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ahun baru semangat baru.  Mungkin itulah 

ungkapan yang pas mewakili Team Redaksi 

DFile dalam menyambut 2019.  Hal ini pun 

diwujudkan dengan perubahan waktu terbit 

dari triwulanan menjadi bulanan sehingga berita yang 

disajikan oleh update.

Walaupun jumlah halaman menjadi susut, namun 

informasi yang ditampilkan tetap hangat dan 

tentunya bermanfaat untuk para pembaca.  

Keterwakilan rubrik mayoritas masih terpenuhi.  Selain 

rubrik bergenre berita dari hasil liputan, sisi santai 

masih kami ketengahkan di bagian akhir majalah.

Berita millennial dan CSR banyak tersaji di edisi 89 ini.  

Kami juga mengucapkan selamat atas terbentuknya 

YES (Youth Explosives) sebagai wadah millennial 

Dahana yang telah diresmikan.  Seiring harapan, 

‘ruh’ millennial dapat mendorong perubahan ke arah 

perusahaan yang lebih baik lagi.

Tidak ketinggalan, liputan heroik Tim Relawan Dahana 

yang turun langsung ke lokasi bencana tsunami di 

Banten.  Hadir bersama tim medis dan diliputi rasa 

was-was akan potensi tsunami susulan, tim relawan ini 

menyelesaikan tugas dengan baik.

Selamat membaca sajian dari kami.

Sejak Maret 2018 lalu, PKBL DAHANA 

telah meluncurkan sebuah pilot project 

program kemitraan permodalan usaha 

bergulir yang tersentralisasi disuatu 

daerah, program ini dinamakan Kampung 

DAHANA. 

OSP merupakan teknologi DAHANA untuk 

pembangunan pabrik bahan peledak di 

lokasi site DAHANA. 

Karyawan PT DAHANA (Persero) 

yang terhimpun dalam Serikat Pekerja 

Dahana (Sejadah) mengirimkan bantuan 

kemanusiaan ke Palu. 
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Dari Redaksi

akan membangun Pabrik Elemented 

Detonator.  Peletakan batu pertama 

akan dilaksanakan akhir Januari 

2019 ini.  Tugas kita lainnya adalah 

melanjutkan pengembangan industri 

propelan.  Setelah fasilitas prototipe 

nitrogliserin selesai, tahapan berikutnya 

adalah membangun spherical powder.

Pembangunan-pembangunan fasilitas 

produksi itu untuk mengukuhkan 

pertumbuhan kinerja perusahaan saat 

ini dan ke depan.  Tahun ini, kita sama-

sama berusaha untuk mencapai target 

2T.  Untuk mewujudkan itu semua, 

peran SDM sangat vital dan harus siap.

Akhirnya saya ucapkan selamat tahun 

baru 2019, semoga DAHANA terbang 

lebih tinggi lagi.

DAHANA, be excellent!

ahagia sekali menyambut 

2019 ini.  Pergantian tahun 

selalu menyajikan dua 

hal yang saling berkaitan, 

PELUANG dan TANTANGAN.  Begitu 

pun dengan DAHANA. 

Kita patut bersyukur bahwa 

pencapaian kinerja perusahaan di 

2018 tetap terjaga dalam kondisi yang 

baik.  Tentunya ini tidak terlepas dari 

semangat bahu membahu dari seluruh 

elemen yang ada di Dahana, mulai 

dari Komisaris, Direksi dan karyawan 

Dahana.

Memasuki 2019 banyak sekali 

tantangan yang akan dihadapi, 

baik internal maupun eksternal.  

Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat 

di Bontang tetap menjadi pekerjaan 

rumah kita semua untuk segera 

diwujudkan.  Setelah pencanangan 

dilaksanakan pada Nopember 2018 lalu 

di Bontang, tahapan selanjutnya terus 

dilakukan oleh DAHANA dan Pupuk 

Kaltim sebagai mitra.  Kami optimis, 

Pabrik Amonium Nitrat ini segera 

terwujud sehingga akan mendukung 

pertumbuhan perusahaan dimasa 

datang.

Pada awal tahun ini juga, kita 

akan memulai babak baru dengan 

membangun beberapa fasilitas 

produksi di Kawasan Energetic Material 

Center Subang.  Kita akan meresmikan 

Pabrik Fuze Bomb untuk Bomb P 100 

L dan P 250 L melengkapi fasilitas TNT 

Filling yang sudah ada.  Kemudian, 

untuk memperkuat Cartridge Emulsion, 

kita juga akan mendirikan Pabrik 

Emulsifier secara bersamaan.

Selain itu, untuk pengembangan Pabrik 

Non Electric Detonator, DAHANA juga 

2019, Peluang dan Tantangan

Budi Antono

Direktur Utama

B
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Kata Manajemen

Daftar Isi

DAHANA Resmikan On Site Plant 

(OSP) di Site Semen Tonasa

Serikat Pekerja DAHANA 
Salurkan Bantuan ke Palu

Bantu Pelaku UMKM, DAHANA 
Bangun Kampung DAHANA 



04 05D File Edisi Januari 2019 D File Edisi Januari 2019

Laporan Utama

Berfoto bersama di gapura Kampung Dahana
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Para pengrajin alas kaki seperti 

sendal dan sepatu ini tersentralisasi 

di satu daerah, tepatnya di Kampung 

Cigantang Girang RW 07. Di daerah ini 

ada sekitar 15 pelaku usaha yang telah 

mendapat suntikan permodalan dari 

DAHANA. 

Ketua PKBL DAHANA, Eman Suherman 

menuturkan bahwa permodalan yang 

diberikan DAHANA untuk pengrajin 

alas kaki ini nilainya mencapai 300 juta. 

"Untuk program kemitraan pertama ini 

setiap pengrajin mendapat permodalan 

berbeda-beda tergantung kekuatan 

produksi usahanya, dana yang 

diberikan mulai 5 juta sampai 50 juta," 

ungkap Eman Suherman.

Setelah beberapa bulan diluncurkan, 

akhirnya pada Rabu 26 Desember 

2018, Kampung DAHANA diresmikan. 

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi meresmikan 

langsung Kampung Alas Kaki DAHANA.

Daerah yang berada di RW 07, 

Kampung Cigantang Girang, 

Mangkubumi, Tasikmalaya, kini telah 

resmi memiliki nama penyebutan lain 

yakni Kampung DAHANA, kampung 

para pengrajin alas kaki binaan 

DAHANA. 

Peresmian Kampung DAHANA ini 

ditandai dengan berdirinya sebuah 

gapura di pintu masuk jalan kampung 

menuju area industri alas kaki 

Cigantang Girang. Gapura ini tampak 

kokoh berdiri di samping ruas Jl. 

Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan 

jalan provinsi lintas daerah.

Gapura ini memiliki tanda khusus 

dengan corak ornamen berwarna-

warni, juga terdapat icon alas kaki 

yang ditengahnya tertulis "Kampung 

Alas Kaki DAHANA". Kepada 

Sambutan positif disampaikan oleh 

Ketua Paguyuban Perajin Alas Kaki 

Tasikmalaya (Prakatas) Enjang Zaenal 

Mutaqin seusai acara peresmian.  

Menurutnya, industri alas kaki (sandal) 

di Tasikmalaya tengah mengalami 

kelesuan. Para perajin hanya mampu 

menjual 1.000 alas kaki per bulan dari 

biasanya 2.500 per bulan.

Menurutnya, saat ini mereka tengah 

mencari cara untuk membangkitkan 

usaha tersebut agar tetap bertahan.  

Kemerosotan usaha alas kaki itu 

disinyalir akibat perekonomian 

Indonesia dalam kondisi kurang baik.

“Karena sebagian ada yang bahannya 

dari  impor atau bisa juga karena 

pengaruh situasi politik,” terang Enjang.

Enjang berharap bantuan CSR PT 

DAHANA (Persero) bisa menumbuhkan 

semangat para perajin di saat kondisi 

ekonomi tidak baik. (sya)saha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) menjadi tumpuan 

penguatan perekonomian 

masyarakat, kehadirannya 

pun mampu meningkatkan angka 

kesejahteraan. Karenanya, keberadaan 

UMKM perlu ditopang dan didorong 

untuk terus bertahan serta 

berkembang. 

Pembinaan serta bantuan permodalan 

untuk pelaku usaha ini bisa menjadi 

salah satu solusi. Karenanya, sangat 

diperlukan lembaga-lembaga lain yang 

sangat peduli terhadap perkembangan 

perekonomian bagi pelaku UMKM. 

PT DAHANA (Persero) melalui Unit 

Program Kemitraan & Bina Lingkungan 

(PKBL) turut serta menjadi bagian 

yang peduli terhadap pelaku UMKM.  

Dengan program kemitraannya 

DAHANA memberikan bantuan 

permodalan bergulir untuk pelaku 

usaha.

media, Asmorohadi menerangkan 

bahwa gapura pintu gerbang 

masuk perkampungan ini dalam 

pembangunannya bersinergi dengan 

BNI dan Jasindo.  Dibuat  sebagai 

media promosi untuk memperkenalkan 

dan menunjukan bahwa di kampung 

tersebut terdapat industri kerajinan alas 

kaki sendal dan sepatu. 

"Kami mendirikan gapura ini sebagai 

icon promosi bersama sekaligus 

sebagai tanda bahwa DAHANA 

dilahirkan dan dibesarkan di 

Tasikmalaya," ungkap Asmorohadi. 

"Gapura dibangun di tempat yang 

strategis, di ruas jalan provinsi 

perlintasan kendaraan antar Kabupaten 

, jadi memungkinkan bakal banyak 

orang yang tahu, dengan harapan 

dapat menarik para pelaku usaha," 

imbuhnya.

Pada acara peresmian Kampung 

DAHANA ini selain membangun 
DAHANA berharap dengan bantuan 

permodalan yang diberikan kepada 

UMKM mampu menggenjot 

perkembangan usaha penerima 

manfaat. Tahun 2018, PKBL telah  

merumuskan suatu program tepat 

sasaran bagi permodalan usaha UMKM.

Sejak Maret 2018 lalu, PKBL DAHANA 

telah meluncurkan sebuah pilot project 

program kemitraan permodalan usaha 

bergulir yang tersentralisasi disuatu 

daerah, program ini dinamakan 

Kampung DAHANA. 

Program Kampung DAHANA ini untuk 

pertama kalinya direalisasikan di tanah 

kelahiran DAHANA yakni Tasikmalaya. 

Perusahaan penghasil bahan peledak 

ini telah membina, melakukan 

pendampingan serta memberikan 

permodalan untuk belasan pelaku 

usaha kerajinan alas kaki yang berada 

di Kecamatan Mangkubumi, Kota 

Tasikmalaya. 

monumen gapura, DAHANA juga 

menyalurkan program Bina Lingkungan 

dengan berbagai macam jenis bantuan, 

seperti pembangunan MCK, santunan 

anak yatim, pembagian sembako, 

bantuan sarana ibadah, dan bantuan 

sarana kebersihan.

"Alhamdulillah, hari ini kami pun 

menyalurkan bina lingkungan berupa 

2 unit MCK, 100 tong sampah, 2 

gerobak sampah, bantuan sarana 

untuk masjid, dan 150 sembako gratis 

untuk warga yang tidak mampu.  Untuk 

santunan anak yatim telah dilaksanakan 

sebelumnya," kata Asmorohadi.

Pada penghujung sambutannya, 

Direktur Keuangan & SDM DAHANA 

ini menuturkan harapannya kepada 

para penerima manfaat, "Untuk para 

mitra binaan, semoga dengan adanya 

Kampung Alas Kaki DAHANA ini dapat 

membantu meningkatkan penjualan 

produk-produknya.  Semoga semakin 

maju dan sejahtera" pungkasnya.

Bantu Pelaku UMKM, DAHANA 
Bangun Kampung DAHANA

U

Sejak Maret 2018 lalu, PKBL DAHANA telah meluncurkan sebuah pilot project 

program kemitraan permodalan usaha bergulir yang tersentralisasi disuatu 

daerah, program ini dinamakan Kampung DAHANA. 

Penyerahan bantuan kepada para mitra, 
diserahkan oleh Direktur Keuangan & SDM 
Asmorohadi

Para perajin alas kaki di Kampung Dahana



T DAHANA (Persero), 

perusahaan BUMN 

penghasil bahan peledak 

ini selain mengembangkan 

produk dan teknologinya, juga terus 

berupaya meningkatkan pelayanan 

pada lini bisnisnya. Salah satunya pada 

Divisi Minyak & Gas yang saat ini telah 

mempersiapkan layanan baru untuk 

eksplorasi migas.

DAHANA, pada sebuah eksplorasi 

migas biasanya menjadi penyuplai atau 

penyedia bahan peledak, diantaranya 

pada tahapan survey seismik. Survey 

seismik merupakan salah satu metode 

eksplorasi migas untuk mengetahui 

struktur bawah permukaan atau 

subsurface lapisan bumi. Selanjutnya 

data subsurface tersebut akan 

dianalisis lebih lanjut untuk penentuan 

ada tidaknya potensi hidrokarbon 

minyak dan gas bumi.

P
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Kabar dari SITE

"Tujuan dari disposal ini adalah 

membantu konsumen baik operator 

maupun K3S dalam memusnahkan 

bahan peledak yang sudah rusak 

atau tidak bisa digunakan lagi," 

terang Rikson Manulang, Supervisor 

Hubungan Pelanggan Divisi Minyak & 

Gas PT DAHANA (Persero).

Menurut Rikson, pemusnahan 

bahan peledak juga bertujuan untuk 

mengurangi resiko konsumen dalam 

memelihara bahan peledak junk serta 

penambahan ruang dalam gudang 

yang dapat dipakai untuk penyimpanan 

bahan peledak baru.

"Bahan peledak yang dimusnahkan 

adalah bahan peledak yang 

digunakan dalam kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi migas  seperti 

shapedcharges dan detonator 

serta bahan peledak non electric 

detonator yang digunakan dalam 

sektor pertambangan umum dan kuari 

konstruksi," tambahnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut 

perwakilan perusahaan para 

pemilik bahan peledak yang akan 

dimusnahkan.  Selain itu, acara ini 

juga dihadiri oleh pihak terkait seperti 

Polres Lumajang, Polda Jatim, Dandim 

Lumajang, Danramil Tempe, Danramil 

Kunir, Danramil Yosowilangun, Polsek 

Tempe, Polsek Kunir dan babinsa.(yq)

tembak, dan tamping atau penutupan 

lubang tembak,” ujarnya.

Team untuk menangani layanan 

tersebut sudah dipersiapkan dan telah 

mengikuti pelatihan dan sertifikasi. 

Dalam waktu dekat, mereka akan 

ikut diterjunkan langsung menangani 

kegiatan survey seismic di lapangan. 

“Service ini memerlukan fisik dan 

stamina yang ekstra karena lokasi 

lubang tembak dapat berada di area 

hutan dan rawa dan hanya dapat 

ditempuh dengan berjalan kaki, serta 

jarak lubang tembak dalam interval 50 

meter,” ungkap Arif.  (SYA)

ahan peledak memiliki masa 

kadaluarsa sebagaimana 

produk-produk lainnya.  

Hanya saja, penanganan 

bahan peledak kadaluarsa ini tidak 

bisa sembarangan, harus oleh team 

ahli.  Seperti yang dilakukan oleh 

PT DAHANA (Persero) di Lumajang 

pada 28 – 30 Nopember 2018.  

Team Disposal DAHANA berhasil 

memusnahkan bahan peledak milik 

perusahaan EPI, Baker, Hanwha, 

Mandala Energy, DOJO, dan Medco 

Natuna.

 

Sebelumnya, Tim Disposal DAHANA 

telah tiba di Lumajang sejak 25 

Nopember 2018 untuk melakukan 

persiapan Disposal.  Persiapan tersebut 

meliputi persiapan lokasi pemusnahan 

dan berkoordinasi dengan berbagai 

pihak terkait untuk kelancaran kegiatan.

“Pada kegiatan ini, DAHANA biasa 

terlibat dalam penyedia bahan peledak 

saja. Namun kini DAHANA telah 

meningkatkan layanan baru, yaitu 

Service Preloading Bahan Peledak 

Seismik,” terang Arif Hidayat, Asisten 

Manager Hubungan Pelenggan Divisi 

Minyak & Gas PT DAHANA (Persero).

Preloading bahan peledak seismik 

adalah salah satu kegiatan dalam 

survey seismik. Dimana kegiatan 

preloading ini adalah pekerjaan 

memasukkan bahan peledak jenis 

Dayagel Seismic kedalam lubang 

tembak atau shootpoint dalam survey 

seismik.

“Layanan Preloading  ini mencangkup 

proses pengecekan quality control 

kondisi lubang tembak, perangkaian 

bahan peledak jenis seismik, loading 

bahan peledak seismik kedalam lubang 

DAHANA Musnahkan Bahan Peledak Kadaluarsa Layanan Baru Dahana, Service Preloading 
Bahan Peledak Seismik

B

Pemusnahan bahan peledak atau disposal merupakan salah satu unit usaha PT DAHANA (Persero), kegiatan 

disposal dilakukan pada bahan peledak yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai karena kegagalan di 

lapangan. Kegiatan ini pun dimaksudkan untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang telah 

ditetapkan dalam menangani bahan peledak.

Layanan baru Divisi Migas ini sangat berbeda dengan service sebelumnya yang hanya berperan 

sebagai penyedia bahan peledak. Dalam mendukung layanan baru ini DAHANA menyiapkan team 

yang tangguh dan terampil karena diperlukan stamina yang ekstra.

Persiapan pemusnahan bahan peledak 
kadaluarsa. Persiapan layanan preloading bahan 

peledak seismic



eserta training Pertamina 

Hulu Energi (PHE) 

mengunjungi Pusat Logistik 

Berikat (PLB) milik PT 

DAHANA (Persero) yang berlokasi 

di Subang, Jawa Barat.  Kunjungan 

puluhan peserta pelatihan ini 

berlangsung pada Kamis, 6 Desember 

2018.

Menurut Security Manager PHE 

Muryadi,  mereka sedang mengadakan 

training untuk karyawan di jajaran anak 

perusahaan PHE berlokasi di Bandung.  

Salah satu acaranya adalah kunjungan 

ke DAHANA untuk belajar dan 

meninjau Pusat Logistik Berikatnya.  

Lebih rinci Muryadi menuturkan, 

rombongan yang hadir di DAHANA 

ini merupakan peserta pelatihan 

tentang perizinan, pengamanan, dan 

pengawasan bahan peledak komersil. 

Salah satu  materi  yang diberikan 

kepada peserta pelatihan ini adalah 

tentang pergudangan.

“Untuk melihat bagaimana 

pergudangan yang sesuai standar 

aturan, maka kami ajak para peserta 

melihat pergudangan bahan peledak 

yang ada di DAHANA,” terang Muryadi.

Alasan datang meninjau gudang 

DAHANA, terang Muryadi, selain 

lokasinya dekat dengan tempat 

pelatihan, salah satu anak perusahaan 

PHE pun tengah menggunakan fasilitas 

gudang DAHANA.  “Anak perusahaan 

PHE ada yang memanfaatkan gudang 

DAHANA, jadi sekalian saja kami 

melihat bagaimana pergudangannya,” 

imbuhnya.

irektur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono 

bersama dengan Direktur 

Utama PT Semen Tonasa 

Subhan meresmikan Mini On Site Plant 

(OSP) di Pangkep, Sulawesi Selatan 

pada Jum’at, 9 November 2018.

Meski terpapar cuaca terik matahari, 

dengan memakai baju Sinergi BUMN 

Hadir Untuk Negeri, kedua perusahaan 

milik negara tersebut terlihat semangat 

menandatangani batu prasasti 

peresmian yang terletak di depan On 

Site Plant (OSP).  
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Liputan

membangun pabrik bahan peledak 

di lokasi site DAHANA. Keberadaan 

OSP serta dibantu oleh Mobile 

Manufacturing Truck (MMT) menjadi 

penting. Dua layanan DAHANA ini 

dapat meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi produktivitas klien.

“OSP Semen Tonasa ini mulai 

beroperasi pada awal Desember 

2018, dan akan melakukan produksi 

emulsion dengan kapasitas 2000 Ton 

per bulan atau per shift,”  ungkap Titan 

Irawan, General Manager Divisi Kuari & 

Konstruksi PT DAHANA (Persero). (yz)

standar pengamanan yang baik sesuai 

dengan standar industri serta kapasitas 

yang besar untuk menyimpan bahan 

peledak, detonator dan aksesoris 

bahan peledak lainnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 2016 

DAHANA memperoleh fasilitas Pusat 

Logistik Berikat (PLB) dari Pemerintah. 

Hal ini sangat membantu dan 

memudahkan dalam penyediaan bahan 

peledak, khususnya bahan peledak 

sektor Migas.

Ada beberapa perbedaan layanan 

antara Gudang Berikat (GB) dengan 

PLB.  “Di PLB masa timbun bisa 

sampai 3 tahun dan bisa diperpanjang 

sedangkan di GB masa timbun dibatasi 

hanya 1 tahun. PLB dapat mamfasilitasi 

penyelesaian fasilitas masterlist dalam 

industri Migas yang mana tidak dapat 

dilakukan di GB,” pungkas Aditya 

Sebelumnya, DAHANA sempat dua 

tahun absen mengibarkan benderanya 

di proyek-proyek milik Semen Tonasa.  

Namun, sejak 2018, DAHANA kembali 

ke Tonasa.  Tidak hanya sebagai 

pemasok bahan peledak (spot), namun 

juga membawa layanan Down The 

Hole Services ke site produsen semen 

pelat merah yang beroperasi di wilayah 

Timur Indonesia tersebut.

Untuk memberikan layanan terbaiknya, 

DAHANA turut membangun On Site 

Plant (OSP). OSP  ini merupakan 

teknologi DAHANA dengan 

Rombongan PHE ini didampingi Aditya 

Prima Dewayana, Senior manajer 

Operasi & Pelayanan Pelanggan Divisi 

Minyak & Gas PT DAHANA (Persero).  

Mereka diajak melihat dan masuk ke 

pergudangan DAHANA yang ada di 

Kawasan Energetic Material Center 

(EMC).

Menurut Aditya Prima Dewayana, 

salah satu bidang usaha DAHANA 

adalah layanan pergudangan, yang 

bisa dimanfaatkan oleh Kontraktor 

Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.   

Dalam hal ini DAHANA menyediakan 

sarana pergudangan yang aman 

untuk penyimpanan bahan peledak 

dan aksesoris lainnya. Lokasi 

pergudangannya pun sangat strategis, 

tersedia di Subang, Balikpapan, 

Banjarmasin serta Samarinda.  

Pergudangan ini telah dilengkapi 
DAHANA Resmikan On Site Plant (OSP) 
di Site Semen Tonasa

Belajar Pusat Logistik Berikat, 
Peserta Pelatihan PHE Sambangi DAHANA

On Site Plant (OSP) adalah terobosan pabrik bahan peledak yang didesain dan dioperasikan 

di area tambang untuk efisiensi dan lompatan kinerja operasi.   Mengawali dengan OSP di 

Pulau Karimun, kini OSP Dahana tersebar di seluruh nusantara.

Dengan kehadiran Pusat Logistik Berikat (PLB) di Subang, maka jalur distribusi bahan peledak menjadi lebih singkat.  

Perjalanan yang sebelumnya melalui Batam pindah ke Tanjung Priok lanjut ke Subang. Hal ini dapat menghemat biaya 

transportasi hingga Rp. 10 miliar.

Peserta pelatihan foto bersama di depan 
Kampus Dahana Subang

(kika) Ir. Bambang Haryanto (Dir. Produksi Semen Tonasa), 
H. Subhan, SE. MM. Ak (Direktur Utama Semen Tonasa), 
Ir. Budi Antono (Direktur Utama PT Dahana), 
Ir. Bambang Eko Prasetyo, MBA (Direktur Keuangan Semen Tonasa)
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“Menurut informasi ada  57 PTN/PTS 

terdaftar baru sudah berkomitmen 

dalam program PMMB ini. Yang hadir 

saat penandatanganan ada 30 PTN/

PTS. Dan DAHANA sebagai salah satu 

BUMN yang hadir untuk negeri sudah 

berkomitmen ikut dalam program ini,” 

terang Bayu Anggoro.

Lebih jelas, Bayu menuturkan, 

DAHANA pada program PMMB 2019 

nanti telah berkomitmen menerima 

kuota peserta PMMB di DAHANA 

sebanyak 19 peserta pada setiap batch-

nya.  Seperti yang telah diulas diatas,  

mahasiswa yang ikut dalam program 

ini adalah berasal dari perguruan 

tinggi yang telah melakukan kerjasama 

atau telah melakukan MoU. Lebih 

rinci web http://pmmb.fhcibumn.com 

memposting bagaimana cara keikut 

sertaan dalam PMMB.

Seluruh Perguruan Tinggi dapat 

mengikuti program ini dengan 

melakukan permohonan kerjasama 

yang ditujukan kepada Ketua Umum 

FHCI Up. Direktur Eksekutif FHCI 

melalui email pmmb@fhcibumn.com. 

Perguruan Tinggi yang sudah bermitra 

dengan FHCI akan mendapatkan 

username dan password untuk 

melakukan proses pendaftaran 

Perguruan Tinggi dan Mahasiswa. 

Mahasiswa yang ingin melakukan 

pendaftaran magang mahasiswa 

bersertifikat ini, dapat mengunjungi 

direktorat kemahasiswaan maupun 

career center di perguruan tinggi 

masing-masing.”

rogram Mahasiswa Magang 

Bersertifikat ini merupakan 

salah satu program dalam 

naungan Forum Human 

Capital Indonesia (FHCI).  FHCI 

merupakan forum sinergi bagi praktisi 

human capital management di 

lingkungan BUMN dan berkomitmen 

meningkatkan daya saing sumber daya 

manusia (SDM) Indonesia untuk siap 

bersaing di pasar global.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh 

Senior Manager Pengembangan SDM & 

Organisasi PT DAHANA (Persero) Bayu 

Anggoro. “DAHANA telah mendorong 

Perguruan Tinggi di Subang, seperti 

Universitas Subang dan STIESA 

untuk ikut mendaftar dalam program 

ini, dengan tetap melakukan MoU  

kerjasama terkait Tridarma Perguruan 

Tinggi sehingga mahasiswa di daerah 

Subang dapat belajar di DAHANA,” 

jelas Bayu Anggoro. 

Program Magang Mahasiswa 

Bersertifikat melibatkan BUMN sebagai 

tempat magang bagi mahasiswa 

perguruan tinggi negeri maupun 

swasta di Indonesia. Peserta magang 

akan mengisi posisi tertentu di BUMN 

sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dibutuhkan.

PMMB ini sebelumnya telah 

dilaunchingkan oleh Menteri BUMN RI 

Rini M Soemarno pada 20 Mei 2018, 

bertepatan dengan peringatan Hari 

Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 

ke-110.   Pada bulan lalu (22/11) ada 

puluhan Pimpinan PTN/PTS se-

Indonesia dan 132 Direktur BUMN 

melakukan penandatanganan MoU 

Program Magang bersertifikat bagi 

Mahasiswa. Penandatangan ini digelar 

pada acara FHCI Sharing Session IV 

2018 di The Rinra Hotel Makassar.

DAHANA Dorong Perguruan 
Tinggi di Subang dalam PMMB

P

Berdomisili di Kabupaten Subang, PT DAHANA (Persero) tengah mendorong beberapa perguruan 

tinggi di Subang ikut serta dalam Program Mahasiswa Magang Berserifikat (PMMB).

eberapa perwakilan Serikat 

Pekerja yang tergabung 

dalam FSP Sinergi BUMN 

antara lain Serikat Pekerja 

Indonesiare, Serikat Pekerja DAHANA, 

Serikat Biro Klasifikasi Indonesia, 

Serikat Pekerja PT Garam, Serikat 

Pekerja Bulog tiba di Palu sejak Selasa, 

11 Desember 2018.

Sebagaimana diketahui, pada 28 

September 2018, gempa bumi yang 

diikuti tsunami melanda sebagaian 

pantai barat Pulau Sulawesi.   

Gempa berkekutan 7,4 SR telah 

meluluhlantakkan bangunan tempat 

tinggal dan melumpuhkan aktivitas 

warga, serta turut membawa korban 

jiwa. Beberapa lokasi yang terdampak 

cukup parah yakni Palu, Donggala, dan 

Sigi.

Meski masa tanggap bencana telah 

dicabut, keadaan warga belum juga 

kembali normal seperti sediakala. 

S

Herdi Pramayudha, perwakilan Serikat 

Pekerja DAHANA yang ikut dalam 

penyaluran bantuan.

Total seluruh donasi dari serikat pekerja 

tersebut sebesar Rp. 150.515.875,- dan 

dibelanjakan kebutuhan pengungsi 

dengan bantuan dari Perum Bulog, dan 

dibagikan ke tiga titik yang tersebar di 

daerah Petobo, Sigi, dan Donggala. 

Ditempat terpisah, Ketua Serikat 

Pekerja Dahana Juli Jajuli mengatakan 

bahwa bantuan yang dikirimkan 

oleh Sejadah merupakan dana yang 

terhimpun dari karyawan Dahana yang 

digalang beberapa waktu lalu.

“Dana tersebut merupakan bentuk 

kepedulian karyawan terhadap 

saudara-saudaranya yang tertimpa 

bencana.  Penggalangan dana 

dilakukan di Kantor Pusat Subang, 

Jakarta maupun site project.  Untuk 

distribusi bantuan di lokasi bersama-

sama dengan serikat pekerja BUMN 

lainnya yang terhimpun dalam FSP 

Sinergi BUMN,”  terang Juli Jajuli.  (YZ)

Saat ini kondisi di Sulawesi Tengah 

masih dalan proses rehabilitasi baik 

materil maupun kebutuhan lainnya.  

Sebelum mendistribusikan donasi, para 

perwakilan serikat pekerja melakukan 

survey kebutuhan korban di beberapa 

lokasi pengungsian.

"Kami membeli logistik yang mereka 

butuhkan diantaranya beras, gula, 

alat mandi, pembalut wanita, 

perlengkapan bayi, popok bayi, susu 

bayi, pakaian, dan obat-obatan," ujar 

Karyawan Dahana Salurkan Bantuan ke Palu

Karyawan PT DAHANA (Persero) yang terhimpun dalam Serikat Pekerja Dahana (Sejadah) mengirimkan bantuan 

kemanusiaan ke Palu. Bantuan dikirimkan melalui Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN.  Bantuan tersebut mulai 

disalurkan sejak 12 Desember 2018 ke beberapa titik lokasi bencana.

Penyerahan bantuan langsung 
di lapangan

Team FSP Sinergi BUMN berfoto 
bersama dengan masyarakat

FHCI Sharing Session IV 2018 
di Makasar



enutup tahun 2018, 

Millennial PT DAHANA 

(Persero) mengajak anak-

anak yatim di lingkungan 

Kantor Jakarta untuk 

menikmati pertunjukkan Teater Tanah 

Air (TTA) yang memerankan karya 

Putu Wijaya “HELP!”.  Acara nonton 

bareng ini digelar di Graha Bhakti 

Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), 

Jakarta, 30 Desember 2018.

Teater Tanah Air (TTA) merupakan 

kelompok teater yang mampu 

mengharumkan nama Bangsa 

Indonesia dengan menyabet The Best 

Performing pada acara World Festival 

of Children’s Theater di Lingen (Ems) 

Jerman, Juni 2018.
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M
tinggal di sekitar Kantor DAHANA.

PT DAHANA (Persero) mengambil 

peran sebagai Sponsor Tiket pada 

pertujukkan tersebut.  Selain DAHANA 

ada banyak BUMN yang memberikan 

dukungan, Jose Rizal Manua pun 

begitu bahagia dengan Sinergi BUMN 

yang telah menyukseskan penampilan 

anak asuhnya.

“Jujur, meski bukan tujuan, untuk 

pentas ini para pemain akan mendapat 

honor. Ini berkat dukungan sponsor. 

Artinya memang teater juga butuh 

manajemen khusus yang menangani 

hal hal diluar artistik,” katanya 

sumringah. (Yz)

Anak-anak yang dibawa oleh DAHANA 

pun terlihat begitu antusias melihat 

penampilan anak asuh dari Sutradara 

Jose Rizal Manua. Kemunculan robot-

robot yang begitu epik, tarian dan 

nyanyian yang begitu seru, serta pesan 

persatuan dan kerjasama dari teater itu 

membawa decak kagum dari salah satu 

peserta DAHANA.

“Seneng dan seru, apalagi adegan nari-

nari itu, musiknya juga seru,” ujar Sarah 

Salsabila, salah satu Anak dari Panti 

Asuhan Tebet.

Selain itu, Sarah juga berpesan agar 

DAHANA semakin sering melakukan 

kegiatan serupa untuk anak-anak yang 

Sinergi BUMN, Millennial DAHANA Ajak Anak 
Yatim Nonton Teater HELP!

Pagelaran ini diselenggarakan oleh Balai Pustaka yang didukung oleh berbagai BUMN, salah satunya DAHANA. 

Pertunjukkan berlangsung heboh dan berhasil memukau para penonton. Kehadiran pertunjukkan anak yang syarat muatan 

kerjasama dan tolong menolong itu juga menjadi oase diantara kurangnya tontonan anak yang bermutu saat ini.

ementerian BUMN RI 

menggelar acara bagi 

para kaum millennial di 

lingkungan BUMN. Kegiatan 

ini dibungkus dengan sebuah program 

Spirit of Millenials Games Day 2018 

yang dilaksanakan pada Kamis, 13 

Desember 2018 di Hall B JI Expo 

Kemayoran Jakarta.

Kegiatan ini merupakan salah satu 

bentuk dukungan atas perkembangan 

industri dan komunitas games di 

Indonesia.  Selain itu,  juga untuk 

mewadahi potensi serta kreativitas 

millennial yang ada di BUMN.  

Hal tersebut diungkapkan oleh 

Bayu Anggoro, Senior Manager 

Pengembangan SDM & Organisasi PT 

DAHANA (Persero).

K
Mereka harus bertarung dengan 

puluhan tim BUMN lainnya, meski 

masuk pada babak final, tim millennial 

DAHANA harus puas berada 

diperingkat ke-14.

“Kami masuk final tapi belum juara 

dan berada dirangking 14. Ini karena 

terkendala teknis saja,” ungkap Rifky 

kepada Dfile.

Sebagai millennial DAHANA yang juga 

menyenangi game online, Rifky sangat 

terkesan dengan kegiatan tersebut, 

bahkan berharap kegiatan ini bisa 

digelar setiap tahunnya. 

“Kegiatan ini sangat seru dan menarik, 

dengan bermain games saja kita bisa 

menjalin pertemanan dan juga dapat 

mengembangkan  kreativitas,” ujarnya. 

(sya)

“Beberapa anak millennial DAHANA  

turut serta dalam kegiatan ini.  Acara ini 

juga menjadi ajang bagi para generasi 

muda DAHANA bersilaturahmi dengan 

millennial dari BUMN lainnya,” terang 

Bayu kepada Dfile.

Acara yang juga dihadiri oleh Menteri 

BUMN RI Rini M. Soemarno ini 

menyajikan beragam acara.  Satu 

diantaranya turnamen PUBG Mobile, 

sebuah ajang pertandingan ESport.  

PUBG Mobile merupakan salah satu 

games online yang saat ini tengah 

populer dan digandrungi anak muda. 

Termasuk millennial DAHANA yang 

juga ikut serta dalam pertandingan ini. 

Tim DAHANA terdiri dari Muhammad 

Rifky, Rafizar Syahban, M. Firman, dan 

Deni.

Aksi Millennial DAHANA  dalam 
Spirit of Millennials Games Day 

Selain mengirim tim gamers, DAHANA muda lainnya turut serta dalam kegiatan yang menyemarakan acara dengan 

beraksi menjadi para tokoh dalam film dan games.  Berbagai karakter dalam film diperankan dengan menggunakan 

cosplay  seperti karakter tokoh dalam film Star Wars

Team Millennial Dahana seusai mengikuti 
Spirit of Millennials Games Day

Millennial Dahana bersama dengan anak 
yatim sebelum pertunjukan teater visual.



emangat bela negara 

menggaung kembali setiap 

19 Desember.  Seperti 

tahun ini, 19 Desember 2018 

menjadi waktu penting bagi bangsa 

Indonesia dalam meningkatkan spirit 

membela bangsa Indonesia. Pada 

momentum ini seluruh komponen 

bangsa memperingati Hari Bela Negara 

(HBN).

Tersiar kabar bahwa Republik 

Indonesia telah bubar, namun ternyata 

hal itu dapat dipatahkan dengan 

dideklarasikannya Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. 

Syafrudin Prawiranegara, di Bukit 

Tinggi, Sumatera Barat.

Peristiwa tersebut dipandang sebuah 

sikap patriotik membela negara, 

mempertahankan kemerdekaan dan 

keberadaan Republik Indonesia yang 

sampai saat ini masih tetap teguh 

oket R-Han 450 

terus dikembangkan 

kemampuannya.  Salah 

satunya adalah dengan 

melakukan uji coba pada 28 

Desember 2018 di Pameungpeuk yang 

dilaksanakan oleh Konsorsium Roket 

Nasional.  PT DAHANA (Persero) 

sebagai penyedia bahan peledak 

adalah salah satu anggota konsorsium 

tersebut bersama dengan LAPAN, 

Balitbang Kementerian Pertahanan, PT 

Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT 

PINDAD (Persero).

Acara pengujian Roket R-Han 450 

ini dibuka oleh Direktur Teknologi 

LAPAN, Kabalitbang KEMHAN, dan 

Direktur Teknologi & Pengembangan 
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S

R

lagu-lagu dan teriakan yel-yel 

diteriakan penuh semangat, “Siapa 

kita? Indonesia, Apa Ideologi Kita? 

Pancasila, Apa Kewajiban kita? Bela 

Negara !” pekik teriak yel-yel peserta 

parade.

Parede Yel-yel Bela Negara ini ternyata 

sebuah kompetisi berhadiah, setiap 

peserta yang tampil mendapat 

penilaian dari Asep Maskandar, 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero) yang bertugas menjadi 

penilai.   

Setelah semua peserta beraksi, 

akhirnya diumumkan para 

pemenangnya. Juara 1 jatuh kepada 

SMKN Cibogo yang menampilkan aksi 

yel-yel sangat memukau. Juara 2 diraih 

oleh tim Keamanan DAHANA, dan 

Juara 3 dimenangkan oleh tim DANFO. 

(SYA)

Sebelumnya Roket ini dikenal dengan 

nama RX 450, perubahan nama 

menjadi R-Han 450 dan peningkatan 

kemampuan pada roket balistik ini 

diharapkan bisa segera diproduksi 

massal untuk kepentingan pertahanan 

dalam negeri maupun komersil.

"Harapannya, roket ini terus mengalami 

perbaikan performance, khususnya 

bagi Industri Pertahanan agar bisa 

segera diproduksi masal, karena 

produksi masal akan membawa 

keuntungan bagi Industri Pertahanan 

seperti DAHANA," ujar Heri Heriswan, 

Direktur Teknologi dan Pengembangan 

DAHANA. (Yz)

berdiri. Pada akhirnya saat ini peristiwa 

sejarah tersebut setiap tahunnya 

diperingati sebagai Hari Bela Negara.

Sekretaris Perusahaan DAHANA Asep 

Maskandar bertindak sebagai inspektur 

upacara. Pada kesempatan ini Asep 

membacakan sambutan Presiden 

Republik Indonesia, Joko Widodo 

dalam memperingati HBN 2018.

“Bela negara tidak bisa hanya dilakukan 

dengan kekuatan fisik dan senjata 

semata, namun harus dilakukan melalui 

beragam upaya dan profesi,” ujar Joko 

Widodo dalam sambutannya yang 

dibacakan oleh Asep Maskandar.

Kegiatan parade yel-yel ini digelar 

setelah pelaksanaan upacara. Peserta 

upacara yang terdiri dari pelajar 

sekolah dan karyawan DAHANA ini 

menampilan aksi yel-yelnya.  Berbagai 

macam aksi dan gaya ditampilkan, 

PT DAHANA (Persero). Roket ini telah 

beberapa kali mengalami uji coba 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Dalam uji coba sebelumnya pada 2016, 

R-Han 450 sukses meluncur sejauh 150 

km. Serangkaian penyempurnaan masih 

terus dilakukan, hingga diharapkan 

roket ground to ground untuk artileri 

medan ini dapat menjangkau jarak ideal 

250 km.

R-Han 450 merupakan roket tipe 

balistik dengan panjang total 6.110 mm, 

panjang motor 4.459 mm, berat total 

1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya 

dorong 13.895 kg, dan menggunakan 

bahan bakar propelan komposit dan 

mampu membawa payload hingga 100 

kg.

Parade Yel-Yel Bela Negara oleh Karyawan Dahana

Tingkatkan Kemampuan, Roket R-Han 450 
Uji Dinamis di Pameungpeuk

Sikap bela negara, diawali dengan sebuah semangat menggebu dan cinta tanah air. Untuk memupuk semangat, 

pada peringatan HBN kali ini PT DAHANA (Persero) menggelar upacara dan kegiatan lainnya yang bertajuk 

Parade Yel-Yel Bela Negara untuk peserta upacara HBN di DAHANA Subang.

Selain untuk kepentingan pertahanan, R-Han 450 juga diharapkan mampu menjadi Roket Pengorbit Satelit 

(RPS). Kemampuan jelajah R-Han 450 dalam kondisi maksimal mampu menjangkau hingga 250 km.

Tim konsorsium roket nasional sesaat 
sebelum peluncuran roket R-HAN 450

Salah satu parade yel-yel Bela Negara
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encana alam tsunami 

Selat Sunda yang terjadi 

pada Sabtu (22/12) malam 

menyisakan kesedihan dan 

duka yang mendalam bagi bangsa 

Indonesia. Gelombang air laut yang 

tumpah kedaratan secara mendadak 

menelan banyak korban, ratusan 

orang meninggal, ribuan luka-luka dan 

ratusan orang hilang.

Pemukiman dan bangunan yang berada 

ditepi pantai khususnya di Banten dan 

Lampung digerus habis oleh air bah 

laut. Hanya menyisakan puing dan 

reruntuhan.  PT DAHANA (Persero), 

perusahaan BUMN penghasil bahan 

peledak yang berdomisili di Kabupaten 

Subang, langsung menerjunkan timnya 

untuk mengirimkan bantuan untuk para 

korban.

Saat akan menyalurkan bantuan,  Tim 

DAHANA sempat terkendala oleh 

cuaca. Sejak malam sampai dengan 

pagi hujan deras disertai angin kencang 

melanda langit Labuan, namun tim 

terus memaksakan diri untuk segera 

menyalurkan bantuan. 

"Bantuan DAHANA hari ini sudah kami 

salurkan ke beberapa kelurahan di 

Kecamatan Labuan. Semoga sedikitnya 

dapat membantu memenuhi kebutuhan 

sementara para korban," ungkap Fajar. 

Sementara itu Direktur Keuangan 

& SDM PT DAHANA (Persero) 

Asmorohadi menuturkan bahwa 

bantuan yang saat ini disalurkan untuk 

para korban tsunami Selat Sunda 

merupakan bantuan tahap awal, yang 

nantinya akan ada bantuan tahap 

berikutnya, sebagaimana instruksi dan 

koordinasi Kementerian BUMN. 

B
tengah melakukan koordinasi dengan 

BUMN lainnya tepatnya di Posko BRI 

Cabang Labuan, Pandeglang, Banten," 

terang Asep Maskandar.

Fajar Pratama, salah seorang Tim 

DAHANA yang ikut serta dalam 

kegiatan penyerahan bantuan, 

melaporkan bahwa bantuan yang saat 

ini tengah disalurkan oleh DAHANA 

diantara berupa mie instant, air mineral, 

biskuit, susu untuk anak, makanan bayi 

sereal, pampers bayi, selimut, karpet, 

dan tikar.

"Hari ini (26/12) bantuan dari DAHANA 

langsung kami salurkan ke beberapa 

titik posko, untuk membantu memenuhi 

kebutuhan mendesak para korban 

bencana," kata Fajar melaporkan.

Dekatnya posko dengan bibir pantai 

membuat lokasi ini rawan akan 

bencana.  pengumuman dari posko 

BUMN Peduli pun menghimbau agar 

DAHANA selalu waspada dalam 

menjalankan tugas di Kecamatan 

Sumur, dan menjauh dari lokasi pada 

saat malam hingga pagi hari.

"Kami tim DAHANA juga diberi 

peringatan oleh Posko BUMN Peduli 

untuk tetap waspada dengan kondisi 

di wilayah Kecamatan Sumur yang 

berdekatan dengan pantai," ujar Fajar 

Pratama.

Terhitung DAHANA merupakan BUMN 

kedua yang mampu menembus 

Kecamatan Sumur setelah Krakatau 

Steel, kondisi jalan yang licin, 

berlubang, dan beragam masalah 

lainnya harus dihadapi tim medis 

DAHANA menuju Kecamatan Sumur. 

(Yz)

Asep Maskandar, Sekretaris Perusahaan 

DAHANA menuturkan bahwa sejak 

awal kejadian bencana pihaknya 

langsung tanggap melakukan 

koordinasi, menghimpun informasi, dan 

memantau berita-berita terbaru. 

"Direktur Utama kami, Budi Antono 

sejak ada berita bencana telah 

memberikan instruksi agar DAHANA 

segera mengirimkan bantuan untuk 

para korban yang ada di Banten," 

ungkap Asep.

Setelah berkoordinasi dengan Posko 

BUMN yang berada di Banten, pada 24 

Desember 2018 DAHANA melalui unit 

PKBL telah mempersiapkan logistik 

bantuan, "Sejak 25 Desember  Tim 

DAHANA yang membawa bantuan 

logistik sudah sampai di Banten, dan 

"Total bantuan tahap awal ini senilai 40 

Juta, DAHANA pun telah menerjunkan 

tenaga kesehatan dan kendaraan 

ambulans ke lokasi bencana," ujar 

Asmorohadi menerangkan. 

Tim Medis dan Ambulan DAHANA 

Beroperasi di Daerah Rawan

Dari Posko Pusat BUMN Peduli di 

Kantor BRI Cabang Labuan, DAHANA 

memberangkatkan Tim Medis dan 

Ambulan menuju Desa Kertamukti, 

Kecamatan Sumur, yang berlokasi 400 

Meter dari bibir pantai dan menghadap 

langsung Selat Sunda.

Kecamatan Sumur adalah salah 

satu dari kecamatan terparah yang 

terdampak tsunami pada 22 Desember 

lalu, dan disebut sebagai daerah yang 

terisolir sehingga membutuhkan 

banyak bantuan, utamanya bantuan 

medis.

Bantu Korban Tsunami Selat Sunda, 

DAHANA Salurkan Bantuan Logistik dan Ambulan
Terhitung DAHANA merupakan BUMN kedua yang mampu menembus Kecamatan Sumur 

setelah Krakatau Steel, kondisi jalan yang licin, berlubang, dan beragam masalah lainnya 

harus dihadapi tim medis DAHANA menuju Kecamatan Sumur.

Penyerahan bantuan Dahana kepada 
masyarakat.

Tim medis Dahanaturun langsung 
membantu masyarakat korban tsunami



camping, berkuda, paralayang dan 

paramotor,” terang Anis kepada Dfile.

Terjun dengan flying fox melintasi 

perkebunan teh, kita hanya cukup 

bayar Rp.25.000,- berkuda mengelilingi 

kebun teh bertarif Rp.100.000,- dan 

terbang tendem dengan paramotor 

selama kurang lebih 15 menit dikenakan 

biaya Rp. 600.000,-

Tidaklah sulit untuk menemukan 

tempat wisata Bukit Santiong, dengan 

membuka aplikasi google maps,  

searching “Paralayang Bukit Santiong” 

kita akan diarahkan petunjuk jalan ke 

lokasi tersebut. 

Jika kita hendak melakukan terbang 

paralayang atau paramotor di bukit 

santiong, diharuskan melakukan 

reservasi satu hari sebelumnya. “Untuk 

terbang paralayang dan paramotor 

harus melakukan booking sehari 

sebelumnya. Terbang paramotor 

dipersyaratkan minimal 5 orang,” 

pesan Anis.  Pemesanan atau booking 

bisa menghubungi pihak pengelola di 

nomor telepon 081214462249. (sya)

cara makannya tradisional, seperti 

salah satu budaya Sunda yang biasa 

melakukan makan bersama atau sering 

disebut juga botram.

Jika telah selesai menikmati menu 

hidangan di Saung Sarasa, rasanya 

kurang pas bila tidak berswa foto 

dibeberapa spot yang tersedia. 

Satu diantaranya yaitu dapur Saung 

Sarasa, sebuah spot foto yang 

terlihat seperti dapur tradisional yang 

menggambarkan dapur di desa pada 

jaman dulu.

Saung Sarasa buka setiap hari, mulai 

pukul 10. 00 Wib sampai dengan jam 

22.00. Untuk informasi lebih lengkap 

dan terbaru Saung Sarasa, follow 

instagramnya di @saungsarasa_subang 

dan FBnya @Saung Sarasa, atau 

menghubungi nomor telponnya (0260) 

4241150  dan  082320208100 via WA. 

(SYA)

ensasi terbang ini bisa 

kita lakukan dengan 

menggunakan paralayang. 

Meski kita bukan seorang 

pilot profesional paralayang, 

namun kita pun bisa ikut terbang 

menggunakan paralayang dengan 

metode tendem, didampingi pilot 

profesional.

Aktifitas paralayang ini ternyata 

sangat diminati oleh banyak orang. Di 

beberapa daerah wisata, paralayang 

pun menjadi andalan untuk ditawarkan 

kepada pengunjung. Tentunya tidak 

semua daerah, hanya daerah yang 

memiliki perbukitan atau pegunungan 

saja yang mengembangkan jenis wisata 

ini.

Salah satu lokasi wisata dirgantara 

paralayang  ini ada diatas perkebunan 

teh PTPN VIII Ciater, Subang. Bukit 

Santiong, salah satu bukit ditengah 

perkebunan teh ini menjadi titik start 

melakukan penerbangan.

Untuk bisa terbang tendem paralayang 

di Bukit Sentiong, kita hanya perlu 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 

400.000.  Pengunjung dapat 

merasakan sensasi terbang melayang 

uliner tradisional, ternyata 

tidak hanya diminati 

oleh wisatawan, namun 

ternyata warga masyarakat setempat 

juga.  Tidak sedikit mereka memilih 

berburu makanan di resto-resto yang 

menyajikan makanan tradisional di kota 

tempat mereka tinggal.

Salah satunya adalah Saung Sarasa, 

rumah makan yang menyajikan 

berbagai menu makanan khususnya 

makanan Sunda. Rumah makan ini 

berlokasi di Pusat Kota Subang, 

tepatnya di Jl. Oto Iskandardinata No. 

260. Karanganyar, Subang yang berada 

di jalur utama menuju pintu toll Cipali. 

Meski berada di pusat kota, Saung 

Sarasa memilki konsep dan dekorasi 

pedesaan. Jika kita tiba didepan pintu 

masuk Saung Sarasa, hidung kita akan 

langsung mencium berbagai macam 

aroma makanan tradisional. Pasalnya, 

dekat pintu masuk  terdapat menu 

makanan sudah tersaji di meja panjang. 

“Pengunjung bisa melihat langsung 

sajian menu makanan, jadi bukan 

melihat di foto menu, tapi tahu persis 

menu yang ingin dimakannya,” kata 

Ujun Abdul Razak Hamdani, Manager 

Operasional Rumah Makan Saung 

Sarasa.

Banyak sekali pilihan menu yang tersaji 

di meja. Untuk nasi saja disini tersaji 

dengan berbagai pilihan, seperti nasi 

putih, nasi liwet, nasi merah dan nasi 

bakar. Menu makanan yang disajikan 

di udara dengan angin yang segar, 

mengitari pemandangan hamparan 

kebun teh yang hijau.

Anis Azhar, pengelola wisata 

Dirgantara “Flying Tea” mengutarakan 

bahwa Bukit Santiong merupakan 

salah satu bukit di kawasan Ciater 

yang sangat diminati oleh wisatawan.  

Mereka berkunjung kesini hanya 

sekedar menikmati pemandangan 

kebun teh diatas bukit.  Kemudian 

dikembangkan dengan dilengkapi 

berbagai macam wahana.

“Di atas Bukit Santiong, kita melakukan 

fly fox dengan panjang 200 meter, 

cukup variatif,  seperti menu pembuka 

berupa karedok, pencok, lotek, rujak, 

dan urab.

Pada menu utama terdapat berbagai 

pilihan seperti menu ayam goreng, 

ayam bakar, dan ayam sambal.  

Begitupun dengan menu pilihan ikan, 

sate dan daging dengan olahan dan 

bumbu yang berbeda.  Selain itu, tersaji 

juga berbagai aneka makanan lainnya, 

seperti olahan menu pepes, aneka 

tumisan, aneka gorengan dan baraneka 

menu sop.

Rumah makan ini ternyata diminati 

oleh berbagai kalangan. “Segmen 

pasar Saung Sarasa adalah untuk 

semua kalangan, semua orang bisa 

makan disini, karenanya Saung Sarasa 

berkonsep parasmanan,” tutur Ujun.

Saung Sarasa, selain kaya dengan 

berbagai menu makanan tradisionalnya 

juga menyediakan menu paket yang 

Sensasi Terbang Bebas Diatas 
Pekebunan Teh Ciater Sajian Kuliner Tradisional 

di Pusat Kota Subang

Saung Sarasa

S

K

Bisa terbang bebas bagai seekor burung, menikmati hebusan angin dan pemandangan alam menjadi harapan 

sebagian orang. Terbang melayang diatas hamparan bumi, tentunya memiliki sensasi tersendiri.
Sajian menu makanan tradisional sampai saat ini masih mampu menjuarai ramainya  

wisata kuliner di Indonesia. Kota-kota yang memiliki destinasi wisata, biasanya 

diramaikan dengan bisnis kuliner, terutama kuliner tradisional.
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

ahirnya nama Youth 

Explosive merupakan 

hasil diskusi dan curahan 

pemikiran para DAHANA 

muda. Beberapa nama awalnya muncul 

dengan pemaknaannya yang sangat 

menarik.  Hal ini seperti diungkapkan 

oleh Rosidta Aliandawati, salah satu 

milenial DAHANA.  Menurutnya, nama-

nama muncul bisa terbilang DAHANA 

banget.  Nama-nama tersebut 

kebanyakan dari nama produk-produk 

DAHANA, namun agar lebih luas 

cakupan dan pemaknaannya, maka 

lahirlah nama Youth Exlposive yang 

disingkat dengan nama YES.

“Sebenarnya banyak pilihan nama yang 

kita ambil untuk milenial ini. Namun 

dari semua yang pernah dibagikan di 

group, YES ini yang terpilih.  Alasannya 

karena Youth mewakili pemuda, dan 

Explosive inin menunjukkan bisnis 

Dahana.  Kata explosive sepertinya 

lebih luas dan mewakili Dahana 

banget,” tutur Rosidta.

Lahirnya YES pun mendapat sambutan 

meriah dari para DAHANA muda, salah 

satunya adalah Anastasia Kristiana. Ia 

sangat bergembira lahirnya sebuah 

wadah untuk karyawan yang seusianya.

“Saya senang banget ada sebuah 

wadah untuk milenial yang 

menampung aspirasi dan inovasi 

milenial. Tidak hanya itu, tapi juga 

wadah untuk mengembangkan diri dan 

memperluas networking dengan BUMN 

lain,” ujarnya.

Pesisir Pantai Banten 

dan Lampung diterjang 

tsunami laut Selat Sunda 

pada 22 Desember 

2018. Gelombang tinggi ombak laut 

menghempas kedaratan, dan menyapu 

semua yang ada didekat pesisir 

pantai.  Bangunan, rumah, dan manusia 

diterjang hingga meluluhlantakan 

daerah pantai. Korban pun berjatuhan, 

luka dan hilang nyawa pun harus 

terelakan.

Tsunami Selat Sunda di penghujung 

2018 menjadi duka menjelang 

pergantian tahun. Semua saling 

bergandeng tangan, bahu membahu 

menolong dan membantu korban 

bencana. DAHANA pun sigap turut 

serta mengirimkan bantuan untuk 

korban bencana di Wilayah Banten.

Satu tim relawan DAHANA pun 

LT

Begitupun dengan perasaan Dahana 

muda lainnya, seperti Muhammad 

Rifky.  Ia merasa senang adanya wadah 

generasi muda, “Saya sangat senang 

bisa ada wadah untuk generasi muda, 

saya bisa berinovasi tanpa harus takut 

ditolak sama atasan,” ungkapnya.

Menurut pandangannya,  selama ini 

anak milenial DAHANA itu memiliki 

banyak hal dan talenta yang bisa 

ikut serta mendorong perusahaan 

berkembang. “Tetapi banyak yang 

takut ditolak dengan apa yang mereka 

punya. Kalau ada wadah seperti ini, kita 

bisa ungkapin semua apa yang kita bisa 

lakukan buat perubahan perusahaan,” 

pungkas Rifky. (SYA)

“Awal-awal ada rasa was-was, posko 

yang kami sambangi daerahnya dekat 

pantai.  Jaraknya hanya beberapa 

meter, karena masih banyak warga 

yang terkena bencana didaerah ini,” 

ungkap Fajar.

Namun, seiring adanya himbauan dari 

BNPB saat Gunung Anak Krakatau 

erupsi, warga dan tim DAHANA 

pun ikut mengungsi ke daerah yang 

jaraknya lebih aman.  Tim terus berkerja 

dan tetap waspada terhadap bencana. 

Bantuan harus tersalurkan ke semua 

titik yang telah ditentukan oleh posko 

pusat.

“Saat penyerahan bantuan di sekitar 

daerah Labuan masih ada sebagian 

akses jalan yang tidak bisa terlewati, 

karena banjir dari rob laut dan sungai 

yang meluap akibat hujan deras secara 

terus menerus,” terangnya.

Selain menyalurkan bantuan logistik, 

DAHANA pun mengirimkan tim 

medis untuk membantu pengobatan 

para korban bencana. Selama 

menelusuri pengungsian warga, Fajar 

banyak mendapat cerita kesaksian 

dan pengakuan korban tentang 

peristiwa tsunami. Hal itupun menjadi 

perenungan, perasaannya terenyuh, 

dan menyimpan salut atas keteguhan 

dan kesabaran para korban bencana.

“Saya ikut serta merasakan dukacita 

mereka, cerita duka mereka membuat 

tim menjadi lebih semangat untuk 

membatu mereka. Tapi Alhamdulillah, 

ketika kami menyerahkan bantuan, 

terlihat semburat senyum mereka,” 

katanya. (sya)

Anastasia pun berpandangan YES 

bisa menjadi salah satu sarana 

milenial untuk berperan aktif memberi 

sumbangsih dan konstribusi terhadap 

perkembangan perusahaan, serta 

menjadi tempat untuk memupuk 

jati diri Dahana dalam diri milenial.   

Dengan lahirnya YES ini, menurutnya, 

dukungan direksi terhadap milenial 

telah sangat nyata terlihat dalam 

peresmian wadah ini, sehingga 

memberi kepercayaan serta 

kesempatan untuk milenial Dahana 

bekerja bersama memajukan Dahana. 

“Yang pasti saya bangga menjadi salah 

satu milenial Dahana dengan launching 

youth explosive membuktikan 

perusahaan memberi perhatian yang 

cukup pada generasi milenial,” katanya.

diterjunkan. Diawali keberangkatan 

tim penyalur logistik bantuan pada 24 

Desember 2018 dengan coordinator 

Fajar Pratama, Senior Staff Legal & 

Komunikasi Perusahaan.  Kepada Dfile, 

Fajar mengungkapkan pengalamannya 

selama hampir sepekan di daerah 

bencana. 

“Ini pertama kalinya saya terjun menjadi 

relawan bencana, mendapat tugas dari 

perusahaan untuk menyalurkan semua 

bantuan DAHANA kepada korban,” 

terangnya.

Pria yang tengah menempuh 

pendidikan pasca sarjana Hukum Bisnis 

di Unpad ini menceritakan tentang 

perasaannya. Selama menyalurkan 

bantuan, ia selalu dihinggapi rasa was-

was, karena daerah yang disinggahinya 

adalah daerah yang berdekatan 

langsung dengan laut.

YES, Wadah Milenial Dahana
Pengalaman Berharga 
Menjadi Tim Relawan 

Fajar Pratama

Karyawan PT DAHANA (Persero) yang berusia muda kelahiran 1982-2001-an memiliki wadah 

komunitas atau perkumpulan tersendiri, yang dibimbing dan diawasi langsung oleh manajemen 

perusahaan.  Komunitas ini diberi nama Youth Explosive.“Saya ikut serta merasakan dukacita mereka, cerita duka mereka membuat tim 

menjadi lebih semangat untuk membatu mereka.”

Salah satu kegiatan millennial Dahana yang 
tergabung dalam Youth Explosives (YES)

Fajar Pratama (tengah)



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.


