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Daftar Isi

Namun, keberhasilan atau apresiasi 

yang DAHANA dapatkan hari ini akan 

terus diuji di hari-hari depan. Dalam 

sambutannya, Rhenald Kasali juga 

menyampaikan perusahaan sekarang 

berada di era digital, dimana sistem 

cloud, big data, dan internet of thing 

menjadi kunci atas bertahannya suatu 

perusahaan. Tiga penanda revolusi 

industri 4.0 mampu mengubah produk, 

strategi perusahaan, hingga cara 

perusahaan mengorkestrasi industrinya. 

“Media digital ini mesti ditransformasi 

oleh peserta.  Branding dan marketing 

merupakan satu kesatuan strategi yang 

tak bisa dipisahkan.  Selain itu, agar 

perusahaan mampu mengorkestrasi 

pasar, perusahaan harus melibatkan 

generasi milenial yang memiliki sikap 

mental, dan ide bisnis model yang 

berbeda dengan angkatan lama,” 

paparnya.

Selain mendapat penghargaan, Tim 

Humas DAHANA membuat stand di 

Lobby Ballroom Hotel Ritz Calton, 

menyajikan beragam produk DAHANA 

baik bahan peledak ataupun jasa-

jasa yang dijual DAHANA kepada 

konsumen. (yz)

UMN Track selama ini 

berkiprah sebagai media 

dengan prinsip positive 

journalism, dengan tujuan 

memberi ruang apresiasi kepada insan 

BUMN yang selama ini hanya dilihat 

sebelah mata oleh banyak mata. 

Membawa tema Beyond Inovation, 

Marketing, and Branding, BUMN Track 

membuka mata kita semua bahwa 

BUMN yang selama ini dilihat selalu 

sisi-sisi buruk seperti korupsi, bangkrut, 

penyelamatan melalui Penyertaan 

Modal Negara, dan beragam masalah 

lainnya.

Menurut Rhenald Kasali, sebagai 

ketua Dewan Juri BUMN Branding 

and Marketing Award 2019, mengelola 

BUMN merupakan sesuatu yang tidak 

mudah. Orang seringkali menganggap 

mengelola BUMN itu dengan modal 

yang sudah ada dan berjumlah banyak, 

pasar yang sudah terbuka, dan SDM 

siap. Nyatanya selama penjurian, dia 

menemukan semua keberhasilan BUMN 

karena usaha dan fokus para insan 

yang bekerja di dalamnya.

Seperti apa yang telah dilakukan oleh 

DAHANA dalam waktu yang cukup 

panjang, perusahaan plat merah 

yang bergerak di Industri bahan 

peledak itu mesti berhadapan dengan 

berbagai macam krisis bahkan sampai 

pencabutan izin usaha, namun semua 

itu tak membuat surut.  Transformasi 

dan inovasi, serta fokus menjadi kunci 

bagi kemajuan perusahaan dan resep 

mendapat banyak penghargaan seperti 

dua piala yang diraih hari ini.

“Bukti kita kerja keras, seluruh tim 

DAHANA khususnya marketing sangat 

diapresiasi BUMN Track, kita harus 

fokus pada apa yang kita rencanakan, 

strategi marketing kita perlu terus 

dikawal dan dievaluasi setiap bulannya.  

Seperti yang saya sampaikan 

kepada juri BUMN Track, DAHANA 

menginginkan 25 persen market share 

di pertambangan umum dalam negeri 

sekaligus perluasan di pasar global,” 

ungkap Bambang Agung, Direktur 

Operasi PT DAHANA (Persero) disela-

sela penyerahan awarding di Ballroom 

Hotel Ritz Calton, Jakarta, 5 November 

2019.

Penjurian di BUMN Track yang terdiri 

dari akademisi, profesional, dan 

pakar branding memberi penilaian 

kepada 92 BUMN dan anak BUMN. 

Dari 92 perusahaan hanya 77 saja 

yang lolos dan lanjut pada pemberian 

penghargaan, termasuk DAHANA 

yang berhasil menyabet penghargaan 

“International Sales & Marketing 

kategori Corporate Marketing BUMN 

Bidang Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, dan Media” serta “CMO 

Marketing Leadership kategori CMO 

BUMN Bidang Usaha Pertambangan, 

Industri Strategis, dan Media” yang 

disematkan ke Direktur Operasi 

Bambang Agung.

Menuju akhir tahun DAHANA kembali meraih penghargaan. Dua apresiasi dari 
Majalah BUMN Track bekerjasama dengan Arrbey Consulting disabet DAHANA 
pada acara BUMN Branding and Marketing Award 2019.
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Dawagel memiliki kelebihan untuk mengganti 

Anfo dengan density bisa di bawah Anfo dan 

dengan VOD lebih diatas Anfo dan sangat 

cocok untuk jenis tambang dengan batuan 

berongga di industri semen.
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DAHANA memiliki sektor usaha di bidang 

pertambangan umum, kuari dan konstruksi,

minyak dan gas serta pertahanan.

16 DAHANA Tawarkan Layanan
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat 

utama sistem senjata ( Alutsista ) yang saat 

ini Indonesia masih bertumpu pada pasokan 

produk luar negeri, Balitbang Kemhan RI 

bekerja sama dengan PT DAHANA (Persero) 

telah melaksanakan kegiatan pengembangan 

Prototipe Kendaraan Peluncur Roket R-Han 

122B tahap II-II.

10 Sukses, Uji Dinamis Prototipe Kendaraan 
Peluncur Roket R-HAN 122B

TAMAN CANDA kembali menghadirkan 

acara asik untuk anak-anak. Bertajuk 

“NGULIK”, pengelola mengadakan acara 

mewarnai dan games untuk anak-anak 

PAUD yang berada di sekitar lingkungan PT

DAHANA (Persero).

23 TAMAN CANDA DAHANA Bikin 
NGUMPUL ASIK

BUMN Branding and Marketing Award 2019, 
DAHANA Sabet Dua Penghargaan

(ketiga dari kiri) Bambang Agung, Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 
bersama para pemenang.
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Laporan Utama

agar pertahanan Indonesia kuat dan 

bersaing dengan negara lain adalah 

memajukan industri pertahanan 

nasional.  Indonesia sendiri sudah 

memiliki bermacam perusahaan 

yang bergerak di Industri pertahanan 

dan telah memproduksi kebutuhan 

pertahanan Republik Indonesia. Hal 

ini pun turut diakui oleh mantan 

Komandan Jenderal Kopassus itu.

Pada pertemuan tersebut, Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) Budi 

Antono diberi kesempatan untuk 

memaparkan profil DAHANA di 

hadapan Menhan dan jajarannya. Budi 

menjelaskan perjalanan DAHANA 

dimulai sejak Proyek Menang yang 

dicanangkan oleh AURI, kini TNI AU 

dalam pembuatan dinamit untuk 

keperluan militer dan pertambangan, 

hingga dua proyek prestisius DAHANA 

yakni pembangunan Pabrik Amonium 

Nitrat dan Propelan.

enteri Pertahanan RI 

Prabowo Subianto 

didampingi oleh Wahyu 

Sakti Trenggono 

(Wamenhan), Laksamana Madya 

TNI Agus Setiadji (Sekjen Kemhan), 

beserta jajaran pejabat Kementerian 

Pertahanan mengunjungi PT PINDAD 

(Persero) dan bertemu dengan pejabat 

"Setelah saya cek dan berkeliling, 

Indonesia ternyata sudah mampu 

membuat dan mengembangkan 

industri pertahanan. Oleh karena itu, 

saya ingin bangsa ini harus berdiri 

sendiri dalam memproduksi alat dan 

senjata pertahanan, bahkan prajurit 

TNI kita mampu menjuarai lomba 

menembak tingkat Internasional 

dengan menggunakan senjata buatan 

dalam negeri.  Itu menandakan bahwa 

teknologi industri pertahanan kita 

tidak kalah dengan negara lain,” ujar 

Prabowo.

perusahaan plat merah yang tergabung 

dalam Kluster National Defense and 

Hightechnology Industries (NDHI) pada 

Rabu, 6 Nopember 2019.

Dalam sambutannya, Prabowo 

menginginkan agar pertahanan 

Indonesia tidak dianggap remeh oleh 

negara-negara lain, salah satu cara 

BUMN Kluster NDHI terdiri dari PT 

PINDAD (Persero), PT DAHANA 

(Persero), PT Len Industri (Persero), PT 

DIRGANTARA INDONESIA (Persero), 

PT INTI (Persero), dan PT INUKI 

(Persero). Saat pertemuan Menhan 

Prabowo sempat mencoba beberapa 

produk PINDAD seperti Kendaraan 

Taktis bernama Komodo. Menhan 

pun berharap perusahaan plat merah 

dapat mengurangi ketergantungan 

Indonesia kepada Alat Utama Sistem 

Persenjataan (Alutsista) impor.

Bisikan Menhan untuk DAHANA

M
Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono saat menerima 
kunjungan Menhan RI Prabowo Subiyanto di PT Pindad (Persero).
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bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim 

sudah sampai pada tahap pengerjaan, 

dimana tender pembangunan pabrik 

dimenangkan oleh konsorsium PT 

Wijaya Karya (Persero) – Sedin 

Engineering Co. Ltd. Dengan nilai 

investasi Rp. 1,1 Triliyun. Rencananya 

pembangunan pabrik akan memakan 

waktu selama 30 bulan.

amanah dari Menhan Prabowo kepada 

DAHANA.

“Kembangkan terus bahan peledak 

pertahanan,” bisik Prabowo kepada 

Dirut DAHANA Budi Antono. (yz)

Sejalan dengan visi kemandirian 

Alutsista Presiden dan Menteri 

Pertahanan, proyek pembangunan 

Amonium Nitrat akan segera 

dilaksanakan, dimana bahan dasar bagi 

produksi bahan peledak tersebut saat 

ini masih bergantung pada impor dari 

perusahaan asing atau swasta dalam 

Sementara itu, pembangunan Pabrik 

Propelan sudah melewati tahap 

kajian dan kini sedang dalam tahap 

pencarian dana dalam negeri, karena 

pabrik bahan baku peluru tersebut 

akan memakan biaya sekitar Rp. 2,3 

Triliyun. Presiden Joko Widodo sendiri 

dikabarkan telah menyetujui proyek ini.

negeri. Padahal keberadaannya sangat 

menentukan pertahanan Indonesia. 

Demikian pula dengan pentingnya 

kehadiran Pabrik Propelan yang 

menjadi bahan baku bagi peluru.

Untuk pembangunan Pabrik Amonium 

Nitrat, PT DAHANA (Persero) yang 

Selain itu, PT DAHANA (Persero) yang 

telah berpengalaman selama 53 tahun 

di industri bahan peledak ini juga 

memproduksi beragam kebutuhan 

militer Indonesia, seperti bom untuk 

pesawat Sukhoi, Roket, Kendaraan 

Peluncur Roket hingga bahan peledak 

militer lainnya. Hal itu pun menjadi 

Menhan RI Prabowo Subiyanto berfoto bersama jajaran Kemhan RI, 
Kementerian BUMN dan Direksi NDHI.

Menhan RI Prabowo Subiyanto meninjau fasilitas PT Pindad (Persero)



Ahli Pertambangan (PERHAPI) 

ke-XXVIII di Hotel Aruna Senggigi 

Lombok, Nusa Tenggara Barat, 29 - 31 

Oktober 2019 lalu.  

Pada tahun 2019 ini, PERHAPI 

membawa tema "Pengelolaan 

Pertambangan Indonesia dalam Era 

Industri 4.0", acara ini diharapkan 

oleh Ketua Umum PERHAPI Rizal 

Kasil dapat mendorong pemakaian 

digitalisasi dan teknologi informasi 

sebagai sarana peningkatan kualitas 

pengelolaan industri pertambangan.

"Mulai dari performa safety, lingkungan, 

dan CSR. Karena hal-hal itulah 

yang selama ini menjadi indikator 

penting keberhasilan pengelolaan 

pertambangan,” ungkap Rizal.

Acara yang diselenggarakan tiga hari 

tersebut memiliki jadwal yang sangat 

padat, pada hari pertama peserta 

mengikuti agenda PERHAPI Goes to 

Campus untuk membuat kelas Working 

Group Metalurgi dan Bidang Kebijakan 

Pengolahan dan Pemurnian. Pada  hari 

kedua diadakan berbagai workshop, 

rapat dan kegiatan field trip.

Kemudian acara dibuka pada hari 

ketiga, yang diresmikan oleh Ir. 

Bambang Gatot Ariyono, MM, DESS., 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Kementerian ESDM. Pada sambutannya 

Bambang menyatakan agar anggota 

PERHAPI menjadi garda terdepan 

dalam mengkampanyekan nilai-nilai 

positif dari pertambangan, apalagi 

PERHAPI merupakan mitra strategis 

pemerintah yang terdekat.

Setelah pembukaan secara resmi, 

anggota PERHAPI yang makalahnya 

terpilih untuk dipaparkan pada agenda 

diskusi panel, Teja Sukmara Senior 

Manager Operasi Divisi Tambang 

Umum 1 PT DAHANA (Persero) dan 

Thomas Adiputra, PJO Site Semen 
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Kabar dari SITE

“Produk Dawagel memiliki kelebihan 

untuk mengganti Anfo dengan density 

bisa dibawah Anfo dan dengan VOD 

lebih diatas Anfo.  Jenis bahan peledak 

ini juga sangat cocok untuk jenis 

tambang dengan batuan berongga 

di industri semen,” ungkap Bambang 

Agung.  

Produk Dawagel tersebut telah 

diperkenalkan juga kepada peserta 

Temu Profesi Tahunan Perhimpunan 

Bor dengan kondisi material berongga 

(Cavity) sehingga sangat cocok dipakai 

di daerah batuan Limestone (kapur 

untuk Industri Semen),” terang Teja.

Sementara itu, Direktur Operasi 

PT DAHANA (Persero) Bambang 

Agung mengatakan bahwa Perhapi 

merupakan asosiasi ahli pertambangan 

Indonesia, dengan DAHANA ikut serta 

dalam seminar tahunan dan sekaligus 

mengirimkan tulisan berkaitan 

hasil Inovasi produk Dawagel, akan 

memberikan nilai positif sebagai 

perusahaan yang selalu berinovasi 

guna meningkatkan daya saingnya.

“Sekaligus juga di pertemuan tahunan 

tersebut digunakan Dahana sebagai 

ajang promosi atas produk Dawagel 

kepada para konsumen maupun calon 

konsumen yang juga sebagian besar 

merupakan anggota Perhapi,” tutur 

Bambang Agung. (yz)

usat Bahan Berenergi Tinggi 

PT DAHANA (Persero) 

kembali melahirkan produk 

bahan peledak jenis baru.   

DAHANA memperkenalkan produk 

baru hasil rekayasa Energetic Material 

Center dan Divisi Operasi DAHANA 

dengan nama DAHANA Water Gel 

(Dawagel).    Hal tersebut seperti 

diungkap oleh Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung 

(25/11).  

Dawagel merupakan nama dagang 

(brand) produk Dahana untuk bahan 

peledak watergel dengan bentuk bulk 

explosives.  Saat ini Dawagel sudah 

dipakai (dibeli) oleh konsumen Industri 

Semen di daerah Sulawesi Selatan.  

Dalam aplikasinya, Produk Dawagel 

menggunakan Mobile Manufacturing 

Truck (MMT) Dahana yang mampu 

memproduksi bahan peledak Bulk 

Explosives, Dabex, Dawagel dan Anfo.

Tonasa, menyampaikan makalahnya 

yang berjudul Rekayasa Bahan 

Peledak Pada Struktur Kompleks di 

Litologi Limestone untuk Optimalisasi 

Performance dalam Upaya Menurunkan 

Biaya Pertambangan.

Teja pun menjelaskan produk baru 

DAHANA bernama Dawagel.  Produk 

ini merupakan bahan peledak fasa 

cair yang memiliki karakter khusus 

untuk dibatuan yang memiliki struktur 

kompleks. Dengan teknologi yang 

terkandung dalam produk Dawagel, 

pengusaha tambang yang lokasinya 

berada pada bebatuan dengan 

struktur kompleks dapat meningkatkan 

produktivitas sekaligus meminimalisir 

biaya produksi. 

“Produk Dawagel sangat bermanfaat 

untuk mengganti Anfo dengan density 

bisa dibawah Anfo dan dengan VOD 

lebih diatas Anfo.  Selain itu, produk 

ini dapat mengatasi kondisi Lubang 

Produk Bahan Peledak Baru Dahana, DAWAGEL

P

Dawagel memiliki kelebihan untuk mengganti Anfo dengan density bisa di bawah Anfo dan dengan VOD lebih 

diatas Anfo dan sangat cocok untuk jenis tambang dengan batuan berongga di industri semen.

Aplikasi DAWAGEL di tambang semen menggunakan 
Mobile Manufacturing Truck (MMT)

Bentuk bahan peledak DAWAGEL



“Terimakasih kepada pihak Balitbang 

Kemhan RI yang telah mempercayakan 

pekerjaan ini kepada kami, sehingga 

kami bisa berusaha memberikan hasil 

yang optimal dan kami siap apabila di 

kemudian hari ada pengembangan-

pengembangan baik produk 

pengembangan peluncur roket kembali 

maupun program pengembangan 

lainnya,” ungkap Benny Gunawan. 

Dalam rilis berita Kementerian 

Pertahanan disebutkan, Kendaraan 

Peluncur Roket R-Han 122B adalah 

Kendaraan peluncur roket laras banyak 

(multiple rocket launcher system – 

MRLS) buatan dalam negeri karya 

anak bangsa. Diharapkan proses 

peluncuran roket secara otomatis 

mampu dieksekusi lebih cepat. 

Mekanisme pengisian roket ke peluncur 

didesain sedemikian rupa supaya 

dicapai waktu operasi yang lebih 

singkat. Sistem peluncur menggunakan 

Programmable Logic Controller (PLC) 

WAGO 750-8206/040-000 XTR 

sebagai pengontrol utama yang dapat 

diprogram untuk menyimpan rangkaian 

instruksi yang menjalankan fungsi-

fungsi spesifik seperti: logika, sekuen, 

timing, counting, dan aritmatika. 
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Liputan

pengamatan dan perekaman 

data performansi kendaraan saat 

penembakan Roket R-Han 122B,” 

terang Arif. 

 

Arif juga menambahkan, metode yang 

digunakan adalah metode pengamatan 

pada mata uji, kelancaran kerja dan 

perfomance  kendaraan dengan teknik 

pelaksanaan menggunakan uji sistem 

dan uji terbang roket sebanyak 4 unit 

roket dengan pencatatan untuk validasi 

kemampuan dan kehandalan terhadap 

spesifikasi desain sistem.  

 

Keberhasilan ini tentunya menjadi 

catatan manis untuk team 

pengembangan Dahana dalam 

mengembangkan project militer 

berikutnya.  Hal ini seperti diungkap 

oleh Shahibudin Ma’ruf, Manager 

Rekayasa & Pengembangan Handak 

Militer PT DAHANA (Persero). 

“Tentunya ini memotivasi team kami 

untuk terus berinovasi dalam project-

project berikutnya,” tekad Ma’ruf.

Pengembangan Kendaraan Peluncur 

Roket R-Han 122B ini adalah untuk 

menghasilkan kendaraan peluncur 

yang dapat berfungsi dengan baik 

dan stabil sesuai spesifikasi yang 

diharapkan tanpa adanya kesalahan 

dan kerusakan baik saat endurance 

maupun penembakan. Disamping 

itu diharapkan sistem otomatisasi 

dan manual dapat dioperasikan oleh 

operator sesuai prosedur dan operasi 

penembakan yang dikehendaki. 

Prototipe peluncur roket ini dibuat 

dalam rangka memenuhi kebutuhan 

akan kendaraan peluncur roket R-Han 

122B sebagai dukungan dalam program 

pengembangan Roket Nasional. 

 

Ditemui disela sela kegiatan 

pelaksanaan uji dinamis Prototipe 

Kendaraan Peluncur Roket R-Han 

122B, Arif Hidayat, Manager  Hubungan 

Pelanggan Divisi MIGAS Sektor Militer 

menjelaskan tujuan dilaksanakannya uji 

dinamis Prototipe Kendaraan Peluncur 

Roket R-Han 122B.   

 

“Uji dinamis ini untuk memvalidasi 

desain Prototipe Kendaraan Peluncur 

Roket R-Han 122B setelah dilakukan 

perbaikan dengan melakukan 

elaksanaan uji dinamis 

Prototipe Kendaraan 

Peluncur Roket R-Han 122B 

dilaksanakan di Balai Uji 

Peluncuran Roket LAPAN, Garut  pada 

14 November 2019 dan disaksikan 

oleh Staf Ahli bidang Politik Kemhan 

Laksda TNI Ir. A. Budiharja Raden, Ses 

Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah 

Sani, Kapuslitbang Alpalhan Balitbang 

Kemhan Brigjen TNI Rosidin, M.Si 

(Han), M.Sc., Kapuslitbang Iptekhan 

Balitbang Kemhan Marsma TNI 

Bambang Wijanarko, S.E.,S.T.,M.Si.(Han), 

P
yang diwakili oleh Kepala EMC Benny 

Gunawan dan sambutan dari Balitbang 

Kemhan yang diwakili oleh Ses 

Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah 

Sani, kemudian sambutan dari Staff 

Ahli Bidang Politik Kemhan  Laksda TNI 

Ir. A. Budiharja Raden. 

 

Dalam sambutanya, Benny gunawan 

menyatakan bahwa DAHANA 

siap untuk selalu terlibat dalam 

pengembangan pengembangan 

produk militer. 

 

Kabag Datin Set Balitbang Kemhan 

Kolonel Inf Fatih El Amin, S.IP., M.Si., 

Kabid Matra Darat Puslitbang Alpalhan 

Balitbang Kemhan Kolonel Kolonel Kav 

R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos., para 

pejabat di lingkungan Kemhan, PT. 

Dahana (Persero), PT. Pindad, LAPAN 

, PT DI serta tim uji dinamis Prototipe 

Kendaraan Peluncur Roket R-Han 122B 

Tahap II-II. 

Pelaksanaan uji dinamis Prototipe 

Kendaraan Peluncur Roket R-Han 

122B diawali dengan sambutan dari 

perwakilan PT DAHANA (Persero) 

Sukses, Uji Dinamis Prototipe Kendaraan Peluncur

Roket R-HAN 122B

Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata ( Alutsista ) yang saat ini Indonesia masih bertumpu pada 

pasokan produk luar negeri, Balitbang Kemhan RI bekerja sama dengan PT DAHANA (Persero) telah melaksanakan 

kegiatan pengembangan Prototipe Kendaraan Peluncur Roket R-Han 122B tahap II-II.

Peluncuran Roket dari kendaraan peluncur RHAN 122B

Team uji dinamis kendaraan peluncur RHAN 122B
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Liputan

melakukan proyek inovasi dari inovasi 

produk-produk bahan peledak, hingga 

inovasi pelayanan. Semua akhirnya 

terjawab dengan semakin majunya 

perusahaan. Masih banyak lagi cerita, 

catatan prestasi, dan cara-cara lain 

DAHANA untuk merebut pasar global.

Untuk itu, Seperti kata Bapak Republik 

Indonesia Ir Soekarno, Jasmerah 

(Jangan sekali-kali meninggalkan 

sejarah). DAHANA merekam 

perjalanannya pada Buku Putih 

DAHANA.

From Nothing to be Something, 

menjadi judul Buku Putih DAHANA 

yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. 

Buku ini menyimpan banyak kisah 

DAHANA sejak awal mula pendirian 

pada proyek menang, momen 

kemunduran perusahaan beserta 

strategi-strategi jalan keluar dari 

kondisi itu. Buku ini ditulis dengan 

sangat sederhana dan mampu dibaca 

secara mudah.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh 

para insan BUMN yang perusahaannya 

sedang merugi, pegiat industri, 

stakeholder DAHANA, hingga 

masyarakat biasa yang ingin 

mendapatkan inspirasi untuk maju. 

Selain itu, Buku putih DAHANA 

menyimpan strategi yang komprehensif 

untuk mampu menjadi perusahaan 

yang sustainable dalam persaingan 

di masa yang akan datang. Mau tau 

caranya? Buku ini bisa didapatkan 

dengan harga 120.000 Rupiah 

melalui Kunti Suharti (Balai Pustaka) 

0812 – 9510 - 1577, atau Irma Oktavia 

(DAHANA) 0822 - 1466 – 3260.

“Kami ingin memperkenalkan kepada 

dunia, Indonesia saat ini telah memiliki 

industri bahan peledak komersial dan 

militer yang sudah maju,” ungkap Asep.

Dengan membawa mock up Mobile 

Manufacturing Truck, dummy bahan 

peledak serta marketing tools DAHAN, 

Asep berharap, kedepan DAHANA 

mampu lebih banyak mengekspor 

produk komersial dan militernya ke 

pasar global. Hal ini patut diapresiasi 

oleh segenap anak bangsa, selain 

alutsista seperti senjata, panser, tank. 

Indonesia kini turut mewarnai pasar 

militer dunia dengan bahan peledak 

karya anak bangsa. (yz)

tahun sudah DAHANA 

berdiri sebagai 

perusahaan plat merah 

yang bergerak di 

industri bahan peledak.  Ada banyak 

hal yang membersamai DAHANA 

sejak kelahirannya dari sebagai pabrik 

dinamit untuk kepentingan TNI AU 

hingga kini menjadi BUMN yang 

mandiri dan mampu menjadi kiblat 

bahan peledak nasional atau bahkan di 

kawasan Asia Tenggara.

Sebagai sebuah perusahaan, DAHANA 

pernah berada dalam titik nadirnya 

yang membuat perusahaan dicabut 

izin karena tragedi peledakan pada 

tahun 1976, dan pencabutan monopoli 

tahun 1994 tidak membuat perusahaan 

mati, meski tidak pernah menerima 

Penyertaan Modal Negara (PMN). 

PT DAHANA (Persero) sanggup 

bertahan menerjang badai bahkan alam rangka memperluas 

pasar bahan peledak di 

bidang militer, PT DAHANA 

(Persero) yang tergabung 

dalam BUMN kluster National Defense 

and Hightechnology Industries (NDHI) 

mengikuti kegiatan Defense & Security 

2019, yang diselenggarakan sejak 18 

hingga 21 November 2019, di Bangkok, 

Thailand.

Acara yang dihadiri oleh Menteri 

Pertahanan RI Prabowo Subianto 

bersama dengan para Menteri 

Pertahanan negara-negara lain ini 

menjadi ajang bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang militer untuk 

unjuk gigi dan menawarkan kepada 

dunia tentang kemajuan teknologi 

setiap negara. Tak terkecuali bagi PT 

DAHANA (Persero).

melampauinya dengan banyak prestasi.

Transformasi dan Inovasi menjadi 

dua kata penyelamat dan kemajuan 

DAHANA.  Pada tahun 2001 DAHANA 

memulai proyek transformasi, Mulyasari 

Agreement berhasil membawa 

DAHANA yang berpenyakit menjadi 

BUMN industri strategis yang bermain 

di tingkat global. Mulyasari Agreement 

menunjukkan jalan kemajuan dengan 

mengubah cara berbisnis DAHANA.  

Sebelumnya DAHANA hanya bermain 

pada penjualan bahan peledak, sejak 

Mulyasari Agreement, DAHANA masuk 

kepada core bisnis yang luas seperti 

jasa peledakan yang terintegrasi.

Selain transformasi cara berbisnis, 

DAHANA turut melakukan transformasi 

leadership, struktur organisasi, budaya 

perusahaan, serta transformasi visi 

dan strategi. Selain itu DAHANA juga “Target DAHANA di pameran 

internasional seperti Defense & Security 

2019 ini merupakan bentuk penetrasi 

pasar global,” ujar Asep Maskandar 

Sekretraris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero) yang menjadi bagian delegasi 

Dahana dalam event ini.

PT DAHANA (Persero) merupakan 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak. Sejak 

awal kelahiran DAHANA merupakan 

perusahaan yang dibidani oleh militer, 

tepatnya Angkatan Udara Republik 

Indonesia (kini TNI AU), dan kini 

DAHANA pun sudah memproduksi 

bahan peledak militer, beberapa 

diantaranya adalah Rhan 122 dan 140, 

Bomb P100 Live, Dayagel Sivor dan 

lain-lain.

Mau Perusahaan Anda Bangkit, Maju, dan Bersaing?
Baca Buku Putih DAHANA!

Pacu Kinerja Ekspor, DAHANA Ikut 
Defense & Security 2019 Bangkok
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D

Bagi DAHANA, target di pameran internasional Defense & Security 2019 ini 

merupakan bentuk penetrasi pasar global untuk produk komersial dan militer.

Menhan RI Prabowo Subiyanto berfoto bersama dengan 
Delegasi NDHI dalam  Pameran Defense & Security Bangkok.



im Baranahan Kementerian 

Pertahanan RI dan tim 

dari Mabes AU  melakukan 

kunjungan ke kawasan 

Energetic Material Center 

PT DAHANA (Persero) yang berlokasi 

di Subang, Jawa barat. Kunjungan 

dilaksanakan pada Jumat, 8 Oktober 

2019.

Rombongan tiba di kampus DAHANA 

dan diterima langsung oleh Manager 

Humas & Kelembagaan, Juli Jajuli untuk 

menerima penjelasan mengenai maket 

kawasan EMC DAHANA dan produk 

DAHANA.
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T
AU akan melakukan laporan dan 

berita acara sehingga bom siap untuk 

dikirim," ujar Arif menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Letkol Adi Teguh dari Mabes AU, 

"Tim kami dari Mabes AU datang ke 

DAHANA hari ini guna melakukan 

pengawasan dan pengecekan langsung 

pengerjaan pembuatan Bom P-100L 

sebanyak 454 unit, apakah sudah 

sesuai dengan yang dijadwalkan atau 

tidak. Bila sudah siap dan sesuai,maka 

bisa segera langsung dikirim," ungkap 

Adi. (rmt)

Menurut Arif Hidayat, Manager 

Hubungan Pelanggan Divisi MIGAS 

Sektor Militer, kunjungan dari 

Baranahan Kemhan RI dan Mabes AU 

kali ini untuk melakukan pengecekan 

progres pengerjaan proyek Bom 

P-100L tahap 2.

"Kunjungan tim dari Baranahan 

Kemhan dan Mabes AU kali ini untuk 

mengecek progres pengerjaan proyek 

bom P-100L tahap 2, apakah sudah 

sesuai dengan kontrak apa tidak. Bila 

sudah sesuai dengan kontrak, tim 

dari Baranahan Kemhan dan Mabes 

Tim Baranahan Kemhan RI dan Mabes AU 
"Ngampus" Di DAHANA
Kunjungan untuk pengecekan progress pengerjaan proyek Bomb P-100L Tahap 2 

sebanyak 454 unit.

Prajurit yang berkunjung berasal mulai dari Kodam I Iskandar Muda sampai Kodam 

XVII Cenderawasih untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan Perwira.

uluhan orang berseragam 

hijau loreng berbaris di 

depan Kampus Dahana.  

Berjajar rapi dan sigap 

mengikuti komando.  Suara mereka 

yang lantang dan tegas memecah 

Rabu pagi (20/11) saat jam masuk 

kantor Dahana.  Mereka adalah prajurit 

TNI Angkatan Darat yang sedang 

mengikuti Pendidikan Lanjutan Perwira 

(Diklapa) yang digelar oleh Komando 

Pembina Doktrin dan Latihan (Kodiklat) 

TNI AD.

Kawasan Energetic Material Center PT 

DAHANA (Persero) merupakan sebuah 

kawasan penelitian, pengembangan 

dan produksi bahan berenergi tinggi 

terbesar dan satu satunya di indonesia 

hingga saat ini.  Oleh karena itu, 

kawasan ini seolah-olah memiliki 

magnet tersendiri untuk menarik para 

P ada materi tentang munisi dan bahan 

peledak, sehingga tepat sekali bila kita 

ajak untuk ‘ngampus’ di DAHANA hari 

ini,” ungkap Sahala Harahap.

Bertempat di ruang Classroom 

Kampus DAHANA, para prajurit TNI 

AD ini mendapatkan pemaparan materi 

tentang DAHANA serta karakteristik 

bahan peledak produksi DAHANA yang 

disampaikan oleh Manager Rekayasa 

dan Aplikasi Bahan Peledak Komersial 

DAHANA, Anggaria Maharani.

Selain mendapatkan pemaparan materi 

di kelas, para siswa pun berkesempatan 

untuk melihat langsung dan berkunjung 

ke tempat produksi dan melihat 

uji mutu bahan peledak produksi 

DAHANA di area RING 1 Kawasan 

Energetic Material Center DAHANA. 

(rmt)

praktisi yang bergelut di bidang bahan 

peledak untuk menyambanginya.  Maka 

dikenallah Kampus Dahana sebagai 

kiblat bahan peledak Indonesia.

Ditemui disela-sela kunjungan, Kepala 

Departemen & Teknologi Munisi 

Letkol. Sahala Harahap menerangkan 

bahwa para siswa ini merupakan para 

prajurit TNI AD dari seluruh Indonesia.  

Prajurit yang berasal mulai dari Kodam 

I Iskandar Muda sampai Kodam 

XVII Cenderawasih untuk mengikuti 

Pendidikan Lanjutan Perwira.

“Seluruh siswa ada 56 orang, mereka 

berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia. Mereka sengaja kita ajak 

ke DAHANA untuk mengenal lebih 

jauh tentang jenis-jenis bahan peledak 

dan komposisinya. Hal ini karena 

dalam materi pembelajaran mereka 

Kala Perwira TNI ‘Ngampus’ di DAHANA



ndustri bahan peledak 

menawarkan medan yang 

kompetitif bagi para 

pelakunya.  Inovasi menjadi 

kata kunci untuk terus memenangkan 

persaingan dalam industri ini.  Dengan 

beragam sektor pengguna, bisnis 

bahan peledak terus berkembang.  Di 

sini lain, kreativitas industri semakin 

dituntut untuk menyelesaikan 

tantangan-tantangan baru dalam 

teknologi peledakan, seperti kecepatan 

dan akurasi, serta keamanan selama 

operasi peledakan.

PT DAHANA (Persero) sebagai 

perusahaan pelat merah di bidang 

bahan peledak, melayani peledakan di 

sektor pertambangan umum seperti 

pertambangan batubara, emas dan 

nikel. Sektor kuari seperti semen 

Explosives.  Produk Dawagel sangat 

bermanfaat untuk mengganti Anfo 

dengan density bisa di bawah Anfo 

sementara VOD lebih di atas Anfo.   

Selain itu produk ini dapat mengatasi 

kondisi lubang bor dengan kondisi 

material berongga (cavity) sehingga 

sangat cocok dipakai didaerah batuan 

Limestone (kapur unt Industri Semen).

Saat ini Dawagel sudah dipakai 

(dibeli) oleh konsumen Industri 

Semen di daerah Sulawesi Selatan.  

Produk Dawagel dalam aplikasinya 

menggunakan Truk MMT Dahana yang 

mampu memproduksi bahan peledak 

Bulk Explosives, Dabex, Dawagel dan 

Anfo.
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market share dari proyek infrastruktur 

yang dikerjakan oleh BUMN karya.

 

“Inovasi DAHANA di bidang peledakan 

mempunyai manfaat yang besar pada 

sektor konstruksi.  Selama ini inovasi 

teknologi masih berpusat pada produk-

produk pembangunan dan melupakan 

rantai pasok seperti bahan peledak,” 

ungkap Budi Antono, Direktur Utama 

PT DAHANA (Persero) disela-sela 

acara NGOPI BUMN pada 12 Nopember 

2019 di Kementerian BUMN.

Di sektor pertambangan umum, 

saat ini DAHANA telah berhasil 

mengembangkan produk baru dengan 

nama DAHANA Watergel (Dawagel).  

Dawagel merupakan nama dagang 

(Brand) produk Dahana untuk bahan 

peledak Watergel dengan bentuk Bulk 
sektor ini dengan memproduksi Bom 

P-100L untuk pesawat tempur jenis 

Sukhoi.  Dalam kunjungan kerja ke 

PT Pindad (6/11), Menteri Pertahanan 

Prabowo Subianto memberikan pesan 

khusus kepada DAHANA untuk terus 

mengembangkan bahan peledak 

pertahanan, terutama roket dan rudal.

Keberadaan fasilitas Energetic Material 

Center (EMC) di Subang memberikan 

kepercayaan diri bagi DAHANA 

untuk terus berkembang dengan 

inovasinya.  Dukungan pemerintah 

untuk pembangunan industri propelan 

dan pabrik amonium nitrat juga 

menjadi kabar baik untuk kemandirian 

industri bahan peledak khususnya, dan 

kemandirian industri pertahanan pada 

umumnya.

dan granit, sektor konstruksi seperti 

pembuatan terowongan, cut and fill, 

dan penghancuran bangunan.  Sektor 

minyak dan gas melayani bahan 

peledak untuk kegiatan perforasi 

dan eksploitasi migas serta sektor 

pertahanan berupa peyediaan bom 

pesawat, roket dan bahan peledak 

pertahanan lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang 

menjadi prioritas pemerintah dalam 

rangka percepatan, pemerataan, dan 

memajukan kesejahteraan umum 

membawa berkah tersendiri.  DAHANA 

dengan berbagai pengalamannya di 

sektor kuari dan konstruksi seperti 

pembangunan Jalan Tol Sumatera, 

Kereta Cepat Jakarta - Bandung, 

dan banyak proyek lain membuatnya 

optimis mampu memenangkan 30% 

Sementara itu, di sektor migas, 

DAHANA tengah mengembangkan 

layanan Preloading survey seismik.  

Preloading bahan peledak seismik 

adalah salah satu kegiatan dalam 

survey seismic dengan memasukkan 

bahan peledak dayagel seismic 

kedalam lubang tembak, shotpoint 

dalam survey seismik.   Pada layanan 

preloading ini DAHANA harus 

melakukan beberapa proses kerja 

mencangkup proses pengecekan 

quality control kondisi lubang tembak, 

perangkaian bahan peledak seismik, 

loading bahan peledak seismik kedalam 

lubang tembak, dan tamping atau 

penutupan lubang tembak.

Pada sektor pertahanan, DAHANA 

terus menggenjot pendapatan dari 

DAHANA Tawarkan Layanan 
Total Explosives Solution

DAHANA memiliki sektor usaha di bidang pertambangan umum, kuari dan konstruksi, 

minyak dan gas serta pertahanan.

I

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono 
saat memberikan keterangan pers
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anajemen PT DAHANA 

(Persero) memberikan 

bantuan sebagai bentuk 

kepedulian terhadap lingkungan, 

sosial, dan pendidikan.  Bantuan 

tersebut diserahkan langsung oleh 

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi dalam acara 

yang bertajuk SALAM CSR DAHANA 

pada 21 Oktober 2019 di Bale Dahana.

Dalam sambutanya, Asmorohadi 

mengatakan bahwa Program 

CSR adalah suatu kewajiban bagi 

perusahaan untuk turut serta 

memajukan lingkungan, sosial, maupun 

Pendidikan masyarakat sekitar 

perusahaan.

 

"Program CSR adalah sebuah 

kewajiban bagi suatu perusahaan 

untuk turut serta memajukan kondisi 

lingkungan, sosial, dan juga pendidikan. 

Dana CSR ini berasal dari sebagian 

keuntungan perusahaan dan disalurkan 

untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan," 

ujar Asmorohadi.

M Cibogo sebagai penerima bantuan 

permainan edukatif untuk TK dan 

PAUD se-kecamatan Cibogo.

"Pada kesempatan kali ini saya 

mengucapkan terimakasih kepada 

PT DAHANA (Persero) yang sudah 

memberikan bantuan kepada kami 

berupa permainan edukatif untuk anak 

usia dini. Ini sangat berarti bagi kami 

karena sangat bermanfaat sebagai 

media ajar dan bermain bagi anak anak. 

Semoga dengan bantuan ini dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya untuk pendidikan anak usia 

dini,” ujar Ida Royani.

Selain penyerahan bantuan secara 

simbolis, pada kesempatan Salam CSR 

kali ini DAHANA juga menyerahkan 

hadiah bagi para pemenang 

perlombaan yang sebelumnya digelar 

pada acara Pekan CSR DAHANA 2019. 

(rmt)

Bantuan berupa renovasi fasilitas pendidikan untuk SMPN 2 Cibogo dan permainan edukatif untuk anak-

anak yang ada dibawah naungan Himpaudi Kecamatan Cibogo Subang.

Ating Hedi Irawan, Kepala sekolah 

SMPN 2 Cibogo sebagai salah satu 

penerima bantuan program CSR 

DAHANA berupa renovasi MCK, sarana 

air bersih dan Mushola mengucapkan 

terima kasih kepada PT Dahana 

(Persero) yang sudah turut serta ikut 

membantu pembangunan di sekolah 

tempat ia bertugas.

"Saya mewakili keluarga besar SMPN 

2 Cibogo mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA. Kami sangat senang 

dan  terbantu dengan bantuan yang 

DAHANA berikan.  Sekarang kondisi 

MCK dan mushola yang berada 

dilingkungan sekolah kami menjadi 

lebih baik dan layak sehingga lebih 

nyaman untuk digunakan. Semoga 

kedepannya DAHANA bisa terus turut 

serta membangun sekolah kami karena 

masih ada beberapa titik dan fasilitas 

di sekolah kami yang pertu diperbaiki," 

ungkap Ating berharap.

Hal senada juga disampaikan oleh Ida 

royani, Ketua Himpaudi Kecamatan 

SALAM CSR, DAHANA Berikan Bantuan 
Bidang Pendidikan

M. Suparman salah satu veteran 

anggota LVRI yang berasal dari Cipaku 

mengucapkan terima kasih kepada 

DAHANA yang sudah mengundang 

dirinya dan teman seperjuanganya 

untuk mengikuti upacara peringatan 

hari pahlawan ini. Dirinya mengaku 

sangat terharu karena merasa dihargai 

sebagai veteran diusianya yang sudah 

senja.

"Kami sebagai veteran sangat 

mengucapkan banyak terima kasih 

kepada DAHANA yang selama ini 

sudah sangat membantu khususnya 

Korps Veteran Ranting Cibogo, dan 

terima kasih atas penghargaan kepada 

kami dengan undangan di upacara hari 

pahlawan ini," pungkasya. (rmt)

ari pahlawan yang jatuh 

setiap 10 Nopember disetiap 

tahunnya diperingati oleh PT 

DAHANA (Persero) dengan 

melaksanakan upacara bendera.  Tahun 

ini, upacara Hari Pahlawan digelar pada 

Senin, 11 November 2019 di Lapangan 

Dahana. 

Upacara kali ini dipimpin langsung oleh 

Direktur  Utama PT DAHANA (Persero) 

Budi Antono yang bertindak sebagai 

inspektur upacara.  Seperti tahun lalu, 

DAHANA mengundang veteran yang 

tergabung dalam LVRI Kabupaten 

Subang sebagai tamu kehormatan 

untuk mengikuti upacara bendera.

Edwin Suryadika, Humas DAHANA 

menuturkan, tahun ini DAHANA 

mengundang 12 orang veteran dari 

LVRI Ranting Cibogo sebagai tamu 

kehormatan untuk memperingati Hari 

pahlawan.

"Ini memang agenda rutin DAHANA 

setiap tahunnya, sengaja kita 

undang para veteran yang berada 

disekitar perusahaan sebagai bentuk 

penghormatan atas jasa mereka 

kepada bangsa dan negara. Pada tahun 

ini, DAHANA mengundang sebanyak 

12 orang veteran," tutur Edwin 

menerangkan.

Edwin pun menambahkan, selain 

mengikuti upacara bendera, para 

veteran pun beramah tamah selepas 

upacara bersama dengan Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) dan para 

pejabat DAHANA lainnya. Selain itu, 

para veteran pun mendapat santunan 

dari DAHANA berupa kebutuhan 

sembako dan uang kadeudeuh.

Peringati Hari Pahlawan, Dahana Bantu Veteran

H

Selain mengikuti upacara bendera, para veteran pun beramah tamah selepas upacara bersama dengan Direktur 

Utama PT DAHANA (Persero) dan mendapat santunan dari DAHANA berupa kebutuhan sembako dan uang 

kadeudeuh.

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA (Persero) Asmorohadi 
menyerahkan bantuan dalam acara Salam CSR 2019

Direktur Utama PT DAHANA (Persero) Budi Antono (jas hitam) 
berfoto bersama dengan veteran dan pengibar bendera



puncak ruwatan bumi biasanya 

diisi dengan gelaran acara yang 

menampilkan berbagai kesenian, 

seperti tarian-tarian yang dibawakan 

oleh warga kampung adat banceuy,” 

ujar Tito menerangkan.

Pada 19 Oktober 2019 lalu, Kampung 

Adat Banceuy menggelar Banceuy 

Festival yang merupakan kelanjutan 

dari ritual ruwatan bumi yang 

sebelumnya sudah dilaksanakan di 

Kampung Adat Banceuy.

Tito menjelaskan, Festival Banceuy 

dibuat untuk menampilkan pagelaran 

tradisi dan ritual yang sebelumnya 

sudah dilaksanakan pada ritual ruwatan 

bumi sebelumnya. "Festival Banceuy 

ini sengaja kita laksanakan terbuka 

untuk umum sebagai usaha dari kami 

pihak Kelompok Penggerak Pariwisata 

petani dan peternak, maka dari itu 

kami mengembangkan ekowisata 

sebagai aspek pemberdayaan sosial, 

budaya, dan ekonomi serta aspek 

pembelajaran dan Pendidikan,” lanjut 

Tito menambahkan.

Jadi bagi anda yang ingin merasakan 

berwisata yang masih kental dengan 

adat kebudayaan khas Sunda, silahkan 

mengunjungi kampung adat Banceuy 

yang beraramat lengkap di Desa Sanca 

Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

ndonesia sangat kaya 

akan keanekaragaman 

suku dan budaya, disetiap 

wilayah mempunyai ciri 

khas kebudayaanya masing masing 

yang membedakanya dengan wilayah 

lainnya. Suku Sunda salah satunya, 

Suku Sunda memiliki kekayaan tradisi 

dan kebudayaan yang diwariksan oleh 

para leluhur. 

Semakin berkembangnya zaman, 

perlahan masyarakat sekarang 

khususnya para generasi milenial 

sudah mulai meninggalkan tradisi dan 

kebudayaan warisan leluhur karena 

tergerus oleh berkembangnya zaman 

dan kemajuan teknologi.

Namun, tidak demikian dengan 

masyarakat Kampung Adat Banceuy 

yang terletak di Kabupaten Subang.

(Kompepar) Kampung Adat Banceuy 

guna menarik minat wisatawan untuk 

mengunjungi kampung adat Banceuy 

dan juga untuk memperkenalkan dan 

mempertahankan ritual tradisi kami 

salah satunya ritual ruwatan bumi yang 

sudah ada semenjak ratusan tahun 

yang lalu,” terang Tito.

Selain Festival Banceuy, Kampung Adat 

Banceuy masih memiliki beberapa 

potensi wisata alam yang sedang 

dikembangkan oleh Kompepar 

kampung adat Banceuy guna menarik 

Warga Kampung Adat Banceuy hingga 

saat ini baik tua maupun muda masih 

terus memegang teguh adat istiadat 

dan tradisi kebudayaan warisan leluhur 

hingga saat ini.

Menurut Kang Tito, salah satu warga 

Kampung Adat Banceuy, setidaknya 

ada 101 ritual atau tradisi yang masih 

terjaga dan masih dilakukan oleh 

seluruh warga Kampung Adat Banceuy.

Salah satu ritual atau tradisi yang 

paling terkenal adalah tradisi Ruwatan 

Bumi yang dilaksanakan pada hari 

Selasa dan Rabu diakhir bulan 

Rayagung.

"Ritual ruwatan bumi adalah sebagai 

ungkapan rasa syukur kami warga 

masyarakat kampung adat Banceuy 

kepada sang Pencipta, diakhir acara 

minat wisatawan. Diantaranya 

mengembangkan objek wisata Curug 

Bentang dan Leuwi Lawang yang 

sudah mulai ramai dikunjungi oleh 

wisatawan.

Tito juga menambahkan, selain wisata 

alam, kompepar kampung adat Bancey 

juga mengembangkan ekowisata guna 

memberdayakan masyarakat Kampung 

Adat Banceuy.

"Warga Kampung Adat Banceuy itu 

mayoritas mata pencaharianya adalah 

Tradisi Leluhur Tetap Lestari Dikampung Adat Banceuy

l
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Inspirasi (Narsis) Pojok Milenial

aman Bacaan Dahana atau 

yang lebih dikenal dengan 

nama TAMAN CANDA 

adalah sebuah kawasan 

terintegrasi antara taman bacaan, 

taman bermain anak, dan musium yang 

dibangun di atas area cagar budaya PT 

DAHANA (Persero).

Pada Kamis, 31 Oktober 2019 

sejumlah anak anak usia dini terlihat 

ramai mengunjungi Taman Canda. 

Didampingi orang tua dan guru 

pendamping anak anak begitu antusias 

belajar sambil bermain.  Terlebih acara 

dikemas dalam NGULIK atau akronim 

dari Ngumpul Asik.

Edwin Suryadika selaku pengelola 

Taman Canda menuturkan, program 

NGULIK adalah sebuah program 

rutin bulanan yang diadakan oleh 

pengelola TAMAN CANDA.  Acara ini 

homas Adi Putra, pria 

berdarah Komering ini 

pada awalnya bercita-

cita menjadi dokter atau 

berprofesi sebagai pelayan kesehatan.  

Namun ketika mendaftar justru jurusan 

pertambangan yang menerimanya, 

pada SPMB pertama Thomas 

menolaknya, dia kemudian mendaftar 

untuk menjadi Polisi.  Lagi-lagi jurusan 

pertambangan Universitas Sriwijaya 

justru yang menerimanya. 

Thomas menceritakan hobinya kepada 

Dfile seperti running dan jogging serta 

bermain futsal. Walaupun bekerja di 

site, Thomas selalu menyempatkan diri 

untuk jogging dan running di sore hari 

saat usai kerja, dan bermain futsal saat 

cuti site.  Selain hobi, running/jogging 

dan futsal dapat menjaga kesehatan 

tubuh dalam menjalankan aktifitas 

sehari-hari di site.

Usai lulus kuliah, Thomas bekerja di PT 

DAHANA (Persero), di perusahaan plat 

merah yang bergerak di industri bahan 

peledak ini, Thomas selalu menoreh 

beragam prestasi bersama teman-

teman karyawan lain. Salah satunya 

adalah membuat inovasi Sleep Blast  

saat mengerjakan proyek tol Sumatera. 

Dimana metode peledakan ini pertama 

digunakan oleh DAHANA.

Saat itu, Thomas  mesti berhadapan 

dengan tuntutan konsumen yaitu 

kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, 

beberapa proyek garapannya dekat 

dengan komunitas warga ini sempat 

menuai protes untuk tidak melakukan 

peledakan di waktu-waktu sakral warga 

lokal. Thomas yang berasal dari suku 

yang sama  itu pun berdiskusi dengan 

warga, dan tercapailah kesepakatan.

T

T diikuti oleh 45 orang anak yang berasal 

dari 3 sekolah yang berada di Desa 

Sadawarna.  Sekolah tersebut adalah 

TK Tunas Harapan, TK Nurul Iman, 

dan PAUD Bina insan,” terang Puspa 

menuturkan.

Rohmat Hidayatulloh, salah satu 

pendamping dari TK Nurul Iman 

mengucapkan terima kasih kepada 

DAHANA yang sudah menggelar 

program NGULIK.

"Saya mengucapkan terima kasih 

kepada DAHANA yang sudah 

menyelenggarakan program NGULIK.  

Alhamdulillah program ini sangat 

membantu bagi kami dari pihak sekolah 

karena program ini sangat sesuai 

dengan program yang dicanangkan 

oleh bapak Presiden Jokowi yang 

mengharuskan setiap seminggu sekali, 

anak anak belajar dan bermain diluar 

kelas,” terang Rohmat.

Menurutnya lagi, dengan adanya Taman 

Canda dan program NGULIK, pihak 

sekolah tidak bingung lagi mencari 

tempat bagi anak anak untuk belajar 

sambil bermain karena fasilitas di 

Taman Canda sangat lengkap," ucap 

Rohmat berterima kasih.

Taman Canda memiliki beberapa 

fasilitas untuk masyarakat umum 

diantaranya perpustakaan dengan 

koleksi buku yang cukup lengkap, 

taman bermain anak, dan musium 

yang memajang sejarah perjalanan PT 

Dahana (Persero).Taman Canda sendiri 

beralamat di Kawasan Cagar Budaya 

Dahana, Jl. Raya Subang - Cikamurang 

Km 12 Cibogo, Subang. (rmt)

kerja. Seringkali Thomas turut di acara-

acara kekeluargaan yang diadakan 

oleh Semen Tonasa untuk meloloskan 

produk bernilai tinggi ini.

"Energy ledakan atau VOD yang 

dihasilkan oleh produk dawagel 

hampir sama dengan Dabex. Namun 

penggunaan produk dawagel ini dapat 

mengurangi 20-25% bahan peledak 

per lubang. Dengan range density akhir 

dawagel di 0,85 sd 0,8 gr/cc," ungkap 

Thomas.

Dalam rangka memberikan pelayanan 

yang prima, Thomas selalu melaporkan 

perkembangan hasil penggunaan 

Dawagel kepada Semen Tonasa. Karena 

produk buatan dalam negeri ini berhasil 

memberikan efisiensi cost bahan 

peledak, Semen Tonasa merasa puas 

bekerjasama dengan DAHANA.
diperuntukkan bagi anak-anak usia dini 

dan SD secara bergantian. 

"NGULIK adalah program Ngumpul 

Asik antara perusahaan bersama 

dengan anak anak yang berada 

disekitar lingkungan DAHANA. Kita 

isi dengan berbagai acara seperti 

mendongeng, bermain bersama, 

perlombaan, dan acara menyenangkan 

lainnya,” ungkap Edwin Suryadika.

Salah satu panitia NGULIK, Puspa 

Nurdiana menuturkan, pada 

kesempatan kali ini NGULIK diisi 

dengan acara lomba mewarnai dan 

membuat origami yang diikuti 45 

orang anak yang berasal dari 3 sekolah  

yang berada disekitar lingkungan 

perusahaan.

"NGULIK kali ini kita isi dengan lomba 

mewarnai dan membuat origami yang 

Keberhasilan Thomas pada proyek 

Trans Sumatera membawanya kini 

ditugaskan di Site Semen Tonasa. Pada 

proyek ini Thomas memperkenalkan 

produk baru Energetic Material Center 

(EMC) bernama DAHANA Water Gel 

(Dawagel), sekaligus menawarkan 

kepada Semen Tonasa untuk memakai 

produk yang mampu memotong cost 

bahan leledak.

"Kami meyakinkan konsumen dengan 

data-data mengenai produk dan hasil 

lab EMC pada saat presentasi kepada 

Semen Tonasa," ujar Thomas.

Selain itu, Thomas juga sering 

menggunakan pendekatan personal 

dengan konsumen sambil menjelaskan 

benefit-benefit yang didapat konsumen 

jika menggunakan produk teranyar dari 

DAHANA. Tidak hanya di waktu-waktu 

TAMAN CANDA DAHANA Bikin NGUMPUL ASIK
Mengintip Kesuksesan Thomas 

Thomas Adi Putra

TAMAN CANDA kembali menghadirkan acara asik untuk anak-anak.  Bertajuk “NGULIK”, pengelola 

mengadakan acara mewarnai dan games untuk anak-anak PAUD yang berada di sekitar lingkungan PT 

DAHANA (Persero).

 Mewarnai menjadi salah satu acara dalam NGULIK



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.


