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“Kita tahu sendiri, berbagai negara di dunia, 

negara yang mempunyai kemandirian bahan 

peledak adalah negara yang

paling cepat majunya.” – Agus Setiadji.

Cover : BOMB P.100 LIVE 

11 Sekjen Kemhan RI Kunjungi Pabrik Bom Dahana

Kunjungan ini merupakan program

KKL Widya Wisata, dimana para

Pasis mencari informasi tentang

perkembangan perusahaan industri

strategis, yang diantaranya adalah

PT DAHANA (Persero).

14 SESKOAD Kenalkan DAHANA pada Puluhan 
Perwira TNI

Jalinan kemitraan dalam

bisnisnya bisa terbilang cukup lama.

Maka tidak heran, jika dilapangan

para pekerja di site cukup dekat dan

terjalin hubungan emosional cukup

erat.

13 Sport Gathering DAHANA – Adaro
Kuatkan Jalinan Silaturahmi “Sekarang bulan Suci, moment ini kami 

jadikan kesempatan untuk saling berbagi, 

dimana para anggota Kombi

memberikan sebagian rezekinya, 

dikumpulkan, dan diberikan untuk 

membantu masjid dan santunan anak 

yatim.

23 Kombi DAHANA Santuni Anak 
Yatim & Bantu Musola

Direksi, Komisaris dan Karyawan PT DAHANA (Persero) 

Selamat Hari Raya 
Idul Fitri
1440 H

Mohon Maaf Lahir Bathin

Depan (kika): Mustar Bonaventura (Komisaris), Agus Setiadji (Komisaris Utama), 

Budi Antono (Direktur Utama), Asmorohadi (Direktur Keuangan & SDM) 

Belakang: Rizki Ferianto (Komisaris), Bambang Agung (Direktur Operasi), 

Rina Moreta (Komisaris), Wildan Widarman (Direktur Teknologi & Pengembangan)

mengucapkan
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Laporan Utama

wawasan baru bagi PTN/PTS, Lembaga 

Litbang, Industri hasil karya mereka 

dibutuhkan oleh masyarakat umum, 

khususmya anak didik yang terlibat 

dalam bidang sains. Terjadi interaksi 

antara pencipta/penemu sains dan 

pemakai/pengguna sains (masyarakat) 

sehingga peran sains di masyarakat 

menjadi penting," harap M. Syachrial 

Annas selaku Direktur PP-IPTEK.

Peserta pameran ISD 2019 terdiri dari 

24 Instansi, 54 Perguruan Tinggi, dan 

6 Sekolah Menengah Atas (SMA).  

7 instansi tergabung dalam Wahana 

Inovasi Indonesia, yakni LBM EIJKMAN 

buatan PT DAHANA (Persero) dan PT 

Sari Bahari ini dikenal dengan nama 

bom P 100 Live. Bom ini merupakan 

pengembangan dari bom latih P 100. 

Bom tersebut memiliki berat dan 

karakter aerodinamika yang sama 

dengan bom latih P 100.

"Bomb P 100 Live ini memiliki tingkat 

kandungan dalam negeri sebesar 

88,33 persen. Casing bom P 100 Live 

diproduksi PT Sari Bahari dan isian 

bahan peledak dilakukan PT DAHANA 

(Persero) di Subang," ungkap Juli Jajuli, 

Manager Humas dan Kelembagaan 

DAHANA di area Pameran ISD.

Dia mengatakan, bom ini termasuk 

kaliber 100 dengan panjang 1.100 

mm dan berdiameter body 273 mm. 

Beratnya sekitar 100-125 kilogram 

dengan isian bahan peledak military 

explosives.

AHANA menghibahkan 

sejumlah bahan peledak 

untuk Pusat Peragaan 

Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (PP-IPTEK).  

Penandatanganan dan penyerahan 

bahan peledak yang berbentuk 

dummy dari perusahaan plat merah 

itu diselenggarakan pada pembukaan 

Indonesia Science Day (ISD) 2019, 

Kamis, 25 April 2019 di PP IPTEK 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 

Jakarta.

Indonesia Science Day yang berjalan 

kedua kalinya ini merupakan ajang 

dan Klaster NDHI Kementerian BUMN. 

Sedangkan 17 Instansi Kementerian 

dan Non Kementerian (LPNK) serta 

komunitas.

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono menandatangani 

perjanjian kerjasama dengan PP IPTEK, 

dan menyerahkan sejumlah produk 

utamanya seperti Mobile Manufacturing 

Truck (MMT), Roket Rhan 122, Mock Up 

Bomb P 100 Live, Dayagel, Dabex, dan 

sejumlah bahan peledak lainnya.

“Kami berharap dengan adanya 

produk-produk Inovasi dari BUMN 

NDHI di wahana ini dapat menambah 

kebanggaan dan wawasan pengunjung 

sehingga lebih tertarik ke dunia 

science,” ungkap Budi Antono. 

Hibah ini merupakan tindak lanjut 

perjanjian kerja sama terkait Sinergi 

Pengembangan dan Pemberdayaan 

open house karya inovasi teknologi 

bangsa Indonesia dan berbagai 

program edukasi sains lembaga 

litbang, perguruan tinggi, sekolah, dan 

komunitas Iptek.  Dengan mengangkat 

tema Mendorong Terciptanya Sumber 

Daya Iptek Memasuki Era Industri 

4.0”, acara ini turut menjadi wadah 

silaturahmi, bertukar gagasan di antara 

para inovator Indonesia.  Pameran 

berlangsung selama empat hari, 25 – 

28 April 2019.

"Semakin luasnya promosi PP-IPTEK 

ke masyarakat melalui media pameran 

dan workshop di ISD 2019 membuka 

Hasil-hasil Teknologi Indonesia 

Dalam Wahana Inovasi Indonesia.  

Hal ini disepakati oleh enam BUMN 

diantaranya PT DAHANA (Persero), 

PT PINDAD (Persero), PT Dirgantara 

Indonesia (Persero), PT Len Industri 

(Persero), PT INUKI (Persero), dan 

PT INTI (Persero) bersama dengan 

pimpinan institusi yang berada di 

bawah pembinaan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan adanya Wahana Inovasi NDHI 

ini, pengunjung tidak perlu jauh-jauh 

pergi ke Subang untuk mengenal 

produk-produk bahan peledak milik 

Dahana.  Cukup datang ke Pusat 

Peragaan IPTEK yang berlokasi di 

Taman Mini Indonesia Indah. 

Mengenal Bomb P 100 Live

Salah satu materi mock up yang 

dihibahkan DAHANA adalah Bomb P 

100 Live.  Bom pesawat tempur Sukhoi 

BOM DAHANA ADA DI TMII JAKARTA

D

Direktur Utama PT DAHANA (kiri) memberikan 
penjelasan Bomb P 100 Live

Direksi NDHI berfoto bersama seusai 
penandatanganan BAST
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tahu jika anak bangsa telah memiliki 

kemampuan untuk memproduksi 

bahan peledak secara mandiri, baik 

untuk kepentingan komersil atau untuk 

pertahanan dan keamanan Republik ini.

Beragam produk yang dipamerkan 

mampu mengundang mata para 

pengunjung untuk datang melihat 

beragam bahan peledak yang telah 

diserahkan ke PP IPTEK, decak kagum 

mengalir begitu saja dari pengunjung, 

salah satunya adalah Bagus Amar 

Pramudita dari SMA 10 Depok.

"Bagus, ketika kita masuk ke tempat 

yang banyak bomnya ini, ternyata 

Indonesia sudah mampu membuatnya 

sendiri," ujar Bagus yang ditemani 

beberapa temannya.

Selain itu, Bagus pun memberikan 

apresiasi dan semangat bagi DAHANA 

untuk terus mengembangkan produk-

produk bahan peledak, serta semakin 

maju usaha di bidang industri bahan 

peledak. Setelah berfoto-foto bersama, 

Bagus melanjutkan perjalananannya 

mengitari PP Iptek. (yz)

"Bom P 100 Live ini digunakan pesawat 

tempur Sukhoi milik TNI Angkatan 

udara, memiliki banyak keunggulan 

dan didesain untuk dapat digunakan 

pada pesawat standar NATO maupun 

standar Rusia," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perawatan bom 

ini relatif mudah. Penggunaannya 

pun mudah dan efisien karena tidak 

menggunakan bahan peledak dan 

melepaskan bom dari bomb rack 

(impulse cartridge). "Di pesawat 

Sukhoi, bomb P 100 Live dapat 

dilepaskan menggunakan program 

standar bombing Sukhoi," katanya.

Juli mengatakan, keunggulan lain 

bom ini adalah buatan dalam negeri. 

Sehingga mudah transportasi 

pengiriman maupun perbaikannya jika 

diperlukan. "Selain bom P 100 Live, 

DAHANA juga memproduksi bom 

ukuran lebih besar yaitu P 250 dan P 

500," ujarnya.

Bangga Produk Indonesia

Letak wahana inovasi NDHI berada di 

lantai teratas, namun kondisi ini tidak 

menyurutkan kaki-kaki pengunjung 

untuk menjadi saksi dari sumbangsih 

BUMN klaster NDHI terhadap 

perkembangan kemajuan Indonesia 

melalui pemberian produk-produk 

mereka pada masyarakat melalui PP 

IPTEK.

Keberadaan produk-produk DAHANA 

pun menjadi perhatian tersendiri 

bagi banyak pengunjung.  Tidak 

banyak masyarakat Indonesia yang 

"Ini merupakan suatu terobosan 

yang baik bagi kami terutama untuk 

perkembangan mitra binaan.  Dengan 

perjanjian ini, mitra binaan memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan laporan keuangan, atau 

pelibatan pemasaran pada event yang 

diselenggarakan oleh Dirjen Pajak atau 

KPP," ujar Asmoro.

Sebagai informasi, pada hari yang 

sama, Mitra binaan PKBL DAHANA 

juga sedang mengikuti event sosialisasi 

sebagai peserta pameran  yang 

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Kabupaten Subang. 

Perjanjian Kerja Sama yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan 

terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM.

T DAHANA (Persero) 

melakukan penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama 

dengan Direktorat Jendral 

Pajak terkait pembinaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Acara penandatanganan PKS ini 

diselenggarakan di Cakti Buddi 

Bhakti (CBB) Utama, Gedung Mar'ie 

Muhammad, KPDJP, Jakarta, pada 

Selasa Pagi, 30 April 2019.

Pemberian pelatihan dan bimbingan 

pada UMKM ini merupakan bagian 

dari program Business Development 

Services yang sudah dimulai sejak 2015.  

"Jika UMKM terlibat lebih jauh terkait 

kepatuhan pajak, dampaknya akan 

besar bagi Republik, mereka inilah The 

Real Warrior perekonomian Indonesia," 

sambut Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Pajak Robert 

Pakpahan, menyampaikan perluasan 

program Business Development 

Services ini berkomitmen untuk 

mengembangkan bisnis informal 

dengan pendekatan end to end, 

program ini juga merupakan wujud 

transformasi digital terbuka dengan 

memegang prinsip kolaborasi.

Penandatanganan yang dilakukan 

oleh PT DAHANA (Persero) diwakili 

langsung oleh Direktur Utama Budi 

Antono. Dalam acara ini, Budi Antono 

turut didampingi oleh Direktur 

Keuangan & SDM Asmorohadi yang 

membawahi Program Kemitraan 

Bina Lingkungan (PKBL) DAHANA 

yang selama ini telah melakukan 

pembinaan terhadap puluhan UMKM, 

Asmorohadi pun menyambut baik 

penandatanganan kerja sama ini.

P

Komitmen Membina UMKM, DAHANA Tandatangani 
PKS dengan Direktorat Jendral Pajak

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) bersama 
Team Pemandu Booth Dahana

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) berbincang 
dengan Menteri Keuangan
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Kabar dari SITE

Cara ini mampu menekan cost yang 

dikeluarkan customer, sekaligus 

meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kinerja customer. Selain itu, 

DAHANA pun turut menurunkan para 

karyawan terbaiknya di setiap site, 

termasuk di site SBA ini. Keberadaan 

karyawan dengan mutu tinggi ini 

penting untuk memastikan segala 

perangkat teknologi yang ada mampu 

menghasilkan fragmentasi batuan 

yang baik, sekaligus tetap memastikan 

keselamatan dan keamanan karyawan 

dan lingkungan sekitar.

Pada acara first blasting di Site SBA,  

turut hadir Direktur Operasi SBA Mr. 

Lee, Kepala Teknik Tambang Jhonson 

Nainggolan, dan dari Dahana diwakili 

Ryan Noverie Pasoreh, Manager 

Hubungan Pelanggan & Operasi Divisi 

Tambang Umum 2. 

Keberhasilan DAHANA dalam 

melakukan inovasi di bidang SDM dan 

teknologi turut menjadi perhatian dari 

konsumen, salah satunya, apresiasi 

yang diberikan oleh General Manager 

PT IMK Sutarno Putro yang merasakan 

langsung exellence services DAHANA.

"Support dan kinerja Tim DAHANA di 

IMK sudah sangat luar biasa, dengan 

perkembangan hingga saat ini sangat 

membantu dalam proses pencapaian 

kinerja penambangan yang sesuai 

harapan, ditambah lagi dari awal 

operasi hingga saat ini, Dahana bisa 

beroperasi dengan Zero LTI, dimana 

sudah menembus angka Man Hour 

lebih dari 5,2 juta Jam," ujar Sutarno.

Selain Direktur Operasi DAHANA dan 

GM IMK, acara syukuran dan buka 

bersama ini turut dihadiri oleh Mining 

Manager PT IMK, jajaran Tim Produksi 

dan Engineering, jajaran Tim Project 

dan Sipil Construction, karyawan 

DAHANA Jsp IMK, dan para Sub 

Kontraktor DAHANA Jsp IMK.

T DAHANA (Persero) kembali 

mendapatkan kepercayaan 

dari Bos Tambang. Kali ini 

perusahaan Batubara PT Sumber Bara 

Abadi menyerahkan pekerjaan drilling 

dan blastingnya kepada DAHANA 

dengan kontrak selama tiga tahun.

DAHANA tergabung di Site SBA 

dimulai saat pembangunan gudang 

bahan peledak pada Desember 2018 

hingga saat ini. Site SBA sendiri 

berlokasi di Desa Manunggal Daya, Kec. 

Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. 

Kalimantan Timur. 

Peledakan pertama dilaksanakan 

pada 8 April 2019, dilaksanakan 2 

kali peledakan di hari itu. Sebagai 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak, DAHANA 

memastikan tingkat keselamatan 

dengan melakukan briefing sehari 

sebelum first blasting dilaksanakan, 

sehingga pada pelaksanaannya first 

blasting berlangsung aman dan lancar.

T DAHANA (Persero) 

merupakan perusahaan 

plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak yang 

memulai karirnya dari bawah. Awalnya 

DAHANA hanya mampu bergerak 

sebagai penyedia bahan peledak, 

kemudian melalui Joint Operation 

mulai mempelajari layanan di lapangan. 

Namun kini DAHANA sudah mampu 

mandiri, memiliki teknologi dan SDM 

yang mumpuni guna memberikan 

exellence services kepada pengguna 

jasa drilling dan blasting.

Salah satu kemajuan lainnya, yaitu 

kemampuan DAHANA untuk 

memproduksi bahan peledak secara 

langsung di site milik customer. 

Teknologi ini disebut dengan On Site 

Plant (OSP), dengan kemampuan ini 

DAHANA mampu menekan ongkos 

produksi dan meningkatkan efektivitas 

kinerja pelanggannya.

Salah satu site yang baru-baru ini 

menggunakan OSP adalah site Indo 

Muro Kencana (IMK). Karena kemajuan 

ini, para karyawan DAHANA di Site 

IMK menyelenggarakan tasyakuran 

dengan memotong tumpeng pada 

Selain tingkat keselamatan dan 

keamanan, PT DAHANA (Persero) 

juga mengutamakan kepuasan 

pelanggan. Fragmentasi batuan hasil 

peledakan yang baik merupakan kunci 

DAHANA dalam bergerak di industri 

pertambangan, dan itu dibuktikan 

dengan apresiasi yang berikan kepada 

DAHANA.

"Apresiasi yang besar dari SBA kepada 

Dahana atas berlangsungnya kegiatan 

peledakan dengan hasil peledakan 

yang bagus," ujar Ryan Noverie P 

Manager Hubungan Pelanggan & 

Operasi Divisi Tambang Umum 2.

DAHANA selalu mengutamakan total 

service solution kepada customer, 

termasuk diantaranya PT Sumber Bara 

Abadi, pada site yang memproduksi 

bara ini. DAHANA mengaplikasikan 

Mobile Manufacturing Truck (MMT) 

yang berfungsi untuk memproduksi 

bahan peledak sekaligus memasukkan 

bahan peledak ke dalam lubang 

tembak.

momen buka puasa bersama di Site 

IMK, Selasa, 14 Mei 2019. Acara ini pun 

turut dihadiri oleh Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung 

yang sedang melaksanakan kunjungan 

lapangan.

"Keberadaan Dahana di JSP IMK 

merupakan lompatan bisnis yang telah 

dilakukan dimana tahun 2002 masih 

Joint Operation dengan Dyno West 

Farmer sebagai perusahaan yang 

sedang belajar layanan di lapangan 

dan juga emulsion masih harus di 

impor langsung dari Australia, namun 

saat ini di tahun 2018, Dahana kembali 

menjejakan kaki di Site IMK dengan 

kemajuan yang signifikan," ujar 

Bambang Agung pada sambutannya.

Selain itu, Agung pun bercerita, bahwa 

DAHANA sudah bisa mandiri dalam 

memberikan layanan peledakan 

bahkan sekaligus pemborannya, dan 

lebih hebat nya lagi emulsion tidak 

perlu di impor dari Australia.  Dengan 

penguasaan DAHANA di teknologi 

On Site Plant memungkinkan untuk 

memproduksi emulsion langsung di 

lokasi tambang.

Kontrak Tiga Tahun, DAHANA Lakukan First Blasting 
di Site SBA

Dahana Beroperasi dengan Zero LTI di JSP IMK

P

P

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 
Bambang Agung memberikan sambutan
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Liputan

enteri BUMN RI Rini 

Soemarno dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham 

PT DAHANA (Persero), 

melakukan pemberhentian dan 

pengangkatan Komisaris Utama 

PT DAHANA (Persero).  Pelantikan 

ditandai dengan penerimaan Surat 

Keputusan yang dilaksanakan di Lantai 

3 Gedung Kementerian BUMN, 

Jl. Merdeka Selatan, Senin Pagi, 22 April 

2019.

Penunjukkan Komisaris Utama Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di Industri bahan peledak 

ini berdasar pada SK Nomor: SK – 81/

MBU/04/2019 tentang Pemberhentian 

dan Pengangkatan Komisaris Utama 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

DAHANA.

Pada acara yang berlangsung 

sederhana, Hadiyan yang merupakan 

lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 

1983 menyampaikan pengalamannya 

ekretaris Jenderal 

Kementerian Pertahanan 

(Kemhan) Republik 

Indonesia Laksdya TNI 

Agus Setiadji, S.I.P., M.A.  melakukan 

kunjungan kerja ke perusahaan plat 

merah penghasil bahan peledak, PT 

DAHANA (Persero) pada Selasa 23 

April 2019 di Kabupaten Subang.    

Kunjungan ke DAHANA ini merupakan 

kunjungan kerja  pertamanya setelah 

diangkat menjadi Sekjen Kemhan RI 

pada Februari lalu, dan ditetapkan 

menjadi Komisaris Utama PT DAHANA 

(Persero) pada 22 April 2019.

Kedatangannya ke DAHANA, 

disambut langsung oleh Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) Budi 

Antono beserta direksi lainnya. 

Diperkenalkannya tentang lingkungan 

kawasan Kantor Manajemen Pusat 

(Kampus) DAHANA, beserta produk-

produk yang dibuat oleh DAHANA.

Dalam sambutan perkenalannya, Agus 

Setiadji mengaku sudah tidak asing 

dengan bahan peledak atau bom. 

Pasalnya, ia pernah bertugas mengurus 

kawasan area gudang bahan peledak. 

“Tidak asing bagi saya soal bahan 

peledak, karena dulu pernah mengurus 

gudang bahan peledak, sewaktu 

menjabat Kepala Arsenal di Madura,” 

terang mantan Kepala Badan Sarana 

Pertahanan Kementerian Pertahanan 

ini.

Ia pun menuturkan tentang hal 

terpenting bagi area pengelolaan 

bahan peledak diantaranya bagaimana 

proses pengamanannya, “Makanya 

diawal kedatangan saya ke sini, 

hal yang saya tanyakan tentang 

DAHANA yaitu perihal bagaimana 

M

S

Hadiyan dengan Kementerian BUMN, 

Dewan Komisaris pun Dewan Direksi, 

selain itu saya juga berharap terutama 

kepada Kementerian BUMN untuk terus 

bekerjasama dengan DAHANA, agar 

PT DAHANA (Persero) dapat berjalan 

dengan maksimal,” harapnya.

Pada acara ini, Kementerian BUMN 

diwakili oleh Deputi Bidang Usaha 

Pertambangan, Industri Strategis dan 

Media F. Harry Sampurno, sedang dari 

Manajemen PT DAHANA (Persero) 

dihadiri oleh Direktur Utama Budi 

Antono, Direktur Operasi Bambang 

Agung, Direktur Keuangan dan SDM 

Asmorohadi, serta Dewan Komisaris 

Rina Moreta dan Rizky Ferianto.(YQ)

keseriusan DAHANA dalam mengelola 

keamanannya. “Saya melihat DAHANA 

sudah sangat serius dalam mengelola 

sistem keamanannya, hal ini sangat 

penting,” ujarnya.

Sebagai pejabat baru di lingkungan 

PT DAHANA (Persero), Agus 

Setiadji sangat berharap DAHANA 

terus mampu berkembang menjadi 

perusahaan sehat dan mandiri serta 

memberikan banyak kontribusi kepada 

negara.

“DAHANA harus menjadi perusahaan 

BUMN yang sangat sehat, dan juga 

mandiri. Serta ikut mewujudkan 

kemandirian program nasional, 

kemandirian alutsista, salah satunya 

diantaranya adalah kemandirian bahan 

peledak,” terangnya.

“Kita tahu sendiri, berbagai negara 

di dunia, negara yang mempunyai 

kemandirian bahan peledak adalah 

negara yang paling cepat majunya. 

Karena itu saya berharap visi-misi 

yang dicanangkan oleh DAHANA 

ini menjadi cikal bakal kita kedepan 

untuk membangun kemandirian bahan 

peledak,” pungkasnya. (sya)

pertama kali menjadi Komisaris Utama 

PT DAHANA (Persero) merupakan 

pengalaman yang tak ternilai harganya.

“Ini merupakan pengalaman yang 

tak ada nilainya, Dewan Komisaris 

dan Dewan Direksi sangat luar biasa 

kinerjanya, sehingga DAHANA terus 

mendapatkan untung. Ke depan 

DAHANA harus terus berkomitmen 

dengan keuntungan ini,” ujar mantan 

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara itu.

Agus Setiadji selaku Komisaris Utama 

PT DAHANA (Persero) yang baru pun 

menyambut apa yang telah dilakukan 

oleh Hadiyan sudah sangat baik 

dan maksimal, dan dia berjanji akan 

mengemban amanah sebagai Komut 

DAHANA juga dengan maksimal.  

Selain itu Agus pun berharap 

komunikasi yang telah terjalin terus 

dapat berlanjut dengan baik.

“Saya harap komunikasi yang selama 

ini terjaga tetap hangat antara Pak 

keamanannya,”tutur Agus dalam 

sambutannya.

Selama kunjungannya ke DAHANA, 

ia melakukan inspeksi kebeberapa 

tempat diarea Ring 1 kawasan 

Energetic Material Center (EMC).  Agus 

Setiadji dan rombongan diantaranya 

melihat langsung Pabrik Nitrogliserin, 

salah satu pabrik yang digagas oleh 

Balitbang Kemhan RI, serta Pabrik 

Detonator Non Electric.

Pada kesempatan ini, selain meninjau 

fasilitas dan proses produksi perakitan 

Detonator Non Electric, Sekjen Kemhan 

berkesempatan melakukan uji mutu 

peledakan Detonator Non Electrik. 

Disaksikan pejabat DAHANA dan 

Pejabat Kementerian Pertahanan, 

Agus Setiadji pun mendadak menjadi 

juru ledak dan sukses melakukan 

peledakan uji mutu.   Tak ayal Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) Budi 

Antono pun langsung menyerahkan 

sebuah sertifikat penghargaan kepada 

Agus Setiadji sebagai Juru Ledak 

Kehormatan.

Selama melakukan kunjungan ke area 

DAHANA Subang, Agus menangkap 

Menteri BUMN Tunjuk Laksamana Madya TNI Agus Setiadji 

Menjadi Komut DAHANA

Sekjen Kemhan RI Kunjungi Pabrik Bom Dahana

Sebelumnya, jabatan Komisaris Utama PT DAHANA (Persero) dipegang oleh Marsekal Madya TNI Hadiyan 

Sumintaatmadja kemudian digantikan oleh Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, S.AP. M.A yang juga menjabat sebagai 

Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan RI.

“Kita tahu sendiri, berbagai negara di dunia, negara yang mempunyai kemandirian bahan peledak adalah negara yang 

paling cepat majunya.” – Agus Setiadji.

Sekjen Kemhan RI didaulat menjadi juru ledak 
kehormatan
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organisasi yang benar-benar siap,” 

ujarnya.

Kaderisasi membangun mental siap 

menjadi pemimpin organisasi masih 

rendah, hal ini sempat membuat 

keteteran pengurus sebelumnya untuk 

mempersiapkan para kandidat calon 

ketua Sejadah yang baru.

“Kami sempat kewalahan untuk 

mencari kandidat yang bersedia 

menjadi calon Ketua Sejadah, 

namun pada akhirnya muncul juga 

dua kandidat yang siap memimpin 

Sejadah,” ungkap Juli.

Hingga terpilihlah dari hasil pemilihan 

Ketua Sejadah, Ivan Angga Maulana 

dengan suara dukungan terbanyak 

dibanding Teja Sukmara.  “Insyaallah, 

saat ini saya sudah benar-benar siap 

menahkodai Sejadah,” ungkap Ivan 

kepada Dfile.

Proses Serah terima Jabatan Sejadah 

ini disaksikan juga oleh Direktur 

Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero)  Asmorohadi. Hadir pula 

dalam kesempatan ini tamu undangan 

dari Serikat Pekerja BUMN lainnya 

seperti, PT Pindad, PT Len Industri, dan 

PT Jasa Tirta II.  (SYA)

ay Day, Hari Buruh Sedunia 

biasanya akan menyibukkan 

organisasi serikat pekerja. 

Pasalnya, hari besar 

tahunan untuk buruh atau karyawan 

akan ramai dengan semarak perayaan. 

Berbagai macam kegiatan akan digelar, 

mulai dari demonstrasi, konvoi, serta 

bakti sosial.

Namun berbeda dengan Serikat Pekerja 

DAHANA (Sejadah), tepat di Hari 

Buruh, serikat karyawan PT DAHANA 

(Persero) ini tengah melangsungkan 

pergantian kepemimpinan organisasi. 

Sejadah merayakan May Day dengan 

kegiatan serah terima jabatan dari 

pengurus Sejadah periode 2017 - 2019 

kepada Pengurus baru periode 2019 – 

2021.

Juli Jajuli, Plt.Ketua Sejadah Periode 

2017 -2019 menyerahkan langsung 

bendera pataka Sejadah kepada Ivan 

Angga Maulana Ketua Sejadah Periode 

2019-2021. Juli dalam sambutannya 

menuturkan proses perjalanan Sejadah 

selama kepemimpinannya. 

Tahun pertama perjalanan Sejadah, 

pengurus harus menyelesaikan 

kepemimpinan, Alip Muharam 

sebagai nahkoda organisasi harus 

mundur meninggalkan jabatan di 

serikat berkaitan kedudukannya di 

Manajemen DAHANA. Pada akhirnya 

kepemimpinan dirangkap oleh Juli 

Jajuli yang pada saat itu sebagai Sekjen 

Sejadah.

Masa-masa kepengurusannya, Sejadah 

nampak sibuk menyiapkan program-

program kaderisasi untuk kaum milenial 

DAHANA, untuk ikut serta melek dan 

terlibat dalam organisasi serikat. Dan 

nampaknya, program kaderiasi ini pun 

berjalan, bisa dilihat dari komposisi 

pengurus baru Sejadah yang lebih 

didominasi oleh kaum milenial.

“Beberapa program pengurus kami 

menyasar kepada kaderisasi kaum 

milenial. Namun, masih belum berhasil 

membangun generasi pemimpin 

May Day, Sejadah Ganti Kepemimpinan Sport Gathering DAHANA – Adaro

Kuatkan Jalinan Silaturahmi

M

T DAHANA (Persero) 

dengan PT Adaro Indonesia 

memiliki ikatan erat dalam 

bisnis. Adaro merupakan 

salah satu konsumen terbesar 

pengguna produk dan layanan bahan 

peledak DAHANA.  Jalinan kemitraan 

dalam bisnisnya bisa terbilang cukup 

lama. 

Maka tidak heran, jika kedekatan di 

lapangan antara para pekerja di site 

terjalin hubungan emosional yang erat. 

Tidak jarang, kedua belah pihak ini 

sering menggelar kegiatan bersama, 

salah satunya adalah Sport Gathering 

DAHANA – Adaro.

Kegiatan ini digelar pada 26 – 28 

April 2019 di Kawasan Energetic 

Material Center (EMC) PT DAHANA 

(Persero), Subang.  Ada sekitar 25 

orang karyawan Adaro yang mewakili 

Organisasi  Pekerja Adaro (OPA) 

hadir dalam kegiatan ini. Kepala 

Teknik Tambang PT Adaro Indonesia, 

Suhernomo turut serta dalam 

pertandingan persahabatan ini.

P

malam, rombongan pun diajak untuk 

merasakan sensasi berendam di air 

panas Sari Ater.

Tiba pagi menjelang, pertandingan 

persahabatan pun digelar kembali.  

Kali ini pertandingan di cabang tenis 

lapangan yang dihelat di Lapangan 

Tenis milik PT SIL, di Ciater Subang, 

disebuah area perkebunan teh.

Bambang Agung, Direktur Operasi 

PT DAHANA (Persero) turut serta 

dalam kegiatan.  ia pun ikut serta turun 

dalam pertandingan tenis lapangan 

persahabatan ini yang juga  menjadi 

penutup kegiatan Sport Gathering 

DAHANA-Adaro.  Selanjutnya, tamu 

jauh dari Kalimantan ini pun ikut dalam 

city tour menikmati sensasi keramaian 

Kota Bandung dan beberapa destinasi 

wisata terdekatnya.

“Kegiatan ini, Insyaalloh akan digelar 

setiap dua tahun sekali. Kegiatan ini 

sebagai wadah silaturahmi antara 

DAHANA dengan Adaro, agar 

hubungan kerjasama yang telah terjalin 

selama ini  dan kedepannya bisa 

semakin meningkat dan semakin erat,” 

pungkas Dadan Munawar berharap. 

(SYA)

Kehadiran mereka pun disambut 

langsung oleh Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono 

beserta direksi lainnya. Dadan 

Munawar, Senior Manager Operasi 

Divisi Tambang Umum 2 kepada DFile 

menuturkan bahwa kegiatan yang 

digelarnya ini merupakan kegiatan 

kedua yang digelar DAHANA.

“Ini kegiatan yang kedua kalinya, dua 

tahun yang lalu DAHANA juga pernah 

menggelar kegiatan seperti ini, Sport 

Gathering DAHANA – Adaro,” terang 

Dadan.

Hari pertama kedatangannya ke 

Subang, DAHANA – Adaro langsung 

menggelar pertandingan bulutangkis 

dan tenis meja. Meski nampak serius 

dalam bertanding, namun kegiatan 

ini tidak sedang memperebutkan 

gelar juara, hanya menjadi ajang 

latihan bersama.  Pertandingan pun 

digelar sampai larut malam, para 

pemain nampak terlihat lelah dan 

letih. Untuk kembali menyegarkan 

badan, sebelum berlarut dengan tidur 

Pertandingan Bulutangkis, Tenis Meja dan Tenis Lapangan menjadi perekat antara DAHANA – Adaro.  Direktur 

Operasi PT DAHANA (Persero) pun turun gelanggang di cabang tenis lapangan.

Semangat perjuangan pengurus sejadah kali ini pun tertoreh dalam tema peringatan May Day 2019, yakni “May Day, 

Together We Grow,” membangun kebersamaan antara karyawan, serikat dan perusahaan untuk tumbuh menjadi lebih 

baik dan sejahtera



engelola Sumber Daya 

Manusia (SDM) BUMN 

Kluster National Defence 

& Hitech Industry (NDHI) 

mengelar sekolah bisnis.  

Acara yang digelar pada 12 – 13 April 

2019 berlokasi di Kantor Manajemen 

Pusat (Kampus) PT DAHANA 

(Persero), Kabupaten Subang.

Ada sekitar 50 orang pejabat  

perusahaan mewakili 6 perusahaan 

BUMN NDHI yang ikut hadir dalam 

kegiatan ini yakni PT DAHANA 

(Persero), PT Pindad (Persero), PT 

Dirgantara Indonesia (Persero), PT INTI 

(Persero), PT Len Industri (Persero) 

serta PT Inuki (Persero).

Cecep Ahmad Fauzi, salah seorang 

panitia menuturkan bahwa sekolah 

bisnis yang digelar di DAHANA kali 

ini merupakan salah satu program 

SDM BUMN NDHI.  Dengan nama 

Experiencing Strategic Leadership 

Program (ESLP), pelatihan ini 

diselenggarakan bekerjasama dengan 
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“Program ESLP ini dicetuskan oleh 

Pengelola SDM NDHI dalam rangka 

untuk meningkatkan SDM, dengan 

menggelar pelatihan bersama untuk 

mempersiapkan SDM para calon 

pemimpin perusahaan BUMN,” 

imbuhnya.

Proses pelatihan selama di DAHANA 

dibimbing langsung oleh dosen 

pengajar SBM-ITB yakni Dr. Leo 

Aldianto dan Dr. Dina Dellyana, yang 

memaparkan materi satu diantaranya 

tentang Model Bisnis. Dibanding 

dengan pemaparan teori, pelatihan 

lebih difokuskan pada diskusi group 

dan eksplorasi. 

Program pelatihan di DAHANA 

ini dilaksanakan di Gedung Diklat 

DAHANA, gedung yang memang 

telah dirancang dan didesain untuk 

mendukung kegiatan pendidikan 

dan pelatihan. Program ESLP yang 

dilaksanakan selama 2 hari di DAHANA 

pun terlihat kondusif dan nyaman.

School of Business and Managament 

ITB (SBM-ITB).

“Sebenarnya program ini sudah 

berjalan cukup lama, dimana pada 

pelaksanaannya diselenggarakan setiap 

Jumat dan Sabtu, adapun tempatnya 

telah disepakati untuk bergantian antar 

perusahaan NDHI, dan kali ini giliran 

di PT DAHANA,” ungkap Cecep  yang 

menjabat sebagai Asisten Manajer 

Pelayanan SDM DAHANA. (12/4/2019).

Sekolah Bisnis NDHI di Kampus DAHANA KPDM Kembali Ajak Peserta Ngampus di DAHANA

Program ESLP ini dicetuskan oleh Pengelola SDM NDHI dalam rangka untuk meningkatkan 

SDM dengan menggelar pelatihan bersama untuk mempersiapkan SDM para calon pemimpin 

perusahaan BUMN.

“Saya sekarang sudah melihat DAHANA, saya sangat bangga. Indonesia memiliki perusahaan 

seperti DAHANA. Saya berharap kedepan tidak ada lagi impor bahan peledak, kalau bisa DAHANA 

kedepan terus melakukan ekspor,”  -Herlyna-

iga puluh lima orang 

peserta pelatihan yang 

digelar oleh Koperasi Prima 

Daya Migas (KPDM) pada 25 April 

2019 kembali berkunjung ke Kampus 

DAHANA, Subang. KPDM merupakan 

koperasi pegawai Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi, Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 

yang rutin menggelar pendidika dan 

pelatihan.

Dua bulan sebelumnya KPDM juga 

memboyong peserta pelatihannya ke 

DAHANA. Seperti informasinya, pihak 

KPDM telah mengagendakan bahwa 

peserta Bimtek Migas akan selalu diajak 

bertandang ke DAHANA, untuk melihat 

langsung perusahaan penyuplai bahan 

peledak pada tambang migas.

PT DAHANA (Persero) dalam 

permigasan di Indonesia mendapat 

kebijakan khusus dari pemerintah, yakni 

sebagai perusahaan penyuplai dan 

penyedia bahan peledak pada tambang 

minyak dan gas. Karenanya tidak heran, 

para peserta pelatihan yang mewakili 

berbagai perusahan migas ini tidak 

asing mendengar nama Dahana.

DAHANA dalam lini bisnisnya, mampu 

menyuplai bahan peledak untuk 

kebutuhan tambang migas, seperti 

Dayagel Seismic yang diproduksi di 

kawasan terintregrasi di Energetic 

Material Center (EMC) DAHANA, 

Subang.

Karenanya puluhan peserta Bimtek 

Migas KPDM ini berkunjung ke Kampus 

DAHANA. Disini peserta kembali 

T

dialami oleh Herlyna.  Ia mengaku 

sebelumnya mengetahui proses 

peledakannya hanya dalam bentuk 

video. Dengan mengikuti kursus bimtek 

dan berkunjung ke DAHANA ia pun 

akhirnya mengetahui bagaimana bahan 

peledak diledakan.

Herlyna pun menerangkan bahwa 

perusahan tempat ia bekerja 

merupakan perusahaan yang 

menggunakan bahan peledak dari 

DAHANA.  Herlyna merupakan 

perwakilan dari perusahaan 

Conocophilips (Grissik) Ltd. Sebagai 

warga Indonesia, Herlyna pun merasa 

bangga dengan perusahaan BUMN 

yang mampu memproduksi bahan 

peledak, khususnya bahan peledak 

untuk Migas.

“Saya sekarang sudah melihat 

DAHANA, saya sangat bangga. 

Indonesia memiliki perusahaan seperti 

DAHANA. Saya berharap kedepan 

tidak ada lagi impor bahan peledak, 

kalau bisa DAHANA kedepan terus 

melakukan ekspor,” pungkas Herlyna. 

(SYA)

di perkenalkan lebih dekat dengan 

perusahan DAHANA, dan produk-

produknya. Diskusi dan sharing menjadi 

cara belajar bersama selama di Kampus 

DAHANA. Dengan seperti ini DAHANA 

juga mendapatkan langsung feedback 

saran dan masukan dari konsumen.

Selain mendapatkan pemaparan teori, 

peserta mendapat kesempatan melihat 

langsung proses produksi bahan 

peledak, salah satunya berkunjung 

ke pabrik Cartridge Emulsion, pabrik 

bahan peledak yang juga biasa 

digunakan dalam tambang migas 

dengan brand Dayagel Seismic.

Dalam kunjungan ini pun peserta diajak 

untuk menyaksikan langsung proses 

uji mutu peledakan bahan peledak 

di bunker DAHANA. Bahan peledak 

yang diledakannya yakni Dayagel 

Seismic. Dalam prosesnya, peserta pun 

dikenalkan dengan beberapa metode 

uji mutu kualitas bahan peledak.

Rupanya, tidak sedikit peserta baru 

pertama kalinya menyaksikan langsung 

proses peledakan, seperti yang 



uluhan mahasiswa Teknik 

Pertambangan Universitas 

Negeri Padang bertandang 

ke Kantor Manajemen Pusat 

(Kampus) PT DAHANA (Persero) 

di Kabupaten Subang. Kunjungan 

yang dilakukan pada Kamis, 25 April 

2019  ke Dahana ini dalam rangka 

kunjungan industri. Selain ke DAHANA 

diagendakan pula kunjungan ke 

beberapa perusahaan industri lainnya.

Sejak 21 April 2019, rombongan 

mahasiswa yang berjumlah 52 orang 

ini melakukan perjalanan darat. Sempat 

singgah di beberapa lokasi, hingga 

tibalah di DAHANA Subang pada 

Kamis (25/4) pagi.

Zeco Kusnadi Putra, salah satu 

mahasiswa UNP yang ikut serta 

dalam kunjungan industri ke Dahana, 

menuturkan bahwa kegiatan ini 

merupakan agenda rutin tahunan yang 

digelar oleh mahasiswa semester 4. 

Menurutnya, DAHANA menjadi salah 

satu perusahaan yang wajib dikunjungi. 

T DAHANA (Persero) 

merupakan perusahaan 

BUMN yang masuk dalam 

kategori industri strategis.  

Sejak melakukan pengembangan 

industri dan lini bisnisnya pada industri 

pertahanan, DAHANA pun menjadi 

sorotan dan perhatian dunia militer 

khususnya di Indonesia.

Sebagai perusahaan penghasil bahan 

peledak, DAHANA menjadi objek vital 

nasional dan termasuk dalam BUMN 

Kluster National Defence & Hitech 

Industy (NDHI) yang ikut serta dalam 

program pertahanan nasional, salah 

satunya dengan membangun Industri 

Propellant.

Seiring dengan misi mewujudkan 

program nasional tersebut, DAHANA 

pun berproses ikut serta dalam 

program Konsorsium Roket Nasional 

yang menghasilkan Roket Rhan 122 dan 

450 untuk kebutuhan militer.

Perkembangan lini bisnis DAHANA 

dari mulai produsen bahan peledak 

komersil merambah pada industri 

bahan peledak militer mendapat 

perhatian dari berbagai pihak termasuk 

pada dunia pendidikan di militer. Salah 

satunya adalah Sekolah Staf dan 

Komandan Angkatan Darat (Seskoad) 
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izin masuk area pabrik. "Alhamdulillah, 

kami kali ini diberi kesempatan melihat 

proses produksi," kata Zeco. 

Rupanya selain melihat proses produksi 

pembuatan bom, mahasiswa pun diajak 

melihat proses peledakan uji mutu di 

area bunker. Mereka pun diperkenankan 

juga memasuki bunker, melihat petugas 

merangkai bahan peledak yang akan 

diledakan dalam proses uji mutu. 

"Akhirnya saya bisa melihat dan 

mendengar langsung bahan peledak 

DAHANA diledakkan dalam proses uji 

mutu," terang Zeco sumringah. 

Kunjungan ke DAHANA ini katanya 

menjadi lebih berkesan, pasalnya sesuai 

dengan harapan. "Kunjungannya sangat 

berkesan, sedikit banyaknya kami jadi 

mengetahui tentang bahan peledak 

tambang, dan juga tahu tentang 

DAHANA. Terimakasih Dahana atas 

penerimaannya," pungkasnya. (SYA)

peran serta DAHANA dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Alutsista, serta 

sarana prasarana pada umumnya 

menuju Alutsista TNI yang mandiri 

serta melihat kesiapan DAHANA 

menghadapi revolusi industry 4.0

“DAHANA merupakan industri strategis 

yang tengah berkembang, dengan 

datang kesini akan banyak hal yang 

akan didapatkan, baik berupa data 

maupun informasi yang nantinya 

akan dianalisa kemudian dievaluasi 

bagaimana kemampuan  DAHANA 

dalam mendukung rekayasa teknologi 

industri pertahanan,” paparnya.

Para Pasis pun dalam kunjungan ini 

mendapat pemaparan materi tentang 

DAHANA, baik produk dan teknologi 

yang tengah diaplikasikan di DAHANA.  

Sebelumnya, pada 19 April 2019, 

DAHANA yang diwakili oleh Wildan 

Widarman Deputi Direktur Renpersh 

& Log ikut serta menjadi pembicara 

pada kegiatan pendidikan pasis yang 

diselenggarakan di Gedung Sudirman 

Lantai 2 Sekoad, Bandung.

Berkunjungnya Pasis ke DAHANA, 

menggenapkan apa yang telah 

dipaparkan tentang DAHANA dengan 

melihat langsung kawasan industri 

DAHANA.  Pasis dikenalkan dengan 

kawasan serta teknologi industri 

bahan peledak DAHANA.  Kemudian 

melihat uji mutu peledakan bahan 

peledak DAHANA pun menjadi 

kegiatan yang rutin dilakukan untuk 

mengenalkan kepada tamu kunjungan, 

agar mengetahui bagaimana DAHANA 

senantiasa mengawasi kualitas 

produknya sebelum didistribusikan 

kepada user. (SYA)

"DAHANA sangat berkaitan erat 

dengan industri pertambangan, 

sebagai perusahaan penyedia bahan 

peledak untuk pertambangan, 

karenanya sebagai mahasiswa tambang 

wajib kesini (Dahana)," terang Zeco 

kepada Dfile.

Zeco pun menuturkan, perihal 

kunjungannya ke DAHANA seperti 

informasi kakak kelasnya, ia hanya akan 

mendapatkan paparan informasi di 

kelas, dan melakukan plan tour keliling 

area ring 1, kawasan pabrik industri 

bahan peledak. 

Namun rupanya sambutan DAHANA 

kali ini tidak sama seperti yang 

diceritakan seniornya di kampus, 

"Sebelum datang ke Dahana, kakak 

kelas ngasih infonya begitu, hanya 

di kelas terus muter-muter. Padahal 

harapannya sih bisa masuk area pabrik 

melihat proses produksi," tutur Zeco. 

Tapi siapa menyangka, rombongan 

yang berjumlah 52 orang ini mendapat 

yang merupakan lembaga pendidikan 

tertinggi yang dimiliki TNI AD.

Beberapa tahun ini, setelah 

perpindahan DAHANA dari Tasikmalaya 

ke Kabupaten Subang, Seskoad begitu 

getol memboyong siswa didiknya 

untuk melakukan kunjungan ke Kantor 

Manajemen Pusat (Kampus) DAHANA 

yang terintregasi dengan Kawasan 

Energetic Material Center (EMC),  

kawasan bahan berenergi tinggi.

Pada 29 April 2019, Seskoad pun 

membawa puluhan Perwira Siswa 

(Pasis) berkunjung ke DAHANA, 

Subang. Pasis yang bertandang ini 

merupakan para Perwira TNI yang 

tengah melakukan pendidikan regular 

angkatan ke-57, Dikreg LVII Seskoad TA 

2019.

Kunjungan ini merupakan program 

KKL Widya Wisata, dimana para 

Pasis mencari informasi tentang 

perkembangan perusahaan industri 

strategis, yang diantaranya adalah 

PT DAHANA (Persero). Hal tersebut 

disampaikan oleh Asep Ridwan 

salah satu pejabat Seskoad  saat 

memberikan sambutannya. 

Asep Ridwan pun menerangkan tujuan 

kunjungan ini adalah sebagai wahana 

untuk mengetahui sampai sejauh mana 

Mahasiswa Tambang ‘Wajib’ Berkunjung ke DAHANA

SESKOAD Kenalkan DAHANA pada Puluhan Perwira TNI

Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar oleh mahasiswa semester 4. DAHANA menjadi salah satu 

perusahaan yang wajib dikunjungi.

Kunjungan ini sebagai wahana untuk mengetahui sampai sejauh mana peran serta DAHANA dalam rangka memenuhi 

kebutuhan Alutsista, serta sarana prasarana pada umumnya menuju Alutsista TNI yang mandiri serta melihat kesiapan 

DAHANA menghadapi revolusi industry 4.0
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aguyuban istri-istri karyawan 

PT DAHANA (Persero) atau 

Tataliwargi menggelar kopdar 

dengan anggotanya. Agenda 

rutin tiga bulanan ini diselenggarakan 

di Kabupaten Subang. Istri karyawan 

yang berdomisili di Tasikmalaya pun 

turut serta hadir dalam kegiatan yang 

dilaksanakan pada Jumat 26 April 2019 

ini.

Sejak pagi, tepat jam masuk kantor, 

mereka sudah berkumpul di Kantin 

DAHANA. Rupanya gelar kopdar 

atau silaturahmi kali ini paguyuban 

istri karyawan DAHANA bakal 

melaksanakan Tataliwargi Berbagi, 

sebuah kegiatan sosial. 

Dwi Lukitasari, Ketua Tataliwargi 

menuturkan bahwa kegiatan sosial saat 

ini yaitu berbagi dan peduli kepada 

anak yatim piatu dan dhuafa yang ada 

di Panti Asuhan.“Hari ini kami akan 

berbagi, memberi bantuan ke Panti 

Asuhan yang ada di Subang, ada tiga 

panti yang akan kami kunjungi,” terang 

Lulu, Istri Direktur Utama DAHANA, 

Budi Antono. (26/4/2019).

Dari depan kantor Tataliwargi, 

rombongan pun bergerak menuju 

salah satu panti asuhan, sebuah mobil 

box pun ikut serta dalam iring-iringan. 

Mobil ini membawa bantuan untuk 

diserahkan ke panti asuhan.

“Bantuan yang kami bawa untuk panti 

ulan suci Ramadhan 1440 

H tiba, tidak sedikit masjid-

masjid berbenah.  Dari yang 

hanya bersih-bersih sampai 

dengan renovasi untuk kenyamanan 

jamaahnya dalam melaksanakan ibadah 

selama bulan suci Ramadhan.

PT DAHANA (Persero), perusahaan 

bahan peledak yang berdomisili di Jl. 

Raya Subang - Cikamurang Km. 12, 

meluncurkan program bina lingkungan 

jelang Ramadhan tahun ini.  DAHANA 

menyalurkan bantuan untuk sarana 

ibadah masjid yang berada disekitaran 

perusahaan.

DAHANA memberikan bantuan 

kepada 20 Masjid yang ada di Wilayah 

Kecamatan Cibogo. "Program bantuan 

sarana ibadah jelang ramadhan, 

merupakan program rutin tahunan 

DAHANA," terang Eman Suherman, 

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero). 

(3/5/2019)

P

B

yang berada di Jl. Bagus Yabin Kopti, 

Subang. Kedatangan rombongan 

disambut langsung oleh pengelola 

asrama panti, Detri.

Detri pun menuturkan, pihaknya saat ini 

tengah mengasuh sekitar 25 anak, dan 

asrama yang saat ini dikunjungi oleh 

Tataliwargi merupakan asrama baru 

yang dibangun oleh Muhammadiyah. 

“Asrama ini juga sedang tahap 

pembangunan,” tuturnya.

Di Asrama Panti Asuhan 

Muhammadiyah, Tataliwargi menitipkan 

bantuan santunan untuk anak-

anak dan juga bantuan dana untuk 

pengembangan pembangunan asrama.

Setelah selesai di Panti Asuhan 

Muhammadiyah, rombongan 

Tataliwargi pun melanjutkan 

perjalanannya ke panti asuhan 

berikutnya, yaitu Panti Asuhan 

Amaliyah, yang berada di Jl.Perumnas, 

Sukaasih Subang atau belakang lapang 

Dolog Subang.

Bantuan sembako pun diserahkan 

untuk panti Amaliyah. Sebelum 

mengakhiri kunjungannya Istri para 

direksi DAHANA pun memberikan 

santunan kepada anak-anak panti. 

Nampak terlihat raut wajah sumringah 

saat mereka mendapat santunan.

Ketua Tataliwargi, Dwi Lukitasari 

menjelaskan, kegiatan yang tengah 

dilakukannya ini merupakan salah satu 

program yang telah dicanangkan oleh 

pengurus bidang Sosial & Budaya. 

“Moment yang kita ambil saat ini yaitu 

bulan April, Hari Kartini, karenanya kami 

Tataliwargi ingin berbagi,” tuturnya. 

(SYA)

merasa nyaman saat melaksanakan 

ibadah di masjid. "Semoga bantuannya 

bermanfaat," katanya kala memberikan 

sambutan.

Bantuan DAHANA untuk sarana tempat 

ibadah, rupanya tidak hanya dirasakan 

oleh masjid yang berada di Kabupaten 

Subang, dua kabupaten terdekatpun 

tidak luput dari sasaran bantuan, yakni 

Kabupaten Sumedang dan Indramayu. 

Salah satu masjid penerima bantuan 

DAHANA adalah Masjid Nurul Iman, 

yang berlokasi di Blok Walahar, Desa 

Bantar Waru, Gantar, Indramayu.   

Ujang Ramli Ketua DKM Nurul Iman, 

menuturkan bahwa hampir setiap 

tahunnya, masjid yang dipimpinnya 

selalu mendapat bantuan Dahana.

"Jelang Ramadhan tahun kemarin, 

DAHANA juga memberikan bantuan 

berupa karpet masjid, dan kali ini 

kami mendapat bantuan berupa alat 

penerangan," tutur Ujang Ramli. (Sya)

asuhan berupa bahan sembako untuk 

keperluan makan di panti, seperti 

beras, mie, telor, minyak goreng, dan 

juga membawa beberapa peralatan 

kebersihan,” terang Ketua Tataliwargi.

Tempat pertama yang dikunjungi 

adalah Panti Asuhan Al-Rasyid yang 

dikelola oleh Yayasan Al-Kautsar 

Lembang, yang beralamat di Jl. Raya 

Tanjung Wangi, Cijambe Subang. Di 

Panti ini Tataliwargi menyerahkan 

bantuan Sembako. Mohammad 

Zaenudin kepada Dfile menuturkan, 

Panti yang tengah dikelola ini 

merupakan panti asuhan khusus laki-

laki, ada sebanyak 25 orang anak yang 

diasuhnya.

“Yayasan pusatnya ada di Lembang, 

Bandung, disini cabang dan hanya 

untuk anak laki-laki, sementara untuk 

anak wanitanya di Lembang,” tutur 

Zaenudin.

Dengan adanya bantuan dan santunan 

dari Tataliwargi Dahana, Zaenudin 

sebagai pengelola merasa terbantu, 

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat 

membantu kami untuk kebutuhan 

makan sehari-hari anak-anak disini, 

terimakasih,” ucapnya.

Selesai menyerahkan bantuan sembako 

di Panti Asuhan Al-Rasyid, rombongan 

Tataliwargi melanjutkan perjalanannya 

menuju Panti Asuhan Muhammadiyah 

Bantuan yang disalurkan ke masjid, 

terang Eman, sesuai dengan 

permintaan dan kebutuhan pengurus 

masjid karena masing-masing masjid 

berbeda jenis bantuannya. 

"Bantuannya bermacam-macam, 

seperti kipas angin, cat, kulit bedug, 

lampu, keramik, pasir dan soundsystem 

serta toa," ungkap Eman. 

Bantuan DAHANA ini diserahkan 

langsung kepada pengurus masjid, 

bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan Tarhib Ramadhan di Musholla 

Kampus DAHANA pada Jumat, 3 Mei 

2019.

Y. Agus Setiawan, Senior Manager 

Legal & Komunikasi Perusahaan 

DAHANA, menuturkan, bantuan yang 

diserahkannya ini merupakan salah 

satu bentuk kepedulian DAHANA 

kepada masyarakat sekitar perusahaan, 

dimana harapannya masyarakat 

khususnya umat muslim nantinya bisa 

Tataliwargi DAHANA Kunjungi Panti Asuhan untuk Berbagi

Jelang Ramadhan, DAHANA Sebar Bantuan ke 20 Masjid

Program ini telah dicanangkan oleh pengurus Bidang Sosial & Budaya Tataliwargi Dahana, dan pelaksanaannya 

mengambil Moment Hari Kartini yang jatuh di bulan April.  Terdapat tiga panti asuhan yang dikunjungi.

Bantuan DAHANA untuk sarana tempat ibadah, rupanya tidak hanya dirasakan oleh masjid yang berada 

di Kabupaten Subang, dua kabupaten terdekatpun tidak luput dari sasaran bantuan, yakni Kabupaten 

Sumedang dan Indramayu.



Satu pcs Cheese stick harganya 

Rp.12.500, Nastar original atau coklat 

Rp. 75.000, satu kantong pie mini 

original isi 10 harganya  Rp.50.000,- 

dan satu botol Delipel Milky Juice Rp. 

7.500,- , Disini pun tersedia paket, 

dimana dalam satu goodie bag terisi 

berbagai varian kue, dengan harga 

mulai Rp.125.000 sampai Rp.200.000,-

Outlet yang juga tempat produksi 

Delipel ini berada di Jl. Sompi, Gg. 

Tahu No.06, Kelurahan Cigadung, 

Kecamatan Subang. Disini kita bisa 

melihat langsung produk yang tersedia 

dan masih fresh. Pemilik Kinanti Bakery 

,Wilma menuturkan dalam pembuatan 

Delipel ini ia tidak menggunakan bahan 

pengawet kimia itu karenanya  tidak 

heran bolu buatannya hanya  memiliki 

masa kadaluarsa 3 hari. Bahan-bahan 

yang digunakannya pun sangat 

berkualitas.  Untuk menjaga kualitas 

rasa dan aroma, nanasnya pun dipilih 

yang matang, manis, dan harum.

Jika anda tertarik membawa Delipel 

sebagai buah tangan, untuk informasi 

lebih lengkap bisa lihat di FB Delipel 

Subang, IG @Delipel.SIbang, atau 

menghubungi nomor narahubung  

081394064004. (SYA)

namun bila kita hendak ke Pantai 

Cirewang, kendaraan kita parkir didekat 

pemukiman warga Desa Pangareangan, 

Legon Kulon, dan sebelumnya akan 

merasakan akses jalan cukup ekstrim 

dan menantang. Setelah sampai di 

pemukiman kemudian kita melanjutkan 

perjalanan menggunakan perahu 

nelayan, dengan membayar Rp. 20.000 

per orang sekali jalan.

Membutuhkan waktu sekitar 10 menit 

untuk perjalanan naik perahu menuju 

pantai, dan selama di perjalanan 

kita bakal disuguhi pemandangan 

lebatnya hutan mangrove. Setelah 

tiba di tepi pantai, kita akan disuguhi 

pemandangan pantai yang cukup 

eksotis. Karena keindahannya juga 

pantai ini sangat sering digunakan 

wisatawan untuk melakukan foto 

prawedding atau para wisatawan yang 

ingin mendapat foto eksotis untuk 

eksis di media sosial. (SYA)

uah nanas merupakan 

salah satu hasil komuditas 

pertanian di Kabupaten 

Subang. Buah nanas pun 

menjadi salah satu icon Kabupaten 

Subang. Seakan sudah menjadi trend 

bagi wisatawan yang datang ke 

Subang, terasa kurang lengkap bila 

datang ke Subang tidak mencicipi buah 

nanas, atau pulang membawa nanas.

Bahkan beberapa perusahaan di 

Subang, salah satunya PT DAHANA 

(Persero) bila kedatangan tamu 

kehormatan, senantiasa menyiapkan 

buah nanas sebagai buah tangan para 

tamunya. Namun ternyata tidak saja 

nanas yang bisa menjadi oleh-oleh khas 

Subang. Berbagai makanan olahan dari 

buah nanas pun bisa menjadi alternatif 

untuk memuliakan tamu.

Banyak berbagai macam makanan 

olahan nanas seperti wajit, sirop, juice, 

dodol, keripik dan kerupuk nanas. 

Namun saat ini makanan olahan nanas 

yang tengah trend di Kabupaten 

Subang diantaranya adalah kue dengan 

brand merek Delipel Cake. 

abupaten Subang merupakan 

salah satu kabupaten yang 

memiliki destinasi wisata 

yang cukup beragam, mulai dari 

destinasi wisata alam air terjun dan 

penggunungan, juga memiliki destinasi 

wisata alam pantai.

Destinasi pantai di Kabupaten 

Subang berada di wilayah Pantai 

Utara (Pantura), tepatnya di wilayah 

Pamanukan. Ada dua pantai yang 

saat ini menjadi daya tarik wisatawan 

berkunjung ke Pantura Subang, 

yaitu Pantai Pondok Bali dan Pantai 

Cirewang.

Pantai Pondok Bali berlokasi di Desa 

Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, 

Subang. Pantai ini pada tahun 80-90an 

menjadi salah satu primadona wisata 

di Kabupaten Subang. Namun setelah 

terjadi abrasi air laut, dan mengikis area 

pantai,  Pondok Bali pernah sempat 

sepi.

Kini, setelah beberapa tahun berbenah, 

Pondok Bali kembali ramai dikunjungi 

wisatawan. Akses jalan menuju tempat 

wisata pun cukup nyaman. Untuk 

berwisata ke Pondok Bali, kita hanya 

perlu membayar tiket Rp.15.000 untuk 

dewasa. Sedangkan anak-anak hanya 

sekitar Rp.5000. dan tiket masuk 

kendaran mobil Rp. 10.000,- sedangkan 

kendaraan motor Rp. 5000,-

Berwisata ke Pondok Bali, tentunya kita 

akan merasakan sensasi angin laut dan 

berenang di pesisir laut Pantura. Atau 

Buah nanas khas Subang ini diolah 

menjadi produk makanan kekinian. 

Nanas di dapur Kinanti Bakery diolah 

menjadi berbagai jenis makanan kue, 

seperti bolu, nastar, pie, cupcake, 

cheese stick, pastry serta juice. Soal 

rasa, tentunya seperti namanya Delipel, 

singkatan  dari kalimat ‘Delicious 

Penapplel’.

Kue bolu atau Delipel Cake terdapat 

berbagai jenis varian rasa, seperti 

coklat, keju, almond dan bery, serta 

juga tersedia toping mix keempat rasa 

tersebut. Untuk bisa menikmati Delipel 

Cake ini  jika kita  membeli langsung di 

outletnya harganya hanya Rp.35.000,- 

jika ingin menikmati pemandangan 

Pantai Pamanukan yang berdekatan 

dengan kawasan hutan mangrove, kita 

bisa menyewa perahu nelayan. Dengan 

menaiki perahu, kita akan diajak melihat 

hutan mangrove dan sensasi ombak 

laut Jawa. Untuk menikmati lepas 

pantai Pantura ini kita hanya cukup 

membayar Rp. 15.000 atau Rp.20.000,-  

per orang.

Atau jika pun kita menginginkan 

merasakan sensasi pantai yang 

dipenuhi pepohonan kita bisa 

mengunjungi sebuah pantai lain yang 

berdekatan dengan Pondok Bali, yaitu 

Pantai Cirewang.  Pantai ini terbilang 

cukup privasi karena sangat jarang 

didatangi wisatawan seperti Pondok 

Bali. Pasalnya untuk bisa menikmati 

keindahan pantai Cirewang kita perlu 

menggunakan perahu nelayan.

Jika ke pantai Pondok Bali, kendaraan 

kita bisa langsung parkir di area pantai,  

Oleh-Oleh Khas Subang yang Kekinian

Selusur Pesisir Pantai Pantura SubangMakanan Olahan Buah Nanas Khas Subang
Pantai Pondok Bali dan Pantai Cirewang

B

K

Destinasi pantai di Kabupaten Subang berada di wilayah Pantai Utara (Pantura), 

tepatnya di wilayah Pamanukan.

20 21D File Edisi 93 Mei 2019 D File Edisi 93 Mei 2019

SantaiI



22 23D File Edisi 93 Mei 2019 D File Edisi 93 Mei 2019

Inspirasi Pojok Milenial

ulan Ramadhan menjadi 

momentum untuk 

meningkatkan amal 

kebaikan.  Selain melakukan 

ibadah puasa, Ramadhan juga menjadi 

bulan untuk saling berbagi dan peduli. 

Tidak sedikit orang memberikan 

bantuan kepada mereka yang kurang 

beruntung di bulan ini.

Berlomba-lomba dalam kebaikan ini 

seperti halnya yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang tergabung 

dalam Komunitas Biker (Kombi) 

DAHANA.   Beranggotakan karyawan 

PT DAHANA (Persero), Ramadhan 

kali ini Kombi juga tergerak untuk 

melakukan bakti sosial, berbagi peduli 

masjid dan anak-anak yatim.

Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan 

pada 15 Mei 2019  disalah satu Mushola 

Kampung Ranca Seeul, Desa Majasari, 

Kecamatan Cibogo, Subang.  Menjelang 

magrib, belasan anggota Kombi 

egitulah pendapat 

yang  diungkapkan oleh 

perempuan pertama di PT 

DAHANA (Persero) yang 

bertugas mengurus soal Information 

Technology (IT). Ia adalah Novian 

Tiandini, gadis kelahiran Bangkalan, 

Madura, yang  baru beberapa bulan 

ini telah diangkat menjadi Karyawan 

DAHANA, dimana sebelumnya selama 

1 tahun telah mengikuti program 

Management Trainee (MT).

Gadis yang biasa disapa Dini kini 

mendapat tugas mengurus soal IT 

B

B Ketua KOMBI DAHANA, Yan Rendy 

Putra Sebayang menuturkan kegiatan 

bakti sosial yang tengah dilakukannya 

ini merupakan bentuk rasa syukur atas 

semua rezeki yang telah Tuhan berikan 

kepada karyawan DAHANA.

“Sekarang bulan Suci, moment ini 

kami jadikan kesempatan untuk saling 

berbagi, dimana para anggota Kombi 

memberikan sebagian rezekinya, 

dikumpulkan, dan diberikan untuk 

membantu masjid dan santunan 

anak yatim. Dan Almhamdulillah bisa 

terlaksana,” terangnya.

Dengan terlaksananya kegiatan 

bakti sosial Ramadhan ini, Rendi pun 

menuturkan bahwa dirinya serta 

anggotanya ingin menggambarkan 

bahwa anak-anak motor itu tidak 

identik dengan hal atau kegiatan 

negatif. Karenanya kegiatan-kegiatan 

positif itu harus ditunjukan untuk 

merubah image buruk komunitas 

motor.

Semua hal positif itu terang Rendi 

bermula dari ide-ide positif yang 

muncul saat kegiatan kopdar, “Banyak 

ide positif yang keluar dari diskusi 

dengan para anggota, bahkan kadang 

ide itu tidak terduga munculnya dari 

siapa saja, tinggal bagaimana kitanya 

saja untuk bisa menjalankan ide 

tersebut,” imbuhnya.

menjadi departemen sendiri atau 

setidaknya ada sekitar tiga sampai 

empat orang dalam satu unit. Dimana 

masing-masing memiliki bidang 

penguasaannya, ada  programmer, 

jaringan, analyst dan manajemen 

Sistem Informasi seperti Tata Kelola TI.

“Sedangkan disini (DAHANA) semua 

itu dihandle oleh satu orang, sebelum 

ada saya. Dan ini menjadi tantangan 

sekaligus motivasi tersendiri bagi saya,” 

ujar Dini yang kini menjabat sebagai 

Staff Sistem Informasi DAHANA.

Bertugas membidangi IT DAHANA, 

memiliki tantangan tersendiri, gadis 

ayu berkerudung ini harus memiliki 

kemampuan ‘serba bisa’. Meski ia 

membidangi Sistem Informasi, harus 

banyak belajar untuk melakukan 

maintenance.

“Semua hal saya pelajari, bahkan saya 

harus memperbaiki printer, mesin 

fotocopy yang eror, kabel LAN yang 

tidak bisa nyambung, File email yang 

corrupt harus dikembalikan, dan lain 

sebagainya. Dimana hal tersebut 

sebelumnya belum pernah saya 

lakukan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Dini akan merasa 

bahagia bila tantangan yang 

dihadapinya bisa dituntaskan, 

ini akan berkesan baginya. “Saat 

membantu memberi pelayanan IT, 

padahal saya sebelumnya belum 

pernah mencobanya, namun bisa 

menyelesaikannya, hal ini menjadi 

paling berkesan, dan banyak hal yang 

akhirnya dapat dipelajari,” terangnya 

sumringah. (SYA)

DAHANA ini telah tiba di Mushola 

Al-Amin, berjumpa dengan puluhan 

jamaah dan menggelar buka puasa 

bersama.

Bersamaan dengan buka puasa 

Bersama tersebut, Kombi DAHANA 

menyerahkan bantuan sosial untuk 

masjid dan santunan untuk belasan 

anak yatim.  Ustadz Bibin pengurus 

Mushola Al – Amin menyampaikan 

rasa syukur dan terimakasihnya, atas 

bantuan yang diberikan oleh Kombi 

DAHANA, terlebih telah ikut serta 

menyantuni anak yatim yang berada 

dilingkungan Mushola Al-Amin.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima 

kasih kepada Kombi DAHANA yang 

telah turut memperhatikan mushola 

kami dan anak yatim dilingkungan ini, 

semoga menjadi amal ibadah dengan 

pahala berlipat ganda,” ucap Bibin 

mendoakan.

di DAHANA. Sebagai lulusan ITS 

jurusan Sistem Informasi, merasa tepat 

mendapat tugas di bidang IT. Namun 

ia sebelumnya merasa kaget, jika IT 

DAHANA hanya dipegang oleh satu 

orang saja.

“Diawal saya agak kaget mengetahui 

perusahaan BUMN sebesar DAHANA 

memiliki orang IT hanya  satu orang 

saja,” ungkap gadis yang hobi bermain 

piano dan membaca novel.

Menurutnya, jika melihat beberapa 

perusahaan lain, IT-nya sudah 

Ramadan Berkah

Kombi DAHANA Santuni Anak Yatim dan Bantu Musholla

Novian Tiandini, Staff Sistem Informasi

IT Wanita Pertama DAHANA

Bakti sosial yang dilakukan KOMBI DAHANA rupanya tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja, ternyata 

sebelumnya kegiatan touring yang digelarnya pun senantiasa menyisipkan agenda kegiatan bakti sosial.

“Menurut saya IT di Dahana memang masih sangat butuh untuk terus bekembang dan mencapai visi untuk mendukung 

proses bisnis perusahaan, tentunya dengan sumber daya yang memenuhi. Karena IT tidak dapat berkembang sendiri, 

berinovasi sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak terutama manajemen”



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.


