanal Digital. 

Penghargaan pun diterima langsung oleh 

Sekretaris Perusahaan DAHANA, Asep Maskandar.

11 DAHANA Raih Penghargaan PRIA 2019

PT DAHANA (Persero) kembali menyabet 

penghargaan pada ajang Anugerah BUMN 

2019. Tahun ini DAHANA

mendapatkan peringkat ketiga kategori 

Emerging Perusahaan dengan gelar “Strategi 

Pertumbuhan BUMN Terbaik”.

10 DAHANA Kembali Sabet Penghargaan
di Malam Anugerah BUMN 2019

Ribuan bibit pohon pun dikirim DAHANA 

untuk penghijauan di aliran sungai Citarum. 

5.000 bibit pohon yang diserahkan

kepada PT Pindad untuk kegiatan 

penghijauan DAS Citarum meliputi bibit 

pohon kamper, mahoni, tanjung, salam, 

borneo dan ecaliftus, serta puspa.

23 Dukung Pelestarian Lingkungan
DAHANA Kirim 5.000 Pohon untuk DAS 
Citarum

Dalam rangka mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, perusahaan plat merah yang bergerak di 

Industri bahan peledak baik untuk komersil ataupun militer ini telah memproduksi berbagai kebutuhan militer, salah 

satunya adalah Bomb P-250 Live. Bomb yang sudah melewati proses pengujian ini akhirnya diproduksi secara masal.

Kata Manajemen
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Laporan Utama

Bambang Agung saat menggelar acara 

pengiriman pertama ekspor Cartridge 

Emulsion ke Northern Territory, 

Australia.  Acara pelepasan pengiriman  

Cartridge Emulsion  ini dihelat di 

Kawasan Energetic Material Center 

(EMC) DAHANA, Subang, Jawa Barat, 

pada 20 Maret 2019.

Produk-produk perusahan 

plat merah penghasil bahan 

peledak PT DAHANA 

(Persero) semakin dilirik 

oleh pangsa pasar mancanegara. 

Geliat ekspansi bisnisnya keluar 

negeri tidak lain karena didorong oleh 

amanat dari pemerintah RI.  Melalui 

Kementerian BUMN RI, pemerintah 

telah memberikan arahan bahwa 

BUMN harus dapat menjadi motor 

penggerak untuk menghasilkan devisa 

dan menjaga keseimbangan neraca 

perdagangan antar Negara.

Hal tersebut  diungkapkan oleh 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero)  

Bersaing dengan Produk Mancanegara, 
Bahan Peledak DAHANA Dikirim ke Australia

E

Dengan terjalinnya kemitraan dengan perusahaan di Australia, memungkinkan 

kedepannya DAHANA memiliki peluang baru untuk memasarkan produk-produk 

DAHANA lainnya untuk masuk ke Australia. 

Australia menyambut baik kerjasama 

ini.  Ia mengucapkan terima kasih atas 

sambutannya dan berharap dapat 

bekerjasama lebih baik lagi.

PT DAHANA (Persero) adalah BUMN 

yang bergerak di bidang bahan 

peledak komersial dan pertahanan.  

Berkantor pusat di Subang, Jawa Barat, 

DAHANA memiliki lini bisnis utama di 

bidang Drilling and Blasting, Explosives 

Manufacturing, Related Services dan 

Defence Related,  DAHANA melayani 

sektor usaha pertambangan umum, 

kuari dan konstruksi, minyak dan gas, 

serta bahan peledak pertahanan.

“Bagi PT DAHANA sendiri, ekspor ini 

akan meningkatkan daya saing produk-

produk bahan peledak DAHANA di 

pasar Australia, memperluas pasar dan 

sesuai dengan nilai budaya PT Dahana 

yaitu aliansi global dengan perusahaan-

perusahaan mitra di Australia,” terang 

Bambang Agung.

Produk DAHANA, Cartridge Emulsion 

ini diproduksi di pabrik DAHANA 

Subang yang nantinya akan dikirim 

kepada perusahaan Johnex Explosives, 

Australia. 

Johnex Explosives melalui Letter of 

Intent (LoI) berencana setiap tahunnya 

akan membeli Cartridge Emulsion 

DAHANA sebanyak lebih kurang 8 

kontainer. Dimana pada pengiriman 

tahun 2019 ini, Cartridge Emulsion yang 

dikirim ke Australia adalah sebanyak 3 

Kontainer atau sebanyak 37.500 Kg.

Dengan terjalinnya kemitraan 

dengan perusahaan di Australia, 

memungkinkan kedepannya DAHANA 

memiliki peluang baru untuk 

memasarkan produk-produk DAHANA 

lainnya untuk masuk ke Australia. 

Abdul Haris Atbaro, General Manager 

Divisi Tambang Umum 2 PT DAHANA 

(Persero), mengutarakan optimismenya 

akan peluang tersebut.

 “Ekspor ini salah satunya adalah 

peluang untuk mengekspor pentolite 

booster 150 gram sekitar 40.000 pcs 

per tahun dan non electric detonator 

sekitar 30.000 pcs per tahun,” ujar 

Haris optimis.

Sementara itu, dalam sambutannya 

Ms. Heide Saenger, Compliance and 

Supply Chain Officer Johnex Explosive, 
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mengirimkan bantuan logistik untuk 

para korban banjir. Eman Suherman 

Ketua PKBL DAHANA turun langsung 

ke lokasi banjir turut membawa 

bantuan DAHANA.

“Bantuan yang DAHANA kirim saat 

ini merupakan bantuan logistik  untuk 

tanggap darurat,” terang Eman 

Suherman.

Eman menuturkan, awalnya bantuan 

yang dibawanya akan diserahkan 

langsung untuk korban terdampak 

banjir paling parah disalah satu dusun 

di Desa Dukuh, namun tingginya air 

dan harus melalui jembatan gantung 

tidak memungkinkan kendaraan masuk 

ke lokasi terdampak.

“Bantuan jika dikirim langsung 

tidak memungkinkan menggunakan 

kendaraan mobil, pada akhirnya, 

bantuan logistik DAHANA disalurkan 

melalui Posko banjir di Kantor Desa 

Dukuh,” ungkapnya. (sya)

Anfo, untuk kebutuhan peledakan 

bukit batu, yang nantinya digunakan 

reklamasi laut dan pelabuhan,” terang 

Haris.

 

Dengan dilakukannya 

panandatanganan kerjasama DAHANA-

Incanto Weste, menurut Haris bisa 

menjadi pintu masuk melakukan 

kerjasama lainnya dalam project-

project di Timor Leste, mengingat 

negaranya tengah gencar melakukan 

pembangunan infrastruktur.

 

“Saat ini kita hanya melakukan Suplai 

bahan peledak, namun kedepan bisa 

saja kita melakukan total service, “ 

pungkasnya.(SYA)

Intensitas hujan yang cukup 

tinggi di wilayah Subang 

mengakibatkan meluapnya 

air Sungai Ciasem.  Luapan 

sungai membanjiri beberapa desa di 

daerah kecamatan Ciasem, Subang. 

Kejadian banjir akibat luapan sungai 

Ciasem ini dimulai sejak Selasa, 9 April 

2019.

Ratusan rumah dan hektaran lahan 

sawah terendam banjir. Kantor 

Kecamatan Ciasem mencatat, seperti 

yang diberitakan oleh  Sindonews.

com, ada lima desa yang terdampak 

banjir. Air merendam ratusan hektar 

areal pertanian padi dan sedikitnya 

850 rumah warga. Warga yang paling 

terdampak banjir berada di Desa 

Dukuh, jumlah rumah yang terendam di 

desa itu mencapai 523 unit.

erbeda dengan saat ini yang 

tengah dipersiapkan, bahan 

peledak yang akan diekspor 

DAHANA adalah bahan 

peledak komersil untuk kebutuhan 

pembangunan di Timor Leste. Hal 

ini diungkapkan oleh Nico Jeronimo, 

Managing Director Incanto Weste.

Kepada Dfile, Nico menerangkan 

bahwa perusahaan yang dipimpinnya 

saat ini merupakan perusahaan swasta 

yang telah mendapatkan izin untuk 

penyedia bahan peledak di Timor 

Leste, kedatangannya ke DAHANA 

adalah membeli bahan peledak 

untuk kebutuhan pengembangan 

pembangunan infrastruktur di 

negaranya.

“Kami sangat membutuhkan 

bahan peledak untuk kebutuhan 

pembangunan pelabuhan, karenanya 

kedatangan kami kesini (DAHANA) 

untuk meninjau perusahaan, dan 

melakukan kerjasama dengan 

DAHANA,” terang Nico Jeronimo 

(21/03).

 

Timor Leste, saat ini tengah gencar 

melakukan pembangunan infrastuktur, 

salah satu prioritas pembangunan yang 

tengah dilakukan adalah membangun 

Pelabuhan Internasional Tibar. Dalam 

pembangunannya Timor Leste 

bekerjasam dengan China Harbour 

Engineering Company (CHEC).

 

Incanto Weste, yang merupakan satu-

satunya perusahaan yang memiliki 

izin penyedia bahan peledak di Timor 

Leste, memilih produk DAHANA untuk 

PT DAHANA (Persero) pada 10 

April 2019 melalui PKBL DAHANA 

langsung menerjunkan timnya dengan 

kebutuhan proses pembangunan.  Hal 

ini tidak terlepas dari ekspor pertama 

DAHANA ke Timor Leste dengan 

mensuplai kebutuhan bahan peledak 

untuk kepolisian Timor Leste.

 

Pada kesempatan kunjungan ini 

pun langsung dilakukan proses 

penandatanganan MoU untuk 

kerjasama DAHANA dengan Incanto 

Weste dalam penyediaan bahan 

peledak.  Abdul Haris Atbaro, General 

Manager Divisi Tambang Umum 2 

PT DAHANA (Persero) menuturkan, 

pihaknya nantinya akan mensuplai 

bahan peledak salah satunya yaitu 

DANFO.

 

“Bahan peledak yang rencananya di 

pesan Incanto, diantaranya adalah 

Ciasem Terendam Banjir, DAHANA Kirim LogistikDAHANA Bakal Kembali Ekspor Bahan Peledak 

ke Timor Leste

P
B

“Bantuan yang DAHANA kirim saat ini merupakan bantuan logistik  untuk tanggap darurat,”

Pertengahan 2019, direncanakan PT DAHANA (Persero) bakal kembali melakukan ekspor produk bahan peledaknya 

ke negera tetangga yaitu Timor Leste. Sebagaimana diketahui, sebelumnya DAHANA pernah mengekspor salah satu 

produknya untuk kebutuhan militer kepolisian di Timor Leste.



"Alhamdulillah responnya bagus, 

baik dari supervisor main kontraktor 

maupun QC owner. Lubang produksi 

yang diisi dengan dayagel sesuai 

dengan target kedalaman dan kondisi 

handak masih bagus setelah proses 

tamping," ujar Arif Hidayat.

Selain itu, Arif juga bercerita pada Dfile 

bahwa meski saat ini belum semua titik 
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Kabar dari SITE

Tepat pada tanggal 12 Maret 2019, 

sesuai dengan tenggat waktu yang 

diberikan owner, DAHANA berhasil 

melaksanakan loading sejak Januari 

hingga Maret 2019 dengan beragam 

tantangan seperti litologi tanah. 

Keberhasilan ini pun diapresiasi oleh 

banyak pihak.

dapatkan untuk menambah service 

value DAHANA," ungkapnya.

Berita Acara produksi preloading 

seismik bulan Maret ditandatangani 

oleh Party Chief GSI Agus Indrawan 

beserta Arif Hidayat  Asisten Manager 

Hubungan Pelanggan Divisi Minyak & 

Gas PT DAHANA (Persero).

T DAHANA (Persero) 

bersama dengan Gelombang 

Seismik Indonesia 

menandatangani berita acara 

produksi Preloading Seismic untuk 

bulan Maret 2019. Acara dilangsungkan 

di salah satu Blok Migas yang dikelola 

oleh EMP Bentu Ltd. di Pelelawan, Riau. 

Kamis 14 Maret 2019.

DAHANA merupakan subkontraktor 

dari Gelombang Seismik Indonesia 

yang diberi tugas untuk melakukan 

preloading seismik yang mencangkup 

proses pengecekan quality control 

kondisi lubang tembak, perangkaian 

bahan peledak seismik, loading bahan 

peledak seismik kedalam lubang 

tembak, dan tamping atau penutupan 

lubang tembak.

preloading dilakukan penembakan. 

Tetapi, dari titik yang sudah ditembak, 

rasio keberhasilannya sudah memenuhi 

ekspektasi dari owner, demikian pula 

dengan data yang dihasilkan dari 

getaran hasil peledakan dayagel 

seismic.

"Harapannya setelah ini semakin 

banyak project preloading yang kita 

DAHANA Dipercaya Lanjutkan Project di Blok Malaka 

P
Sukses Preloading Seismik di Blok Bentu, DAHANA Dipercaya Lanjutkan Project di Blok Malaka
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enghargaan yang diberikan 

dalam acara malam 

penghargaan Anugerah 

BUMN 2019 di Grand 

Ballroom Hotel The Ritz Carlton Jakarta 

ini dihelat pada, Kamis, 28 Maret 2019.  

BUMN Track sebagai majalah yang 

konsisten menggunakan metode positif 

jurnalism bersama PPM Management 

sudah 8 kali menyelenggarakan 

penghargaan bagi BUMN-BUMN 

berprestasi untuk mendorong BUMN 

agar menunjukkan kinerja unggul 

dan berdaya saing di tingkat nasional 

maupun global.

Pada penyelenggaraan di tahun 2019 

ini, Tanri Abeng yang merupakan 

Menteri BUMN pertama Republik 

Indonesia menjadi ketua dewan juri, 

ditemani oleh juri-juri profesional 

lainnya dari berbagai macam 

kalangan. Dengan mengusung tema 

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional, Merintis Usaha Baru, dan 

Hadir Makin Kokoh untuk Negeri” 

Anugerah BUMN menyeleksi dengan 

ketat perusahaan-perusahaan berplat 

merah.

P

tahun, dari 2004 sampai 2018, 

pendapatan kita naik terus, karena 

motto kita adalah one team one goal, 

jadi tidak untuk CEO DAHANA saja, 

tapi juga untuk Team DAHANA,” ujar 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono.

Penghargaan yang diterima langsung 

oleh Budi Antono ini menjadi stimulus 

bagi DAHANA untuk terus bertumbuh 

kembang sebagai perusahaan plat 

merah yang memiliki tugas selain 

peningkatan profit perusahaan juga 

turut mendorong kedaulatan bahan 

peledak dalam negeri. Dengan optimis 

Dirut DAHANA menyampaikan pada 

Dfile bahwa di masa yang akan datang, 

DAHANA semakin maju dan menjadi 

Excellence BUMN.

“Kalau untuk pertumbuhan, DAHANA 

sudah memperkuat hulu dan hilir, 

jadi insyaAllah, hulunya kuat pabrik-

pabriknya ada dimana-mana, hilirnya 

juga pasti kuat, dan pasti profit dan 

pendapatannya makin banyak,” 

tutupnya optimis. (yz)

PT DAHANA (Persero) mengikuti 

proses seleksi yang berjalan sejak 

Januari hingga Maret 2019, berhasil 

mendapatkan gelar “Strategi 

Pertumbuhan BUMN Terbaik”. 

Perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak ini terus 

tumbuh sejak 2004 hingga kini. Ini 

dibuktikan dengan pendapatan yang 

terus naik dan pertumbuhan pabrik 

yang menjamur dimana-mana.

“Strategi terbaik itu tidak diwujudkan 

dalam satu periode yang pendek, kita 

bisa mewujudkan itu selama bertahun-

DAHANA Kembali Sabet Penghargaan 

di Malam Anugerah BUMN 2019
PT DAHANA (Persero) kembali menyabet penghargaan pada ajang Anugerah BUMN 2019. Tahun ini DAHANA 

mendapatkan peringkat ketiga kategori Emerging Perusahaan dengan gelar “Strategi Pertumbuhan BUMN Terbaik”. atusan praktisi humas 

dari berbagai instansi 

pemerintah dan perusahaan 

BUMN/BUMD serta swasta 

memeriahkan acara puncak malam 

penghargaan kehumasan di Indonesia. 

Acara ini adalah Public Relation 

Indonesia Awards (PRIA) 2019 yang 

dihelat pada Kamis, 28 Maret 2019.

Acara yang digelar di The Trans Lexury 

Hotel Bandung ini merupakan event 

tahunan  yang rutin diselenggarakan 

oleh media PR Indonesia.  Tahun ini 

merupakan kali keempat Awards ini 

digelar. Kota Bandung menjadi tempat 

pelaksanaan acara bergengsi ini dan 

dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa 

Barat Ridwan Kamil.

Founder & CEO PR Indonesia 

Aswono Wikan dalam sambutannya 

mengungkapkan bahwa selama tiga 

bulan pihaknya telah menggelar 

kompetisi PRIA 2019, mulai dari 

Korporasi, Kementerian, Lembaga dan 

Pemerintah Daerah.

R

praktisi senior PR, konsultan/agensi PR, 

dan tokoh asosiasi/organisasi PR. 

Pada kesempatan ini salah satu 

perusahaan BUMN penghasil 

bahan peledak yang berdomisi di 

Kabupaten Subang, dinobatkan meraih 

penghargaan. PT DAHANA (Persero) 

dianugerahi penghargaan Bronze 

Winner PRIA 2019 kategori Media 

Sosial - Kanal Digital. Penghargaan 

pun diterima langsung oleh Sekretaris 

Perusahaan DAHANA, Asep Maskandar. 

Asep mengungkapkan bahwa 

penghargaan yang tengah diraihnya ini 

merupakan suatu kebanggaan namun 

disisi lain juga menjadi pemicu untuk 

dapat terus meningkatkan kinerja-

kinerja kehumasan. 

“Humas itu menjadi ujung tombaknya 

perusahaan, tentunya dengan peraihan 

penghargaan ini adalah sebuah 

penilaian dari luar, karenanya kedepan 

sangat perlu Humas DAHANA terus 

meningkatkan kinerjanya,” ucap Asep 

Maskandar.  (SYA)

Ada sepuluh kategori yang 

dipertandingkan yakni Kategori 

Owned Media, Kanal Digital, Program 

PR, Program CSR, Penanganan Krisis, 

Manual Pedoman Tata Kehumasan, 

Departemen PR, Laporan Tahunan, 

Brand Visual Identity, hingga 

Terpopuler di Media.

Tercatat ada 15 juri yang terlibat dalam 

penentuan pemenang penghargaan 

ini. Para juri itu terdiri dari pakar PR, 

DAHANA Raih Penghargaan PRIA 2019 

Dalam ajang tahunan ini,  PT DAHANA (Persero) dianugerahi penghargaan Bronze Winner PRIA 2019 kategori Media 

Sosial - Kanal Digital.  Penghargaan pun diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan DAHANA, Asep Maskandar.
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Sementara itu,  sosialisasi di Kelurahan 

Guntung dilaksanakan pada Jumat, 

5 April 2019.  Dukungan juga datang 

dari Ketua LPM Guntung Rahmat.  

Menurutnya, pihaknya mendukung 

pembangunan pabrik tersebut.

“Kami setuju, dan berharap masyarakat 

mendapat manfaat optimal dari 

kehadiran pabrik baru ini,” ungkapnya.

Dukungan Walikota Bontang

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni 

Moerniaeni mendukung percepatan 

pembangunan pabrik bahan peledak 

milik DAHANA yang berada di kawasan 

ukungan terhadap 

pembangunan Pabrik 

Amonium Nitrat (AN) 

PT DAHANA (Persero) 

berdatangan dari 

masyarakat yang berada di sekitar 

lokasi pabrik.  Hal tersebut terlihat 

dalam acara sosialisasi pembangunan 

pabrik dengan masyarakat di dua 

kelurahan:  Loktuan dan Guntung yang 

dilaksanakan pada 4 dan 5 April 2019.

Pertemuan pertama yang dihelat 

di Balai Kelurahan Loktuan pada 4 

April 2019 dipadati oleh masyarakat 

Kelurahan Loktuan.  Dalam sosialisasi 

yang berlangsung hangat ini, tokoh 

masyarakat dan warga memberikan 

banyak masukkan dan dukungan 

kepada DAHANA.

Seperti yang diungkapkan oleh 

Camat Bontang Utara Zemmy Hasz, 

menurutnya komunikasi dengan buffer 

zone harus diprioritaskan melalui satu 

pintu yaitu pihak kelurahan.   “Agar 

perusahaan dan warga bersama-sama 

mengawal kegiatan PT DAHANA 

(Persero). Kami juga mengapresiasi 

Dahana yang berkomitmen terhadap 

penyerapan tenaga kerja, pengelolaan 

lingkungan, CSR dan PKBL untuk 

masyarakat sekitar pabrik,” tutur 

Zemmy Hasz.

Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat 

Mendapat Dukungan Warga

D

Project strategis dengan investasi 1,1 T ini mendapat dukungan dari berbagai pihak.  Mulai dari warga masyarakat, LSM, 

Walikota hingga pemerintah pusat.  2021 ditargetkan pabrik baru amonium nitrat dengan kapasitas 75.000 ton pertahun 

ini melaksanakan commissioning.

industri milik Kaltim Industrial Estate 

(KIE). Seperti dikutip dari tribunkaltim.

co, proyek senilai Rp 1.1 Triliun ini 

diperkirakan bakal menyerap tenaga 

kerja lokal dalam masa kontruksi 

maupun setelah beroperasi.

“Kalau soal investasi di Bontang kami 

berikan red carpet lah, asalkan seluruh 

perizinan dilengkapi dan taat terhadap 

aturan yang berlaku,” ujar Wali Kota 

Bontang. Neni Moernieaeni kepada 

tribunkaltim.co, usai menghadiri rapat 

paripurna di Kantor Sekretariat DPRD 

Bontang, Senin (8/4).

Menurut Wali Kota Neni, pemerintah 

membuka keran untuk investasi di 

Kota Bontang. Investasi diharapkan 

bisa menjadi solusi alternatif bagi 

Kalimantan Timur yang bergerak 

dibidang pupuk di bawah Holding PT 

Pupuk Indonesia (Persero).  Komplek 

Pabrik ini direncanakan memiliki 

kapasitas produksi 75.000 ton AN 

pertahun yang terdiri dari pabrik AN 

dan Pabrik Asam Nitrat serta sarana 

pendukungnya.

Menurut Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono, teknologi yang 

digunakan di pabrik AN ini dipilih 

berdasarkan kajian teknologi atas 

licensor-licensor yang telah dilakukan 

dan direkomendasikan oleh BPPT. 

Sementara untuk pemilihan perusahaan 

EPC dilakukan melalui mekanisme 

tender internasional dan telah ditunjuk 

konsorsium Wijaya Karya-Sedin 

sebagai pelaksana pembangunan 

pabrik AN ini.   

daerah untuk mengatasi masalah 

pengangguran di Bontang. 

Pabrik Amonium Nitrat Dahana

Pabrik Amonium Nitrat (AN) 

merupakan bahan baku utama 

dalam industri bahan peledak yang 

akan mendukung kegiatan industri 

pertambangan terutama batu bara. 

Pemerintah melalui Kementerian BUMN 

RI mendukung project nasional ini, 

salah satunya dengan pencanangan 

proyek yang telah dilaksanakan akhir 

Oktober 2018 lalu.

Pabrik AN ini merupakan kerjasama 

antara PT DAHANA (Persero) yang 

merupakan BUMN yang bergerak 

dibidang bahan peledak dan PT Pupuk 



Mengenai nilai investasi, Budi Antono 

mengestimasi nilai proyek pabrik 

Amonium Nitrat ini senilai ±Rp. 1,1 

Trilyun.   Amoniak sebagai satu-satunya 

bahan baku disamping udara  akan 

disuplai dari PT Pupuk Kalimantan 

Timur sesuai dengan kebutuhan.

“Proyek ini diharapkan pada 2021 sudah 

dilaksanakan commisioning,” lanjut 

Budi Antono.
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Sebagaimana diketahui, pembangunan 

pabrik AN akan menjadi katalisator 

bagi tumbuh dan kembangnya 

industri turunannya, baik untuk 

sektor komersial maupun pertahanan.  

Dengan kehadiran Pabrik Amonium 

Nitrat, kemandirian industri bahan 

peledak yang terlepas dari impor 

menjadi sebuah keniscayaan khususnya 

industri pertahanan yang berujung 

pada kemandirian Alutsista Nasional.

Ketika disinggung masalah pemasaran,  

Budi Antono menyebutkan bahwa 

pasar yang dibidik terutama pasar 

dalam negeri.  “Produk AN yang 

dihasilkan dari pabrik AN ini, akan 

dimanfaatkan seluruhnya oleh 

DAHANA untuk substitusi impor 

pemenuhan pasar DAHANA saat ini 

sehingga dapat menghemat devisa 

negara,” jawabnya.

ada April 2019, umur 

Kementerian BUMN 

tepat memasuki usia 21 

Tahun. Berbagai macam program 

dan kegiatan banyak digelar. Sejak 

pertengahan Maret, Kementerian 

BUMN bersama perusahaan BUMN 

menggelar rangkaian kegiatan untuk 

memperingati HUT ke-21 Kementerian 

BUMN.

Salah satu program kegiatan yang 

digelarnya adalah Padat Karya Tunai 

(PKT) yang digelar di 35 titik/daerah di 

Indonesia, dan melibatkan sedikitnya 

35 BUMN. Daerah pertama yang dijajaki 

kegiatan PKT BUMN kali ini adalah 

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Beberapa desa di Kabupaten Ciamis 

menjadi area gelaran PKT oleh 

Kementerian BUMN.  Masing-masing 

desa telah ditentukan agenda dan PIC-

nya dari perusahaan BUMN. Dan pada 

1-2 April, giliran PT DAHANA (Persero) 

turun ke Desa Ciparay,Kecamatan 

Cidolog, Kabupaten Ciamis.

Turun ke desa, lebih dekat dengan 

masyarakat, DAHANA tidak sendirian, 

ada dua perusahaan BUMN lainnya 

membersamai pada program ini 

yakni PT Jasa Tirta II, dan PT Taspen. 

Selain menggelar kegiatan PKT, juga 

melakukan Kegiatan Sosial Milenial, 

dimana para generasi muda BUMN 

melakukan aktivitas sosial bersama 

warga desa.

Y. Agus Setiawan, Senior Manajer Legal 

& Komunikasi Perusahaan PT DAHANA 

(Persero), yang ikut serta hadir dalam 

kegiatan di Ciamis menuturkan tentang 

para milenial BUMN ikut turun bersama 

warga desa, berinteraksi lebih dekat 

bersama-sama merawat lingkungan 

Desa.

Faridz Miftah, milenial DAHANA 

yang ikut serta dalam kegiatan ini 

menuturkan, program kegiatan yang 

tengah diikutinya sangatlah bagus,  

menurutnya Kegiatan seperti ini dapat 

dilaksanakan rutin setiap tahunnya, 

“Sepertinya jika setiap tahun digelar di 

desa lainnya, sangat bagus. Kita jadi 

ikut terlibat langsung membangun 

desa. Kegiatan seperti ini mendapat 

respon yang positif serta antusias 

masyarakat yang begitu besar,” kata 

Faridz, berharap.

Dengan digalakan kegiatan PKT 

dan Kegiatan Sosial di Desa Ciparay, 

Sekretaris Camat Cidolog, Iyus Sunardi 

memberikan apresiasi dan ucapan 

terima kasih kepada Kementerian 

BUMN yang telah mengikutsertakan 

Desa Ciparay sebagai bagian dari 

rangkaian acara HUT BUMN ke-21. 

“Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan. 

Kami berharap kegiatan ini kembali 

digelar secara rutin,” pungkasnya. 

(SYA)

PKT yang digalakannya. “Padat 

Karya Tunai ini merupakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa yang 

bersifat produktif serta mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya, tenaga 

kerja dan teknologi lokal,” tuturnya.

Pada kegiatan PKT kali ini, BUMN 

memberikan dana bantuan untuk 

Desa Ciparay sebesar 200 Juta. Yusup 

Permana Kepala PT Taspen (Persero) 

KCU Bandung menuturkan bantuan 

tersebut adalah untuk  pembangunan 

dan perbaikan sarana umum desa, 

diantaranya pengecatan MDTA Al-

Hidayah, ruang belajar TK Melati, ruang 

belajar MI Ciparay I, perbaikan gedung 

dakwah desa, TPT lapang desa, WC 

Masjid dan lapangan voli.

“Kami berharap kegiatan ini dapat 

memberikan manfaat yang besar 

bagi masyarakat Desa Ciparay,” harap 

Yusup Permana seperti dikutip dari 

radartasikmalaya.com.

Kegiatan selama dua hari ini, selain 

dilakukan PKT, juga digelar kegiatan 

sosial, seperti sosialisasi perilaku hidup 

bersih dan sehat kepada warga desa, 

dan kegiatan bersih-bersih kampung. 

Pada kegiatan bersih-bersih kampung 

Lebih Dekat dengan Masyarakat melalui Program 
Bakti Sosial dan Padat Karya Tunai BUMN 
Kegiatan selama dua hari ini, selain dilakukan PKT, juga digelar kegiatan sosial, seperti sosialisasi perilaku hidup bersih 

dan sehat kepada warga desa, dan kegiatan bersih-bersih kampung. Pada kegiatan bersih-bersih kampung para milenial 

BUMN ikut turun bersama warga desa, berinteraksi lebih dekat bersama-sama merawat lingkungan Desa.

P



T DAHANA (Persero) telah 

berkembang pesat sejak 

tahun 2004, capaian dan 

lompatan kinerjanya diganjar 

dengan beragam penghargaan.  

Sebagai sebuah perusahaan plat merah 

yang bergerak di bidang industri bahan 

peledak, DAHANA terus menentukan 

target-target perusahaan demi 

melompat lebih tinggi lagi.

Setelah menentukan target tahun 2019, 

DAHANA menyelenggarakan Rapat 

Koordinasi Teknis (Rakornis) Divisi 

ntuk pertama kalinya, 

puluhan masiswa Sekolah 

Tinggi Teknologi Adisucipto 

(STTA) Yogyakarta, 

melakukan kunjungannya ke 

perusahaan penghasil bahan peledak 

PT DAHANA (Persero) di Kabupaten 

Subang, Jawa Barat.  Kunjungan 

mahasiswa yang berjumlah sekitar 

54 orang ini dilakukan pada Senin 25 

Maret 2019.  Dengan menggunakan 

kendaran Bus, rombongan tiba di 

kawasan Energetic Material Center 

(EMC) DAHANA pada pukul 9 pagi.

Rupanya rombongan mahasiswa 

ini merupakan mahasiswa Jurusan 

Teknik Mesin. Rapi menggunakan jas 

almamater berwarna biru, nampak 

terlihat roman mahasiswa ini ingin 

segera menemukan jawaban rasa 

penasarannya tentang DAHANA. 

Muhammad Ihsam, salah satu panitia 

kunjungan industri ini mengungapkan 

bahwa yang membawanya berkunjung 

ke DAHANA adalah karena setelah 

menggali informasi melalui searching 

pada mesin pencari di internet. 

DAHANA menurutnya dianggap 

tepat menjadi salah satu perusahaan 

yang perlu dikunjungi karena memiliki 

beberapa keterkaitan dengan mata 

kuliah yang dipelajari di kampus. 

“Beberapa hal DAHANA yang sangat 

menarik bagi kami, yaitu tentang 

pembuatan roket, manufacturing dan 

juga tentang konversi energi,” tutur 

Ihsam.
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U
dukungan dari Departemen Korporasi 

untuk mendukung target divisi.  Oleh 

sebab itu, selain karyawan operasional, 

Rakornis kali ini turut dihadiri oleh 

personil dari Departemen Energetic 

Material Center (EMC), Departemen 

Keuangan Korporasi dan Bagian 

Logistik.

Acara ini dibuka oleh GM Divisi 

Tambang Umum I Herry Sudaryanto, 

kemudian pada hari berikutnya para 

peserta mendengarkan arahan Direktur 

Operasi Bambang Agung kepada 

setiap divisi untuk berkerja secara 

efektif dan efisien demi mencapai 

target perusahaan.

"Semoga semua teguh memegang 

komitmen untuk mencapai target 2019 

yang sudah dituangkan, dan semua 

bisa bekerja dengan efektif, efisien 

dan tetap happy," harap Deya usai 

penyelenggaraan.

bahan peledak, satu diantaranya adalah 

pabrik Catridge Emulsion (CE).

Salah satu dosen pembimbing, 

Benedictus Mardwianta menuturkan 

pada akhirnya kunjungan 

mahasiswanya ke DAHANA dinilai 

tepat, ia sendiri sebagai dosen 

sebelumnya tidak begitu tahu 

dengan DAHANA, saran dan ajakan 

mahasiswanya inilah pada akhirnya 

mengantarkan ia menjadi mengenal 

DAHANA.

“Ini adalah kunjungan perdana kami ke 

DAHANA, kemungkinan pada kegiatan-

kegiatan kunjungan industrinya 

berikutnya, DAHANA akan menjadi 

salah satu perusahaan yang masuk 

dalam agenda kunjungan,” ungkapnya. 

(sya)

2019.  Acara ini diselenggarakan pada 

26-29 Maret 2019 di Tanjung Redeb, 

Berau, Kalimantan Timur.

Kepada DFile, Deya Nadya Kemalasari, 

salah satu panitia Rakornis 

menyampaikan bahwa Rakornis Divisi 

2019 ini  bertujuan sebagai wadah 

koordinasi semua divisi yang ada di 

DAHANA untuk menyusun strategi 

pencapaian target-target di 2019.

Selain itu, Rakornis Divisi 2019 juga 

membahas evaluasi dan optimalisasi 

Sepengetahuan informasi yang 

didapatkannya, DAHANA merupakan 

perusahaan BUMN yang bekerjasama 

dengan LAPAN terlibat dalam pembuat 

roket. Karenanya para mahasiswa ini 

sedikitnya ingin menggali informasi 

tentang roket yang DAHANA buat.

Hal lain yang menarik perhatiannya 

adalah tentang energi, sebagaimana 

salah satu konsentrasi pembelajaran 

di STTA adalah tentang konversi 

energi. Tema energy pun menjadi 

pembahasan menarik para mahasiswa 

saat narasumber dari DAHANA 

memaparkan materinya.

Terkait dengan manufacturing, para 

mahasiswa pun diajak memasuki 

kawasan produksi di area Ring 1 

EMC. Mereka berkesempatan melihat 

dan meninjau mesin produksi yang 

digunakan DAHANA dalam pembuatan 

Optimis Capai Target, DAHANA Gelar 
Rakornis Divisi 2019

Ke DAHANA, Berawal dari Searching Internet

Turunan acara dari Raker Penjabaran RKAP ini untuk mempertajam strategi di lapangan dengan menjalin 

kerjasama yang baik dengan departemen pendukung lainnya yang ada di DAHANA.

DAHANA dianggap tepat menjadi salah satu perusahaan yang perlu dikunjungi karena 

memiliki beberapa keterkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari di kampus. “Beberapa hal 

DAHANA yang sangat menarik bagi kami, yaitu tentang pembuatan roket, manufacturing dan 

juga tentang konversi energi,” 
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T DAHANA (Persero), 

perusahaan BUMN 

penghasil bahan peledak 

yang berkantor di 

Kabupaten Subang sangat concern 

mendukung gerakan pelestarian 

lingkungan. DAHANA sendiri setelah 

berpindah tempat dari Tasikmalaya 

ke Kabupaten Subang, menerapkan 

konsep perusahaan green. Tidak hanya 

‘green’ dalam pengelolaan lingkungan 

perusahaan, juga dengan produk-

produk yang dihasilkan oleh DAHANA.

Pokok penting gerakan kelestarian 

lingkungan yang dikelola DAHANA pun 

dibuktikan dengan adanya unit kerja 

khusus yang menangani pembibitan 

pohon dan tanaman yang biasa disebut 

Unit Nursery. Di tempat domisilinya 

di Subang, DAHANA sering ikut 

andil terlibat dalam aktifitas gerakan 

penghijauan, melakukan penanaman 

pohon di Hutan Kota Ranggawulung, 

dan ikut memberikan bantuan pohon 

untuk DAS Citarum yang berada di 

wilayah Purwadadi, Subang.

Perhatian terhadap lingkungan pun 

dilakukan DAHANA untuk daerah lain, 

abtu pagi 23 Maret 2019, 

tidak seperti biasanya 

halaman Bale DAHANA 

ramai dengan kerumunan 

orang dan kendaraan bermotor. 

Terlebih, Sabtu merupakan hari libur 

kerja karyawan DAHANA. Namun kali 

ini cukup berbeda, belasan karyawan 

DAHANA terlihat berkumpul dengan 

membawa motor, lengkap dengan 

menggunakan jaketnya.

Di sela-sela keramaian itu, nampak 

terlihat juga Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung 

yang juga telah menggunakan jaket 

bertuliskan KOMBI DAHANA alias 

Komunitas Biker DAHANA. Rupanya ia 

tengah akan ikut serta dalam kegiatan 

touring yang digelar oleh Kombi 

DAHANA.

Kegiatan touring kali ini, Kombi 

DAHANA akan tarik gas motornya 

menuju destinasi wisata di daerah 

Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ketua 

Kombi DAHANA, Rendy Sebayang 

menerangkan, kegiatan touring yang 

digelarnya kali ini merupakan kegiatan 

perdana yang digelar kombi dalam 

masa kepemimpinannya yang baru.

“Touring ini untuk mempererat 

silaturahmi antar anggota, selain itu 

S

Pini Bambang Agung menyerahkan 

bantuan dari DAHANA untuk sarana 

pendidikan di Sekolah Yayasan Darul 

Ikhlas. Setelahnya, perjalanan pun 

dilanjutkan menuju destinasi wisatadi 

Ciwidey.

Peran PKBL DAHANA mendorong 

komunitas dalam gerakan peduli dan 

berbagi, ternyata tidak hanya dalam 

komunitas kalangan perusahaan 

saja. Komunitas-komunitas lain diluar 

perusahaan pun mendapat perhatian 

dan dorongan dari DAHANA.

Salah satu komunitas seni dan Budaya 

yang berada di Kampung Dukuh 3, 

Desa Sadawarna, Cibogo, Subang juga 

mendapat dorongan bantuan dari 

DAHANA pada pelaksanaan kegiatan 

Khitanan Massal yang diselenggarakan 

pada 30 Maret 2019. 

Pada waktu yang sama, namun 

berbeda tempat, PKBL DAHANA pun 

turut andil mendorong sebuah kegiatan 

komunitas Himpunan Pengusaha 

Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Barat 

yang tengah merintis sebuah gerakan 

pengembangan perekonomian 

masyarakat.

Suport PKBL DAHANA dalam 

kegiatan komunitas HIPSI ini adalah 

mensosialisasikan program kemitraan 

yang merupakan salah satu solusi 

untuk mendorong para pengusaha kecil 

mendapat bantuan permodalan usaha. 

Sedikitnya ada sekitar 30 pelaku usaha 

yang akan menjadi pengguna program 

kemitraan DAHANA untuk permodalan 

usaha. (SYA)

Unit Nursery DAHANA menerangkan, 

ada 5000 bibit pohon yang diserahkan 

kepada PT Pindad untuk kegiatan 

penghijauan DAS Citarum.

Menurutnya, terdapat 7 jenis pohon 

yang dikirim oleh DAHANA seperti 

pohon kamper, mahoni, tanjung, 

salam, borneo dan ecaliftus, serta 

puspa. “Pohon telah diserahkan ke PT 

Pindad, yang nantinya akan ditanam 

di area DAS Citarum sektor 7,” ungkap 

Ruskalim kepada Dfile.

Sebagaimana diketahui, pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, sejak dulu terus 

berupaya melakukan rehabilitasi Sungai 

Citarum. Salah satu program Pemprov 

Jawa Barat dalam penanganan sungai 

citarum saat ini yaitu Citarum Harum.

(SYA)

dalam kegiatan ini turut serta para 

milineal DAHANA atau YES (Youth 

Explosives),” terang Rendy kepada 

Dfile..

Dalam penyaluran bantuan ini, Kombi 

DAHANA didorong oleh PKBL 

DAHANA, yang kali ini turut serta 

dalam kegiatan touring. Kepada DFile, 

Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman 

mengatakan, kegiatan yang diikuti 

oleh karyawan DAHANA akan lebih 

bermakna jika disertai dengan berbagi.

“Sangat disayangkan jika kegiatan 

positif untuk mempererat silaturahmi 

antar karyawan DAHANA ini tidak 

kita dorong, untuk lebih bermakna 

dalam kegiatan ini PKBL turut serta 

meyalurkan program bina lingkungan,” 

ungkap Eman Suherman.

Di tengah perjalanan touring, para 

biker DAHANA ini mengalihkan 

sejenak perjalanannya menuju daerah 

Pangalengan. Rombongan pun 

menghentikan kendaraannya di sebuah 

sekolah milik Yayasan Darul Ikhlas, 

Sirnasari, Pangalengan, Kabupaten 

Bandung.

Para biker mendapat sambutan 

hangat dari pihak yayasan, pengajar 

dan murid-murid. Pada kesempatan 

seperti kegiatan penghijauan di DAS 

Citarum Bandung. Kali ini DAHANA 

ikut serta dalam kegiatan gerakan 

penghijauan DAS Citarum yang digelar 

oleh PT Pindad (Persero) dalam 

rangkaian kegiatan HUT ke-36 PT 

Pindad.

Ribuan bibit pohon pun dikirim 

DAHANA untuk penghijauan di aliran 

sungai Citarum. Ruskalim, Koordinator 

PKBL  DAHANA Mendorong Komunitas Giat Peduli 
dan Berbagi

Dukung Pelestarian Lingkungan

DAHANA Kirim 5.000 Pohon untuk DAS Citarum
Dalam waktu yang berdekatan, PKBL DAHANA Mendukung kegiatan komunitas-komunitas di lingkungan perusahaan.  

Komunitas Biker Dahana (KOMBI) dan Youth Explosives  (YES) dalam Touring dan Berbagi di Pangalengan, Komunitas 

Seni Budaya Cikareo dalam Khitanan Massal dan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Barat yang tengah 

merintis sebuah gerakan pengembangan perekonomian masyarakat.

Ribuan bibit pohon pun dikirim DAHANA untuk penghijauan di aliran sungai Citarum.  5.000 bibit pohon yang diserahkan 

kepada PT Pindad untuk kegiatan penghijauan DAS Citarum meliputi bibit pohon kamper, mahoni, tanjung, salam, borneo 

dan ecaliftus, serta puspa.



kita diami pemiliknya petani, maka kita 

bisa mengikuti aktivitas kesehariannya 

bertani, atau jika pemilik homestaynya 

adalah peternak, kita bisa mengikuti 

aktivitasnya mengurus hewan ternak. 

Dengan berbagai aktivitas 

masyarakatnya, Kampung Tajur pun 

dikenal sebagai wisata edukasi dengan 

kearifan lokal, tidak sedikit para siswa 

sekolah datang kesini untuk lebih 

mengenal budaya sunda, mengikuti 

kegiatan sehari-hari warga desa dan 

merasakan hidup di kampung yang 

sangat serba sederhana. Namun tidak 

sedikit pula, yang bertandang ke 

Tajur yang hanya ingin menenangkan 

diri,menjuahi hiruk pikuk kebisingan 

kota. Merasakan hidup di pedesaan.

Desa Wisata Kampung Tajur ini 

telah dibangun sejak 2004. Untuk 

berkunjung ke Desa Wisata Kampung 

Tajur cukup mudah, jika datang dari 

arah Jakarta hanya butuh waktu 2,5 

jam untuk sampai di tempat tujuan. 

Jarak tempuhnya sekitar 35 kilometer 

dari pusat kota Purwakarta.

Dari pusat Kota Purwakarta ambil jalur 

menuju Kecamatan Darangdan. Setelah 

sampai di pertigaan Sawit Kecamatan 

Darangdan, belok kiri. Kemudian, 

ikuti jalan tersebut sampai bertemu 

dengan gapura dan papan petunjuk 

Madrasah Aliyah. Tidak jauh dari 

gapura, pada ujung jalan ada Kantor 

Desa Pesanggrahan. Dari kantor desa 

itu jarak ke Kampung Tajur kurang lebih 

hanya 1 kilometer. (SYA)

Harga yang ditarif pun terbilang murah, 

dari Mie Ayam original seharga Rp. 

15.000 hingga paket komplit Mie Ayam 

Pangsit Bakso yang hanya merogoh 

kantong senilai Rp. 20.000, Selain 

memakan langsung di kedai, Bakmi 

Roxy juga menerima pesanan dengan 

minimal 50 bungkus. Untuk melakukan 

pesanan dari kedai Bakmi Roxy Cikini, 

para pelanggan bisa menghubungi 

melalui telepon di Nomor 0812-8030-

697.

ungkin sudah tidak 

asing lagi dengan nama 

Purwakarta, kota yang 

terkenal dengan Waduk 

Jatiluhur dan Sate 

Marangginya ini ternyata menyimpan 

banyak pesona wisata yang indah. 

Salah satu destinasi wisata yang cukup 

unik adalah Kampung Tajur.

Kampung Tajur adalah nama kampung 

yang berada di Desa Pasanggarahan, 

Kecamatan Bojong, Kabupaten 

Purwakarta. Kampung ini dikenal juga 

sebagai kampung Sunda. Kampung 

yang berada dibawah kaki Gunung 

Burangrang ini telah banyak menarik 

perhatian, setiap akhir pekannya selalu 

didatangi pengunjung.

Udara yang segar, pemandangan 

yang indah, gemercik air terjun adalah 

suasana yang dapat kita rasakan 

di Kampung Tajur. Rumah-rumah 

penduduknya adalah rumah tradisional 

khas sunda, rumah panggung  yang 

terbuat dari kayu dengan dinding 

terbuat bilik bambu. Penduduk 

setempat menyebutnya dengan 

sebutan rumah adat Julang Ngapak.

agi para pecinta kuliner Jakarta 

terutama penikmat aneka Mie, Bakmi 

Roxy merupakan nama yang sering 

terdengar di telinga. Berdiri sejak 

tahun 1990, pengusaha asal Cilacap T. 

Haryanto pertama kali membuka kedai 

Bakmi Roxy di bilangan Roxy, Tanah 

Abang. Itu sebabnya nama kedai ini 

adalah Bakmi Roxy.

Kenyal dan lembut tekstur Mienya 

menjadi penilaian sendiri bagi para 

pelanggan yang sering makan disini, 

belum lagi kuahnya yang membuat 

lidah tak ingin berhenti mengunyah 

dengan segudang rasa yang 

terkandung di dalamnya. Bumbu Bakmi 

Roxy diproduksi secara mandiri di 

Pabrik Bumbu yang terletak di ruko 

kawasan Kebon Sirih.

Mie sebenarnya merupakan 

makanan khas yang dibawa dari 

Negeri Tirai Bambu, Bakmie sendiri 

memiliki arti Mie Babi, namun karena 

mayoritas masyarakat Indonesia 

tidak mengkonsumsi Babi, maka 

makanan ini mengalami akulturasi 

dengan menggunakan daging ayam 

dan bumbunya yang khas Indonesia. 

Bahkan Mie Ayam Indonesia telah 

memiliki ciri khas sendiri yang tidak ada 

di Negeri asal makanan ini dikonsumsi.

Karena kekhasan yang dimiliki 

oleh Bakmi Roxy, kini T. Haryanto 

mengembangkan bisnisnya hingga 

membuka 6 kedai, diantaranya berada 

di Jalan 1. Biak, Gambir, 2. Jalan 

Sabang, Kebon Sirih, 3. Jalan Cikini 

Ada sekitar 120 rumah memiliki 

bentuk dan corak yang hampir sama. 

Namun hanya sekitar 42 rumah 

yang bisa dijadikan homestay. Setiap 

rumah memiliki dua kamar yang bisa 

digunakan para pengunjung. Masing-

masing kamarnya rata-rata berukuran 

2×3 meter, jadi bisa ditempati 1-2 

orang. Pengunjung bebas memilih 

rumah mana yang ingin ditempati, 

selama rumah itu belum ditempati 

pengunjung lain.

Bagi wisatawan yang ingin bermalam 

disini biaya yang harus dikeluarkan 

sekitar 200 ribu sampai 400 ribu/

orang, ini  sudah termasuk dengan 

kebutuhan makan minum selama 

tinggal di homestay. Dan tentunya 

makanan yang disuguhkannya adalah 

makanan khas desa.

Warga masyarakatnya sangatlah ramah. 

Sambutan warga kepada wisatawan 

begitu hangat. Selama kita berada 

di Kampng Tajur, kita bisa mengikuti 

kegiatan sehari-hari para warga. Seperti 

bertani ke sawah atau ke ladang,  

mengurus hewan ternak, dan juga 

aktivitas lainnya. Jika homestay yang 

Raya, Cikini, 4. Jalan Pegangsaan, 

Komplek Megaria. 5. Jalan Radio 

Dalam, Kebayoran Baru, 6. dan Jalan 

Margonda, Depok.

Bakmi Roxy menyuguhkan satu porsi 

Mie Ayam yang terpisah dari kuah 

dan pangsit serta bakso. Potongan 

ayam yang pas, serta kematangan 

pangsit yang begitu lembut 

menambah selera makan meningkat. 

Kuah originalnya saja sudah sangat 

nikmat, dan bagi pecinta kuliner yang 

suka bereksperimen dengan sambal 

serta bumbu lain, Bakmie Roxy juga 

menyediakannya secara terpisah di 

meja makan.

Pengunjung yang datang ke kedai yang 

berada di bilangan Cikini silih berganti 

menikmati sajian khas berselera ini. 

Pada tiap harinya kedai Bakmi Roxy 

Cikini bisa menghabiskan hingga 

500 mangkok dan mengantongi 

keuntungan hingga 10 Juta Rupiah per 

hari.

Kampung Tajur

Mencicipi Mie Ayam Legendaris di JakartaSensasi Hidup di Pedesaan Kampung Sunda
Bakmi Roxy

M

Kampung Tajur pun dikenal sebagai wisata edukasi dengan kearifan lokal, tidak sedikit para siswa sekolah datang kesini 

untuk lebih mengenal budaya sunda, mengikuti kegiatan sehari-hari warga desa dan merasakan hidup di kampung yang 

sangat serba sederhana. 

Pada tiap harinya kedai Bakmi Roxy Cikini bisa menghabiskan hingga 500 mangkok dan 

mengantongi keuntungan hingga 10 Juta Rupiah per hari.
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

eski awalnya sempat 

menolak karena ragu 

dan mindear,  karena 

menurutnya mengurus 

sebuah organisasi bukanlah hal yang 

gampang.  Apalagi Kombi Dahana 

merupakan Komunitas Bikers yang 

anggotanya adalah pegawai Dahana 

mulai dari level pejabat tinggi sampai 

level yang paling bawah, “Tentunya 

hal itu yang bakal menjadi tantangan 

dalam menyatukan ide dan persepsi,” 

cemasnya.

Namun atas dukungan senior 

dan anggota lainnya, Rendi pun 

semakin mantap menjajaki jiwa 

kepemimpinannya di KOMBI DAHANA. 

M “Dengan kita sering berkumpul, 

tanpa disadari timbul rasa ikatan 

kekeluargaan, dimana kita menjadi 

diri sendiri. Kita sama lainnya menjadi 

saling mengerti dan memahami 

karakter anggota lainnya. Ternyata ada 

yang gokil-gokil, lucu-lucu, yang galak 

juga ada,” tutur Rendy disusul tawa.

Dalam membangun komunitasnya, 

Rendy memiliki pandangan dan 

harapan kedepan menjadikan KOMBI 

DAHANA bukan sebatas komunitas 

tongkrongan atau jalan-jalan. Namun 

menjadikan Kombi komunitas yang 

terus berkembang, memiliki program 

yang terorganisir dengan baik, 

anggotanya santun saat dijalan dan 

taat aturan.

“Kombi DAHANA harus mampu 

bersinergi dengan perusahaan, ikut 

mendorong dan mendukung kegiatan-

kegiatanya, seperti contoh yang telah 

dilakukan saat ini bersama kegiatan 

PKBL DAHANA  dalam penyaluran 

CSR,” ungkap Rendy, pria penyuka 

olahraga dan jalan-jalan.

Masih banyak hal menurutnya yang 

tengah Kombi persiapkan, disaat-saat 

kopdarlah semua dibahas. Kopdar 

Kombi biasa digelar seminggu 

sekali pada malam hari, tentunya 

pembahasan tidak saja mengalir begitu 

saja, meski diselingi perbincangan 

bebas, namun tidak terlepas banyak 

makna yang bisa didapat.

“Salam Kombi. Ride Hard, Ride Safe!”

Di bawah kepemimpinan pria berdarah 

Batak Karo ini KOMBI DAHANA 

melakukan beberapa gebrakan, 

diantaranya personalia struktur 

pengurus diisi kebanyakan oleh kaum 

milenial. Beberapa program pun dibuat 

beririsan dengan program komunitas 

milenial DAHANA, Youth Explosive 

(YES). 

Kombi DAHANA, dimata Suami dari 

Ola Rosita ini merupakan sebuah  

keluarga barunya. Bagi Rendi, Kombi 

bukan sekedar komunitas yang 

kegiatannya cuma jalan-jalan, senang-

senang. Tetapi juga menjadi wadah 

membangun silaturahmi antar sesama 

anggota. 

Captain KOMBI DAHANA

Yan Rendy Sebayang

Siapa menyangka, niat yang tadinya hanya sekedar ikut komunitas motor, mengantarkannya menjadi pemimpin 

komunitas. Ia adalah Yan Rendy  Sebayang. Pria kelahiran Aceh Timur ini pada bulan Maret lalu didaulat menjadi Captain 

para biker karyawan DAHANA, Ketua Komunitas Biker DAHANA (KOMBI DAHANA).

aat matahari pagi belum 

naik begitu tinggi, 

kerumunan orang 

berseragam kaos putih di 

halaman Gedung Sate Bandung mulai 

menyemut, riuh  dan ramai. Kerumunan 

itu terus semakin ramai. Tua, muda dan 

remaja terus berdatangan.

Diantara ribuan orang itu, ternyata ada 

belasan anak muda generasi milenial 

PT DAHANA (Persero). Rupanya, jauh-

jauh dari Kabupaten Subang, mereka 

tengah ikut menjadi peserta kegiatan 

fun walk yang diselenggarakan oleh PT 

Pindad (Persero).

“Ini kegiatannya PT Pindad, dalam 

rangka memperingati hari ulang 

tahunnya ke-36. Kami datang untuk 

turut serta menyemarakan kegiatan 

ini,” terang Anita, salah satu generasi 

muda DAHANA yang tergabung dalam 

komunitas milenial DAHANA,  Youth 

Explosive (YES).

Kegiatan ini selain dihadiri oleh 

keluarga besar karyawan Pindad, 

dan  karyawan BUMN lain, juga diikuti 

oleh ribuan warga masyarakat Kota 

Bandung. Kegiatan gerak jalan ini 

pun dihadiri oleh Menteri BUMN Rini 

M. Soemarno, Gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil, Walikota Bandung Oded 

Muhammad Daniel, dan juga para 

direksi BUMN. 

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi juga ikut hadir 

dalam kegiatan ini, ia pun ikut serta 

dalam gerak jalan yang menempuh 

jarak 5 KM.   Sebelum berakhir di garis 

S

para generasi muda BUMN. Ia selalu 

menempatkan milenial BUMN dengan 

‘special’. Bahkan beberapa event atau 

program yang digelar Kementerian 

atau BUMN, selalu meminta para 

milenial turut hadir. Menurutnya, hal 

ini sebagai bagian untuk menelurkan 

BUMN kedepan lebih berkembang, 

karena tampuk kejayaan BUMN 

kedepan berada ditangan generasi 

muda BUMN saat ini.

Kebanggaan Menteri BUMN kepada 

kaum milenial ini pun dicurahkannya 

pada saat memberikan sambutan, 

“Saya sangat bahagia dan senang 

saat tiba disini saya disambut oleh 

milenial BUMN, mereka terlihat begitu 

bersemangat,” ujarnya.

Kehadiran milenial DAHANA di 

Bandung ini rupanya tidak hanya diikuti 

oleh komunitas YES, namun juga turut 

serta para milenial DAHANA yang 

tergabung dalam Komunitas Biker 

DAHANA alias KOMBI DAHANA. (sya)

finish Gedung Sate, Menteri BUMN RI 

meresmikan sebuah monumen yang di 

buat oleh PT Pindad, yakni Monumen 

Panser Anoa yang terletak di Taman 

Cibeunying.  Sebagaimana kita ketahui, 

Panser Anoa ini adalah produknya PT 

Pindad. Monument ini pun menjadi 

salah satu spot  foto dan icon di Taman 

Cibeunying, Bandung.

Selepas melakukan gerak jalan, Rini 

Soemarno diajak meninjau beberapa 

stand pameran yang ada area kegiatan. 

Mitra binaan PKBL DAHANA turut 

hadir memamerkan barangnya berupa 

makanan dari olahan buah nanas, buah 

khas di Kabupaten Subang.

Asmorohadi bersama milenial DAHANA 

mengajak Menteri BUMN meninjau 

stand PKBL DAHANA. Hadirnya 

ke Stand DAHANA, para milenial 

DAHANA pun memanfaatkan untuk 

berfoto bersama Menteri. Raut senang 

dan sumringahah begitu terlihat 

setelah bisa berfoto ria.  Begitu pun 

dengan Rini Soemarno, dia terlihat 

selalu senang dan bangga jika melihat 

Milenial DAHANA Ikut Semarakan 

HUT ke-36 PT PINDAD
Kehadiran milenial DAHANA di Bandung ini rupanya tidak hanya diikuti oleh komunitas YES, namun juga turut serta para 

milenial DAHANA yang tergabung dalam Komunitas Biker DAHANA alias KOMBI 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.


