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menjelaskan, sebagai perusahaan 

plat merah, DAHANA telah 

menjalankan prinsip hijau di seluruh 

proses bisnisnya, dari mulai gedung 

bersertifikat green building hingga 

layanan dan produk perusahaan yang 

berorientasi pada lingkungan. Bahkan 

pada tahun 2013 DAHANA pernah 

diganjar inovasi terbaik produk ramah 

lingkungan.

“Kami mengucapkan terima kasih 

kepada Kementerian ESDM atas 

apresiasi yang telah diberikan kepada 

kami, penghargaan ini merupakan kerja 

seluruh insan DAHANA yang selalu 

berkomitmen pada produk dan layanan 

yang meminimalisir dampak terhadap 

lingkungan, kami bersyukur juga karena 

penghargaan ini sebagai kado ulang 

tahun untuk DAHANA,” ujar Bambang 

Agung.

AHANA  site Adaro 

mendapat penghargaan 

Piagam Pratama Pengelolaan 

Standarisasi dan Usaha Jasa 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

kategori Kelompok Perusahaan Jasa 

Pertambangan Pemegang IUJP Bidang 

Peledakan. Acara ini dilangsungkan 

secara daring melalui akun Youtube 

Dirjen MinerbaTV pada Selasa, 29 

September 2020.

Penilaian menjadi tiga tahap, seleksi 

administrasi, verifikasi online, dan 

sidang pleno dengan juri yang 

terdiri dari akademisi dan praktisi 

pertambangan.  Aspek yang dinilai 

pada penghargaan kali ini meliputi 

teknik pertambangan, keselamatan 

pertambangan, lingkungan hidup 

pertambangan, konservasi mineral dan 

batubara, standarisasi dan usaha jasa 

pertambangan dan batubara.

Acara ini merupakan ajang pemberian 

apresiasi kepada badan Usaha 

Pertambangan dan Badan Usaha 

Jasa Pertambangan yang telah 

mematuhi kaidah teknis, melaksanakan 

konservasi sumberdaya dan cadangan, 

menciptakan kondisi kerja yang aman, 

dan perlindungan lingkungan hidup 

dalam rangka mewujudkan praktik 

pertambangan yang baik (good mining 

practice).

Dalam sambutannya Menteri ESDM 

Arifin Tasrif menjelaskan, UU No. 

3 Tahun 2020 tentang perubahan 

atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

mengamanahkan lima prinsip dasar 

sebagai arah pengelolaan suksesor 

pertambangan nasional yang 

merupakan adaptasi terhadap masalah 

yang dihadapi oleh dunia usaha 

pertambangan mineral dan batubara.

“Dari sisi pengelolaan lingkungan 

hidup, harapan dan aspirasi masyarakat 

supaya usaha kegiatan pertambangan 

sejalan dengan upaya perlindungan 

lingkungan hidup semakin menguat, 

dunia internasional juga menghendaki 

perubahan energi menuju energi 

terbarukan, bagi pemerintah 

kepentingan ekonomi tidak bisa 

dipertukarkan dengan kepentingan 

lingkungan ataupun ketidakberlanjutan 

fungsi alam dan fungsi sosial 

masyarakat,” ujar Arifin Tasrif.

Sementara itu, Direktur Operasi 

DAHANA Bambang Agung 

DAHANA telah menjalankan prinsip hijau di seluruh proses bisnisnya, 

dari mulai gedung bersertifikat green building hingga layanan dan 

produk perusahaan yang berorientasi pada ingkungan.
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ini akan berdampak pada berkurangnya 

importasi di bidang bahan baku 

peledak dan mengurangi devisa negara 

yang selama ini dipergunakan untuk 

kegiatan importasi dimaksud. Selain 

itu, pembangunan pabrik AN secara 

mandiri dapat menumbuhkembangkan 

dan memperkuat upaya lebih lanjut 

untuk kemandirian penyediaan Alat 

Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) 

Indonesia.

T KAN yang merupakan 

perusahaan patungan  PT 

DAHANA (Persero) dengan 

PT Pupuk Kalimantan Timur 

(Persero) telah memasuki episode baru 

dalam pelaksanaan pembangunan 

pabrik Amonium Nitrat dengan telah 

melaksanakan proses “pile load test” 

di lokasi proyek pembangunan pabrik 

Amonium Nitrat pada Selasa 22 

Pabrik AN ini dapat menghemat devisa dari impor AN, menciptakan nilai tambah produk 

dalam negeri, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia utamanya 

masyarakat Bontang.

September 2020. Pabrik Amonium 

Nitrat (AN) yang berada di Kawasan 

Industri PT KIE di Bontang Kalimantan 

Timur ini direncanakan akan selesai 

dibangun dan siap beroperasi pada 

tahun 2022. 

Dengan kapasitas produksi hingga 

75.000 ton amonium nitrat pertahun, 

pembangunan pabrik Amonium Nitrat  

Pabrik Amonium Nitrat DAHANA – PKT 

Masuki Tahap Pile Load Test

P
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dapat membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat Indonesia utamanya 

masyarakat Bontang,” ujar Budi 

Antono.

Berdasarkan hasil lelang yang 

telah dilaksanakan, seluruh proses 

pembangunan pabrik AN dikerjakan 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono menyampaikan bahwa 

perusahaannya beserta PT Pupuk 

Kaltim dengan melibatkan konsultan 

bereputasi internasional telah 

melakukan studi banding dan membuat 

kajian pada berbagai aspek seperti 

pemilihan teknologi, ketersediaan 

bahan baku, peraturan perundang-

undangan, serta pasar sebelum 

membangun pabrik.

“Berdasarkan hasil kajian kami, pabrik 

AN ini dapat menghemat devisa dari 

impor AN, menciptakan nilai tambah 

produk dalam negeri, dan tentunya 
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masyarakat.  Acara Pile Load Test yang 

ditandai dengan penekanan secara 

bersama-sama sirene sebagai simbol 

proses pile load test dilaksanakan 

dengan tetap menerapkan protokol 

pencegahan Covid-19.

Walikota Bontang Neni Moerniaeni 

menyambut gembira acara ini dan 

menyampaikan bahwa kegiatan Pile 

load test sebagai bukti nyata upaya 

yang dilakukan oleh PT Dahanan 

(Persero) dan PT Pupuk Kaltim untuk 

merealisasikan pembangunan Pabrik 

oleh konsorsium PT Wijaya Karya 

(Persero) - SEDIN Engineering di atas 

lahan seluas ± 6 (enam) hektar. Total 

investasi pembangunan pabrik AN 

mencapai ± 1,1 Trilyun Rupiah yang 

didapat dari kredit investasi BUMN 

Perbankan serta ekuitas dari masing-

masing pemegang saham.

Direktur Utama PT Pupuk Kaltim 

Rahmad Pribadi menyambut antusias 

project sinergi BUMN ini.  Menurutya, 

hal ini sejalan dengan program hilirisasi 

berbasis natural gas yang akan 

dikembangkan oleh PKT.

“Selain menjadi penopang utama 

pangan Indonesia, kami juga ingin 

menjadi penopang perekonomian 

bangsa, salah satunya sinergi dengan 

Dahana ini,” ungkap Rahmad Pribadi.

Turut hadir dalam acara ini Walikota 

Bontang beserta jajaran Muspida Kota 

Bontang, Direktur Utama dan jajaran 

direksi PT Pupuk Kalimantan Timur, 

Direktur Utama dan Direktur Teknologi 

& Pengembangan PT DAHANA 

(Persero), Direktur PT Kaltim Amonium 

Nitrat, PT Wika, KIE dan perwakilan 
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Related Services, dan Defence Related.   

Dahana melayani konsumen melalui 

tiga divisi: Pertama, Divisi Tambang 

Umum yang melayani pertambangan 

umum, seperti pertambangan 

batubara, emas,nikel dan lain-lain.  

Kedua, Divisi Kuari & Konstruksi yang 

melayani segmen pertambangan kuari 

seperti andesit, semen dan granit, serta 

sektor konstruksi untuk pembangunan 

terowongan, jalan raya, pelabuhan, 

pembangkit listrik dan lain-lain.  Ketiga, 

Divisi Minyak & Gas yang melayani 

sektor pertambangan Migas dengan 

menawarkan layanan handak perforasi 

dan seismic berikut layanan penunjang 

lainnya seperti mobilisasi bahan 

peledak dan perizinan.

Amonium Nitrat dan juga sebagai 

bentuk dari pertanggungjawaban 

atas pemberian perijinan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah Kota 

Bontang.

“Semoga pembangunan Pabrik 

Amonium Nitrat ini dapat berjalan 

aman lancar serta selanjutnya agar 

dapat memberikan kontribusi positif 

bagi pemerintah Kota Bontang dan 

masyarakat Bontang pada umumnya,” 

tutur Neni Moerniaeni.

Masyarakat Indonesia layak berbangga, 

karena sesaat lagi bangsa ini akan 

memiliki Pabrik Amonium Nitrat 

yang akan menjadi penunjang bagi 

kemandirian ekonomi di bidang industri 

bahan peledak yang dikelola dan 

dimiliki secara mandiri oleh perusahaan 

BUMN serta dioperasikan oleh putra-

putri terbaik bangsa. Pabrik Amonium 

Nitrat sendiri sudah menjadi mimpi 30 

tahun bangsa ini, karena kemandirian 

industri pertahanan sangat penting 

bagi kedaulatan negara. 

Setelah melalui beragam dinamika sejak 

penandatanganan Nota Kesepahaman 

dan penandatangan Perjanjian Induk 

yang disaksikan Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo pada 

Nopember 2015 lalu, kerjasama PT 

DAHANA (Persero) dan PT Pupuk 

Kalimantan Timur semakin maju 

ditandai dengan penandatanganan 

Joint Venture Agreement (JVA) atau 

perjanjian Usaha Patungan pada 2019.  

Sempat tersendat karena mewabahnya 

Covid-19, proyek ini berjalan kembali 

dengan tahapan Pile Load Test pada 

September 2020.

Dahana adalah sebuah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di bidang industri 

strategis yang menawarkan layanan 

bahan peledak yang terpadu untuk 

sektor Migas, Pertambangan Umum, 

Kuari dan Konstruksi, serta sektor 

Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, Dahana 

memiliki lini bisnis; Explosives 

Manufacturing, Drilling & Blasting, 

masyarakat.  Acara Pile Load Test yang ditandai dengan penekanan secara bersama-sama sirene sebagai 
simbol proses pile load test dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19. 
 
Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyambut gembira acara ini dan menyampaikan bahwa kegiatan 
Pile load test sebagai bukti nyata upaya yang dilakukan oleh PT Dahanan (Persero) dan PT Pupuk Kaltim 
untuk merealisasikan pembangunan Pabrik Amonium Nitrat dan juga sebagai bentuk dari 
pertanggungjawaban atas pemberian perijinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bontang. 
 
“Semoga pembangunan Pabrik Amonium Nitrat ini dapat berjalan aman lancar serta selanjutnya agar 
dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Kota Bontang dan masyarakat Bontang pada 
umumnya,” tutur Neni Moerniaeni. 
 
Masyarakat Indonesia layak berbangga, karena sesaat lagi bangsa ini akan memiliki Pabrik Amonium 
Nitrat yang akan menjadi penunjang bagi kemandirian ekonomi di bidang industri bahan peledak yang 
dikelola dan dimiliki secara mandiri oleh perusahaan BUMN serta dioperasikan oleh putra-putri terbaik 
bangsa. Pabrik Amonium Nitrat sendiri sudah menjadi mimpi 30 tahun bangsa ini, karena kemandirian 
industri pertahanan sangat penting bagi kedaulatan negara.  
 
Setelah melalui beragam dinamika sejak penandatanganan Nota Kesepahaman dan penandatangan 
Perjanjian Induk yang disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Nopember 2015 lalu, 
kerjasama PT DAHANA (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur semakin maju ditandai dengan 
penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) atau perjanjian Usaha Patungan pada 2019.  Sempat 
tersendat karena mewabahnya Covid-19, proyek ini berjalan kembali dengan tahapan Pile Load Test 
pada September 2020. 
 

Nama Proyek PEMBANGUNAN PABRIK AMONIUM NITRAT  

Spesifikasi teknis / Deskripsi 
Kapasitas Pabrik AN: 75.000 MT/tahun, dan  
Kapasitas Pabrik Asam Nitrat 60.000 MT/tahun 

Lokasi Proyek 
Wilayah Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang,  
Kalimantan Timur 

Nilai Investasi Proyek ± Rp. 1,1 Triliun 

Sumber Dana Proyek 
Kerjasama PT DAHANA (Persero) dan PT Pupuk Kaltim serta Pinjaman 
Perbankan 

Target Waktu Penyelesaian Periode Pembangunan tahun 2019-2022 

Kontraktor Konsorsium WIKA-Sedin 

Jumlah Tenaga Kerja 
± 600 orang pada saat pembangunan 
± 60 orang pada saat beroperasi 

 
 
(dalam box) 
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sebagai koordinator Forum CSR 

Kabupaten Subang ini merupakan 

sebuah amanah yang besar buat 

DAHANA.  Budi meminta dukungan 

dari Pemda, Apindo maupun 

perusahaan-perusahaan yang ada di 

Subang untuk berkolaborasi dalam 

Forum CSR ini dengan harapan dapat 

mendorong pembangunan yang lebih 

cepat, efisien dan tepat sasaran untuk 

mewujudkan Subang JAWARA.

“Amanah ini juga melengkapi tanggung 

jawab kami di lingkungan Kementerian 

BUMN yang juga ditunjuk sebagai 

koordinator TJSL untuk klaster Industri 

upati Subang H. Ruhimat 

menunjuk Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono sebagai ketua 

Forum Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) 

Kabupaten Subang. Penunjukkan 

Direktur utama DAHANA sebagai ketua 

Forum CSR Subang ini disampaikan 

oleh H. Ruhimat dalam rapat perdana 

Forum CSR Kabupaten Subang pada 

Selasa, 8 Seprember 2020 di Kantor 

Pemda Subang.

H. Ruhimat menyampaikan, 

pembentukan Forum CSR Kabupaten 

Subang sesuai dengan Perbup No. 

86 tahun 2019 tentang perubahan 

atas Perbup No. 56 tahun 2017 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Tujuan dibentuknya forum CSR untuk 

mewujudkan penyelenggaraan TJSLP 

yang harmonis dan sinergi dengan 

program pembangunan pemerintah 

Kabupaten Subang dan mendukung 9 

program Jawara Subang.

Sementara itu Budi Antono dalam 

sambutannya menyampaikan, 

penunjukkan PT DAHANA (Persero) 

DAHANA Pimpin Forum CSR Subang

B

DAHANA juga menjadi koordinator TJSL Klaster Industri Pertahanan & Manufaktur 

di lingkup Kementerian BUMN RI.
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“Semoga roadmap ini juga sejalan 

dengan program dari Pak Bupati 

sehingga seperti yang dikatakan diawal, 

satu sama lain dapat saling melengkapi 

dan menguatkan. Kami mengucapkan 

terima kasih atas kepercayaan yang 

diberikan kepada DAHANA, semoga 

kami mampu mengemban amanah 

ini, tentunya dengan dukungan semua 

pihak,” pungkas Budi. (rmt)

Pertahanan dan Manufaktur.  Semoga, 

program-program satu sama lain dapat 

saling melengkapi dan menguatkan,” 

ucap Budi Antono.

Lanjutnya lagi, DAHANA sendiri hingga 

semester I tahun 2020, bantuan 

TJSLP di Kabupaten Subang sebesar 

Rp.527.520.040,- terdiri dari Bantuan 

Bencana Alam, Bantuan penanganan 

Covid 19, Bantuan sarana Pendidikan 

dan olah raga serta Stimulus penunda 

cicilan bagi Mitra Binaan yang 

terdampak covid 19.

“Di bulan Oktober ini juga, seperti 

tahun-tahun sebelumnya dalam rangka 

HUT DAHANA, kami menggencarkan 

program CSR dengan berbagai 

program seperti  program desa binaan, 

pengobatan gratis, penghijauan, 

kampanye anti narkoba, sosialisasi 

stanting, normalisasi air bersih, pekan 

ceria untuk anak, wifi gratis, webinar 

gratis dan lain-lain,” terang Budi.

Budi juga menyampaikan, sesuai 

roadmap dari Kementerian BUMN, 

Program kerja CSR DAHANA 

kedepan menerapkan prinsip Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan untuk 

jangka pendek dengan 6 fokus berupa:

1.    Pengentasan Kemiskinan

2.    Pendidikan yang berkualitas

3.    Pekerjaan yang layak dan 

       pertumbuhan ekonomi

4.    Menjamin Kehidupan yang Sehat 

       dan Sejahtera

5.    Energi yang bersih dan terjangkau

6.    Mengembangkan industry yang 

       inovatif
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T DAHANA (Persero) 

meraih Bronze Winner 

“THE MOST PROMISING 

COMPANY IN TACTICAL 

MARKETING” kategori Perusahaan 

BUMN dalam ajang BUMN Marketeers 

Award 2020. Penganugerahaan ini 

dilaksanakan secara daring pada Rabu, 

16 September 2020.

Mengangkat tema “Seize the New 

Normal Momentum, New-Next-Post”, 

Penghargaan kali ke delapan ini 

bertujuan untuk mendorong berbagai 

perusahaan untuk terus kreatif, inovatif 

dan entreprenurial dalam membuka 

jalan untuk bangkit dari pandemi 

Covid-19.

Proses seleksi yang berlangsung sejak 

Agustus hingga September 2020 

diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN 

dan anak usahanya. Menyesuaikan 

dengan kondisi pandemik, seluruh 

proses penjurian dan presentasi 

P
Sementara itu, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono 

mengucapkan rasa terima kasihnya 

kepada penyelenggara yang telah 

berusaha keras dalam penjurian 

dan menilai secara objektif bahwa 

perusahaan bahan peledak yang 

dikomandoinya terhitung berprestasi 

dalam bidang taktik pemasaran.

“Terima kasih kami ucapkan kepada 

pihak penyelenggara atas apresiasi 

yang telah diberikan kepada kami. 

Penghargaan ini adalah buah hasil 

kerja keras seluruh insan DAHANA. 

Penghargaan ini juga merupakan 

kado untuk menyambut ulang tahun 

DAHANA ke-54,” ujar Budi.

dilakukan secara online. Pelaksanaan 

penjurian melibatkan anggota Jakarta 

CMO Club, Indonesia Marketing 

Association dan International Council 

for Small Business di Indonesia.

Dalam sambutannya Menteri BUMN 

Erick Thohir menyampaikan bahwa 

BUMN memiliki tugas bukan hanya 

mencari keuntungan semata, namun 

juga harus memberikan konstribusi 

nyata bagi bangsa dan negara.  Erick 

juga menyebutkan bahwa BUMN 

telah menjadi ujung tombak bagi 

penanganan Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Erick juga berpesan 

agar perusahaan plat merah yang 

dipimpinnya harus menunjukkan 

kreatifitas, inovasi, entrepreneurship, 

dan leadership untuk membantu 

mengatasi dampak ekonomi dan 

kesehatan yang dihadapi bangsa 

Indonesia dalam masa pandemik 

Covid-19.

DAHANA Raih Penghargaan pada Ajang 
BUMN Marketeers Awards 2020
Penghargaan ini menjadi kado indah menyongsong HUT DAHANA ke-54 

yang mengangkat tema Bangkit Bersama Akhlak untuk Indonesia Maju.
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anager Humas DAHANA 

Juli Jajuli mendapatkan 

penghargaan sebagai 

Pemenang Silver Winner 

INSAN PR INDONESIA 2020 Sub 

Kategori Manager Public Relations 

pada ajang Jambore PR Indonesia 

(JAMPIRO) ke-6.  Kegiatan ini 

diselenggarakan secara daring melalui 

siaran langsung di Channel Youtube 

PR Indonesia pada Rabu, 9 September 

2020. 

Menurut CEO PR Indonesia Asmono 

Wikan, kompetisi INSAN PR 

INDONESIA  merupakan bentuk 

apresiasi kompetensi dan effort 

kinerja praktisi humas/public relations 

(PR) yang unggul dari korporasi/

organisasi seluruh Indonesia. Sebagai 

satu-satunya ajang kompetisi praktisi 

PR paling komprehensif di Indonesia, 

INSAN PR INDONESIA merupakan 

barometer unjuk kompetensi dan kerja 

praktisi kehumasan yang diikuti oleh 

segenap praktisi PR korporasi/institusi. 

M
DAHANA menyampaikan gagasannya 

melalui tulisan, serta membangun 

komunikasi yang baik sesama 

karyawan.

“Tentunya ini adalah hasil kerja team.  

Dan beruntung saya didukung juga 

oleh para milenial sehingga bisa terus 

kreatif dan produktif dalam berkarya,” 

ujar Juli Jajuli.

Selain kategori Insan PR Indonesia 

2020, ada empat kategori lainnya yang 

terdiri dari The Most Popular Leader in 

Social Media, Fellowship Program, Icon 

PR Indonesia, dan Rookie Star. Setiap 

kategori penghargaan diikuti oleh 

ratusan peserta baik dari pemula di 

bidang PR hingga para praktisi senior 

yang telah bertahun-tahun mengabdi 

di bidang hubungan publik ini.

Selama dua bulan terakhir, kompetisi 

diselenggarakan melalui beberapa 

tahap, yakni entry dokumen dari 

para kandidat dan penjurian oleh 

Dewan Juri yang terdiri dari Elizabeth 

Goenawan Ananto (Praktisi PR senior/

PR INDONESIA Gurus), Suharjo 

Nugroho (Ketua Umum Asosiasi 

Perusahaan Public Relations Indonesia), 

dan Asmono Wikan (Founder & CEO 

PR INDONESIA). Proses penjurian 

pun dilakukan secara daring, para 

peserta mengirim entry dokumen dan 

presentasi melalui video.

Humas DAHANA dalam beberapa 

waktu belakang, secara kreatif 

membuat berbagai macam program 

komunikasi baik untuk publik dengan 

memanfaatkan media digital maupun 

ruang komunikasi sesama karyawan 

perusahaan bahan peledak tersebut 

seperti adanya kegiatan Kesenian 

dan Olahraga (SENIOR DAHANA) 

dan program Gembira untuk Menulis 

(Gumelis) yang mengajak para insan 

DAHANA Raih Penghargaan di Ajang JAMPIRO #6
Humas DAHANA secara kreatif membuat berbagai macam program komunikasi baik 

untuk internal maupun publik dengan memanfaatkan media digital maupun media 

komunikasi lainnya.
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pantang menyerah mencari peluang 

dalam menjalankan usahanya 

sehingga akhirnya berbuah manis bisa 

melakukan ekspor arang ke Arab Saudi.

“Saya berharap kang Tono bisa terus 

mengembangkan usahanya dan 

menularkan semangat kerja kerasnya 

kepada pelaku UMKM lain. Kami dari 

pemerintahan Kabupaten Subang siap 

mendukung kepada seluruh pelaku 

UMKM yang berada di Kabupaten 

Subang,” ungkap H. Ruhimat.  

Jejak Ekspor Mitra Binaan Dahana 

mulai terdengar kembali setelah 

Hernawan, pengrajin kerajinan tangan 

berupa ukiran patung kayu merupakan 

salah satu mitra binaan PT DAHANA 

(Persero) berhasil mengekspor produk 

handycraftnya ke Jerman pada 21 

Februari 2020.   Mitra binaan asal 

Subang ini bergabung menjadi mitra 

binaan BUMN yang bergerak di bidang 

bahan peledak ini sejak 2017.  Selain 

mendapat bantuan permodalan, 

pengrajin ini juga mendapatkan 

pelatihan untuk dapat bersaing dalam 

memasarkan produknya.

rogram Kemitraan PT 

DAHANA (Persero) kembali 

membuahkan hasil manis. 

Di tengah Pandemic Covid-19 yang 

tengah terjadi saat ini, pelaku Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

mitra binaan DAHANA melakukan 

launching ekspor perdana arang 

ke Arab Saudi.  Pelepasan ekspor 

perdana arang sebanyak 20 ton ke 

Arab Saudi dilaksanakan pada Rabu, 

16 September 2020 yang dihadiri 

oleh Direktur Keuangan & SDM 

DAHANA Asmorohadi, Bupati Subang 

H. Ruhimat, dan jajaran muspika 

Kecamatan Ciater dan aparatur Desa 

Cisaat Subang.

Tono, pelaku usaha pembuatan 

arang asal Desa Cisaat Kecamatan 

Ciater, Kabupaten Subang dengan 

ketekunannya mengembangkan usaha 

pembuatan arang membuahkan 

hasil manis dengan diserapnya arang 

produksi dirinya di pasar internasional 

dari mulai Tiongkok hingga Arab Saudi.

Hal ini merupakan kebanggaan 

tersendiri bagi DAHANA seperti 

terungkap dalam sambutan 

Asmorohadi pada saat pelepasan 

ekspor.  Asmorohadi merasa gembira 

karena pelaku UMKM Subang kembali 

mencatatkan sejarah, produknya bisa 

diserap pasar internasional setelah 

sebelumnya pada 21 Februari 2020, 

mitra binaan DAHANA yang bergerak 

di bidang handycraft mengekspor 

produknya ke Jerman.

“Kabar gembira tentunya di tengah 

situasi pandemic UMKM Subang 

masih bisa melaksanakan ekspor.  

Sebagaimana kita ketahui, dampak 

pandemic ini melumpuhkan banyak 

sektor usaha.  Banyak usaha-usaha 

yang tiarap bahkan gulung tikar.  

Alhamdulillah, dari Desa Cisaat ini 

memunculkan harapan dan contoh 

bagi UMKM lain untuk terus berprestasi 

dimasa pandemic,” ujar Asmorohadi.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Bupati Subang H. Ruhimat. Bupati 

Subang berpesan agar seluruh pelaku 

UMKM khususnya di Kabupaten 

Subang untuk mencontoh semangat 

kerja keras Kang Tono yang tidak 

Pelaku UMKM Binaan DAHANA Ekspor 20 Ton Arang 
ke Arab Saudi

P

Sebelumnya, mitra binaan DAHANA yang bergerak di bidang handycraft 

mengekspor produknya ke Jerman pada Februari 2020 lalu.
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Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) sebagai perusahaan BUMN 

terus berkomitmen untuk turut 

serta memajukan kehidupan sosial  

masyarakat. Melalui unit khusus 

PKBL, DAHANA secara berkelanjutan 

menggulirkan program kemitraan dan 

bina lingkungan.

Menurut Eman Suherman, Ketua PKBL 

PT DAHANA (Persero), program 

bayar masing-masing pelaku usaha 

sehingga tidak membebankan bagi 

pelaku usaha itu sendiri. Selain 

diberikan pinjaman, para mitra kami 

juga diberikan pengarahan maupun 

pelatihan untuk membantu memajukan 

dan mengembangkan usahanya,” ujar 

Eman Suherman. (rmt)

kemitraan adalah sebuah program 

dimana para pelaku usaha UMKM atau 

pengusaha kecil mandiri digandeng 

menjadi mitra binaan dan diberikan 

bantuan berupa pinjaman lunak.

“Syarat menjadi mitra binaan adalah 

harus sudah memiliki usaha minimal 

selama 6 bulan dan omsetnya termasuk 

ke kategori UMKM. Besaran pinjaman 

nanti disesuaikan dengan kemampuan 



rogram Magang Mahasiswa 

Bersertifikat (PMMB) 

Batch II 2020 di PT 

DAHANA (Persero) resmi 

dibuka oleh Senior Manajer 

PSDM & Organisasi DAHANA, Bayu 

Anggoro DW pada senin, 7 September 

2020. Sebanyak 10 mahasiswa 

yang berasal dari 4 universitas akan 

mengikuti program magang selama 6 

bulan di DAHANA.

Bayu Anggoro DW dalam sambutannya 

berharap, semua mahasiswa peserta 

PMMB Batch II 2020 dapat bekerja 

dan belajar dengan baik selama 6 

bulan mengikuti PMMB di DAHANA. 

Bayu berpesan agar semua mahasiswa 

peserta PMMB di DAHANA untuk 

berperan aktif dan banyak belajar 

selama 6 bulan masa PMMB di 

DAHANA.
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P
Cecep menambahkan, pada PMMB 

Batch II 2020 di DAHANA ini, ada 

10 mahasiswa yang berasal dari 4 

universitas yang akan mengikuti 

magang di DAHANA selama 6 bulan 

kedepan. 10 Mahasiswa ini berasal dari 

Universitas Subang (Unsub), Sekolah 

Tinggi Ekonomi Sutaatmadja (Stiesa) 

Subang, Universitas Telkom (Tel-u) 

Bandung, dan Universitas Siliwangi 

(Unsil) Tasikmalaya.

“Mahasiswa peserta PMMB Batch II 

2020 ini akan mengikuti magang di 

DAHANA selama 6 bulan terhitung 

sejak  7 September 2020 hingga 

7 Maret 2022 dan semuanya akan 

ditempatkan di Kantor Manajemen 

Pusat DAHANA Subang,” ujar Cecep. 

“Kesempatan mengikuti PMMB ini 

jangan disia-siakan, keluarkan semua 

ide segar dan gagasan kalian, sudah 

waktunya untuk mempraktekkan ilmu 

yang didapat dari kampus masing-

masing,” ucap Bayu berpesan.

Sementara itu Cecep Ahmad Fauzi 

selaku Asisten Manajer Pelayanan SDM 

menerangkan, PMMB adalah sebuah 

program yang dicanangkan oleh 

Kementerian BUMN melalui Forum 

Human Capital Indonesia (FHCI) 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia dalam memenuhi 

kebutuhan Industri saat ini dengan 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa dari berbagai universitas 

untuk mengikuti program magang 

diperusahaan BUMN di Indonesia.

Program PMMB Batch II 2020 di DAHANA Resmi Dibuka

PMMB Batch II 2020 di DAHANA ini diikuti 10 mahasiswa yang berasal dari 4 universitas 

yang akan mengikuti magang di DAHANA selama enam bulan kedepan.
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emperingati Hari Pelanggan 

Nasional (HPN) 2020, 

DAHANA membagikan 

berbagai macam souvenir 

kepada konsumennya.  Pembagian 

souvenir dilakukan baik di Jakarta 

maupun di site-site project yang 

tersebar di seluruh Indonesia pada 

Kamis, 4 September 2020.

“Hal yang utama diberikan kepada 

pelanggan tentu adalah rasa terima 

kasih atas kepercayaan mereka mau 

memilih DAHANA, selain itu kita 

memberikan boneka Si Bintang dan 

beberapa souvenir lainnya,” ujar Teja 

Sukmara Senior Manager Operasi DTU 

I DAHANA.

Kegiatan Peringatan HPN 2020 

DAHANA dibagi menjadi dua. Pertama, 

M Sambutan antusias datang dari 

customer di site Indo Muro 

Kencana Kalimantan Tengah, 

sebuah pertambangan emas yang 

menggunakan jasa dan produk bahan 

peledak Dahana.

“Semoga jasa dan produk-produk dari 

Dahana semakin bersinar di industri 

pertambangan Bumi Nusantara,” ujar 

Heru Utama, Superintendent Drill & 

Blast PT IMK.

Pihak DAHANA pun berharap kegiatan 

HPN 2020 ini dapat mempererat jalinan 

kerjasama dan dapat menggambarkan 

kepada konsumen bahwa keberadaan 

mereka sangat bernilai bagi DAHANA.

masing-masing divisi bersama para GM 

dan staf akan melakukan kunjungan ke 

HO pelanggan terpilih dan memberikan 

ucapan terima kasih serta souvenir 

pada hari tersebut.

Beberapa kantor konsumen yang 

didatangi pada peringatan HPN 2020 

diantaranya Gajah Tunggal Grup, 

PT IMK, PT KBK, Madhani Talatah 

Nusantara, PT. Nindya Karya, PT 

Schlumberger Indonesia.  

Selain itu, para manajer area Site 

Project dan karyawan di site menjadi 

wakil perusahaan untuk menyampaikan 

rasa  terima kasih kepada konsumen-

konsumen DAHANA di Site, sementara 

souvenir seperti boneka Si Bintang, 

kaos dan plakat dikirim dari DAHANA 

Kantor Jakarta.

Si Bintang Dahana Jadi Kado Hari Pelanggan Nasional

Kegiatan HPN 2020 ini diharapkan dapat mempererat jalinan kerjasama 
dan dapat menggambarkan kepada konsumen bahwa keberadaan mereka sangat bernilai bagi DAHANA.



nit Khusus PKBL DAHANA 

menggelar penyuluhan 

budidaya ikan lele melalui 

media tong kepada pemuda 

karang taruna Dukuh 1.   Penyuluhan 

ini dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 

2020 di Bale Kampung Dukuh 1 Desa 

Sadawarna, Subang.

Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman 

menjelaskan, tujuan diadakannya 

penyuluhan budidaya ikan lele ini 

sebagai bentuk kepedulian DAHANA 

kepada warga yang berada di 

sekitar perusahaan agar dapat 

maju baik dalam segi SDM maupun 

perekonomian.

“Mengingat budidaya ikan lele ini relatif 

mudah dan tidak memakan modal 

banyak, sehingga kami dari tim PKBL 

DAHANA berinisiatif untuk melalukan 

penyuluhan budidaya ikan lele dengan 

berkolaborasi antara PKBL DAHANA, 

Mitra binaan DAHANA, serta Karang 

taruna untuk menjalankan usaha 

budidaya Ikan lele,” ujar Eman. 

Sementara itu, Ade selaku mitra 

binaan PKBL DAHANA yang sudah 

bertahun-tahun menggeluti usaha 
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U
bisa menyebabkan penyakit pada ikan 

lele,” terang Ade.

Lanjutnya lagi, sebelum melakukan 

pengisian kolam, pastikan air yang 

diisi diberi cukup jarak sehingga 

ikan lele tidak kepanasan. Jika yang 

digunakan adalah kolam dari bahan 

sintetis seperti terpal, serat atau 

semen pastikan dibersihkan terlebih 

dahulu menggunakan sabun setelah 

itu oles media kolam dengan irisan 

daun pepaya dan singkong agar bau 

dari media kolam hilang. Setelah 

proses pengisian kolam, tunggulah 

beberapa hari sebelum menebar bibit 

lele ke dalam kolam karena untuk 

pembentukan lumut dan fitoplankton 

yang dapat menetralkan air kolam agar 

tidak mudah keruh.

Sementara untuk segi pemasaran, 

menurut Ade pasar untuk menyerap 

hasil budidaya lele cukup menjanjikan. 

“Selain untuk memasok kebutuhan 

pedagang pecel lele di kaki lima, juga 

banyak permintaan dari pelaku usaha 

pengolahan abon lele,” terangnya. (rmt)

budidaya ikan lele dipercaya oleh PKBL 

DAHANA untuk melakukan penyuluhan 

dan berbagi pengalaman selama ia 

menggeluti usaha budidaya lele.

Menurut Ade, budidaya atau ternak 

lele adalah salah satu peluang 

bisnis menguntungkan yang dapat 

dimanfaatkan. Lele juga merupakan 

salah satu ikan tawar yang paling 

diminati khususnya oleh masyarakat 

Indonesia. Menjalankan bisnis ikan 

lele pun tidak sulit karena ikan lele 

termasuk ikan yang mudah didapatkan 

dan cara perawatannya pun lebih 

mudah dibanding jenis ikan lainnya.

“Kunci utama keberhasilan usaha lele 

itu adalah menjaga kualitas air, warna 

air kolam yang baik bagi ikan lele 

adalah hijau karena lele dapat bertahan 

hidup di air berlumpur.  Warna hijau 

berarti banyak lumut di sekitar kolam. 

Air pada kolam ikan lele akan berubah 

menjadi merah ketika sudah dewasa 

dan siap panen. Meski ikan lele tidak 

suka hidup di air jernih, Anda juga 

tidak boleh memasukkan sembarang 

air ke dalam kolam karena Anda 

tidak akan tahu, apakah air tersebut 

mengandung bakteri atau parasit yang 

DAHANA Berikan Penyuluhan Ternak Ikan Lele

Selain untuk memasok kebutuhan pedagang pecel lele di kaki lima, juga banyak permintaan 

dari pelaku usaha pengolahan abon lele.



abu, 23 September 2020 

PT DAHANA (Persero) 

melalui unit khusus PKBL 

melakukan program 

Bina Lingkungan berupa penyaluran 

bantuan 50 bibit pohon matoa yang 

diserahkan kepada Yonif 312 Kalahitam 

Subang guna mendukung program 

percepatan penghijauan alam dan 

lingkungan.

Eman Suherman selaku Ketua PKBL 

DAHANA menjelaskan, Program 

Bina Lingkungan merupakan salah 

satu kegiatan yang rutin dilakukan 

perusahaan sebagai bentuk perhatian 

dan tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan dan masyarakat. 
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bantuan dari DAHANA ini akan ditanam 

di area sekitar Brigif di Bandung.

 

“Semoga nantinya pohon matoa ini bisa 

tumbuh subur dan berbuah sehingga 

bermanfaat bagi khalayak banyak,” ujar 

Yunus.

 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, 

DAHANA selalu berkomitmen dan 

berkelanjutan untuk membantu 

pertumbuhan dan kemajuan suatu 

daerah melalui program CSR Bina 

Lingkungan melalui unit khusus PKBL 

meliputi beberapa sektor, diantaranya 

meliputi bantuan bidang pendidikan, 

kesehatan, Sarana Prasarana Umum, 

Sarana Ibadah, pelestarian lingkungan 

dan Sosial Kemasyarakatan.

Salah satu program Bina Lingkungan 

DAHANA adalah pelestarian alam dan 

lingkungan berupa penghijauan, energi 

terbarukan dan konservasi daerah 

aliran sungai.

 

“Kali ini kita berkolaborasi dengan Yonif 

312 Kalahitam dengan menyerahkan 50 

bibit pohon matoa guna mendukung 

percepatan penghijauan,” ucap Eman.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang 

sama, Pgs. Perwira Seksi Intelijen Yonif 

312 Kalahitam Letnan Dua Inf Yunus 

Yuliono mengucapkan terimakasih 

kepada DAHANA yang sudah 

memberikan bantuan bibit pohon 

matoa. Menurut Yunus, nantinya bibit 

Lestarikan Lingkungan, DAHANA Salurkan 
50 Bibit Matoa

Bibit Matoa bantuan dari DAHANA ini akan ditanam 

di area sekitar Brigif di Bandung.
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irektur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono 

menjadi pemateri dalam 

agenda Kunjungan Objek 

Strategis Pasis Dikreg XLVII TA 2020 

yang dilaksanakan di Sesko TNI Jl. 

R.A.A. Martanegara No.11, Bandung, 

Jawa Barat pada Rabu, 30 September 

2020.

Tidak seperti sebelumnya, para peserta 

tidak bisa mengunjungi langsung 

objek-objek vital dan stategis nasional 

karena sedang pandemi Covid-19. 

Hal ini disampaikan oleh Laksamana 

Pertama TNI Isbandi Andrianto, S.E., 

M.M selaku Dankorsis Sesko TNI dalam 

sambutanya.

Dalam materinya kali ini, Budi Antono 

terlebih dahulu mengajak kepada 

semua peserta yang berasal dari 

satuan TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI 

dan personil tentara dari negara 

sahabat untuk menyaksikan video 

profile DAHANA dilanjutkan dengan 

presentasi tentang profil, serta strategi 

D
matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

maupun Polri. 

“Hingga saat ini, DAHANA mampu 

memproduksi beberapa bahan peledak 

untuk kepentingan militer seperti 

Dayagel military dan Dayagel Sivor.  

Ada pula Bomb P-100L dan P-250L, 

Roket, dan prototipe kendaraan 

peluncur Roket RHan 122 B,” ujar Budi.

Setelah sesi presentasi dan tanya 

jawab selesai, peserta yang terdiri dari 

Letkol dan Kolonel diajak untuk melihat 

dummy produk-produk bahan peledak 

DAHANA. Disini Budi juga menjelaskan 

kembali tentang keseriusan DAHANA 

dalam mewujudkan kemandirian 

bahan peledak nasional baik dibidang 

komersil maupun pertahanan. Hal ini 

dibuktikan dengan telah dibangunya 

pabrik Nitrogliserin di kawasan EMC 

Subang, Jawa Barat dan pabrik 

Amonium Nitrat yang sedang dibangun 

di Bontang, Kalimantan Timur.

perusahaan dalam membangun 

kemandirian industri pertahanan. 

DAHANA melayani kebutuhan bahan 

peledak komersial dan pertahanan 

serta jasa terkait lainnya dengan 

dukungan Energetic Material Center.  

Menurut Budi Antono, untuk melayani 

kebutuhan tersebut, saat ini tengah 

dipersiapkan produksi propelan untuk 

munisi besar dan kecil, roket, PETN, 

dan lainnya

“Dengan empat lini bisnis yaitu 

Explosives Manufacturing, Drilling 

& Blasting, Related Services, dan 

Defence Related, barang dan jasa 

DAHANA digunakan oleh berbagai 

industri di Indonesia, mulai dari sektor 

pertambangan umum, kuari dan 

konstruksi, minyak dan gas serta sektor 

pertahanan,” ujar Budi Antono.

Selanjutnya, Budi memaparkan posisi 

DAHANA dalam ekosistem industri 

pertahanan yang bertugas sebagai 

penyedia bahan peledak bagi seluruh 

Direktur Utama DAHANA Isi Materi Pendidikan 
Pasis Dikreg Sesko TNI
DAHANA terus berusaha dalam mewujudkan kemandirian bahan peledak nasional baik dibidang komersil 

maupun pertahanan dengan dibangunnya pabrik Nitrogliserin di Subang dan pabrik Amonium Nitrat 

yang sedang dibangun di Bontang, Kalimantan Timur.
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irektur Teknologi dan 

Pengembangan DAHANA 

Wildan Widarman 

menjadi narasumber pada 

Kuliah Kerja Pasis Sekkau angkatan 

ke-108 bertema  “Kemandirian 

Industri Pertahanan di Era Covid-19” 

di Kementerian BUMN, Jum’at 4 

September 2020. Kegiatan ini diikuti 

oleh Dansekkau dan staf serta 79 Pasis 

Sekkau A-108 yang terdiri dari 75 Pasis 

TNI AU, 2 Pasis TNI AD dan 2 Pasis TNI 

AL.

Pada Kuliah Kerja ini Dirtekbang 

DAHANA memberikan presentasi 

tentang profil, serta strategi 

perusahaan dalam membangun 

kemandirian industri pertahanan di era 

Covid-19. Pada awal presentasi Wildan 

menjelaskan perkembangan DAHANA 

dari masa ke masa, sejak awal pendirian 

hingga perkembangan DAHANA 

membangun pabrik-pabrik bahan 

peledak yang mendukung kemandirian 

industri pertahanan.

D
Selain membuat produk, untuk 

membangun kemandirian Industri 

pertahanan, DAHANA juga berfokus 

pada pengembangan SDM, berbagai 

mekanisme perusahaan telah dirancang 

untuk memastikan proses regenerasi 

mampu menghasilkan SDM yang 

mumpuni, dan profesional dalam 

mengelola dan mengembangkan 

perusahaan, salah satunya dengan 

penerapan Core Value BUMN AKHLAK 

kepada insan DAHANA.

Terakhir, Wildan turut menyampaikan 

kepada peserta terkait usaha DAHANA 

yang serius dalam menggarap 

pengadaan alat pertahanan dan 

keamanan yang selaras dengan 

rencana strategis TNI. Dengan 

mengembangkan industri propelan 

dan pabrik bahan dasar peledak 

lainnya, Wildan yakin DAHANA dapat 

memperkuat kemandirian industri 

pertahanan Indonesia.

“Visi DAHANA adalah menjadi industri 

nasional yang terunggul dalam bidang 

bahan berenergi tinggi (energetic 

materials) dengan menghasilkan 

produk dan jasa yang berdaya saing 

tinggi dan ramah lingkungan,” ujar 

Wildan.

 

Selanjutnya, pria kelahiran Tasikmalaya 

tersebut memaparkan posisi DAHANA 

dalam ekosistem industri pertahanan 

yang bertugas sebagai penyedia bahan 

peledak bagi seluruh matra Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) maupun Polri. 

Hingga saat ini, DAHANA menyediakan 

bahan peledak komersil untuk industri 

pertambangan, konstruksi, dan kuari. 

Selain itu juga memproduksi beberapa 

bahan peledak untuk kepentingan 

militer seperti Dayagel military dan 

Dayagel Sivor.  Ada pula Bomb P-100L, 

Roket, dan prototipe kendaraan 

peluncur Roket RHan 122 B.

Dirtekbang DAHANA Isi Pendidikan Pasis Sekkau

Hingga saat ini, DAHANA menyediakan bahan peledak untuk industri pertambangan, 

kuari dan konstruksi, migas dan pertahanan.



yakni Roti Kopi (Rotkop) dan Donat 

Kopi (Donkop).

Untuk harga sendiri Willy menjamin 

bahwa semua makanan dan minuman 

yang dijual di kedai Rotkop sangat 

terjangkau. 

“Insyaallah harganya terjangkau, mulai 

dari 6.000 rupiah,” terangnya.

etika jagat maya dihebohkan 

dengan odading Mang 

Oleh asal bandung yang 

mendadak viral di dunia 

maya, disalah satu sudut kota Subang 

tak kalah hebohnya sedang ngetren 

menikmati sajian roti dan kopi dalam 

satu kali telan. Dalam sekali kunyah, roti 

dan aroma kopi akan memberi sensasi 

nikmat di tenggorokan.

Buat anda yang penasaran ingin 

menikmati roti dan kopi dengan 

sensasi yang berbeda, anda dapat 

mengunjungi kedai Rotkop yang 

beralamat di Jl. MT Haryono Subang. 

Willy Williansyah selaku pemilik usaha 

kedai Rotkop mengatakan, kedai yang 

baru dibuka sejak 18 September ini 

menyediakan dua menu khas andalan, 

RotKop, Sensasi Baru Menikmati Roti dan Kopi 
di Kota Subang

K
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“Selain di Jl. MT Haryono, Kedai Rotkop 

juga terdapat di Jl. Pelabuhan dan 

rencananya kedepan akan dibuka 

diseluruh kecamatan di Kabupaten 

Subang,” ucap Willy.

Willy melanjutkan, selain roti dan donat 

kopi juga tersedia beberapa minuman 

kopi yang dimulai dari harga 5.000 

rupiah seperti Kopi Sanger dan aneka 

minuman kopi lainnya.

“Yang menjadi andalan di Rotkop ada 

Kopi Susu, harganya kaki lima, cuma 

10.000 rupiah, tapi rasanya saya jamin 

bintang lima, dan yang menjadi icon 

semua bahan kopi ini semuanya adalah 

kopi Subang,” tambahnya.

Bagi warga Subang yang penasaran 

boleh bisa mulai dikepoin instagramnya 

di @rotkop_rotikopi. 
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memakai jilbab sedangkan kebanyakan 

tari tradisional jawa itu kostumnya 

kebanyakan masi keliatan rambut 

(pakai sanggul),” ujar Safira bercerita.

Begitu masuk bangku kuliah, alumnus 

Teknik Kimia Universitas Dipenogoro 

ini mengikuti club tari dikampusnya 

dan mulai mempelajari tari saman 

yang berasal dari daerah Nangro Aceh 

Darussalam.

“Waktu belajar tari saman itu bener-

bener mulai dari nol karena sebelumnya 

belum pernah belajar. Tertarik belajar 

tari saman karena bajunya sesuai, 

tertutup gitu pakai jilbab. Selain itu 

juga seru bisa ikut event-event isi acara 

dengan tari saman,” ucap Safira.

Suka dan duka Safira lalui selama 

menekuni dan mempelajari seni tari. 

Suka karena banyak pengalaman tampil 

di acara-acara resmi pemerintahan 

baik tingkat kota/kabupaten maupun 

provinsi. Menyuguhkan kesenian tarian 

didepan para petinggi dan pejabat 

pemerintahan merupakan suatu 

kebanggan tersendiri bagi Safira. 

Sedangkan duka ia rasakan salah-

satunya tatkala ia mengalami kaki lecet 

ketika memainkan tari saman karena 

berpindah tempat sambil duduk.

“Untuk ngakalin supaya kaki gak kerasa 

sakit karena lecet itu ditambahin kapas 

atau pembalut dipunggung telapak 

kaki didalam kaos kaki, initu berkesan 

banget buat aku. Ya selain itu seru aja 

melatih kekompakan, karena dalam 

tarian saman kesalahan sedikit saja 

udah langsung buyar,” pungkas gadis 

kelahiran Kabupaten Semarang ini.

arian adalah suatu seni 

menggerakan tubuh yang 

mewakili perasaan (Olah 

jiwa dan rasa) seseorang 

dan biasanya dalam memperagakanya 

dengan diiringi berbagai alat musik. 

Indonesia sendiri mempunyai 

beragam tarian di setiap daerah 

dan mempunyai sejarah atau makna 

tersendiri pada setiap tariannya. 

Karena keanekaragaman khas tarian 

tersebutlah Indonesia menjadi daya 

tarik bangsa lain dari belahan dunia, 

bahkan mereka rela datang untuk 

mempelajarinya, karena selain beraneka 

ragam tari, musik dan pakaiannya, 

budaya tari Indonesia juga dikenal 

sangat unik.

Alasan itupula lah yang menjadikan 

Safira Aulia Rinanda jatuh cinta 

terhadap seni tari semenjak ia duduk 

dibangku Sekolah Dasar. Berawal dari 

ajakan teman bermain dan dukungan 

dari orang tuanya, Safira mengaku 

akhirnya mengikuti les tari tradisional 

jawa.

“Sejak SD kelas 2 udah ikut les tari 

sampe SMA. Cuma begitu masuk SMA 

agak susah cari tarian tradisional jawa 

yang pas, soalnya pas SMA sudah mulai 

Safira Aulia Rinanda, Jatuh Cinta Dengan 
Seni Tari Tradisional Indonesia

T
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Masih bekerjasama dengan komunitas 

lari Dahana, akan digelar DAHANA 

RUN #54 oleh lima pelari relay dan 

4 pelari long run yang menempuh 

jarak 54 km dari Lembang hingga ke 

Kampus Dahana.  Acara ini akan digelar 

pada 21 Oktober 2020 malam dan 

finish pada 22 Oktober 2020 pagi.

Selain lomba virtual run, DAHANA 

menggelar pula beberapa perlombaan 

yaitu lomba Desain masker, 

Bulutangkis, Futsal, E-Sport, Sing a 

song, Tiktok Challenge, Lomba 5R dan 

lomba Film pendek antar Departemen 

kerja maupun individu dengan tema 

Akhlak.

ENIOR (Seni, Kreativitas 

dan Olahraga) DAHANA 

dibawah program kehumasan 

berkolaborasi dengan DAHANA 

RUNNING COMMUNITY kembali 

menggelar olahraga lari pagi dengan 

tajuk JUMLA (Jumat Berlari) pada 

Jumat, 4 September 2020. 

JUMLA  dipimpin langsung oleh DIrut 

DAHANA Budi Antono yang diikuti 

oleh puluhan karyawan DAHANA 

Kantor Subang.  Rute berlari sejauh 5,4 

km dimulai dari Gedung Bale DAHANA 

menuju area KAMPUS DAHANA 

dilanjut menuju area ring 1 DAHANA 

kemudian finis kembali di Gedung Bale 

DAHANA.

Manager Humas dan Kelembagaan 

PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli 

menuturkan, program JUMLA 

merupakan program yang diinisiasi 

Humas dan komunitas DAHANA 

RUNNING COMMUNITY di tahun 2020 

ini.

“JUMLA adalah program olahraga 

bersama yang difasilitasi oleh 

perusahaan bekerja sama dengan 

Dahana Runners. Harapannya agar 

seluruh karyawan DAHANA bisa 

meluangkan waktu berolahraga untuk 

menjaga kesehatannya,” ujar Juli Jajuli.

Lanjutnya lagi, menjelang HUT ke-

54 DAHANA yang jatuh pada 22 

Oktober, DAHANA akan menggelar 

DAHANA Virlual Run 2020 untuk 

karyawan dengan beberapa kategori, 

yaitu Individu 5.4 KM, Individu 54 KM, 

dan multiple run secara berkelompok 

sejauh 540 km.

Menyambut HUT DAHANA ke-54, juga akan digelar DAHANA Run #54 oleh 9 pelari 
yang akan menempuh jarak 54 Km dari Lembang ke Kampus Dahana.

Jumat Berlari Bersama Direktur Utama Dahana

S



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.


