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SERVING THE 
NATION BETTER

Sejarah DAHANA sebagai pionir di 

industri ini berawal dari proyek Menang Ang-

katan 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 Tahun 1973, 

kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan 

Perseroan (Persero) pada tahun 1991.  Ber-

dasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 

2022 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam 

Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perse-

ro) PT Len Industri, maka DAHANA melaku-

kan perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris 

Aulia Taufani tanggal 2 Maret 2022, SH., den-

gan persetujuan oleh Kementerian Hukum 

& HAM tertanggal 23 Maret 2022 menjadi 

bagian anggota Holding DEFEND ID.

DAHANA memil ik i  l in i 

bisnis explosives manufac-

turing, drilling and blasting, 

related services dan 

defence related.  Produk dan layanan DAHANA 

digunakan setiap hari oleh berbagai industri di 

Indonesia, dari sektor pertambangan umum, 

baik mineral maupun batubara; sektor kuari 

dan konstruksi seperti industri semen dan 

penggalian batuan andesit; proyek konstruksi 

seperti bendungan, terowongan, irigasi, jalan 

tol, penghancuran gedung-gedung tua, pen-

dalaman pelabuhan; sektor minyak dan gas 

seperti operasi perforasi casing sumur minyak, 

operasi seismik; dan juga sektor pertahanan 

seperti bom pesawat tempur, roket, senjata 

lawan tank, drone dan lain-lain.

Inovasi menjadi kata inti DAHANA 

untuk terus berkembang baik dari segi 

produk baru maupun proses atau pengem-

bangan produk yang lebih efisien. DAHANA 
telah berhasil mendirikan Pabrik Cartridge 

Emulsion, Pabrik ANFO, Pabrik Detonator 

Non-Electric, Pabrik Elemented Detonator, 

Pabrik Ammonium Nitrate Solution, Pabrik 

Booster, Pabrik Nitrogliserin, Filling 

Bomb. DAHANA juga memiliki fasili-

tas Pusat Logistik Berikat (PLB), 

Bonded Magazine dan On-site Plant (OSP) 

serta mengoperasikan Mobile Manufactur-

ing Truck (MMT) di berbagai lokasi tambang.

Pada 2012, DAHANA menyelesaikan 

pembangunan fasilitas pengembangan 

dan manufaktur terbesar di ASEAN yang 

dinamakan Energetic Material  Center 

(EMC) berlokasi di Subang, Jawa Barat. 

DAHANA sadar tumpuan perusahaan terle-

tak pada pengelolaan sumber daya manusia 

yang mumpuni, sistem manajemen yang 

efektif, dan tata kelola perusahaan yang baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan komitmen mana-

jemen PT DAHANA melalui Kebijakan Mana-

jemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan yang telah mendapatkan 

sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 serta Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan atau Anti Bribery ISO 37001:2016.

Kedepannya, DAHANA ingin melayani 

negeri lebih baik dengan menjadi mitra 

pemerintah dalam pengembangan industri 

pertahanan di tanah air. SERVING THE 

NATION BETTER!

PT DAHANA  atau “DAHANA” adalah anggota Holding BUMN Industri Pertahanan 

(DEFEND ID) yang memberikan layanan bahan peledak terpadu untuk Sektor Pertam-

bangan Umum, Kuari dan Konstruksi, Minyak dan Gas serta Sektor Pertahanan.

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 pemanfaatan-

nya untuk dunia pertambangan dan 

konstruksi.

• Mendorong kemampuan penguasaan 
teknologi dan kemandirian melalui 

pengembangan kualitas SDM dan ke-

mitraan strategis dengan pelanggan 

maupun pemasok.

• Melaksanakan program pemerintah yang 
sesuai dengan bidang usaha dan tujuan 

perusahaan.
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Dfile -  Pandemi Covid-19 yang me-

landa dunia sejak awal 2020 telah 

memberikan dampak yang sangat 

besar terhadap perekonomian global. 

Virus ini memicu krisis kesehatan 

global dan berdampak pada hampir 

semua sektor ekonomi, termasuk 

pariwisata, perdagangan, manufaktur, 

investasi, hingga bisnis bahan peledak 

yang dijalankan oleh DAHANA. Selain 

itu, pandemi ini turut mengakibatkan 

penurunan tajam dalam pertumbuhan 

ekonomi global. Banyak negara telah 

dan sedang mengalami resesi atau 

perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

Kontraksi ekonomi secara signifikan 
bahkan tengah menggoncang Amerika 

Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Pandemi Covid-19 juga turut 

membuat berbagai perusahaan ter-

paksa merumahkan karyawannya, 

lay-off terjadi dimana-mana akibat 

kondisi keuangan perusahaan juga 

berada dalam kondisi yang f luk-

tuatif bahkan beberapa di antaranya 

mengalami kebangkrutan, kondisi 

ini kemudian memperlemah daya 

beli masyarakat dan akhirnya men-

imbulkan keterlambatan atau resesi 

suatu negara.

Tentu masih hangat dalam in-

gatan kita, tentang badai pandemi 

ini turut mempengaruhi DAHANA, 

baik dari segi pembatasan aktivitas, 

penurunan permintaan. Berbagai 

upaya pun telah dilakukan dengan 

menaati peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Bahkan DAHANA 

juga tergolong sebagai BUMN yang 

b a nya k  m e m b a n t u  m a sya ra ka t 

menghadapi pandemi kala itu.

Selain pandemi, situasi pereko-

nomian global juga terus digoncang 

d e n g a n  p e ra n g  Ru s ia - U kra i n a . 

Perang panjang ini bahkan telah 

membuat kenaikan harga kebu-

tuhan pokok terutama kebutuhan 

energi, serta pangan di negara-

negara yang menggunakan gan-

dum sebagai makanan pokok bagi 

masyarakatnya.

Di industri bahan peledak, 

perang ini sangat mempengaruhi 

stok bahan baku handak, seperti 

dengan langkanya Ammonia di 

dunia. Rantai pasok bahan pele-

dak juga akhirnya terguncang, 

tak terkecuali terhadap DAHANA 

yang harus membayar lebih ma-

hal bahan baku Ammonia yang 

biasa digunakan untuk mem-

produksi bahan peledak. Tak sele-

sai sampai di sana, sebagaimana 

kita ketahui, persaingan industri 

bahan peledak di Indonesia san-

gat ketat, performa terbaik dari 

produk dan layanan DAHANA 

menjadi ujung tombak agar kon-

sumen tetap mempercayakan 

usahanya kepada DAHANA. 

Meskipun DAHANA sedang 

menghadapi berbagai macam 

tantangan, DAHANA harus mam-

pu melewatinya sebagai upaya 

memberikan yang terbaik bagi 

m a sya ra ka t  I n d o n e s ia .  Ka m i 

Berba ga i upa ya  pun 

te la h d ila kuka n denga n 

mena a ti pera tura n 

ya ng d ite ta pka n oleh 

pemerinta h. Ba hka n 

DAHANA juga  te rgolong 

seba ga i BUMN ya ng 

ba nya k memba ntu 

ma sya ra ka t mengha da pi 

pa ndemi ka la  itu.

DAHANA
Tantangan dan Keharusan
Inovasi DAHANA
Tantangan dan Keharusan
Inovasi

Setio Budhianto
GM Divisi Kuari & Konstruksi
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meyakini, setiap tantangan meru-

pakan jalan bagi kita untuk melom-

pat lebih tinggi, melampaui berbagai 

capaian yang telah berhasil dicetak.

Di antara cara untuk mengha-

dapi tantangan-tantangan ini adalah 

dengan menegaskan kembali iden-

titas DAHANA sebagai perusahaan 

dengan darah segar inovasi. Inovasi 

tidak boleh berhenti sebatas jargon 

namun harus meresap dalam setiap 

kegiatan perusahaan, dalam menye-

lesaikan berbagai macam persoalan.

Di antara peluang yang mem-

butuhkan inovasi adalah produksi 

bahan peledak ramah lingkungan. 

Saat ini, kesadaran masyarakat du-

nia akan problematika perubahan 

iklim semakin meningkat, hal ini tu-

rut mempengaruhi keberpihakan 

masyarakat untuk menggunakan 

produk-produk hijau yang ramah 

terhadap lingkungan.

Selain kepentingan customer 

interest, produk ramah lingkungan 

merupakan salah satu komitmen 

DAHANA terhadap keberlangsungan 

alam. Dalam hal ini, DAHANA telah 

berhasil menggunakan material ramah 

lingkungan untuk diproduksi menjadi 

bahan peledak. Nilai lebih lainnya ma-

terial ramah lingkungan tersebut juga 

berasal dari material lokal.

DAHANA juga terus melakukan 

diversifikasi produk dan layanan. 
Selain bahan peledak, DAHANA se-

dang memasuki pasar barunya yaitu 

loading dan hauling. Dalam layanan 

loading dan hauling, DAHANA me-

nyediakan armada truk yang modern 

dan terbaru, serta tenaga kerja yang 

terlatih dan berpengalaman dalam 

operasi loading dan hauling. DAHANA 

juga menawarkan solusi logistik yang 

terintegrasi untuk membantu pelang-

gan mengoptimalkan efisiensi dan 
produktivitas mereka. 

Sebagaimana pasar lainnya, 

DAHANA telah mempersiapkan diri 

memasuki ketatnya persaingan di 

sektor bisnis loading dan hauling. 

Berbekal dukungan top manajemen 

dan kreativitas serta ketangguhan 

kar yawan, kami percaya,  pelan-

pelan DAHANA dapat menjadi pe-

Di a nta ra  ca ra  

untuk mengha da pi 

ta nta nga n-ta nta nga n 

ini a da la h denga n 

menega ska n kemba li 

identita s DAHANA 

seba ga i perusa ha a n 

denga n da ra h sega r 

inova si.

main penting di pasar ini.

Di sisi lain, sebagai kiblat bahan 

peledak Indonesia, DAHANA telah 

menjadi langganan dalam PSN, sep-

erti pembangunan Jalan Tol Sigli, 

Tol Probowangi, Tol Trans Sumatera, 

hingga Tol Cisumdawu. Selain itu, kin-

erja juga gemilang di pembangunan 

Bendungan Pamukkulu, PLTA Batang 

Toru, dan berbagai PSN lainnya.

Oleh sebab itu, dengan komit-

men untuk turut berpartisipasi 

dalam menyukseskan pembangunan 

nasional, kami juga optimis pada Ta-

hun ini akan kembali mendapatkan 

proyek-proyek PSN lain milik oleh 

Pemerintah yang membutuhkan 

percepatan pembangunan meng-

gunakan produk maupun layanan 

bahan peledak.
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Gelar Raker 2023,
DAHANA Siapkan Karyawan Tangguh

Dfile - PT DAHANA menggelar Rapat 

Kerja Penjabaran Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 

2023. RKAP 2023 mengusung tema 

“Building Resilience Through Innova-

tion”, kegiatan yang dibuka oleh Direk-

tur Utama Wildan Widarman ini dige-

lar pada 2 -3 Februari di Hotel Hilton, 

Bandung, Jawa Barat

RKAP tahun 2023 berbicara tentang 

ketangguhan dan inovasi, agar men-

jadi pegangan bagi karyawan dalam 

mengarungi tahun 2023.

“Kami yakin, karyawan-kary-

awan DAHANA terlahir dari DNA 

yang tangguh dengan mentalitas se-

bagai pemenang.  Maka kita lengkapi 

potensi itu dengan inovasi.  Karena 

inovasi menjadi kunci supaya peru-

sahaan kita ini tetap survive, tumbuh 

dan berkembang di kemudian hari,” 

ungkap Wildan.

Wildan menambahkan, pada 

Tahun 2022 DAHANA mampu mele-

wati perjalanan yang sangat berliku 

dengan hasil yang luar biasa. Dimana 

pada Triwulan IV 2021 kondisi peru-

sahaan sedang tidak baik-baik saja 

dengan penurunan profit hingga ke 
angka minus. Namun, di Januari 2021, 

DAHANA mencanangkan tekad dalam 

tema besar “Profitable Expansion”.

Melalui  berbagai usaha,  sep-

erti Sharing Session DAHANA (SSD) 

Wildan menyampaikan dalam 

sambutannya, Tema Building Resil-

ience Through Innovation berangkat 

dari kondisi perusahaan saat ini, dan 

memiliki tujuan untuk membangun 

ketangguhan dalam industri bahan 

peledak dan industri pertahanan me-

lalui inovasi-inovasi yang dilakukan 

oleh seluruh insan DAHANA.

Selain itu, di tahun 2023, tantan-

gan yang dihadapi oleh DAHANA juga 

tak akan mudah, baik yang datang 

dari domestik maupun global. Oleh 

sebab itu, Wildan meneguhkan tema 

“Ka mi ya kin, ka rya wa n-
ka rya wa n DAHANA 

te rla hir da ri DNA ya ng 
ta ngguh denga n 

menta lita s seba ga i 
pemena ng.  Ma ka  kita  

lengka pi potensi itu 
denga n inova si.  Ka rena  

inova si menja d i kunci 
supa ya  perusa ha a n kita  
ini te ta p  survive , tumbuh 

da n berkemba ng d i 
kemudia n ha ri,”

Direktur Utama Wildan Widarman, Membuka Raker DAHANA 2023

LAPORAN UTAMA
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yang diikuti oleh seluruh karyawan, 

DAHANA kemudian mulai membentuk 

Pokja dalam mempersiapkan Raker dan 

membangun langkah-langkah di semua 

lini  untuk mendukung “Profitable 
“Expansion” tersebut. Pada akhirnya, 

dengan usaha bersama, dan saling 

membantu, kondisi perusahaan mulai 

bangkit kembali di Triwulan II Tahun 

2022 serta pada Triwulan berikutnya, 

hingga mengalami lompatan signifikan 
pada Akhir 2022.

P a d a  Ta h u n  2 0 2 2 ,  D A H A N A 

melakukan berbagai macam ino-

vasi seperti di bidang IT, DAHANA 

mulai menerapkan Enterprise Data 
Warehouse (EDW) sebagai bank data 

terpusat yang mendukung top mana-

jemen DAHANA dalam mengambil 

keputusan yang objektif. EDW me-

miliki kemampuan yang baik dalam 

mengorganisir, mengelompokkan, 

dan menggambarkan data sehingga 

pengambil kebijakan di DAHANA dapat 

memonitor kinerja perusahaan di level 

korporasi maupun departemen.

Selain itu, sebagai perusahaan 

yang memiliki risiko ekstrim (extreme 
risk), DAHANA juga telah mengem-

bangkan aplikasi HSE (Health, Safety, 

and Environment) untuk mendukung 

otomasi pelaporan K3LH di site mau-

formasi bentuk kolom ledak di dalam 

lubang yang artinya tidak melebur 

kedalam rongga maupun celah sep-

erti yang sering terjadi dengan bahan 

peledak cair lainnya. Bahan peledak 

ini sangat ampuh diaplikasikan pada 

bebatuan kompleks.

Dalam rangka mendukung ke-

lestarian lingkungan, DAHANA juga 

berinovasi dengan membuat produk 

bahan peledak yang memanfaat-

kan bahan baku oli bekas. Di bidang 

pelayanan, DAHANA mulai memasu-

ki bisnis underground blasting serta 

loading & hauling yang diharapkan 

dapat meningkatkan pemasukan 

perusahaan.

pun di kantor DAHANA, serta aplikasi 

SAP yang digunakan oleh Departe-

men Keuangan Korporasi, hingga ap-

likasi SIP untuk memudahkan update 

stok pergudangan milik DAHANA.

Selain di bidang IT, DAHANA 

turut melakukan inovasi bisnis, den-

gan meluncurkan produk Dawagel 

(DAHANA Water Gel), bahan peledak 

curah berbentuk gel yang sangat 

adaptif terhadap dinding lubang 

ledak sekalipun berongga ataupun 

berpori, sehingga mampu memini-

malkan decoupling dan pada kondisi 

reaksi sempurna ikatan gel antar 

unsur sangat kuat, sehingga akan 

tetap stabil dalam mempertahankan 

LAPORAN UTAMA
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LAPORAN UTAMA

Selain itu, di bidang Sumber 

Daya Manusia ,  DAHANA melak-

sanakan transformasi organisasi 

berbasis Integrated Business Process 

dan melakukan perubahan struktur 

organisasi. Hal ini turut ditopang 

dengan Talent Management System 

yang berlandaskan pada nilai-nilai 

Core Values AKHLAK. 

Agenda pada penjabaran Raker 

ini diisi dengan sharing session dari 

narasumber yang dipilih oleh panitia 

terkait tema Raker. Selain itu, peserta 

turut mendengarkan pemaparan 

h a s i l  p e m b a h a s a n  d a r i  P o kj a  1 

(Teknologi dan Pengembangan), 

Pokja 2 (Marketing, Operation dan 

Supply Chain), Pokja 3 (Keuangan, 

SDM dan supporting) serta arahan 

dari Direksi. Sementara di hari kedua, 

peserta mengikuti sesi permainan 

team building dan penandatanganan 

komitmen Tahun 2023.

Turut hadir dalam Rapat Kerja 

ini, Pemegang Saham Seri A yang 

diwakili oleh Asisten Deputi Bidang 

Industri Manufaktur Kementerian 

BUMN, Liliek Mayasari, Pemegang 

Saham Seri B, yang diwakilkan oleh 

Direktur Operasi PT Len Industri 

(Persero), Tazar Marta Kurniawan, 

serta jajaran Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi dan Pejabat eselon 1 

hingga 3 PT DAHANA.

“Pada kesempatan yang baik 

ini, mewakili jajaran manajemen 

PT DAHANA, kami mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak 

yang telah bersama-sama berjuang. 

Kepada pemegang saham yang telah 

m em beri kan kepercayaan pada 

kami, kepada dewan komisaris atas 

arahan dan masukan, serta kepada 

seluruh karyawan karyawati DA-

HANA yang kami banggakan, terima 

kasih telah menunjukkan soliditas 

yang luar biasa untuk melewati 

masa-masa sulit.  Jangan sampai 

terlena, tantangan berikutnya telah 

menanti,” pungkas Wildan.

Raker Penjabaran RKAP 2023 tu-

rut diramaikan dengan penandatan-

ganan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) antara Direksi dengan Serikat 

Pekerja DAHANA (Sejadah), serta 

Pengukuhan Tim Internalisasi dan 

Penguatan Budaya AKHLAK.
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D f i l e  -  P T  D A H A N A  m a s u k  k e 

d a l a m  j a j a r a n  t i g a  b e s a r  p a d a 

kegiatan Business Matching BUMN 

- UMKM Wilayah Jawa Barat melalui 

aplikasi Pasar Digital (PaDi) yang 

dikembangkan oleh PT Telkom untuk 

m e n ga ks e l e ra s i  UM KM  d i  ta n a h 

air. Acara yang dibuka oleh Kepala 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa 

Barat, Kusmana Hartadji tersebut 

diselenggarakan di Hotel Holiday Inn 

Bandung, Kamis, 2 Maret 2023.

Kusmana menuturkan, potensi 

UMKM Jawa Barat sangat besar dan 

membutuhkan alternatif-alternatif 

pasar seperti PaDi, Digitalisasi UMKM 

adalah suatu kemestian bagi UMKM 

untuk semakin berkembang, dan 

PaDi adalah jawaban karena harg-

anya yang kompetitif.

“Ada kendala sebetulnya di bi-

aya yang selama ini diberlakukan 

(e-commerce lain), agak cukup berat 

(management fee) untuk UMKM,” 

ungkap Kuswana.

Dalam acara tersebut, BUMN-

BUMN di Jawa Barat melakukan busi-

ness matching dengan UMKM Jawa 

Barat dengan nilai transaksi men-

capai Rp. 238 juta, dimana DAHANA 

bersumbangsih mencapai Rp. 38 Juta 

dan menempati posisi kedua BUMN 

terbanyak bertransaksi.

Menurut Ketua Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan (TJSL) DAHANA, 

keberadaan PaDi sangat membantu 

mitra binaan, karena saat ini, BUMN 

memprioritaskan untuk berbelanja 

di PaDi untuk produk-produk UMKM 

dan Koperasi. Selain itu, jangkauan 

pemasaran PaDi tersebar di seluruh 

Indonesia.

Hingga saat ini, sudah ada sem-

bilan mitra binaan DAHANA yang 

tergabung dalam aplikasi PaDi dan 

akan terus diperbesar agar mendapat 

pasar yang lebih luas, sehingga dapat 

mendongkrak perekonomian mitra 

binaan. 

“Produk UMKM bisa terserap 

oleh BUMN dengan berbelanja me-

lalui aplikasi PaDi, sehingga UMKM 

meningkat omsetnya di samping 

BUMN juga mendapatkan produk 

dengan mudah, karena berlokasi 

dekat dengan perusahaan serta 

harga yang kompetitif. Hal ini se-

makin memudahkan BUMN untuk 

menggerakkan roda perekonomian 

masyarakat sekitar perusahaan,” 

pungkas Eman.

Eman juga menegaskan, DAHANA 

akan terus berkomitmen untuk tidak 

maju sendiri, namun turut maju dan 

berkembang bersama masyarakat seki-

tar, baik dari segi pendidikan, kesehat-

an, lingkungan, maupun perekonomian 

UMK mitra binaan DAHANA.

DAHANA Tembus 3 Besar 
Transaksi Business Matching
BUMN - UMKM Wilayah Jawa Barat

LAPORAN UTAMA
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Dfile - Holding Industri Pertahanan In-

donesia, DEFEND ID memperingati HUT 

perdananya dengan khidmat dan me-

riah. Dibuka dengan gelaran DEFEND 

ID Cup 2023 di Bale DAHANA, Subang, 2 

Maret 2023 oleh Ketua Panitia Suhendra 

Yusuf RPN, sementara puncaknya di-

laksanakan di PT LEN Industri (Persero), 

Bandung, 9 Maret 2023.

DEFEND ID lahir pada tanggal 

2 Maret 2022 ditandai dengan peny-

erahan Akta Inbreng dari Kement-

erian BUMN kepada PT Len Industri 

(Persero) selaku induk holding di 

Kantor Kementerian BUMN. DE-

FEND ID sendiri perusahaan ang-

gota yang terdiri dari PT PINDAD, PT 

PAL Indonesia, PT Dirgantara Indo-

nesia, dan PT DAHANA. 

Pembentukan holding DEFEND 

ID diharapkan dapat menjadi lokomo-

tif kemandirian Alat Peralatan Pertah-

anan dan Keamanan (Alpalhankam) 

nasional. Membawa Indonesia men-

jadi salah satu pemain penting dalam 

rantai pasok industri pertahanan 

dunia, dan masuk ke dalam jajaran Top 

50 Global Defence Company.

Dalam satu tahun perdananya 

DEFEND ID telah melakukan banyak 

hal seperti pembangunan pabrik-

pabrik baru, inovasi teknologi per-

tahanan, hingga perluasan pasar 

dengan mengikuti berbagai ajang 

pameran industri pertahanan skala 

internasional baik di Indonesia, ka-

wasan Asia Pasific, maupun di Eropa.

Me n g u s u n g  te m a  ‘ St ro n ge r 

Collaboration for Excellent Perfor-

mance’, HUT holding DEFEND ID 

perdana ini memiliki tujuan untuk 

memperkuat kolaborasi antar ang-

gota holding untuk mencapai tujuan 

bersama serta memandirikan indus-

tri pertahanan Indonesia.

Direktur Utama Holding Bobby 

Rasyidin menerangkan tentang ca-

paian gemilang DEFEND ID dalam 

satu tahun pertamanya, ia juga ber-

harap semoga nantinya di HUT ke 3 

holding DEFEND ID dapat menjadi 

bagian dari Top 50 Global Defence 

Company, tepatnya di tahun 2024.

“Tahun lalu banyak perkemban-

gan, pertumbuhan, hal-hal positif 

yang berpengaruh kepada laporan 

keuangan pra audit. Di tahun 2022 kita 

berhasil mencapai pendapatan sebe-

sar Rp19,7 Triliun. Ini tidak lepas dari 

kerja keras, akuntabilitas, komitmen 

kita semua, dan tentunya dukungan 

dari stakeholder terutama Kement-

erian Pertahanan,” ujar Bobby.

Senada dengan Bobby, Direktur 

Utama PT DAHANA Wildan Widarman 

menuturkan, HUT Perdana DEFEND 

ID merupakan sebuah langkah awal 

dari perjalanan panjang yang akan di-

tempuh oleh seluruh anggota holding 

dalam mencapai tujuan dan cita-cita 

bersama mewujudkan kemandirian 

LIPUTAN KHUSUS
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Alat Pertahanan dan Keamanan (Alp-

alhankam) nasional.

“Perjalanan masih panjang, 

pekerjaan rumah kita juga masih 

banyak, untuk menjadi salah satu 

pemain penting dalam rantai pasok 

alutsista global, hingga menembus 

Top 50 Global Defence Company. Na-

mun dengan Sumber Daya Manusia 

DEFEND ID yang telah teruji, kami 

meyakini cita-cita bersama tersebut 

dapat kita raih,” ungkap Wildan.

Wildan menambahkan, holding 

industri pertahanan DEFEND ID me-

miliki bentuk berbeda dengan holding 

BUMN lain yang terdiri dari perusa-

haan-perusahaan dengan entitas 

usaha yang sama, sementara DEFEND 

ID beranggotakan perusahaan dengan 

entitas usaha yang berbeda-beda.

DEFEND ID CUP 2023
Dalam sambutan pembukaan 

DEFEND ID Cup 2023,  Suhendra 

menerangkan pihak panitia telah 

menyediakan tujuh pertandingan 

yang akan diikuti oleh seluruh ang-

gota DEFEND ID, seperti Bulu Tang-

kis, Tenis Meja, Basket, Mini Soccer, 

Menembak, Catur, dan Rising Star. 

Ia juga menerangkan bahwa tujuan 

diselenggarakannya DEFEND ID Cup 

adalah untuk memperkuat kolabora-

si antar perusahaan menuju kinerja 

yang lebih baik. 

“Selamat datang kepada selu-

ruh peserta yang akan berlomba di 

Bale DAHANA, ini merupakan suatu 

kehormatan untuk kami dipercaya 

sebagai tuan rumah HUT Perdana 

DEFEND ID, dan saya sendiri diper-

caya untuk menjadi ketua panitianya. 

Selamat berlomba, junjung tinggi 

sportivitas, dan yang paling penting 

adalah kita membangun kolaborasi 

untuk kinerja DEFEND ID yang lebih 

baik,” ungkap Suhendra.

Pada gelaran perdananya, DEFEND 

ID CUP 2023 diikuti oleh PT Len Industri 

(Persero) selaku induk holding, PT 

PINDAD, PTDI, PT PAL, dan PT DAHANA 

s e l a k u  a n g g o t a .  S e l a i n  i t u ,  a n a k 

perusahaan seperti Len Telekomunikasi 

Indonesia (LTI), Len Railways System 

(LRS), ELTRAN Indonesia, Surya Energi 

Indotama (SEI), dan PINDAD Enjiniring 

Indonesia (PEI).

Pertandingan pun berjalan me-

riah, DAHANA sebagai tuan rumah 

DEFEND ID Cup dipenuhi oleh atlet 

anggota DEFEND ID yang hilir mudik 

bertanding yang akhirnya menobat-

kan PT PINDAD sebagai juara umum 

setelah mendapat 3 medali emas, 2 

medali perak dan 1 medali perunggu. 

Medali emas diraih pada cabang 

olahraga mini soccer, bulu tangkis, 

dan catur atas nama Hermawan. Un-

tuk medali perak diraih pada ajang 

olahraga basket & DEFEND ID Rising 

Star. Terakhir, medali perunggu di-

raih pada ajang olahraga tenis meja.

“ Ka m i  m e n g u ca p ka n  te ri m a 

kasih yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh atlet yang telah bertanding 

dengan sportivitas dan kolaboratif. 

Serta selamat kepada PT PINDAD yang 

berhasil meraih juara umum perdana 

pada helatan DEFEND ID CUP perdana 

yang kita laksanakan, semoga dapat 

menjadi semangat dalam menjalank-

an tugas-tugas DEFEND ID,” ungkap 

Suhendra.

DEFEND ID Go Green
Selain menghelat DEFEND ID CUP 

2023, melalui kolaborasi Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 

Holding BUMN Industri Pertahanan 

menggelar DEFEND ID GO GREEN den-

gan penanaman pohon aren yang di-

laksanakan di Desa Cibeusi, Kabupaten 

Subang. 2 Maret 2023.

Suhendra yang mewakili Direksi 

DEFEND ID menyampaikan bahwa 

pemeliharaan lingkungan dan mema-

jukan masyarakat merupakan man-

datori dari Kementerian BUMN kepa-

LIPUTAN KHUSUS
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da DEFEND ID. Selain itu, penanaman 

pohon merupakan bentuk komitmen 

DEFEND ID terhadap kelestarian ling-

kungan untuk kehidupan yang lebih 

baik bagi generasi yang akan datang.

“DEFEND ID saat ini berulang 

tahun yang pertama, untuk itulah 

TJSL holding industri pertahanan 

melakukan program penanaman po-

hon aren dan bantuan terhadap UMK 

di Desa Cibeusi, Ciater, Kabupaten 

Subang. Kami berharap program ini 

dapat memberikan manfaat bagi 

lingkungan hidup dan perekonomian 

masyarakat.” ungkap Suhendra.

S e m e n t a ra  i t u ,  A s d e p  T J S L 

Kementerian BUMN, Hendra Budi 

Gunawan yang turut hadir menyam-

paikan rasa bangga dan apresiasi dari 

Menteri BUMN Erick Thohir kepada 

DEFEND ID yang senantiasa peduli 

terhadap lingkungan dan peningkatan 

perekonomian masyarakat. Menteri 

Erick selalu mengingatkan agar BUMN 

tidak menjadi perusahaan yang maju 

sendiri, namun maju dan berkembang 

bersama rakyat Indonesia, terutama 

masyarakat di sekitar perusahaan.

Para pejabat perusahaan dan 

pejabat daerah bersama millenial 

DEFEND ID kemudian melakukan 

serah terima bantuan secara simbolis, 

diikuti dengan penanaman pohon 

dan kunjungan ke UMK Cibeusi yang 

bergerak di bidang produksi gula aren. 

Bupati Subang, Ruhimat melalui 

asistennya Hidayat turut mengu-

capkan rasa terima kasihnya kepada 

DEFEND ID yang sangat peduli den-

gan Kabupaten Subang, baik dalam 

pelestarian lingkungan maupun pem-

binaan UMK di Kabupaten Subang. 

Serta, penanaman aren saat ini sangat 

strategis, dengan masuknya aren ke 

industri restoran, saat ini permintaan 

aren sangat tinggi, pihaknya pun turut 

mengapresiasi tim TJSL DEFEND ID 

yang ahli dalam melihat peluang.

“Dalam catatan kami, DEFEND 

ID telah melakukan penghijauan di 

pantai utara Subang dengan mena-

nam mangrove, kemudian di tengah-

tengah Subang dengan penanaman 

pohon produktif. Kini, DEFEND ID 

melakukan penanaman pohon aren 

di Desa Wisata Subang, Desa Cibeusi. 

Alhamdulillah kolaborasi pentahelix 

bersama DEFEND ID telah membawa 

keberkahan tersendiri bagi Subang,” 

ungkap Hidayat.

Acara Puncak HUT DEFEND ID
S a t u  p e k a n  s e t e l a h  g e l a r a n 

DEFEND ID CUP, para pejabat DEFEND 

ID beserta kar yawan mendatangi 

Kantor Induk Holding DEFEND ID, 

Graha Len di Bandung. Kegiatan ini 

dibuka oleh Ketua Penyelenggara, 

Direktur Bisnis dan Kerjasama Wahyu 

Sofiadi. Ia menyampaikan sekaligus 
mengingatkan tentang misi menjadi  

Top 50 Global Defence Company yang 

tidak akan bisa diraih tanpa adanya 

kolaborasi yang baik dari masing-

masing entitas. 

A c a r a  p u n c a k  H U T  P e r d a n a 

DEFEND ID turut dihadiri oleh Asisten 

Deputi Bidang Industri Manufaktur 

KBUMN Liliek Mayasari ,  Direktur 

Utama DEFEND ID sekaligus PT Len 

Industri (Persero) Bobby Rasyidin, 

s e l u ru h  Di re kt u r  Uta m a  An g go ta 

Holding DEFEND ID, serta perwakilan 

dari anak perusahaan yang turut hadir 

secara fisik maupun online.

Turut Hadir secara fisik Dewan 
Komisaris PT Len  Dean Arslan, Bam-

bang Kusharto, Helvi Yuni Moraza, 

Zuryati Simbolon, dan Rindoko Dahono. 

Acara HUT DEFEND ID kemudian ditut-

up dengan pengumuman juara DEFEND 

ID Cup yang jatuh kepada PT Pindad.

LIPUTAN KHUSUS
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DAHANA Sabet Juara 2
Turnamen Badminton PT CCM
D f i l e  -  PT DAHANA berhasil me-

nyabet Juara 2 Turnamen Badmin-

ton yang diselenggarakan oleh PT 

Central Cipta Murdaya (CCM) dalam 

rangka memperingati bulan K3 Na-

sional Tahun 2023. Kegiatan Perin-

gatan Bulan K3 Nasional PT CCM dii-

kuti oleh karyawan CCM dan seluruh 

vendor pada 20 Januari - 3 Februari 

2023 di Sebakis, Kalimantan Utara.

Supervisor DAHANA Jsp CCM, 

Ilham Ari Julkipli menuturkan Kel-

vin Prerungan dan Irwansyah yang 

mewakilkan DAHANA dalam per-

tandingan ganda putra, kedua insan 

DAHANA tersebut berhasil melewati 

persaingan dari babak penyisihan 

hingga mampu masuk ke babak final 
berhadapan dengan tim PT SIL -SIP.

“Saya selaku karyawan KPP, ber-

harap Kelvin Parerungan & Irwansyah  

yang mewakili DAHANA KBL - CCM 

cabor badminton ini tetap terus se-

mangat untuk menciptakan sportivi-

tas dengan olahraga dan produktivi-

tas. Dengan tujuan dapat memberikan 

nilai tambah untuk DAHANA supaya 

menjadi lebih jaya dikancah explosive, 

drilling dan blasting di Indonesia,” 

ujar Ilham.

Site CCM memperingati Bulan 

K3 Nasional dengan berbagai acara 

seperti Webinar, penyuluhan stunt-

ing, pertandingan olahraga, mulai dari 

badminton, tenis meja, catur, pertand-

ingan game online, mobile legend, 

PUBG, PES, Ranking 1, hingga poster 

dan banyak acara menarik lainnya.

Ilham menambahkan, peringatan 

Bulan K3 Nasional merupakan suatu 

hal yang sangat penting bagi insan 

pertambangan, terutama DAHANA 

ya n g  b e rge ra k  d i  i n d u s t ri  b a h a n 

peledak dengan risiko yang ekstrim. 

P e r i n g a t a n  B u l a n  K 3  N a s i o n a l , 

dapat menjadi pengingat sekaligus 

peningkat kesadaran karyawan dalam 

aktivitasnya sehari-hari.

Ia  j u ga  b e rh a ra p,  a ga r  i n s a n 

DAHANA baik di Kantor Pusat maupun 

di site dapat terus mendukung dan 

berpartisipasi aktif dalam Kegiatan 

Bu la n  K 3  s e r ta  i m p l e m e n ta s i  K 3 

dalam kehidupan kerja sehari-hari 

dengan mengenali bahaya yang ada di 

area kerja, rumah, mess, melakukan 

p e n c e g a h a n ,  p e n a n g a n a n ,  d a n 

pengendalian bahaya. Serta melakukan 

inovasi dengan mengganti bahan yang 

memiliki kadar tak berbahaya namun 

dengan fungsi yang sama.

Sejak Desember 2021, DAHANA 

memberikan layanan drilling dan 

blasting kepada PT CCM. Untuk men-

capai zero accident dalam setiap 

usahanya, DAHANA membekali para 

karyawan dengan Pertemuan 5 Menit 

(P5M) setiap hari sebelum melakukan 

peledakan dengan evaluasi isu dan 

perencanaan K3, serta pelaporan 

melalui aplikasi HSE. 

Selain di site CCM, DAHANA se-

cara mandiri menggelar Peringatan 

Bulan K3 Nasional Tahun 2023 den-

gan berbagai macam kegiatan seperti 

Apel Pembukaan Bulan K3, Senam Pe-

kerja Sehat, Lomba Investigasi Ke-

celakaan, Lomba Rescue & Fire Fight-

ing, K3 Run, Lomba cerdas cermat K3, 

Lomba basket 3 on 3, Lomba poster K3, 

Lomba fotografi K3, Talkshow, Peng-

hargaan Safety Performance terbaik, 

Pemilihan Site terbaik, Kepatuhan 

penggunaan APD, Launching RFID Ac-

cess, dan Pameran.

Pasangan Ganda Putra Kelvin Prerungan dan Irwansyah sukses meraih juara ke 2 di turnament yang di gelar PT CCM

DAHANERS
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D f i l e  -  DAHANA kembali  meraih 

penghargaan pada gelaran Peringatan 

Bulan K3 Nasional yang diselenggara-

kan oleh PT Semen Padang. Pada tahun 

ini, DAHANA menyabet penghargaan 

Perusahaan Jasa Pertambangan (PJP) 

Terbaik, dan Penanggung Jawab Op-

erasional (PJO) Terbaik di Departemen 

Tambang dan Pengelolaan Bahan Baku 

PT Semen Padang. 

Penghargaan diserahkan oleh 

Kepala Teknik Tambang PT Semen 

Padang,  Hendri  Priparis kepada 

PJO DAHANA Jobsite Project Se-

men Padang - DKK, Melandra Wa-

hyu Dwiputra, pada acara Closing 

Ceremony Bulan K3 Nasional 2023 

Departemen Tambang PT Semen 

Padang, 10 Februari 2023 di Wisma 

Indarung PT Semen Padang, Suma-

tera Barat.

Melandra menuturkan, pelak-

sanaan penilaian dilakukan ber-

dasarkan kinerja Safety Performance 

DAHANA JsP Semen Padang selama 

periode tahun 2022. Untuk masa pe-

nilaian dan evaluasi sendiri dilak-

sanakan pada Januari hingga Februari 

2023 dalam rangka Peringatan Bulan 

K3  Departemen Tambang & Penge-

lolaan Bahan Baku PT Semen Padang.

“Alhamdulillah, terima kasih 

atas semua support tim manajemen 

DAHANA serta semua tim Pasukan 

Katak Divisi Kuari & Konstruksi. 

Semoga dengan pencapaian ini dapat 

terus memotivasi kita untuk lebih 

baik lagi kedepannya,” ungkap Me-

landra.

M e l a n d r a  m e n a m b a h k a n , 

DAHANA dinilai secara keseluruhan 

h a s i l  p e n i l a i a n  d a n  e v a l u a s i 

sudah menerapkan aspek kaidah 

pertambangan yang baik (Good Mining 

Practice) di lingkup wilayah Izin Usaha 

Pertambangan PT Semen Padang. 

Sejak Juli 2021, DAHANA telah 

meningkatkan layanan kepada Semen 

Padang untuk melakukan kegiatan 

Blasting Services, setelah sebelumnya 

DAHANA berhasil memberikan yang 

terbaik pada kegiatan Down The Holes 

(DTH) Services di tambang milik PT 

Semen Padang.

Dalam setiap prosesnya, DAHANA 

berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen, 

s e ka l i g u s  m e m p e rh a t i ka n  a s p e k 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

sehingga tercipta Zero Accident. Setiap 

harinya, sebelum memulai aktivitas 

blasting, karyawan DAHANA di Jsp 

Semen Padang melakukan Pertemuan 

5 Menit  (P5M) untuk memastikan 

peledakan berjalan dengan aman.

Pada Peringatan Bulan K3 Na-

sional Tahun 2023, DAHANA juga 

menggelar berbagai macam keg-

iatan untuk meningkatkan kesada-

ran karyawan akan pentingnya K3, 

seperti Apel Pembukaan Bulan K3, 

Senam Pekerja Sehat, Lomba Investi-

gasi Kecelakaan, Lomba Rescue & Fire 

Fighting, Lomba cerdas cermat K3, 

Lomba basket 3 on 3, Lomba poster K3, 

Lomba fotografi K3, Talkshow, Peng-

hargaan Safety Performance terbaik, 

Pemilihan Site terbaik, Kepatuhan 

penggunaan APD, Launching RFID Ac-

cess, dan pameran.

DAHANA Kembali Raih Penghargaan
di Site Semen Padang

KINE RJA
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KINERJA

DAHANA Raih Penghargaan
Indonesia Mining Services Awards 2022

D f i l e  -  D A H A N A N A  m e r a i h 

p e n g h a r g a a n  K a t e g o r i  P e r a k 

Perusahaan Jasa Pertambangan 

Kelompok Kegiatan Pertambangan 

p a d a  a j a n g  I n d o n e s i a  M i n i n g 

Services Awards 2022.  Kegiatan 

ya n g  d i ge la r  o l e h  As o s ia s i  Ja s a 

Pertambangan Indonesia (Aspindo) 

ini  berlangsung di  Pullman Bali 

Legian Beach, 27-28 Januari 2023.

G M  D i v i s i  Ta m b a n g  U m u m 

D A H A N A ,  A b d u l  H a r i s  A t b a r o 

menuturkan, penghargaan ini dinilai 

oleh tim juri yang terdiri dari pengguna 

jasa pertambangan dan tenaga ahli 

serta asesor dari Kementerian ESDM. 

Dengan Total Explosive Solutions 

D A H A N A  m a m p u  m e n g u n g g u l i 

perusahaan lainnya.

“Selain itu, DAHANA juga dinilai 

sebagai perusahaan yang mem-

berikan jasa pertambangan dengan 

memenuhi aspek peraturan dan 

perundang-undangan. Salah satunya 

terkait dengan pemenuhan sistem 

manajemen keselamatan pertam-

bangan,” ungkap Haris.

H a r i s  j u g a  m e n a m b a h ka n , 

dalam beberapa puluh tahun ke de-

pan, peluang pasar mineral dan ba-

tubara akan tetap tumbuh dan men-

janjikan. Untuk menyongsong hal 

tersebut, DAHANA telah menyiapkan 

Total Explosive Solutions, serta akan 

terus mengembangkan jasa pelay-

anan. Seperti berinovasi mengem-

bangkan produk bahan peledak yang 

dapat disesuaikan dengan kebu-

tuhan dan masalah yang dihadapi 

konsumen.

Selain itu, sebagai bentuk keber-

pihakan terhadap produk-produk In-

donesia, DAHANA akan meningkat-

kan kemandirian dengan memenuhi 

Tingkat Kandungan Dalam Negeri 

(TKDN),  yang dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap impor 

bahan peledak, serta dapat mening-

katkan perekonomian dalam Negeri. 

Namun Haris menyampaikan pi-

haknya akan tetap membuka peluang 

kerjasama dan kolaborasi dengan 

berbagai pihak.

Haris berharap, penghargaan di 

awal Tahun 2023 ini dapat menjadi 

penambah semangat insan DAHANA 

untuk terus bertumbuh dalam in-

dustri jasa peledakan, dan senan-

tiasa berkomitmen untuk memenuhi 

kaidah-kaidah pertambangan yang 

baik dan benar. 

“Kami berharap, secara internal, 

penghargaan ini dapat semakin me-

nambah semangat insan DAHANA 

u n t u k  s e n a n t ia s a  m e m b e ri ka n 

pelayanan yang terbaik, konstan, 

dan tak henti untuk terus berinovasi. 

Sementara untuk eksternal, kami 

berharap pembuktian ini, semakin 

menumbuhkan kepercayaan para 

perusahaan tambang, dan perusa-

haan jasa pertambangan lainnya un-

tuk bekerja sama dengan DAHANA,” 

pungkasnya.
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D f i l e  -  P T  DAHANA mengakhiri 

peringatan Bulan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) 2023 dengan 

menggelar webinar Safety Leadership 

& Penyakit Akibat Kerja (PAK). Acara 

puncak peringatan Bulan K3 ini dis-

elenggarakan secara hybrid di Audito-

rium Kampus DAHANA, Subang pada 

Selasa, 7 Februari 2023.

Direktur Teknologi dan Pengem-

bangan DAHANA, Suhendra Yusuf 

RPN mewakili Top Manajemen me-

nya m p a i ka n ,  K 3  m e ru p a ka n  h a l 

penting yang menjadi prioritas peru-

sahaan. Apalagi DAHANA merupakan 

perusahaan yang bergerak di industri 

bahan peledak yang memiliki risiko 

ekstrim.

“Oleh sebab itu, seluruh insan 

DAHANA haruslah memiliki kesada-

ran penuh terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja, DAHANA harus 

selalu mencapai zero accident dalam 

setiap usahanya. Bagaimanapun, ke-

sehatan dan keselamatan adalah yang 

utama, dengan karyawan yang sehat, 

maka akan memudahkan perusahaan 

mencapai target-targetnya,” ungkap 

Suhendra.

Ketua Panitia Peringatan Bulan 

K3 2023 DAHANA, Danny Armeidian 

mengungkapkan, panitia mengang-

kat tema Safety Leadership sebagai 

upaya untuk memperkuat kesadaran 

dan peran para leader di tempat kerja 

akan pentingnya K3 di perusahaan. 

Sementara itu, tema Penyakit Akibat 

Kerja sebagai upaya antisipasi dan 

pencegahan terhadap risiko K3 yang 

sering dihadapi oleh karyawan.

“Betapa pentingnya membangun 

kesadaran dan budaya K3 melalui trust 

(kepercayaan) kepada para pekerja, 

dengan membangun trust terlebih 

dahulu kepada pekerja, akan memu-

dahkan pekerja untuk aware terhadap 

implementasi K3,” ungkap Danny.

Puncak Peringatan Bulan K3,
DAHANA Gelar Webinar 
Safety Leadership & PAK

Danny berharap, dengan be-

rakhirnya acara bulan K3 ini, semoga 

karyawan lebih aware lagi, dapat lebih 

proaktif lagi untuk menumbuhkan 

budaya kerja K3 yang resilient di masa 

mendatang.

Puncak Peringatan Bulan K3 ini 

turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tena-

ga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Subang, Yeni Nuraeni, Praktisi K3 

dalam dunia pertambangan Yan Fuadi 

serta Dinkes Kabupaten Subang, Me-

ity Damayanti yang turut menjadi pe-

materi. Para peserta yang terdiri dari 

lintas unit kerja DAHANA, turut ber-

partisipasi aktif pada sesi tanya jawab.

PERISTIWA
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D f i l e  -  PT  DAHANA mengukuhkan 

Tim Internalisasi  dan Penguatan 

Bu daya  AKH LAK  da la m  ke gia ta n 

Rapat Kerja Penjabaran Rencana 

Ke r j a  da n  An g ga ra n  Pe r u s a h a a n 

(RKAP) Tahun 2023. Direktur Utama 

Wildan Widarman secara langsung 

memimpin acara pengukuhan yang 

diseleng garakan di  Hotel  Hi lton , 

Bandung, 3 Februari 2023.

Wildan menyampaikan dalam 

s a m b u t a n n y a  t e n t a n g  u r g e n s i 

AKHLAK bagi DAHANA, selain karena 

arahan dari  Kementerian BUMN 

melalui Surat Edaran dengan Nomor 

SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1  Juli 

2020 tentang Nilai-Nilai Utama (core 

values) Sumber Daya Manusia Badan 

Usaha Milik Negara. DAHANA juga 

meyakini AKHLAK dapat menjadi lan-

dasan untuk kemajuan dan pengem-

bangan perusahaan.

“ Sej a k  p e r ta m a  d i te rb i tka n , 

DAHANA telah mendukung program 

Core Values AKHLAK BUMN, dan 

menginternalisasikan dalam setiap 

kegiatan perusahaan, melakukan 

monitoring dan evaluasi kepada se-

luruh karyawan terkait internalisasi 

AKHLAK, dan kini dengan momen-

tum berkumpulnya seluruh pejabat 

DAHANA dari eselon 1 hingga 3, kami 

mengukuhkan Tim Internalisasi dan 

Penguatan Budaya AKHLAK,” ungkap 

Wildan.

AKHLAK merupakan akronim 

dari Amanah, Kompeten, Harmo-

nis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

Wildan berharap, AKHLAK dapat 

dilaksanakan oleh seluruh karyawan. 

Para pejabat yang hadir diharapkan 

dapat menjadi penjaga gawang bagi 

terimplementasinya AKHLAK dalam 

aktivitas sehari-hari karyawan.

Wildan menambahkan, imple-

mentasi AKHLAK di DAHANA me-

miliki tantangan sekaligus menjadi 

faktor penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan secara 

berkelanjutan. Pihaknya berharap, 

budaya AKHLAK dapat berjalan den-

gan baik dan sehat, sehingga mem-

punyai dampak yang positif terhadap 

motivasi kerja, produktivitas, kinerja, 

dan pelayanan pelanggan.

“Sejalan dengan arahan Peme-

gang Saham, penguatan core values 

AKHLAK sebagai budaya DAHANA, 

diharapkan mampu memberikan dam-

pak yang signifikan bagi peningkatan 

kinerja perusahaan untuk terus growth 

dan sustain, semoga dengan launching 

ini, core values AKHLAK dapat terim-

plementasi dalam aktivitas sehari-hari 

seluruh insan DAHANA, baik di perusa-

haan, maupun di masyarakat,” pungkas 

Wildan.

Selain mengukuhkan tim inter-

nalisasi, DAHANA juga memberikan 

p e m b e ka l a n  p e n g u a t a n  b u d aya 

AKHLAK yang dipimpin langsung 

oleh Direktur Keuangan, Manajemen 

Risiko, dan SDM DAHANA, Ahyaniz-

zaman. Dalam proses transformasi 

AKHLAK, DAHANA menugaskan pe-

jabat eselon satu hingga tiga masing-

masing sebagai, Culture Leader, Cul-

ture Booster dan Culture Squad. 

“Berangkat dari arahan Presiden 

tentang Menuju Indonesia Emas 2045, 

serta lima program prioritas strategis 

Kementerian BUMN, DAHANA men-

coba untuk menerjemahkannya ke 

dalam program kerja serta inisiatif 

strategis, yaitu dengan melakukan 

transformasi budaya perusahaan (core 

values AKHLAK) melalui pendekatan 

falsafah silih Asah-Asih-Asuh, yang 

kami sebut sebagai AKHLAK Transfor-

mation Model,” ungkap Ahyanizzaman.

DAHANA Kukuhkan Tim Internalisasi 
AKHLAK dan Berikan Pembekalan

PERISTIWA
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KEPEDULIAN

Banjir Melanda Subang,
DAHANA Kirim Bantuan Darurat
D f i l e  -  PT DAHANA memberikan 

bantuan darurat kepada masyarakat 

ko rb a n  b a n j i r  Su b a n g .  Ba n t u a n 

diserahkan langsung oleh Ketua 

T a n g g u n g  J a w a b  S o s i a l  d a n 

Lingkungan (TJSL) Eman Suherman 

kepada Ketua RT 09 Desa Anggasari 

Carsim, di Dusun Krajan, Anggasari, 

Subang. Senin, 13 Februari 2023.

Sejak Sabtu 11 Februari 2023, 

curah hujan yang tinggi melanda ka-

wasan Subang mengakibatkan Sungai 

Cigadung dan Sungai Cipunegara me-

luap dan merendam beberapa Desa. 

Ketinggian air mencapai 25 hingga 

65 cm dan membawa kerugian warga 

hingga ratusan juta rupiah.

Eman menuturkan ,  sebagai 

perusahaan yang peduli terhadap 

masyarakat sekitar, DAHANA meng-

gelontorkan bantuan darurat ke-

pada para pengungsi korban banjir 

Subang. Bantuan terdiri dari obat-

obatan, kebutuhan pokok, hingga 

perlengkapan balita. Ia berharap 

bantuan dari DAHANA dapat turut 

meringankan penderitaan yang di-

alami korban banjir.

“Bantuan ini merupakan ben-

tuk kepedulian perusahaan kepada 

masyarakat sekitar, terutama korban 

banjir Subang.  Semoga bantuan ini 
dapat meringankan beban saudara-

saudari kita yang sedang dilanda 

musibah banjir, kami juga berharap 

semoga banjir lekas kembali surut, 

dan warga dapat beraktivitas seb-

agaimana biasanya,” ungkap Eman.

HIngga saat ini, korban banjir 

menyelamatkan diri dengan men-

gungsi di bawah Fly Over Pamanu-

kan, pemerintah daerah pun turun 

tangan dengan mengirimkan petu-

gas Puskesmas untuk mengecek 

kesehatan para pengungsi. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Subang terlihat 

mendampingi para korban.

Sementara itu, Casim menyam-

paikan rasa terima kasihnya kepada 

DAHANA atas bantuan yang telah di-

berikan. Ia juga berharap agar banjir 

tahunan ini dapat segera ditangani 

dengan baik, sehingga warga bisa 

beraktivitas dengan tenang tanpa 

harus diselimuti rasa takut akan 

banjir yang datang di setiap musim 

penghujan.

“Kami dari warga Anggasari men-

gucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada PT DAHANA yang 

telah bergerak cepat memberikan ban-

tuan-bantuan yang dibutuhkan warga. 

Semoga DAHANA semakin maju dan 

berkembang,” ungkap Carsim.
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KEPEDULIAN

Jalankan Agroforestry,
DAHANA Tanam Kopi di 
Lahan Perusahaan
Dfile -  Unit Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan (TJSL) PT DAHANA 

me ng gelar  pe nanaman perdana 

2300 kopi di lahan 1,5 hektar milik 

perusahaan di Subang. Berkolaborasi 

dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Tangkalna Lestari Abadi, seremoni 

penanaman ini  ditandai  dengan 

penanaman bibit kopi oleh Sekretaris 

Perusahaan Dahana Bayu Angoro 

pada 7 Februari 2023.  

Ke t u a  T J S L  DAHANA ,  E m a n 

Suherman menuturkan, penanaman 

kopi ini merupakan pelaksanaan 

program pilar lingkungan tentang 

penghijauan. Selain itu, pemilihan 

penanaman kopi juga memiliki tu-

juan ekonomis, sehingga dalam sekali 

tanam, terdapat dua manfaat, baik 

lingkungan maupun ekonomi. 

“Konsepnya adalah Agroforestry, 

yaitu penanaman dengan sistem 

tumpang sari di bawah pohon tegakan 

seperti jati, kamper, dan trembesi. 

Sementara jenis pohon kopi yang di-

tanam adalah Arabika Timtim, Yellow 

Caturra dan Robusta yang totalnya 

mencapai 2300 pohon.  Pemilihan 
pohon kopi karena selain punya man-

faat lingkungan juga dikenal sebagai 

pohon ekonomis,” ungkap Eman. 

Eman juga mengungkapkan, 

TJSL terinspirasi dari sistem dual-use 

of technology yang digunakan oleh 

DAHANA untuk memproduksi bahan 

peledak komersial sekaligus untuk 

militer. TJSL dalam menjalankan pro-

gramnya pun senantiasa berusaha 

membawa keuntungan ekonomis un-

tuk masyarakat sekitar dalam setiap 

programnya. 

Selain memberikan 2300 pohon 

kopi, kegiatan yang turut dihadiri 

oleh Ketua Kelompok Tani Hutan, 

Syarif Durahman beserta anggotanya, 

DAHANA juga memberikan pupuk 

kompos dan obat pertanian, serta sa-

rana produksi pertanian. 

“Kami berharap, kegiatan yang 

menjadi bagian dari Tujuan Pemban-

gunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ini 

dapat turut berkontribusi pada peng-

hijauan bumi, serta memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Sehingga dapat 

berdampak kepada Kelompok Tani 

Hutan agar memiliki pendapatan me-

lalui pengelolaan kebun kopi, tanpa 

harus merusak lingkungan di sekitar 

perusahaan,” pungkas Eman. 

Unit TJSL DAHANA telah terkenal 

dengan pemberdayaannya, dengan 

fokus pada bidang pendidikan, eko-

nomi, dan pembinaan Usaha Mikro 

Kecil (UMK). Sebelumnya, DAHANA 

juga turut menghijaukan pantai utara 

Subang dengan penanaman pohon 

mangrove, dan menghijaukan lahan 

di jalan-jalan Subang dengan pohon 

produktif.
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Tim THE CIPIRIT berhasil menjuarai pertandingan basket 3x3 yang diselenggarakan DAHANA dalam rangka memperingati 

Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). THE CIPIRIT mengunci kemenangannya setelah mengalahkan Tim Guardian (Se-

curity DAHANA) yang harus menerima posisi sebagai juara ke 2 pada pertandingan yang digelar di Bale DAHANA, Subang, 

25 Januari 2023.

PT DAHANA menggelar webinar Pola Hidup Sehat dengan tema “Berani Ganti Ukuran Baju? Siapa Takut!”. Kegiatan yang 

dibuka oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan, Suhendra Yusuf RPN tersebut diselenggarakan secara hybrid melalui 

zoom meeting dan luring di Class Room DAHANA, Subang, 21 Februari 2023.

PT DAHANA memamerkan produk-produk bahan peledak besutan Energetic Material Center (EMC) dalam ajang Mini Expo 

Safety Day yang diselenggarakan oleh PT Adaro Indonesia di Area Tanjung Expo Center di Pusat Kota Tabalong, Kalimantan 

Selatan, 20 – 22 Februari 2023.

Para praktisi Migas melaksanakan praktek kerja lapangan di Kawasan Energetic Material Center (EMC) milik PT DAHANA.  Pelatihan 

yang diadakan oleh Koperasi Prima Daya Migas (KPDM) ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan bahan peledak di lingkungan kegiatan minyak dan gas bumi dilaksanakan pada Kamis pagi, 23 Februari 2023.

G A L E R I
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HUT DEFEND ID Ke-1 dimeriahkan dengan beragam kegiatan, mulai dari DEFEND ID CUP 2023 yang mempertandingkan beberapa 

cabang olahraga dan seni seperti Tenis Meja, Bulutangkis, Basket, Mini Soccer, Catur, Menembak dan Rising Star hingga DEFEND ID 

PEDULI yang melaksanakan pelatihan Digitalisasi UMKM serta penanaman pohon di Ciater Subang.  Puncak peringatan HUT DEFEND 

ID dilaksanakan pada 9 Maret 2023 di PT Len Industri (Persero).

G A L E R I
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LAPORAN UTAMA


