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menyediakan layanan terpadu untuk 

bahan berenergi tinggi, secara 

berkelanjutan DAHANA senantiasa 

meningkatkan kepuasan pihak yang 

berkepentingan (interested parties) 

dan kinerja perusahaan dengan jaminan 

sistem anti penyuapan di semua lini 

proses dan aktivitas yang berstandar 

Internasional. Salah satunya dengan 

mengimplementasikan ISO SMAP. 

Sertifikat ISO 37001:2016 menjadi 

salah satu kado indah yang DAHANA 

terima di hari bahagianya, selain 

berbagai macam penghargaan, capaian 

perusahaan, hingga pembangunan 

pabrik AN yang mulai berjalan kembali.  

(yz)

ertepatan dengan Hari Ulang 

Tahun DAHANA ke 54, 

perusahaan bahan peledak 

Indonesia ini menerima 

sertifikat SNI ISO 37001: 2016 Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).  

Dalam acara serah terima tersebut, 

sertifikat diserahkan oleh Nurbeta 

Kurniawan Kepala SBU Sertifikasi dan 

Eco Framework PT Sucofindo kepada 

Direktur Utama PT  DAHANA (Persero) 

Budi Antono di Kampus DAHANA, 

Subang, 22 Oktober 2020.  

Menurut Budi Antono, dalam 

implementasi ISO 37001:2016 ini, 

DAHANA akan mematuhi peraturan 

perundangan dan persyaratan anti 

penyuapan yang berlaku dari pihak 

yang berkepentingan baik pemerintah, 

pelanggan maupun pihak terkait. 

 

“Alhamdulillah.  Setelah melalui 

serangkaian ujian, DAHANA 

berhasil memperoleh sertifikat 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

(SMAP) SNI ISO 37001:2016.  Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan  ini 

dirancang untuk menciptakan budaya 

anti penyuapan dan membantu 

dalam penerapan pengendalian untuk 

mencegah, mendeteksi, menangani dan 

mengurangi tindak penyuapan sejak 

awal,” ujar Budi Antono.

Kasus penyuapan dan korupsi telah 

menjadi momok bagi masyarakat 

Indonesia, termasuk di kalangan 

perusahaaan, hal ini membuat pihak 

regulator atau manajemen terus 

membenahi diri agar perusahaannya 

tidak mengalami kerugian yang 

disebabkan oleh penyuapan. 

Penyuapan juga telah melahap iklim 

kompetisi  berusaha yang sehat.

Sebagai objek vital nasional, DAHANA 

merupakan industri strategis yang 

DAHANA menjadi BUMN ke-21 yang meraih sertifikat ini.

B
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“Pada kesempatan ini, kami ingin 

mengucapkan terima kasih kepada 

Kementerian Pertahanan RI yang 

telah memberikan kesempatan 

kepada DAHANA untuk turut serta 

mewujudkan kemandirian industri 

pertahanan,” ujar Budi Antono.

Sementara itu dalam sambutannya, 

Sekjen Kemhan RI menekankan bahwa 

Propelan adalah bahan pendorong peluru atau roket, yang menjadi komponen utama 

munisi bagi kebutuhan Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB), 

maupun bahan bakar roket.

eringatan Hari Ulang Tahun 

PT DAHANA (Persero) yang 

ke-54 terasa spesial karena 

dihadiri oleh Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pertahanan 

RI Marsdya TNI Donny Ermawan T, 

M.D.S.  Acara peringatan HUT yang 

digelar pada Kamis, 22 Oktober 2020 

ini dilaksanakan di Auditorium Kampus 

DAHANA Subang. 

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono dalam sambutannya 

mengatakan, selama ini Kemhan RI 

telah sangat mendorong kemajuan 

industri pertahanan dalam negeri, 

dimasa mendatang diharapkan 

dukungan ini dapat terus dilanjutkan 

karena industri propelan diharapkan 

dapat terus dikerjakan oleh Industri 

Pertahanan Dalam Negeri.

Kembangkan Propelan, Dahana Siap Tunjang 

Industri Pertahanan Nasional

P
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khususnya dalam memproduksi 

propelan dalam menunjang 

kemandirian industri pertahanan.

“Peningkatan kemampuan industri 

pertahanan nasional sangatlah 

diperlukan guna memenuhi dan 

mendukung kebutuhan serta 

menunjang kemandirian Alat Utama 

Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI. 

kemandirian industri pertahanan 

merupakan hal yang sangat penting 

dalam mewujudkan sistem pertahanan 

negara yang kuat, maju dan mandiri. 

Industri yang kuat diharapkan mampu 

memberikan multiplier effect baik 

terhadap pembangunan ekonomi 

maupun penguasaan teknologi bagi 

bangsa Indonesia. Kemandirian Industri 

Pertahanan juga diharapkan dapat 

mewujudkan pergeseran pemahaman 

dari belanja pertahanan menjadi 

investasi pertahanan seperti arahan 

Presiden RI pada HUT TNI yang 

ditujukan kepada Kemhan dan Industri 

Pertahanan.

Sekjen Kemhan melanjutkan, PT 

DAHANA (Persero) merupakan salah 

satu industri strategis Indonesia, 
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mewujudkan kemandirian Industri 

Pertahanan.

Pembangunan Industri Propelan 

dibagi dalam dua fase yaitu Fase 1 

Propelan Munisi  dan Fase 2 Propelan 

Roket. Untuk fase 1 telah diinisiasi 

oleh KemHan dengan membangun 

Pabrik Nitrogliserin, Pabrik Acid Plant 

serta fasilitas pendukung Industri 

Semakin pesat kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan kemampuan Industri 

pertahanan yang dibutuhkan 

untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan”.

Propelan adalah bahan pendorong 

peluru atau roket, yang menjadi 

komponen utama munisi bagi 

kebutuhan Munisi Kaliber Kecil 

(MKK) dan Munisi Kaliber Besar 

(MKB), maupun bahan bakar roket. 

Kebutuhannya di dalam negeri selama 

ini diimpor dari Luar Negeri, sehingga 

membebani devisa negara dan rawan 

embargo. Untuk itu pembangunan 

Industri propelan menjadi salah satu 

7 Program Unggulan Nasional guna 
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dalam memberdayakan industri 

dalam negeri untuk penguatan 

pertahanan negara.  Sekjen Kemhan 

dalam rangkaian kunjungan ini juga 

melaksanakan plant tour ke fasilitas 

produksi milik DAHANA, salah satunya 

Pabrik Nitrogliserin yang dibangun oleh 

Kemhan RI.  (dhn/Kemhan)

Propelan seperti Gardu Trafo Listrik, 

Water Treatment Plant, Laboratorium 

dan Fasilitas Uji Balistik. Dukungan 

Pemerintah diperlukan untuk 

melanjutkan kemandirian Industri 

Propelan dengan membangun Pabrik 

Spherical Powder sehingga Indonesia 

dapat mandiri serta menimbulkan efek 

penggetar di Kawasan regional.

Langkah-langkah yang telah dilakukan 

oleh DAHANA terkait propelan ini 

diantaranya penandatanganan Head 

of agreement dengan PT Pindad 

untuk offtake propelan dan fasilitas 

pendukung di Dahana yang telah 

dibangun oleh Kemhan RI.  Selain 

itu, hal ini juga didukung oleh posisi 

geografis DAHANA yang memiliki 

lahan luas, dekat dengan akses tol, 

bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban 

serta sumber bahan baku pendukung.

Kunjungan Sekjen Kemhan 

ini diharapkan dapat semakin 

memperteguh komitmen Kemhan 
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Ditemui disela-sela kegiatan, Asep 

Maskandar menjelaskan, skema 

pengobatan gratis kali ini berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya.  

“Mengingat saat ini sedang dalam 

masa pandemi Covid-19, pelaksanaan 

pengobatan gratis dilakukan dengan 

tetap mematuhi protokol Covid-19 

seperti menggunakan masker, mencuci 

tangan dan mengukur suhu tubuh 

sebelum memasuki area, serta tetap 

menjaga jarak selama berada di area 

pengobatan gratis,” terang Asep.

Selain menerapkan protokol 

pencegahan Covid-19, Asep 

menambahkan bahwa pengobatan 

gratis kali ini dilaksanakan selama dua 

T DAHANA (Persero) 

kembali menggelar program 

kepedulian terhadap 

masyarakat yang dikemas 

dalam PEKAN CSR DAHANA 2020 

pada 12 – 16 Oktober 2020.  Rangkaian 

acara dalam rangka menyambut HUT 

DAHANA ke-54 ini diisi oleh kegiatan 

webinar series, pengobatan gratis, 

media gathering, apresiasi dan acara 

edutainment. 

Hari ini, Selasa (13/10), PEKAN 

CSR DAHANA 2020 diisi dengan 

pengobatan gratis untuk masyarakat 

yang berada di wilayah Desa 

Sadawarna Subang.  Acara yang 

diselenggarakan di Bale DAHANA ini 

bekerja sama dengan Puskesmas UPTD 

Cibogo Subang.

Pengobatan gratis bagi masyarakat 

ini dimulai dengan sambutan Ketua 

Panitia HUT DAHANA ke-54 Asep 

Maskandar, kemudian sambutan dari 

perwakilan Puskesmas UPTD Cibogo 

dr.Zaenal Efendi.  Peserta pengobatan 

gratis juga dibekali dengan penyuluhan 

protokol pencegahan Covid-19 dengan 

3M (menggunakan masker, menjaga 

jarak dan mencuci tangan) yang 

disampaikan oleh dr. Ibnu Fajar Shidiq.  

Acara pengobatan gratis ini meliputi 

pemeriksaan Kesehatan, gizi anak dan 

pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan 

oleh tim dokter dari Puskesmas UPTD 

Cibogo Subang. 

DAHANA Menggelar PEKAN CSR DAHANA 2020

P

PEKAN CSR DAHANA 2020 ini diisi dengan berbagai acara, mulai dari pengobatan gratis 

hingga pekan ceria di Taman Canda.
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“Alhamdulillah Emak saya selalu 

rutin setiap tahunnya mengikuti 

kegiatan pengobatan gratis ini, sangat 

bermanfaat sekali jadi saya dapat 

mengontrol kondisi kesehatan emak 

disini,” ucap Ratna. 

Sebagaimana diketahui, PEKAN 

CSR DAHANA merupakan program 

unggulan CSR DAHANA yang telah 

dilaksanakan dalam lima tahun terakhir 

bertepatan dengan HUT DAHANA.  

Kiprah kepedulian DAHANA ini 

mendapat apresiasi dari pemerintah 

daerah maupun tingkat nasional.  

Saat ini, Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) didapuk menjadi Ketua 

Forum CSR Subang, dan koordinator 

TJSL BUMN Klaster Industri Pertahanan 

dan Manufaktur. (rmt)

hari guna untuk mencegah kerumunan 

akibat antrian yang membeludak.

“Mengingat  jumlah masyarakat yang 

terdata cukup banyak sekitar 500 

orang yang berasal dari 10 RW dari dua 

desa, maka kita laksanakan dua hari 

untuk mencegah antrian yang panjang 

sehingga mengakibatkan kerumunan.  

Selain itu juga meja pemeriksaan 

dibagi menjadi dua berdasarkan nomor 

antrian genap dan ganjil,” ucap Asep 

Maskandar.

Kegiatan ini pun mendapat respon 

positif dari pihak Puskesmas 

UPTD Cibogo, dr.Zaenal Efendi 

selaku perwakilan dari Puskesmas 

UPTD Cibogo dalam sambutanya 

menyebutkan apa yang dilakukan 

Dahana perlu diapresiasi dan bisa 

dilakukan oleh perusahaan lainnya. 

Pemberian makanan bergizi untuk 

balita, pemeriksaan dan pengobatan 

gratis merupakan salah satu cara agar 

masyarakat memperhatikan kesehatan 

keluarganya. Tidak sedikit dalam 

kegiatan ini ibu-ibu mau berkonsultasi 

tentang kondisi anaknya. 

“Dengan kegiatan seperti ini, mereka 

akhirnya mau memeriksakan kondisi 

anaknya dan berkonsultasi kepada 

dokter.  Mereka yang sakitnya cukup 

parah bisa segera dirujuk ke puskemas 

atau rumah sakit untuk menjalankan 

pemeriksaan dan pengobatan,” terang 

dr.Zaenal.

Ibu Emah salah satu peserta 

pengobatan gratis yang berusia 

74 tahun didampingi anaknya 

Ratna berkesempatan untuk 

memeriksakan kondisi kesehatannya 

diacara pengobatan gratis yang 

diselenggarakan oleh DAHANA ini. 
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T DAHANA (Persero) 

memberikan bantuan 

dalam rangka PEKAN 

CSR DAHANA 2020.   

Bantuan secara simbolis diserahkan 

langsung oleh Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) di area Taman 

Canda pada Kamis, 15 Oktober 

2020. Bantuan dalam Program Bina 

Lingkungan meliputi bantuan Biogas 

yang diserahkan kepada Kepala Desa 

Tanjung, Bantuan Peternak Lele  untuk 

Karang Taruna Sadawarna dan bantuan 

untuk guru ngaji di Desa Sadawarna.  

Sementara itu, apresiasi juga diberikan 

kepada mitra penggerak CSR DAHANA 

seperti

UPTD Puskesmas Cibogo dalam acara 

Pengobatan Gratis dan program Ceria 

di Taman Canda untuk Himpaudi dan 

KKG Kecamatan Cibogo Subang.

P

telah menggelontorkan dana CSR 

sebesar 1,5 Milyar untuk berbagai 

sektor.

“Tentunya ini merupakan bentuk 

kepercayaan kepada DAHANA 

untuk lebih berkolaboratif dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya dalam 

melaksanakan program CSR sehingga 

tetap sasaran,” lanjut Budi Antono.

Sambutan positif datang dari salah 

satu penerima bantuan Program Bina 

Lingkungan yang mengelola bio gas 

dari kotorang sapi yang berlokasi di 

Cipunagara.  

“Terima kasih kepada DAHANA 

yang sudah membantu kami dalam 

menyediakan pengolahan kotoran sapi 

menjadi bahan bakar bio gas.  Harapan 

kedepannya semua peternak sapi 

khususnya yang berada di Kabupaten 

Subang dapat mengolah kotoran sapi 

menjadi bahan bakar bio gas.  Selain 

pengolahannya yang mudah juga 

ramah lingkungan,” terang Sakam.

PT DAHANA (Persero) 

menyelenggarakan berbagai kegiatan 

dalam PEKAN CSR DAHANA 2020 

dalam rangka menyambut HUT 

DAHANA ke-54.   Rangkaian kegiatan 

PEKAN CSR DAHANA 2020 ini 

meliputi webinar untuk masyarakat 

dengan berbagai topik selama sepekan, 

pengobatan gratis untuk masyarakat 

pada 13 – 14 Oktober 2020, Apresiasi 

PEKAN CSR DAHANA 2020, Media 

Gathering hingga Ceria di Taman 

Canda untuk anak-anak.  Semua 

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 

mematuhi protokol pencegahan 

Covid-19. (rmt)

Dalam sambutannya, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) Budi Antono 

menyampaikan bahwa acara ini 

sebagai bentuk kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan dan mitra 

penggerak CSR DAHANA.   

“Sebagaimana core value AKHLAK, 

salah satunya adalah kolaboratif, dan 

ini menggambarkan nilai itu.  Dahana 

bekerjasama dengan institusi di 

sekitar perusahaan untuk membangun 

lingkungan dan masyarakat yang lebih 

baik,” ungkap Budi Antono.

Menurutnya, saat ini DAHANA 

mendapatkan amanah menjadi Ketua 

Forum CSR Kabupaten Subang dan 

Koordinator TJSL BUMN Klaster 

Industri Pertahanan dan Manufaktur.  

Hingga Oktober 2020 ini, DAHANA 

DAHANA Berikan Bantuan dan Apresiasi 
Penggerak CSR 2020
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ituasi pandemi Covid-19 

membuat sistem belajar 

mengajar dilaksanakan 

secara daring.  Sayangnya, 

tidak semua masyarakat memiliki 

kemampuan untuk menyediakan 

fasilitas internet untuk anak-anaknya.  

PT DAHANA (Persero) hadir 

memberikan solusi untuk masyarakat di 

lingkungan sekitar perusahaan dalam 

mengakses internet secara gratis.

Hal ini terungkap dalam acara 

APRESIASI PEKAN CSR DAHANA 

2020 yang dilaksanakan pada Kamis, 15 

Oktober 2020 di Taman Canda Dahana 

Subang.  Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono, didampingi 

Camat Cibogo, Danramil dan Kapolsek 

Cibogo secara resmi meluncurkan Wifi 

Corner yang ada di Taman Canda.

Menurut Budi Antono, kehadiran 

Taman Canda ini merupakan bentuk 

kepedulian DAHANA terhadap 

Pendidikan di Kabupaten Subang.  

“Semoga kehadiran taman canda ini 

dapat membantu, terutama para siswa 

yang saat ini memerlukan pembelajaran 

secara daring.  Di sini ada wifi gratis.  

Dan tidak menutup kemungkinan, 

jika ada kerjasama-kerjasama lainnya 

dengan pihak sekolah supaya manfaat 

Taman Canda ini bisa optimal dalam 

mendukung dunia Pendidikan,” terang 

Budi Antono.

Taman Canda yang berlokasi di Jl. Raya 

Subang – Cikamurang Km. 12 Cibogo 

Subang ini merupakan kawasan yang 

memadukan konsep edutainment.  Di 

Taman Canda terdapat taman bacaan 

S
Agus Setiawan, Ketua Panitia PEKAN 

CSR DAHANA 2020.

Himpaudi menyambut gembira 

pelaksanaan PEKAN CSR DAHANA 

2020 ini, seperti diungkapkan oleh Ida, 

Ketua Himpaudi Kecamatan Cibogo.

“Kerjasama ini merupakan tahun 

kelima antara DAHANA dengan 

Himpaudi Kecamatan Cibogo. 

Terima kasih juga kepada DAHANA 

yang sudah menyediakan fasilitas 

edukatif berupa Taman Canda yang 

menyediakan fasilitas lengkap dari 

mulai taman bacaan, taman bermain, 

museum, hingga fasilitas wifi gratis 

sehingga sangat membantu bagi 

anak-anak dalam melakukan kegiatan 

belajar khususnya di tengah situasi 

Covid-19 seperti sekarang ini yang 

mengakibatkan kegiatan belajar-

mengajar dilakukan secara daring,” 

terang Ida.

masyarakat hasil kolaboratif dengan 

Balai Pustaka, Museum Bahan Peledak 

(IMEX), Play Land untuk area bermain 

anak dan yang terbaru adalah wifi 

corner gratis.

Pengelola Taman Canda selama ini 

telah berkolaborasi dengan beberapa 

pihak untuk menyelenggarakan 

event bersama seperti perlombaan-

perlombaan untuk siswa dari tingkat 

anak-anak hingga sekolah lanjutan.  

Seperti halnya dalam pelaksanaan 

PEKAN CSR DAHANA 2020, Panitia 

menggelar Ceria di Taman Canda yang 

bekerjasama dengan Himpaudi dan 

KKG Kecamatan Cibogo Subang.

“Kami bekerjasama dengan Himpaudi 

dan KKG dalam penyelenggaraan 

lomba.  Ada lomba pildacil, menyanyi, 

mendongeng dan puisi yang 

merupakan lomba perorangan.  Dalam 

pelaksanaannya kami menerapkan 

protokol pencegahan Covid-19,” ungkap 

Wifi Corner Taman Canda Solusi Pembelajaran 
Daring Masyarakat
Di Taman Canda terdapat taman bacaan masyarakat hasil kolaboratif dengan Balai Pustaka, Museum Bahan Peledak 

(IMEX), Play Land untuk area bermain anak dan yang terbaru adalah wifi corner gratis.
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“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 

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)

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.

“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 

Suherman, Ketua PKBL PT DAHANA 

(Persero).

Sementara itu, Ade selaku mitra 

binaan PKBL DAHANA yang sudah 

bertahun-tahun menggeluti usaha 

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.

DAHANA Berikan Penyuluhan Ternak Ikan Lele

U

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.
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ara unik dilakukan 

oleh para pelari yang 

tergabung di Dahana 

Running Community dalam 

merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) 

DAHANA pada 22 Oktober 2020.  

Sembilan runners pilihan mengikuti 

DAHANA RUN #54 dengan berlari 

sejauh 54 KM dari Lembang  hingga 

Kampus Dahana Subang.

Sembilan pelari tersebut terdiri dari 

lima pelari relay dan 4 pelari long run 

sehingga menjadi perpaduan angka 54 

simbol HUT DAHANA tahun ini.  Para 

pelari ini dilepas oleh Direktur Teknologi 

& Pengembangan Wildan Widarman 

dan Direktur Operasi Bambang Agung 

dititik start Lembang pada 21 Oktober 

2020 pukul 22.00 Wib.

“Acara ini merupakan bentuk 

persembahan kami untuk DAHANA 

dalam merayakan hari ulang tahun 

C
misi 54 km ini.  Ia berharap, semangat 

pantang menyerah para runners dapat 

menjadi inspirasi dan semangat bagi 

karyawan lainnya.

“Terima kasih kepada para runners atas 

keberhasilannya, ini merupakan kado 

unik dan menginspirasi untuk terus 

memiliki spirit pantang menyerah,” 

ungkapnya.

Sebelumnya, panitia HUT DAHANA 

ke-54 bekerjasama dengan Dahana 

Running Community juga menggelar 

Dahana Virtual Run 2020.  Terdapat 

3 kategori lomba secara virtual ini 

dengan jarak 5,4 km, jarak 54 km dan 

kelompok yang menempuh jarak 540 

km.  Kegiatan ini cukup menyedot 

animo karyawan yang terlihat dari 

jumlah peserta yang cukup banyak dan 

menjadi topik hangat perbincangan. (j)

yang ke-54.  Semoga DAHANA tambah 

kuat dan Berjaya,” ungkap Teno Arief, 

Ketua Dahana Running Community.

Para pelari tersebut menempuh 

perjalanan sepanjang 54 Km dengan 

waktu tempuh sekitar sembilan jam.  

Para pelari long run terdiri dari Teno 

Arief P, Rafizar Syahban, Ahmad 

Fachruddin, Cecep Ahmad Fauzi.  

Sementara para pelari relay adalah 

Emin Abdul L, Emir Gilman Faisal, 

Syarif Hidayat dan Faridz Miftah.

Setelah melalui perjalanan panjang, 

para runners akhirnya menyentuh 

garis finish di depan Kampus Dahana 

Subang.  Mereka pun disambut oleh 

Direksi dan karyawan serta mendapat 

kalungan medali dari direksi.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono menyambut gembira atas 

keberhasilan para pelari menyelesaikan 

Begini Cara Runners peringati HUT DAHANA Ke-54

Para pelari tersebut menempuh perjalanan sepanjang 54 Km dengan waktu tempuh sekitar sembilan jam.



erayaan HUT DAHANA 

kali ini berbeda sama 

sekali dengan tahun-

tahun sebelumnya, tidak 

ada perlombaan yang 

melibatkan karyawan dalam jumlah 

massif di Bale DAHANA, pandemik 

Covid-19 membuat perayaan HUT 

DAHANA ke-54 berlangsung offline 

dan online.  Meski begitu, khidmat 

atas bertambahnya umur perusahaan 

bahan peledak tersebut justru semakin 

mendalam. Berbagai macam acara 

berbagi kepada masyarakat semakin 

meningkat.
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P
kemandirian bahan peledak Indonesia, 

kabar baik proses pembangunan pabrik 

ammonium nitrat kapasitas 75.000 

ton telah memasuki tahap pile load 

test, dan diharapkan pada tahun 2022 

segera beroperasi,” tambah Budi.

Amonium nitrat merupakan bahan 

baku industri bahan peledak, hingga 

saat ini Indonesia masih terus 

mengimpor ammonium nitrat, dengan 

pembangunan pabrik propelan, 

diharapkan dapat membantu devisa 

negara melalui pengurangan importasi. 

Pabrik yang dibangun di kawasan 

Pada acara daring yang disiarkan 

melalui akun Youtube DAHANA 

Persero, Direktur Utama Budi Antono 

dalam sambutannya menyatakan 

bahwa HUT DAHANA di situasi 

pandemik tidak mengendurkan 

semangat besar dan pantang 

menyerah insan DAHANA untuk terus 

bekerja membawa keuntungan untuk 

bangsa dan negara.  Hal ini dibuktikan 

dengan pengiriman kloter ketiga bahan 

peledak ke Australia.

“Kami terus bertekad untuk 

kemandirian alutsista Indonesia melalui 

HUT DAHANA Ke-54 di Era Pandemik
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Kaltim Industrial Estate Bontang. Usaha 

patungan DAHANA dengan Pupuk 

Kaltim ini memiliki nilai investasi 1,1 

Triliun Rupiah.

Keberadaan pabrik amonium nitrat 

yang dikelola oleh PT Kaltim Amonium 

Nitrat juga memiliki banyak manfaat 

lainnya, seperti menghasilkan 

diversifikasi produk turunan ammonium 

nitrat, hal ini akan terus memberikan 

keuntungan besar bagi kas negara dan 

kemajuan industri bahan peledak milik 

bangsa Indonesia tersebut. Sekaligus 

memperluas lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat terutama yang tinggal di 

Bontang, Kalimantan Timur.

Sementara itu, pembangunan pabrik 

propelan terus maju. Propelan 

merupakan bahan baku bagi peluru, 

roket, dan berbagai senjata militer 

lainnya. Adapun nilai investasinya 

mencapai 2,4 Triliun Rupiah yang akan 

dibiayai oleh Kementerian Pertahanan. 

Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 

37001:2016. Sistem ini dirancang 

untuk menciptakan budaya anti 

penyuapan dan membantu dalam 

penerapan pengendalian untuk 

mencegah, mendeteksi, menangani dan 

mengurangi tindak penyuapan sejak 

awal.

Pada penerapan sistem ini DAHANA 

berkomitmen untuk; Mematuhi 

peraturan perundangan dan 

persyaratan anti penyuapan yang 

berlaku dari pihak yang berkepentingan 

baik pemerintah, pelanggan maupun 

pihak terkait, Menerapkan sistem 

manajemen anti penyuapan dengan 

target zero bribery dan zero tolerance 

di semua lini, Mengkomunikasikan 

kebijakan anti penyuapan secara 

internal dan eksternal dan memastikan 

sistem manajemen anti penyuapan 

dirancang secara tepat untuk mencapai 

sasarannya, Melarang dengan tegas 

terhadap segala upaya penyuapan 

Pabrik propelan yang akan dibangun 

di kawasan Energetic Material Center 

(EMC) Subang, Jawa Barat ini memiliki 

kapasitas produksi hingga 600 ton 

pertahun.

“Peningkatan kemampuan industri 

pertahanan nasional sangatlah 

diperlukan guna memenuhi dan 

mendukung kebutuhan serta 

menunjang kemandirian Alat Utama 

Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI. 

Semakin pesat kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan kemampuan Industri 

pertahanan yang dibutuhkan 

untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan,” ujar  Sekjen Kemhan 

Marsdya TNI Donny Ermawan T, M.D.S. 

dalam sambutannya.

Di hari Ulang Tahun ke-54, DAHANA 

juga mendapatkan kado istimewa 

berupa sertifikat Sistem Manajemen 



dengan cara menawarkan, menjanjikan, 

memberikan, menerima atau meminta 

keuntungan yang tidak semestinya 

baik berupa keuangan atau non 

keuangan,  dan menjamin personil 

yang melaporkan penyuapan tidak 

mengalami segala bentuk tindakan 

balasan, intimidasi dan diskriminasi.

Pada tahun 2020 pula, DAHANA 

dipercaya sebagai Ketua Forum 

CSR Kabupaten Subang, serta 

Koordinator Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan BUMN Klaster Industri 

Pertahanan dan Manufaktur, hal ini 

merupakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan DAHANA untuk turut 

serta membangun masyarakat, dan 

merupakan ladang kebaikan untuk 

Indonesia maju.

Program CSR DAHANA telah berkali-

kali diganjar penghargaan, seperti 

TOP CSR Award, dan Best Leader on 

CSR Commitment dalam beberapa 

tahun. CSR DAHANA yang dikelola 

oleh Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan memiliki prestasi seperti 

produk UMKM binaan DAHANA telah 
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tempat bencana. Di era pandemik 

mereka juga aktif memberikan alat 

pencegahan penularan Covid-19 seperti 

masker kepada masyarakat. Selain itu, 

seluruh karyawan DAHANA pun turun 

tangan untuk memberikan bantuan 

kepada para alumni DAHANA.

Pada rangkaian HUT ke-54 ini juga 

diselenggarakan prosesi wisuda 

karyawan DAHANA diantaranya, 

Nazril, Asep Maskandar, Yuniardi 

Iriana, Asep Heriyanto, Yadi Gunandi, 

dan Lely Hilmah. Serta pengumuman 

berbagai macam perlombaan yang 

telah diselenggarakan sejak September 

2020.  

Berbagai perlombaan tersebut 

diantaranya secara offline: futsal, 

bulutangkis, golf, dan secara online:  

sing a song, tik tok challenge, lomba 

desain masker, film pendek, dahana 

virtual run, gartic, sambung lagu, quiz 

dahana 54, game online dan lain-lain.

melakukan eksportasi ke berbagai 

Negara.

Nilai-nilai kolaboratif dan solidaritas ini 

kemudian terserap oleh seluruh insan 

DAHANA, generasi milenial DAHANA 

misalnya, melakukan berbagai macam 

aksi tanggap bencana dengan memberi 

bantuan sembako serta logistik ke 



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.
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D
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 

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.

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 

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 

Direktur Utama DAHANA Isi Materi Pendidikan 
Pasis Dikreg Sesko TNI

Peserta yang terdiri dari Letkol dan Kolonel ini diajak juga untuk melihat dummy produk-produk 

bahan peledak DAHANA dalam pameran mini.
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alam rangka mendukung 

upaya percepatan 

penanganan Covid-19, 

DAHANA memberikan 

bantuan Rapid Test Kit kepada Karo 

Remin Mabes POLRI. Pemberian 

tersebut diberikan langsung oleh 

Direktur Operasi DAHANA Bambang 

Agung yang diterima langsung oleh 

Waka Kabaintelkam Mabes POLRI Irjen 

Pol Suntana di Mabes POLRI, Jakarta, 

Rabu, 7 Oktober 2020.

Sejumlah 500 Rapid Test Kit diberikan 

DAHANA sebagai bagian dari upaya 

penghambat penyebaran Covid-19. 

POLRI merupakan salah satu institusi 

penting yang dibutuhkan negara dalam 

memberikan rasa aman serta pelayanan 

kepada masyarakat, keberadaannya 

untuk tetap bersih dari Covid-19 

menjadi  penting, agar kehidupan 

berbangsa dan bernegara tetap tetap 

berada dalam kondisi aman dan 

kondusif.

D
Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia mencatat terdapat 

311.176 kasus positif Covid-19 di seluruh 

Indonesia dengan 236.437 pasien 

berhasil sembuh, dan 11. 374 meninggal 

dunia. Covid-19 juga telah menyerang 

orang-orang penting di Indonesia serta 

para perawat dan dokter, sehingga 

pencegahan ketat harus tetap 

dilaksanakan.

DAHANA sendiri telah membuat 

berbagai macam kegiatan dalam 

rangka menghambat laju penyebaran 

Covid-19, baik di lingkungan internal 

dengan penerapan protokol kesehatan, 

pembuatan Satuan Tugas, hingga 

mengoperasikan Si Bintang, serta 

memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang terdampak Covid-19 

baik dalam bentuk edukasi, pemberian 

masker, sembako, dan bentuk-bentuk 

lainnya.

“Menjadi kewajiban DAHANA sebagai 

BUMN untuk membantu aparat 

POLRI, khususnya bagian Intelejen 

dan keamanan Mabes POLRI dalam 

tugasnya supaya selalu sehat, dalam 

hal ini terhadap  Covid 19,” ujar 

Bambang Agung.

Agung berharap di tengah situasi 

pandemic Covid-19, bantuan paket 

rapid test kit dari DAHANA ini dapat 

membantu setiap insan petugas 

POLRI di lapangan agar selalu terjaga 

kesehatannya, baik sebelum dan 

sesudah melaksanakan tugas di 

lapangan.

Pihak POLRI pun menyambut 

baik bantuan Corporate Social 

Responsibility (CSR) DAHANA ini. Irjen 

Suntana mengucapkan terima kasih 

atas bantuan DAHANA yang nantinya 

akan digunakan di lingkungan Mabes 

POLRI dalam mencegah penyebaran 

Covid-19 di lingkungan petugas 

kepolisian yang bekerja di lapangan.

DAHANA Berikan Bantuan Rapid Test Kit
Rapid Test Kit yang diberikan DAHANA ini sebagai bagian dari upaya penghambat penyebaran 

Covid-19.
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AHANA menyerahkan 

bantuan logistik kepada 

korban banjir bandang 

dan longsor Jawa Barat 

bagian Selatan, tepatnya di empat desa 

di Kecamatan Pameungpeuk Garut.  

Bantuan diserahkan oleh Tim Program 

Kemitraan & Bina Lingkungan DAHANA 

Cecep Nugraha kepada perwakilan 

masing-masing desa, pada Jum’at 16 

Oktober 2020.

Paket logistik yang diberikan oleh 

DAHANA  terdiri dari sembako, 

makanan siap saji, biskuit, alat mandi, 

obat-obatan serta kasur lipat yang 

dibagikan ke empat Desa yang 

terdiri dari Desa Lingga Manik, Desa 

Sinarbakti, Desa Najaten, dan Desa 

Paas. Kondisi keempat desa tersebut 

merupakan daerah yang mengalami 

dampak terparah serta membutuhkan 

bantuan mendesak, beserta daerah 

Tasikmalaya di Desa Wangunsari 

Bantarkalong.

D
Ketua PKBL DAHANA Eman Suherman 

menyampaikan bantuan yang diberikan 

DAHANA merupakan salah satu 

bentuk upaya meringankan derita yang 

didera oleh korban banjir bandang 

Garut – Tasik, ia berharap agar kondisi 

masyarakat dapat segera pulih dari 

banjir dan tidak ada lagi banjir susulan. 

Bantuan ini pun diterima dengan baik 

oleh  pihak penerima.

“Kami mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA karena telah 

memberikan bantuan kepada kami 

korban banjir bandang Garut – 

Tasik, semoga usaha DAHANA 

semakin berkah,” ujar Ubaidillah 

Muttaqin Sekretaris Desa Sirnabakti 

Pameungpeuk. (yz)

Sebelumnya, hujan badai yang 

dilengkapi petir terus menerus 

menerjang Pulau Jawa. Cuaca ekstrim 

yang diakibatkan oleh fenomena La 

Nina ini memicu air di sungai yang 

melintas di Selatan Jawa Barat meluap. 

Korban dari tiga kecamatan yang 

terkena bencana banjir bandang ini 

meliputi 238 KK, sedangkan total 

populasi terdampak sekitar 2.779 

KK atau 9.177 jiwa. Hasil penilaian 

sementara untuk kerugian materiil 

berupa rumah rusak berat (RB) 136 

unit, rumah rusak sedang (RS) 197, 

rumah rusak ringan (RR) 613 dan 2.180 

rumah terendam.

Selain itu, banjir juga menimpa 

fasilitas publik yakni tempat ibadah 

25 unit, fasilitas Kesehatan 10, 

fasilitas Pendidikan 12 (masih dikaji 

tingkat kerusakannya), jembatan 

18. Di samping itu, kerusakan juga 

teridentifikasi pada ruas jalan di 12 titik 

dan TPT 9 titik.

DAHANA  Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir 
Paket logistik yang diberikan oleh DAHANA  terdiri dari sembako, makanan siap saji, biskuit, alat mandi, 

obat-obatan serta kasur lipat.



sebagai owner Doyan Makan ini 

menyajikan beberapa varian menu 

yang menggugah selera. Menurut Gina, 

diantara semua menu yang tersedia di 

Doyan Makan, Mie pedas mozzarella 

adalah menu yang paling banyak 

dipesan.

"Selain disajikan dengan bumbu yang 

khas ala Doyan Makan, Mie pedas 

mozzarella juga disajikan dengan porsi 

erbicara soal wisata kuliner di 

sekitaran Kota Subang tentu 

banyak pilihannya.  Mulai dari 

makanan khas tradisional 

maupun modern banyak ditawarkan 

diberbagai cafe disetiap sudut jalan 

kota. Terletak di sebelah timur pusat 

Kota Subang ke arah perbatasan 

Indramayu, terdapat sebuah cafe 

dengan suasana unik yang bernama 

Doyan Makan.

Dengan mungusung tema dekorasi 

ruangan menggunakan gaya shabby 

chic yang identik dengan kaum hawa 

yang feminim, sehingga Doyan Makan 

cocok untuk dijadikan latar untuk 

berswafoto bersama sambil menikmati 

hidangan menu yang khas ala Doyan 

Makan.

Usaha kuliner yang digarap awal 

melalui online oleh Gina Rahayu 

Makan Dengan Suasana Shabby Chic 
di Doyan Makan

B
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untuk buka sampai malam, karena 

banyak yang minta juga untuk buka 

sampai malam. Hanya saja waktunya 

kurang tepat kalau sekarang karena 

adanya wabah virus corona, insyaAllah 

mudah mudahan dalam waktu dekat 

bisa segera realisasi," Ucap Gina. (rmt)

yang cukup besar. Mie ditambah dua 

potong ayam dan empat butir telur 

puyuh disajikan dengan tambahan 

sayuran sehingga membuat pelanggan 

ketagihan untuk terus menyantapnya," 

ungkap Gina.

Untuk urusan harga, Gina mematok 

harga yang cukup terjangkau jika 

dibandingkan dengan ukuran porsi 

yang disajikan. 

"Harga ada yang mulai dari Rp.18.000 

hingga ada juga yang Rp.80.000 

untuk menu pizza yang bisa dimakan 

beramai-ramai. Dari setiap pengunjung 

yang pernah makan di Doyan Makan, 

80% pasti balik lagi kesini karena 

kangen dengan suasana makan dan 

rasa yang enak di Doyan Makan," ujar 

Gina.

Beralamat di Jl. Raya Cibogo No. 

17 Cibogo Subang, Doyan Makan 

beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 

WIB hingga 18.00 WIB.

"Sebenarnya kita udah ada rencana 
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ekerja di site Adaro 

merupakan salah satu 

harapan bagi sebagian 

karyawan DAHANA. Hal 

ini disebabkan PT Adaro Energy Tbk 

merupakan perusahaan tambang 

terpadu yang berbasis di Indonesia, 

memiliki pasar serta target produksi 

yang besar, dan segala kompleksitas 

pekerjaan, menjadi magnet pemacu 

insan DAHANA untuk semakin 

kompetitif. Hal ini pun turut dirasakan 

oleh Atmojo Dwi Handoko yang tahun 

ini dinobatkan sebagai salah satu 

karyawan berprestasi Dahana tahun 

2020.

“Hal yang paling berkesan selama 

bekerja di DAHANA adalah 

B dalam memenangkan persaingan 

industri bahan peledak di lapangan.

Posisi Superintendet DTU-2 yang 

kini ia dapatkan bermula dari 

proses Management Trainee yang 

menempatkan dirinya di Site Adaro 

hingga sekarang. Suatu proses yang 

jarang dialami oleh Management 

Trainee lainnya. Dwi pun mengingatkan 

fasilitas yang ada saat ini harus 

dibarengi dengan kemampuan SDM 

yang mumpuni.

“Saat ini fasilitas DAHANA semakin 

mumpuni, unit Mobile Manufacturing 

Truck (MMT) telah ditambah, kita 

harus menyiapkan para engineer 

untuk merawat unit-unit baru 

tersebut, termasuk ketersediaan part-

part pendukungnya. Saya berharap 

DAHANA bisa semakin berkembang, 

maju, dan berdaya saing tinggi baik 

dari segi teknologi hingga kualitas 

SDM-nya,” harap Dwi.

Selain itu, Dwi juga bercerita tentang 

hobi membaca dan travelling yang 

sudah mulai ia jalani sejak SMP.  

Buku yang sangat ia gemari adalah 

seluruh karya Dee Lestari dalam 

serial Supernova, buku-buku tersebut 

memberi kesan mendalam bagi Dwi 

karena kisahnya yang bercerita tentang 

perjuangan mengejar cinta dan 

memiliki alur maju-mundur. 

Kini, dengan padatnya pekerjaan, Dwi 

memilih untuk mengurangi kedua 

hobinya, atau memanfaatkan waktu-

waktu luang di saat cuti site saja untuk 

memuaskan diri dengan menjalani 

kembali hobi yang sudah ia sukai sejak 

lama.

penempatan di Site Adaro dengan 

kompleksitasnya terkait regulasi, safety, 

improvement sehingga membuat 

DAHANA menjadi berkembang dan 

bisa bersaing dengan perusahaan 

handak yang lain,” tuturnya.

Almunus Teknik Pertambangan 

UNISBA ini juga menyampaikan, 

pengalaman menarik lainnya selama 

bekerja di DAHANA adalah ketika ia 

ditunjuk menjadi Technical Service 

Electronic Detonator. Hal tersebut 

membuat pengetahuan dan kapasitas 

dirinya semakin berkembang. 

Seiring semakin majunya teknologi 

Electronic Detonator, kemampuan 

dan pengetahuan SDM DAHANA 

menurutnya harus turut berkembang 

Atmojo Dwi Handoko, Karyawan Berprestasi 2020
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D-YOUTH

alam rangka peringatan 

HUT DAHANA ke-

54, milenial DAHANA 

membagikan masker 

kepada masyarakat Subang di Kawasan 

STIESA, Masjid Al Afif dan Pom Bensin 

Ciloa pada Kamis 22 Oktober 2020.  

Acara tersebut merupakan bentuk 

kepedulian kaum muda DAHANA untuk 

memutus rantai penyebaran Covid-19 

yang telah menghantui masyarakat 

Indonesia sejak awal 2020.

Jumlah masyarakat terinfeksi virus 

Covid-19 masih belum menunjukkan 

angka pengurangan.  Curva yang 

meninggi ini membuat kaum muda 

DAHANA merasa prihatin dan perlu 

mengambil peran. Bekerja sama 

dengan tim PKBL DAHANA, kaum 

milenial yang bekerja di perusahaan 

bahan peledak tersebut membuat 

program pencegahan penularan 

Covid-19.

D

“Dengan pembagian masker ini 

kami berharap masyarakat Subang 

bisa tetap disiplin dan mengerti 

betapa pentingnya menjaga protokol 

kesehatan di tengah pandemik yang 

belum kunjung reda,” ujar Helmi.

Bersama dengan beberapa milenial 

lainnya, mereka berjalan ke tiga 

titik pembagian masker kepada 

masyarakat umum. Respon positif pun 

didapatkan, masyarakat menerima 

masker DAHANA sambil mengucapkan 

terima kasih kepada para milenial. Hal 

ini menandakan bahwa masyarakat 

mulai kembali peduli terhadap protokol 

kesehatan.

Helmi juga menjelaskan, masker 

yang timnya bagikan merupakan 

hasil dari lomba desain masker 

yang diselenggarakan dalam rangka 

memperingati HUT DAHANA ke-54. 

“Saya ucapkan terima kasih kepada 

tim yang terlibat, serta PKBL DAHANA 

yang telah mendorong kesuksesan 

acara ini,” tambahnya. (yz)

Menurut Muhammad Helmi Faisal salah 

satu milenial DAHANA, pembagian 

masker oleh DAHANA sebenarnya telah 

dilakukan sejak awal pandemik tiba di 

Indonesia, namun hal ini dipandang 

perlu untuk terus ditingkatkan, 

sebab beberapa masyarakat mulai 

mengendurkan pertahanannya dengan 

tidak memakai masker.

Ingatkan Protokol Kesehatan, Milenial DAHANA 
Bagikan Masker ke Masyarakat Subang

Pembagian masker ini sebagai bentuk kepedulian milenial Dahana dalam mencegah penyebaran 

Covid-19 di Indonesia.



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.


