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dan wawancara telah dilakukan sejak 

Februari 2020 dengan total peserta 

hingga 220 perusahaan dan hanya 120 

perusahaan yang lolos seleksi.

Luthfi berharap CSR bisa memainkan 

peran pentingnya dalam menghadapi 

situasi pemulihan ekonomi akibat 

dilanda pandemik Covid-19. CSR bisa 

menjadi garda depan dalam membantu 

masyarakat bangkit dari keterpurukan 

ekonomi, dan ini akan lebih baik jika 

dilakukan sebagai strategi perusahaan 

alih-alih kegiatan karitatif semata. Hal 

senada dilontarkan oleh Wakil Menteri 

Lingkungan Hidup.

“Kondisi seperti ini harus dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk membangun 

hubungan dengan baik kepada 

konsumen ataupun publik. Pandemi 

ini juga mengajarkan kita untuk terus 

bersolidaritas,” ujar Alue Dohong.

T DAHANA (Persero) meraih 

dua penghargaan di ajang 

TOP CSR Award 2020.  

Direktur Utama DAHANA 

Budi Antono manyabet penghargaan 

sebagai TOP Leader on CSR 

Commitment 2020, dan PT DAHANA 

(Persero) sebagai TOP CSR Award 

2020 Star 3.  Acara ini diselenggarakan 

oleh Majalah Top Business di Grand 

Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada 

Rabu, 29 Juli 2020.

Budi Antono yang menerima 

langsung penghargaan tersebut 

menyambut gembira raihan prestasi ini.  

Menurutnya, ini merupakan buah dari 

komitmen dan keseriusan DAHANA 

dalam melaksanakan program CSR 

selama ini.  

“Semangat kami adalah tumbuh 

dan berkembang bersama dengan 

masyarakat dan lingkungan.  Kami 

mengucapkan terima kasih untuk 

semua pihak yang telah mendukung 

program-program CSR Dahana selama 

ini,” ungkap Budi Antono.

Sementara itu, menurut Pimpinan 

Redaksi Top Business M Luthfi 

Handayani, ada beberapa hal yang 

berbeda pada ajang penilaian CSR 

dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Hal ini dikarenakan Top Business tidak 

hanya memakai penilaian berdasarkan 

ISO:26000 dan aspek lingkungan. 

Namun, Top Business dengan dewan 

jurinya menilai dengan strategi bisnis 

perusahaan, GCG, disesuaikan dengan 

visi Presiden, serta melibatkan pakar 

dan konsultan di bidang bisnis.

Acara penganugerahan CSR tahun ini 

membawa tema “Peran Strategis CSR 

dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 

di Era New Normal” memiliki penilaian 

berdasarkan bintang. Proses seleksi 

P
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DAHANA Sabet Dua Penghargaan di TOP CSR Award 2020

Rekam jejak PT DAHANA (Persero) dalam bidang CSR telah banyak tercatat, dari membantu masyarakat 

di tempat DAHANA mulai besar yakni Tasikmalaya, masyarakat di sekitar Kantor Manajemen Pusat 

Subang, hingga warga yang tinggal di sekitaran site project DAHANA serta masyarakat umum lainnya.
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ditemukannya Amonium Nitrat Fuel Oil 

(ANFO) yang sering digunakan sebagai 

alat untuk memecah bebatuan dalam 

industri pertambangan, baik nikel, 

tembaga, emas, dan berbagai produk 

pertambangan lainnya.  

Selama manusia masih membutuhkan 

produk-produk jadi hasil ekstraksi 

pertambangan, selama itu pula bahan 

peledak dibutuhkan. Termasuk di 

bidang pembangunan, hampir semua 

komponen untuk pembangunan 

selalu melibatkan bahan peledak, baik 

untuk sektor pertambangan, kuari, 

ahan Peledak: Sejarah dan 

Perkembangannya

Bahan peledak bisa diartikan sebagai 

suatu bahan kimia senyawa tunggal 

atau campuran berbentuk padat, 

cair, gas atau campurannya, yang 

apabila dikenai suatu aksi panas, 

benturan, gesekan atau ledakan awal, 

akan mengalami suatu reaksi kimia 

eksotermis sangat cepat yang hasil 

reaksinya sebagian atau seluruhnya 

berbentuk gas dan disertai panas dan 

tekanan sangat tinggi yang secara 

kimia lebih stabil.

Bahan peledak telah dikenal oleh umat 

manusia ratusan tahun lalu dalam 

bentuk black powder. Bahan peledak 

jenis ini awalnya digunakan sebagai 

propelan untuk peluru dan jenis 

senjata lainnya, penemuan di bidang 

bahan peledak pun terus berkembang, 

bermunculan teknologi bahan peledak 

seperti fuse sekering, nitrogliserin, 

nitroselulosa, dinamit, dan berbagai 

jenis bahan peledak lainnya.

Tak berhenti sampai sana, di era 

modern, kemudian teknologi bahan 

peledak semakin berkembang setelah 

Bahan Peledak untuk Mendukung Pembangunan

B

Perkembangan peradaban manusia semakin maju di berbagai bidang, seperti alat komunikasi yang saat ini 

digenggam hampir oleh semua penduduk bumi, jalan-jalan yang memperlancar distribusi perekonomian, jalur 

kereta api yang membelah pegunungan, hingga energi yang menyalakan lampu di setiap tempat tinggal penduduk. 

Teknologi ini tidak lahir begitu saja, ada proses panjang hingga manusia mampu menikmati hasil kemajuan industri 

Pembangunan Project Kereta Cepat
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berbagai jenis bahan peledak bermerk 

Dayagel. Berbagai varian bahan 

peledak diproduksi oleh perusahaan 

plat merah tersebut mengingat medan 

pertambangan yang sangat beragam 

baik kontur, kondisi air, dan faktor-

faktor lainnya.

Seluruh bahan peledak produk 

DAHANA ini, merupakan hasil karya 

anak bangsa yang diproduksi di 

Energetic Material Center (EMC) 

DAHANA yang berada di Kantor 

Pusat Subang. Untuk memudahkan 

proses peledakan dan menekan 

biaya distribusi, DAHANA juga telah 

menyediakan fasilitas On Site Plant 

(OSP) dan Mobile Manufacturing Truck 

(MMT) yang berfungsi sebagai pabrik 

bahan peledak berjalan.

Selain memproduksi bahan peledak, 

pada bidang pertambangan DAHANA 

turut menyediakan pelayanan drilling 

dan blasting. Pada bidang pengeboran 

lubang tembang (drilling), perusahaan 

yang telah dipercaya berbagai 

konsumen pertambangan ternama 

memiliki tim yang berpengalaman 

konstruksi, serta berbagai bidang yang 

berhubungan dengan pembangunan.

Bahan Peledak untuk Pertambangan

Sektor pertambangan menjadi simbol 

abad modernitas, seperti perangkat 

elektronik yang kita pakai, didalamnya 

terdapat biji nikel, tembaga, 

logam tanah jarang dan berbagai 

komponen yang berasal dari sektor 

pertambangan, serta berbagai produk 

industri lainnya yang berangkat dari 

proses ekstraksi pertambangan.

Teknologi bahan peledak telah 

membuat proses pertambangan 

semakin efisien, baik dari segi 

pembiayaan hingga waktu produksi. 

Sebelum ditemukan bahan peledak, 

pertambangan dilakukan dengan alat-

alat sederhana seperti cangkul, hal ini 

membuat proses penggalian berjalan 

begitu lama dan memakan biaya 

produksi yang juga besar.

Pada abad ke-17, Benua Eropa dan 

Amerika telah menggunakan bahan 

peledak berjenis black powder di 

industri pertambangan secara luas, 

namun bahan peledak jenis ini memiliki 

kelemahan karena sifatnya yang sangat 

sensitif terhadap percikan, panas, dan 

api. Hal ini membuat black powder 

sangat sulit untuk ditangani dan 

memerlukan kehati-hatian ekstra, dan 

akhirnya penggunaan black powder 

dibatasi hanya untuk kepentingan 

militer atau pembuatan kembang api.

Kemudian, satu abad setelahnya para 

peneliti mulai menemukan dinamit 

untuk memecahkan tanah dan 

bebatuan untuk pertambangan yang 

berisikan blasting agent campuran 

nitroglyserin dan nitroselulosa. Setelah 

itu, berkembanglah berbagai teknologi 

bahan peledak untuk pertambangan, 

seperti ANFO, Watergel, dan lain 

sebagainya.

PT DAHANA (Persero) sebagai kiblat 

bahan peledak di Indonesia, telah 

memproduksi  berbagai bahan peledak 

untuk berbagai medan pertambangan 

seperti; DANFO, DABEX, Dayadet 

Elektrik dan Non-Elektrik, Shaped 

Charge, Dayaprime Booster hingga 

Penggunaan teknologi peledakan untuk membelah bukit 

dalam pembangunan tol Trans Sumatra di Bakauheni Lampung
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mutakhir yang memberikan hasil 

yang akurat sehingga proses dan efek 

peledakan dapat dipantau dengan baik.

Bahan Peledak untuk Sektor Kuari & 

Konstruksi 

Di bidang pembangunan lain seperti 

pembuatan jalan tol ataupun lahan 

untuk pembangunan terowongan, 

posisi bahan peledak sangat 

dibutuhkan. Seperti pada bidang 

lainnya, bahan peledak merupakan 

suatu teknologi untuk efisiensi waktu 

dan tenaga kerja dalam proses 

percepatan pembangunan. 

Indonesia merupakan negara 

berkembang yang terus tumbuh dan 

membangun setiap jengkal lapisan 

wilayahnya, beberapa diantaranya 

turut dibangun dengan jasa 

peledakan PT DAHANA (Persero). 

Contohnya adalah aplikasi Dabex 

dalam membuat lubang tembak  sesuai 

kebutuhan peledakan yang efektif dan 

efisien. Tim juga akan memastikan 

lubang tembak akan menghasilkan 

daya ledak yang optimal dan tepat 

guna.

Di bidang peledakan, DAHANA 

menyediakan jasa yang lengkap dan 

menyeluruh untuk berbagai kondisi 

dan kebutuhan, baik untuk bench 

blasting, trench-blasting, tunnel 

blasting, cautious blasting, ataupun 

underwater blasting. Peledakan di 

medan yang berbeda membutuhkan 

pendekatan yang berbeda, serta 

rancangan dan persiapan matang 

dengan memperhatikan berbagai 

parameter dan kondisi, termasuk 

dalam menentukan optimum explosive 

charge, drill hole preparation, down 

the hole loading, efficient blast design, 

blast timing dan design configuration, 

field control of ground vibration air 

blast dan flyrock, rock mucking, cost 

analysis dan blasting productivity.

Pengalaman DAHANA di bidang ini 

memastikan konsumen mendapatkan 

hasil terbaik. Penggunaan produk 

DAHANA dalam jasa integral juga 

memastikan kualitas dari bahan 

peledak yang digunakan dan 

memungkinkan penyesuaian untuk 

setiap kondisi peledakan, sehingga 

memberikan hasil yang paling efektif 

dan aman.

Karena peledakan tidak hanya 

menghancurkan bebatuan, namun 

juga menghasilkan getaran di tanah. 

Peledakan yang efektif berupaya 

untuk meminimalisasi efek getaran ini 

untuk meminimalisasi dampak pada 

lingkungan sekitar. DAHANA juga 

menyediakan layanan pengukuran 

getaran tanah (ground vibration) 

dengan menggunakan alat ukur 

Penggunaan bahan peledak di pertambangan batubara
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tunnel. Proyek ini digadang-gadang 

dapat mempercepat mobilitas dari tiga 

hingga empat jam menjadi hanya 30 

sampai 40 menit. Hal ini tentu sangat 

dinanti-nanti oleh masyarakat, terutama 

warga Jakarta dan Bandung.

Masih banyak lagi manfaat bahan 

peledak untuk pembangunan 

yang dilakukan oleh PT DAHANA 

(Persero) seperti di sektor migas yang 

mendukung proses eksplorasi maupun 

ekploitasi minyak dan gas serta untuk 

mendukung pertahanan.  Tak merasa 

cukup, mesin Energetic Material Center 

(EMC) DAHANA pun tak pernah 

berhenti untuk melakukan penelitian 

dan pengembangan serta penciptaan 

dan diversifikasi produk-produk baru 

dalam rangka melayani percepatan 

pembangunan di Indonesia, maupun di 

dunia global.

pada pembangunan Bendungan 

Tugu. Tempat penyimpanan air bagi 

warga Trenggalek dan Ponorogo ini 

dibangun dengan peledakan yang 

efektif oleh DAHANA. Sebuah lokasi 

yang sebelumnya menjadi sumber 

banjir yang dihadapi warga, kini telah 

berubah menjadi cadangan air dan 

penyuplai bagi kawasan pertanian 

warga, serta menjadi kawasan wisata 

ikan air tawar yang turut menjadi 

pemasukan bagi warga yang tinggal di 

sekitar Bendungan Tugu.

Selain itu, Divisi Kuari dan Konstruksi 

DAHANA juga turut membangun 

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Kiprah DAHANA begitu terlihat untuk 

membelah dan meratakan perbukitan 

yang menjadi area pembangunan jalan 

Tol. Seluruh SOP peledakan dilakukan 

dengan pengamanan ekstra sehingga 

pembangunan berjalan dengan cepat 

dan kondusif. Selain itu, Danfo dan 

Dayagel Magnum menjadi andalan 

DAHANA pada proyek ini.

Pembangunan Tol Trans Sumatera 

menjadi penting untuk pemerataan 

kesejahteraan, tol menjadi penghubung 

wilayah-wilayah yang selama ini 

sulit dijangkau, serta menjadi sarana 

percepatan arus barang dan manusia 

yang akhirnya berdampak besar bagi 

peningkatan perekonomian warga di 

sepanjang pulau Sumatera.

Selain Tol dan Bendungan, bahan 

peledak DAHANA turut menjadi 

salah satu komponen dalam proyek 

Kereta Cepat Jakarta Bandung, proyek 

ini merupakan salah satu langkah 

mempercepat mobilitas orang dan 

barang dari Jakarta menuju Bandung 

dan sebaliknya.  Pembangunan 

sepanjang 142,3 Km, yang melintasi 

96 Desa, 30 kecamatan, dan 9 Kota 

Kabupaten sepanjang Jakarta hingga 

Bandung ini memiliki beberapa 

konstruksi terowongan. DAHANA 

mendapat kepercayaan dari pemegang 

proyek karena track record serta kinerja 

yang baik dalam proyek pembangunan 

Survei pengukuran update progress cut & fill 

Kegiatan update progress volume dan kesesuaian akurasi hasil 
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pekerjaan Explosives Material Supply, 

Delivery, Storage and Blasting Related 

Services. Pekerjaan pembangunan jalur 

kereta cepat ini akan menyelesaikan 

rute sepanjang 142,3 Km dengan 

melintasi 96 Desa, 30 kecamatan, dan 

9 Kota Kabupaten sepanjang Jakarta 

hingga Bandung, Jawa Barat. 

Dabex DAHANA Menjadi Solusi 

Pembangunan Bendungan Tugu 

Trenggalek 

Pembangunan infrastruktur di 

Indonesia terus digenjot beberapa 

tahun terakhir, salah satunya 

DAHANA Taklukan 9 Bukit Batu 

di Bakauheni Lampung

Di Tahun 2016, PT DAHANA (Persero) 

melalui Divisi Kuari & Konstruksi 

meledakkan Bukit Batu di Bakauheni 

yang merupakan bagian dari proyek 

pembangunan jalan Trans Sumatera, 

Tol Bakauheni – Terbanggi Besar 

(Baterbar). Proyek jalan bebas 

hambatan Tol Trans Sumatra sendiri 

merupakan proyek peledakan untuk 

jalan tol kedua yang digarap DAHANA 

setelah Tol Cikampek-Palimanan 

(Cipali). Dalam proyek pembangunan 

Tol Bakauheni ini,  DAHANA berhasil 

meratakan 9 bukit yang berada STA 

1+100 sampai dengan 8+900, melewati 

Desa Bakau, Desa Kelawi dan Desa 

Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung 

Selatan.

DAHANA Akan Siapkan Terowongan 

Jalur Kereta Cepat 

PT DAHANA (Persero) mendapatkan 

kepercayaan untuk mengerjakan 

pembuatan terowongan dalam 

proyek nasional pembangunan Kereta 

Api Cepat Jakarta-Bandung. Pada 

kerjasama ini, DAHANA mendapat 

Throwback Project Konstruksi DAHANA
Kiprah DAHANA dalam pembangunan nasional melalui aplikasi bahan peledak 

telah teruji.  Berbagai project konstruksi telah menjadi catatan kinerja apik 

DAHANA dalam menopang pembangunan.  Berikut ini beberapa project yang 

telah dilaksanakan oleh DAHANA.
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lahan, land filling, loading dan blasting 

untuk meratakan Sebagian bukit di 

pinggir pantai tak jauh dari PLTU 

Suralaya. Dalam proses blasting, akan 

timbul efek ground vibration, flying 

rock dan sound vibration. Namun, 

dengan standar keamanan yang 

dimiliki DAHANA, ketiga efek tersebut 

tak berpengaruh negative terhadap 

Kesehatan dan keamanan masyarakat 

Desa Salira. 

pembangunan Bendungan Tugu, 

Trenggalek, Jawa Timur. Bendungan 

menjadi sangat dibutuhkan oleh warga 

untuk memajukan perekonomian di 

bidang pertanian, pariwisata dan 

mencegah terjadinya banjir. DAHANA 

ditugaskan untuk mengebor dan 

meledakkan bebatuan dan tanah 

pada pembangunan Bendungan Tugu. 

Pengembangan teknologi peledakan 

yang diproduksi oleh Energetic 

Material Center (EMC) berupa Dabex, 

Non Electric Detonator, serta Daya 

Prime Booster mampu menjadi 

andalan DAHANA untuk memberikan 

pelayanan terbaik pada konsumen. Hal 

ini membuat DAHANA mendapatkan 

apresiasi dari konsumen karena 

pelayanan yang diberikan DAHANA 

sangat prima, terutama teknologi 

bahan peledak terbarukan yakni Dabex. 

Bangun PLTU Banten 1x660 mW, 

DAHANA Ratakan Bukit Remaja Salira

PT DAHANA (Persero) ledakkan Bukit 

Remaja di Desa Salira, Kecamatan 

Pulo Ampel, Kabupaten Serang yang 

merupakan proyek pembangunan 

steam power project Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 

1x660 mW. Dalam hal ini, PT DAHANA 

(Persero) mendapat kontrak untuk 

pekerjaan yang meliputi pembersihan 
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sehingga manfaatnya segera dirasakan 

oleh masyarakat,” ujar Budi Antono.

Sementara Joko Susanto mengatakan, 

pembayaran UGR ini merupakan 

pembayaran perdana dari beberapa 

tahapan pembayaran berikutnya. 

"Lahan DAHANA yang dipakai untuk 

pembangunan bendungan ini hampir 

72 hektare atau sekitar 30% dari total 

luas lahan keseluruhan bendungan,” 

jelasnya. 

Bendungan Sadawarna merupakan 

salah satu proyek strategis nasional 

AHANA secara resmi 

melakukan pelepasan lahan 

untuk pembangunan Waduk 

Sadawarna yang ditandai 

dengan pembayaran Uang Ganti 

Rugi  (UGR) oleh pemerintah melalui 

Lembaga Manajemen Aset Negara 

(LMAN) kepada DAHANA.

Penandatanganan berita acara 

penerimaan pembayaran UGR 

dilakukan oleh Direktur Utama 

DAHANA Budi Antono, Kepala BPN 

Kabupaten Subang Joko Susanto, dan 

PPK Kementerian PUPR Asep Sapaat 

di Gedung Diklat Kampus Dahana, 

Subang pada Rabu, 15 Juli 2020.

Budi Antono mengungkapkan, 

DAHANA sangat mendukung 

percepatan penyelesaian Proyek 

Strategis Nasional (PSN) guna 

kepentingan masyarakat, sesuai dengan 

program percepatan pembangunan 

infrastruktur yang dicetuskan Presiden 

Joko Widodo.

"Kami berharap proses pembangunan 

Bendungan Sadawarna dapat berjalan 

dengan lancar dan tepat waktu 

Sah, Pelepasan Lahan Dahana 
untuk Waduk Sadawarna

D

Luas lahan yang dilepas Dahana untuk Bendungan Sadawarna ini seluas 719.755 

m2 yang berlokasi di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo dengan nilai UGR 

mencapai nilai sebesar Rp. 63,7 Milyar.
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untuk Dahana mencapai nilai sebesar 

Rp. 63,7 Milyar.

Acara ini dihadiri juga oleh PPK 

(Pejabat Pembuat Komitmen), BPN 

Kabupaten Subang, BBWSC, Bank BNI 

Cabang Subang dan unsur Muspika 

Kecamatan Cibogo. (rmt)

yang tercantum dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Pembangunan Bendungan Sadawarna 

diharapkan dapat menjadi solusi atas 

meningkatnya kebutuhan air irigasi 

dan air baku di Subang dan sekitarnya, 

sekaligus mengatasi permasalahan 

banjir di sana.  Bendungan Sadawarna 

memiliki kapasitas sebesar 49Mb yang 

dapat mengairi lahan seluas 6000 Ha 

di Subang dan Indramayu, mengurangi 

debit banjir sebesar 316 Mb/detik, dan 

menyediakan pasokan air baku sebesar 

0,50 Mb/detik.

Luas lahan yang dilepas Dahana 

untuk Bendungan Sadawarna ini 

seluas 719.755 m2 yang berlokasi di 

Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo.  

Sementara itu, UGR pengadaan tanah 

pembangunan Bendungan Sadawarna 
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oleh Sekretaris Perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar. 

“Sejarah DAHANA sebagai pionir 

di industri ini berawal dari proyek 

Angkatan Udara Republik Indonesia 

(AURI) pada tahun 1966 yang dikenal 

dengan Proyek Menang yang berlokasi 

di Tasikmalaya, Jawa Barat.  Hingga 

kini, DAHANA masih berhubungan 

erat dengan TNI AU, salah satunya 

memproduksi bom pesawat tempur 

untuk Sukhoi seperti Bom P-100L, 

P-250L dan P-500L,” terang Asep 

Maskandar.

unjungan perdana Danlanud 

Djohn Amarul bersama 

rombongan TNI AU ke 

Kampus Dahana dilaksanakan 

pada 15 Juli 2020 yang bertujuan untuk 

merekatkan hubungan silaturahmi 

dan kemitraan yang sudah terjalin 

baik antara TNI AU dengan DAHANA 

selama ini, 

“Saya baru beberapa bulan bertugas 

di Subang, dan kali ini baru bisa 

berkunjung ke DAHANA,” ujar Djohn. 

Selain mendapatkan paparan tentang 

profil PT DAHANA (Persero), Danlanud 

beserta rombongan berkesempatan 

melakukan plant tour ke area Ring 1 

Energetic Material Center untuk melihat 

langsung pabrik beserta gudang 

penyimpanan bahan peledak.

Selesai berkeliling ke area Ring 1, 

Danlanud beserta rombongan yang 

didampingi oleh jajaran Direksi dan 

Pejabat Eselon 1 DAHANA melakukan 

olahraga bersama di Driving Range 

milik PT DAHANA (Persero) yang 

masih berada di kawasan perkantoran 

Kampus Dahana.

“Terima kasih kepada DAHANA yang 

sudah menerima kunjungan kami.  Saya 

bangga terhadap DAHANA sehingga 

Indonesia mampu secara mandiri 

menyediakan kebutuhan bahan peledak 

khususnya disektor bahan peledak 

komersil,” ungkap Djohn.

Secara historis, PT DAHANA (Persero) 

tidak bisa dilepaskan dari TNI AU yang 

telah melahirkan DAHANA pada tahun 

1966. Hal tersebut seperti diungkapkan 

Danlanud Suryadarma Kalijati Kunjungi Industri Bahan 
Peledak Dahana

K

Setelah menjabat sebagai Danlanud Suryadarma Kalijati Subang, Marsekal Pertama 

TNI Djohn Amarul, S.AB melakukan kunjungan kerja pertamanya ke kawasan Energetic 

Material Center PT DAHANA (Persero).



13D File Edisi 107 Juli 2020

ombongan Ditjen Migas 

yang berjumlah 8 orang 

berkunjung ke Kampus 

Dahana pada Kamis, 23 

Juli 2020 dan diterima langsung oleh 

GM Divisi Migas PT DAHANA (Persero) 

Yusep Nugraha.  Rombongan tersebut 

juga mendapatkan pemaparan materi 

seputar bahan peledak khususnya 

di sektor migas dari Aditya Prima 

Dewayana selaku Senior Manajer 

Operasi & Pelayanan Pelanggan Divisi 

Migas PT DAHANA (Persero).

Selain mendapatkan pemaparan materi 

presentasi, rombongan dari Ditjen 

Migas juga berkesempatan pula untuk 

plant tour berkeliling mengunjungi 

pabrik dan gudang bahan peledak 

yang berada di area terbatas Ring 1 

DAHANA serta menyaksikan langsung 

proses uji mutu bahan peledak di 

fasilitas peledakan DAHANA.

R dipungkiri, hingga saat ini kawasan 

Energetic Material Center DAHANA 

yang berlokasi di Desa Sadawarna 

Kabupaten Subang adalah satu-

satunya kawasan terintegrasi di bidang 

industri bahan peledak di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) memiliki sektor usaha di 

pertambangan umum, kuari dan 

konstruksi, minyak dan gas serta 

pertahanan.  Dahana juga memiliki 

lini bisnis Explosives Manufacturing, 

Drilling & Blasting, Related Services dan 

Defence Related dengan menawarkan 

jasa peledakan terintegrasi dari mulai 

perizinan hingga pasca peledakan. 

(rmt)

Haryanto, salah satu peserta dari 

Ditjen Migas mengatakan, kunjungan 

kali ini dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan para 

petugas yang mengelola bahan 

peledak di lingkungan kegiatan minyak 

dan gas bumi.

"Kunjungan kali ini sebagai pengenalan 

lebih jauh mengenai bahan peledak 

khususnya bahan peledak di sektor 

migas.   Jadi tujuannya supaya para 

peserta tahu bagaimana proses 

pembuatan bahan peledak hingga 

tahapan-tahapan selanjutnya dari mulai 

persiapan hingga peledakan bahan 

peledak," ujar Haryanto.

PT DAHANA (Persero) sendiri sebagai 

kiblat industri bahan peledak di 

Indonesia selalu menarik perhatian 

para praktisi yang bergelut di sektor 

bahan berenergi tinggi.  Tidak dapat 

Praktisi Sektor Migas Sambangi Industri 
Bahan Peledak Dahana
PT DAHANA (Persero) mendapat kunjungan dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM RI dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas yang mengelola bahan peledak di lingkungan kegiatan 

minyak dan gas bumi.



cara GRC & Performance 

Excellence Award 2020  

yang diselenggarakan di 

Audiotorium TVRI Jakarta 

pada 29 Juli 2020 ini 

diikuti oleh 400 perusahaan baik BUMN 

dan Swasta di Indonesia dan sebanyak 

28 perusahaan berhasil keluar sebagai 

pemenang.   

Asep Maskandar selaku Sekretaris 

perusahaan yang mewakili 

manajemen PT DAHANA (Persero) 

dalam menerima penghargaan ini 

mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh keluarga besar PT DAHANA 

(Persero) yang sudah bekerja dengan 

baik dengan menerapkan sistem 

manajemen yang berlaku di DAHANA 

saat ini.
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A Manajemen Risiko, dan Manajemen 

Kepatuhan.

Selain itu, Irnanda juga menjelaskan 

bahwa tujuan diselenggarakannya 

event ini yaitu dalam rangka 

mendorong perusahaan agar lebih 

mematuhi tata kelola perusahaan yang 

baik secara internal maupun terhadap 

stakeholdernya.

“Sehingga perusahaan lebih kredibel 

dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat,” ungkap Irnanda. 

"DAHANA selalu dituntut untuk 

menjaga hubungan baik dengan 

konsumen maupun stakeholder. 

DAHANA mempunyai sistem 

manajemen yang harus selalu 

dipatuhi oleh setiap karyawan dalam 

menjalankan operasi perusahaan. 

Semoga dengan penghargaan ini dapat 

memacu motivasi seluruh karyawan 

DAHANA untuk mempertahankan dan 

menjadi lebih baik lagi dari kondisi saat 

ini," ujar Asep Maskandar.

Sementara itu dalam sambutannya, 

Ketua Penyelenggara GRC & 

Performance Excellence Award 2020 

Irnanda Laksanawan menjelaskan, 

bahwa event ini merupakan kegiatan 

corporate rating (award) tahunan di 

bidang Tata kelola perusahaan (GCG), 

DAHANA Sabet Dua Penghargaan Dalam GRC 
& Performance Excellence Award 2020
PT DAHANA (Persero)  meraih dua penghargaan dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2020 untuk 

kategori The Best GRC For Performance Management In Operational 2020 (In Manufacturing Industry) dan The 

Best Corporate Secretary 2020.
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atu hari menjelang Hari 

Raya Idul Adha 1441 H, 

PT DAHANA (Persero) 

menyerahkan belasan 

hewan kurban berupa domba kepada 

masyarakat di sekitar perusahaan.

Penyerahan hewan kurban kepada 

masyarakat dilaksanakan di Halaman 

Kantor PSB PT DAHANA (Persero) 

pada Kamis pagi, 30 Juli 2020 yang 

dihadiri oleh perwakilan manajemen 

PT DAHANA (Persero), perwakilan 

pemerintahan Desa Sadawarna, serta 

perwakilan setiap RT dan instansi mitra 

Dahana.

S Anwar melanjutkan, setiap tahunnya PT 

DAHANA (Persero) selaku perusahaan 

BUMN yang bergerak di industri bahan 

peledak selalu menyerahkan hewan 

kurban kepada masyarakat di sekitar 

perusahaan untuk dipotong dalam 

perayaan Hari Raya Idul Adha. (rmt)

Anwar Sanusi selaku ketua panitia  

kurban menuturkan, tahun ini  PT 

DAHANA (Persero) menyerahkan 

total sebanyak 14 ekor domba yang 

diserahkan kepada masyarakat pada 

perayaan Idul Adha 1441 H yang jatuh 

pada hari Jumat, 31 Juli 2020.  

“Hewan kurban diserahkan masing 

masing satu ekor kepada 9 RW yang 

berada di Desa Sadawarna, ditambah 

satu ekor diserahkan kepada Kampung 

Limaratus serta empat ekor diserahkan 

untuk di lingkungan beberapa instansi 

mitra Dahana,” ungkap Anwar Sanusi.

Jelang Idul Adha, DAHANA Sebar Hewan 
Kurban Kepada Masyarakat

Pemotongan hewan kurban di lingkungan perusahaan sendiri berupa satu ekor sapi 

dilaksanakan pada 3 Agustus 2020.



T DAHANA (Persero) melalui 

unit khusus PKBL bekerja 

sama dengan Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(PLUT KUMKM) Kabupaten Subang 

mengadakan pelatihan online dan 

offline gratis bagi para pelaku UMKM 

dengan tema Memulai Usaha Kembali 

Bagi Pelaku UMKM di Tengah Kondisi 

New Normal.

Pelatihan yang dilaksanakan pada 

Rabu, 22 Juli 2020 dilakukan secara 

online melalui webinar aplikasi zoom 

menghadirkan dua narasumber:  Eman 

Suherman, Ketua PKBL PT DAHANA 

(Persero) dengan tema

“Trik Mendapatkan Modal Usaha dari 

BUMN” dan Arif Bijaksana Mbolik,  

Konsultan PLUT – KUMKM Kab. Subang 
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P oleh DAHANA ini bisa memberikan 

efek positif yang langsung dirasakan 

oleh para peserta,” ungkap Eman.

Lanjutnya lagi, bagi pelaku UMKM 

yang ingin menjadi mitra binaan 

PKBL DAHANA syaratnya adalah 

calon mitra sudah mempunyai usaha 

dalam kategori UMKM minimal 

selama 6 bulan, kemudian usahanya 

tersebut mempunyai prospek untuk 

dikembangkan dan prodaknya dapat 

menyerap sumber daya lokal sehingga 

manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak 

orang selain calon mitra tersebut.

Sementara itu Arif Bijaksana selaku 

konsultan PLUT KUMKM Subang 

mengatakan bahwa hampir seluruh 

pelaku UMKM yang ada di Subang 

merasakan dampak berupa penurunan 

dengan tema “Trik Eksis Bisnis di Era 

New Normal”.  Sementara itu, pelatihan 

secara offline dengan jumlah peserta 

dibatasi hanya sebanyak 25 orang di 

laksanakan di Gedung PLUT KUMKM 

Subang.  

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman menerangkan, 

Pelatihan Online yang diadakan oleh 

PT DAHANA (Persero) ini merupakan 

pelatihan bagi pelaku UMKM yang 

pertama kalinya diadakan di Subang.

“Pelatihan ini merupakan aksi nyata 

dari PKBL DAHANA untuk membantu 

pelaku UMKM mengembangkan 

usahanya dalam menghadapi era 

new normal yang diakibatkan oleh 

pandemic Covid-19.  Mudah-mudahan 

dengan adanya pelatihan yang digelar 

DAHANA Kembangkan UMKM melalui Pelatihan 
Online dan Offline

Selain pelatihan online dan offline, dalam acara yang sama diserahkan juga bantuan pinjaman modal kepada 

mitra binaan yang diharapkan dapat membantu mitra binaan PKBL DAHANA untuk maju berkembang di tengah 

pandemi Covid-19



omset yang diakibatkan oleh pandemi 

Covid-19.

“Tips agar usaha UMKM dapat bertahan 

bahkan lebih maju di era new normal ini 

adalah pelajari kembali bentuk usaha 

kita, karena dimasa pandemi seperti 

ini kita harus jeli dalam menghadapi 

peluang yang ada sekecil apapun. 

Contohnya seperti dengan lebih sering 

mengunggah konten-konten barang 

jualan kita melalui sosial media, karena 

efek dari promosi sosial media lebih 

efektif saat ini selain itu jangkauannya 

kepada calon pembeli juga makin luas 

tidak hanya pembeli disekitar pelaku 

UMKM tersebut saja,” ujar Arif.

Semenjak pandemi Covid-19 

melanda, hampir semua pelaku 
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mitra binaan PKBL DAHANA untuk 

maju berkembang di tengah pandemi 

Covid-19 

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) sebagai perusahaan BUMN 

terus berkomitmen untuk turut 

serta memajukan kehidupan sosial 

masyarakat. Melalui unit khusus 

PKBL, DAHANA secara berkelanjutan 

menggulirkan program kemitraan dan 

bina lingkungan.

UMKM merasakan dampak terutama 

penurunan omset yang diakibatkan 

oleh menurunya permintaan pasar 

terhadap produk-produk yang 

dihasilkan oleh pelaku UMKM di 

Kabupaten Subang. Seperti yang 

diutarakan oleh Dianti, salah satu 

pelaku UMKM dibidang agrobisnis.

“Dampaknya terasa sekali, dari mulai 

produksi hingga pemasaran kita 

merasakan kesulitan, selain itu dari 

harga jualpun kita anjlok yang biasanya 

10 ribu sampai 13 ribu, sekarang hanya 

8 ribu saja,” terang Dianti.

Disela-sela kegiatan pelatihan, tim 

PKBL DAHANA menyerahkan bantuan 

pinjaman modal kepada mitra binaan 

yang diharapkan dapat membantu 
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ekretaris Perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep 

Maskandar melakukan 

kick off pelaksanaan audit 

internal pada Selasa, 14 Juli 2020 di 

Gedung Diklat Kampus DAHANA.  

Acara ini diikuti oleh para perwakilan 

disetiap unit kerja, baik auditor maupun 

auditee.  

Asep menerangkan, Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan  (SMAP) 

ISO  37001:2016 dirancang untuk 

menciptakan budaya anti penyuapan 

dan membantu dalam penerapan 

pengendalian untuk mencegah, 

mendeteksi, menangani dan 

mengurangi tindak penyuapan sejak 

awal.

S
Lanjutnya lagi, untuk ruang lingkup 

audit SMAP sendiri adalah seluruh 

aktivitas proses bisnis di PT DAHANA 

(Persero).

“Untuk metodenya sendiri adalah 

menggunakan metode sampling, 

wawancara, tinjau dokumen dan 

observasi di lapangan,” pungkas Asep. 

Sepekan sebelumnya, dalam rangka 

meningkatkan kompetensi Auditor 

mulai dari perencanaan, panduan 

konsep audit “konteks organisasi, 

kepemimpinan” dan komitmen, PT 

DAHANA (Persero) mengadakan 

pelatihan Pedoman Audit Sistem 

Manajemen Memahami Transisi ISO 

19011:2018. Pelatihan diadakan di 

Standar yang akan diterapkan 

di DAHANA terkait Sistem Anti 

Penyuapan mengacu kepada SNI ISO 

37001:2016, dimana untuk kedepannya 

tidak menutup kemungkinan sistem 

ini diintegrasikan dalam sistem 

DAHANA yang ada yaitu SIMADA 

(Sistem Manajemen Dahana). 

Tujuan penerapannya adalah untuk 

pencegahan tindak penyuapan 

dengan mendeteksi, melaporkan dan 

penanganan tindak penyuapan di 

lingkungan DAHANA

“Manfaatnya adalah untuk mengurangi 

biaya, risiko, dan kerugian akibat 

penyuapan serta menaikan 

kepercayaan dan reputasi bisnis 

perusahaan,” ujar Asep Maskandar.

DAHANA Terapkan Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan (SMAP)
PT DAHANA (Persero) terus melakukan pembenahan dan pengembangan dalam membangun Sistem 

Manajemennya. Kali ini, perusahan BUMN penghasil bahan peledak tengah menerapkan Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.
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Gedung Diklat PT DAHANA (Persero) 

selama 2 hari pada 8 – 9 Juli 2020 yang 

bekerja sama dengan Sprint Consultant 

member of PT SUCOFINDO (Persero).

Ayudia Sasmaya Nazwar dari Bagian 

Pengembangan SDM & Organisasi 

selaku panitia pelatihan menerangkan, 

jumlah peserta pelatihan kali ini 

sebanyak 20 orang ditambah 3 orang 

peserta secara online yang berasal dari 

karyawan DAHANA kantor Jakarta.

Ayudia menambahkan, tujuan 

diadakannya pelatihan ini adalah 

untuk memberikan pembekalan atau 

pedoman untuk karyawan dalam 

menjalankan audit dimulai dari 

perencanaan, panduan konsep audit, 

konteks organisasi, kepemimpinan dan 

komitmen, audit virtual, kepatuhan, 

dan rantai pasok dan meningkatkan 

kompetensi Auditor.

Intan Ratnasari salah satu peserta 

pelatihan yang berasal dari Satuan 

Pengawas Internal PT DAHANA 

(Persero) menanggapi pelatihan ini 

dengan positif.  Selama mengikuti 

pelatihan, mengaku banyak ilmu baru 

yang didapatkan yang pastinya akan 

bermanfaat sekali dalam menunjang 

seluruh karyawan.  Program tersebut 

berupa pemasangan spanduk, juga 

mengukur pemahaman karyawan 

tentang SMAP melalui pre test dan 

post test secara online. 

tugasnya sebagai Asisten Auditor. 

“Nambah ilmu ada standar-standarnya 

tersendiri dalam melakukan audit,” 

ucap Intan kepada DFile.

Guna mensukseskan internalisasi 

SMAP ini, team bergerak cepat dengan 

melaksanakan sosialisasi kepada 



wisatawan akan disuguhi dengan 

pemandangan matahari terbenam 

diantara pegunungan diufuk barat. 

Sedangkan dimalam hari, Jamkris 

Hills cocok dijadikan tempat untuk 

menikmati cityscape sambil ngobrol 

dan ngopi didekat api unggun.

Ditempat ini, wisatawan bisa berfoto 

ria di menara pandang atau spot 

selfie dengan latar keindahan alam 

yang disajikan di bukit ini. Untuk 

soal makanan, tidak perlu khawatir. 

Ditempat ini telah ada warung yang 

menjajakan makanan mulai dari nasi 

ilayah Subang 

bagian selatan selalu 

menyuguhkan pesona 

alam yang menakjubkan. 

Kontur alam yang berbukit-bukit 

ditambah sejuknya udara pegunungan 

membuat wilayah ini menjadi tujuan 

utama wisatawan, baik wisatawan lokal 

Subang maupun luar daerah.

Salah satu destinasi yang bisa menjadi 

pilihan wisatawan untuk dikunjungi 

adalah Bukit Pasir Jambu atau kini 

disebut Jamkris Hills yang merupakan 

akronim dari Bukit Jambu Kristal. 

Dinamakan demikian karena bukit ini 

ditanami ribuan pohon jambu kristal. 

Dahulu bukit ini bernama bukit pasir 

batu, mungkin karena di puncaknya 

terdapat sekumpulan bebatuan.

Jamkris Hills menawarkan pesona 

pemandangan dari ketinggian atas 

bukit. Ketika pagi hari, bukit ini 

menyajikan pemandangan gumpalan 

kabut yang menyerupai gumpalan 

awan putih yang menyelimuti kawasan 

dibawahnya sehingga seolah-olah 

wisatawan berada di negeri diatas 

awan. Namun ketika sore hari tiba, 

Jamkris Hills, Surga Tersembunyi Di Subang Selatan

W
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Lokasi wisata ini terletak di Desa 

Tanjungsiang, Kecamatan Tanjungsiang. 

Setelah pasar Tanjungsiang sebelum 

Polsek Tanjungsiang anda akan 

menemukan papan petunjuk jalan 

menuju ke lokasi. Dari jalan raya 

pengunjung kemudian melalui jalan 

kecil menuju ke lokasi sejauh 900 

meter, kontur jalan menanjak, sebagian 

masih berupa tanah yang licin ketika 

musim hujan. Karenanya, bagi yang 

ingin berwisata ke sana sebaiknya 

menggunakan sepeda motor. 

liwet khas kampung dengan harga 

dimulai dari Rp.15.000 per orang 

dengan menu jengkol, ikan asin, 

tempe, lalab, dan sambel dadak. Jika 

pengunjung ingin tambahan menu 

lain bisa memesanya tentunya dengan 

harga yang menyesuaikan. Selain itu 

juga terdapat makanan ringan dan 

minuman dingin atau kopi.

Untuk fasilitas pendukung lainnya di 

Jamkris Hills cukup lengkap, pengelola 

telah menyiapkan area parkir yang 

memadai ditambah dengan fasilitas 

toilet dan mushola bagi pengunjung 

yang ingin melakukan sholat.

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, 

Jamkris Hills memiliki fasilitas 

penginapan bagi pengunjung 

yang ingin merasakan bermalam 

ditempat ini. Ditempat ini wisatawan 

bisa menyewa saung-saung untuk 

menginap atau bisa juga menyewa 

guest house dengan harga dimulai 

dari Rp. 120.000 hingga Rp.500.000 

tergantung saung atau guest house 

yang dipilih.

Bagi wisatawan yang hanya ingin 

berselfie ria pada siang hari, pengelola 

hanya mematok harga tiket masuk 

sebesar Rp.5.000 saja diluar tarif parkir.

21D File Edisi 107 Juli 2020



22 D File Edisi 107 Juli 2020

D-GUEST

da yang pernah tahu 

Sherlock Holmes? Seorang 

detektif yang selalu 

mengejutkan, seringkali 

hadir dengan membaca asal muasal, 

kondisi perkawinan, pekerjaan, perilaku 

di rumah, hanya dengan melihat bekas 

goresan bahkan debu tertempel di 

tubuh objek yang ditelitinya. Salah satu 

novel terlaris ini mampu membawa 

Sherlock Holmes menjadi tokoh 

detektif fiksi seantero bumi.

Jejak Sherlock Holmes ini ternyata 

menginspirasi para penulis di generasi 

setelahnya dengan berbagai media 

penyampaian, Komik asal Jepang, 

Detektif Conan pernah menemani 

anak-anak bumi dengan mencoba 

menebak apa yang akan diucapkan 

Conan melalui tubuh paman Kogoro 

Mouri yang pingsan setelah terkena 

jarum bius yang melesat dari jam 

Conan. Selain itu, Sherlock Holmes 

sebagaimana diakui oleh Agatha 

Christie, merupakan sumber inspirasi 

dari karya-karyanya yang memuat 

penokohan Hercule Poirot. Tak ayal, 

tokoh yang hadir di banyak novel dan 

A
kemajuan teknologi, Tiessa mampu 

melahap buku-buku Agatha Christe, 

Harry Potter, dan lainnya dengan 

gadget melalui aplikasi Kobo Books. 

Menariknya lagi, ia membaca ini untuk 

menemani waktu kosong selama 

perjalanan pulang pergi kantor di 

TransJakarta.

"Membaca di handphone melalui Kobo 

Books ini enak sekali, sistemnya telah 

terintegrasi dengan kamus. Sehingga, 

jika ada kata-kata yang ngga tahu, 

kita tinggal klik kata itu, dan muncul 

deh artinya (novelnya dalam Bahasa 

Inggris), selain itu juga background 

dan font-nya bisa diganti warna dan 

jenisnya," ungkap mantan Dewan 

Redaksi Majalah Kampus ini.

Tiessa menambahkan, selain genre 

misteri, ia juga menggandrungi genre 

fantasi dan petualangan, karena genre 

ini dapat memperkaya imajinasi. 

Biasanya sebelum menonton novel 

yang diangkat ke layar kaca, Tiessa 

terlebih dahulu menyelesaikan 

bacaan novel tersebut. Baginya, 

banyak hal yang ada di novel dan 

tidak dituangkan dalam film, dan ia 

suka membandingkan imajinasi hasil 

membaca novel dengan apa yang 

tervisualisasi di film.

Karyawan yang telah merintis karir 

sejak tahun 2005 ini menutup kisahnya 

dengan harapan besar terhadap 

DAHANA, ia menginginkan agar 

DAHANA menjadi perusahaan yang 

semakin besar serta jadi pilihan nomor 

satu, jika ada yang membutuhkan 

bahan peledak, secara otomatis 

langsung teringat DAHANA.

"Semoga Allah memberkahi dan 

memberi kemudahan," doa Tiessa 

menutup perbincangan.

cerita pendek Christie ini menjadi 

tokoh detektif fiksi paling tenar setelah 

Sherlock Holmes. Salah satu fans dari 

Hercule Poirot adalah Tiessa Amelia 

Minza, Manajer Hubungan Pelanggan 

Divisi Tambang Umum 2 PT DAHANA 

(Persero).

"Saya suka cerita misteri, favorit 

saya adalah Hercule Poirot. Karena 

Agatha Christie membuat kisahnya 

begitu seru dan menarik pada setiap 

Novel. Sementara untuk di layar kaca, 

saya menyukai Sherlock Holmes 

yang diperankan oleh Benedict 

Cumberbatch. Kalau membaca misteri 

itu, kita diajak untuk ikut berpikir, 

menebak pelaku, alur dan plot cerita, 

dan di sanalah keseruannya," ujar 

Alumnus Teknik Kimia Universitas 

Gadjah Mada ini.

Tiessa juga menyampaikan kepada 

Dfile, hobi membaca yang dimulai 

sejak masa kanak-kanak masih ia jaga 

hingga saat ini, pada saat SD, orang 

tua Tiessa tak pernah membelikannya 

komik, tetapi novel atau buku-buku 

yang dipenuhi oleh tulisan. Dengan 

Tiessa dan Hobi Membaca Novel Misteri
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ementerian BUMN 

melakukan sosialisasi core 

values AKHLAK kepada 

Direksi, Komisaris dan 

karyawan yang tersebar di berbagai 

BUMN Industri Pertahanan dalam 

pertemuan daring melalui aplikasi 

zoom serta disiarkan langsung melalui 

channel youtube Pindad Corporate 

University pada Senin, 3 Agustus 2020.

Usai disahkannya AKHLAK sebagai 

core values baru yang akan diterapkan 

secara efektif di seluruh BUMN. 

Pihak Kementerian sebagai Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) 

menggandeng Ari Ginanjar melakukan 

sosialiasi, kali ini kepada insan BUMN 

yang tergabung dalam industri 

pertahanan seperti, PT DAHANA 

(Persero), PT LEN Industri (Persero), 

PT PINDAD (Persero), PT Dirgantara 

Indonesia (Persero), dan PT PAL 

Indonesia (Persero).

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, 

Teknologi dan Informasi Kementerian 

K

Oleh sebab itu, diperlukan core 

values sebagai panduan dalam 

mengorganisasi lembaga dan mengatur 

talenta di perusahaan, serta sebagai 

titik tolak transformasi. Ari Ginanjar 

menyampaikan, kegagalan transformasi 

perusahaan seringkali terjadi bukan 

karena ketidakmampuan perusahaan 

dalam mengembangkan teknologi, 

namun karena transformasi tidak 

menggunakan hati yang menyebabkan 

korupsi serta tindakan lainnya yang 

merugikan perusahaan. Oleh sebab 

itu, keberadaan core values AKHLAK 

menjadi sangat penting. 

Sosialisasi AKHLAK ini mendapatkan 

apresiasi dari milenial DAHANA 

Adella Adina. Menurutnya, milenial 

DAHANA siap saling mengajak 

untuk mengakselerasi proses 

transformasi ke arah yang lebih baik, 

saling mendukung, bahu membahu 

menanamkan dan mengamalkan nilai-

nilai AKHLAK.

“Dengan diimplementasikannya 

tata nilai perusahaan yang baru 

yaitu AKHLAK, diharapkan millenial 

DAHANA dapat menjalankan amanah 

dan kepercayaan pemerintah terhadap 

perusahaan, meningkatkan kualitas 

SDM, mampu beradaptasi dalam segala 

situasi melalui digitalisasi sistem dan 

pemanfaatan teknologi, serta bisa 

terus bersinergi dengan berbagai 

kalangan guna mewujudkan kemajuan 

DAHANA,” harap Adel.

BUMN Alex Denni memulai penjelasan 

dengan pemaparan VUCA (Volatile, 

Uncertain, Complexity dan Ambiguity) 

yang dikenal sejak pasca perang dingin. 

Hal ini turut berdampak pada bidang 

industri, persaingan semakin ketat, dan 

sangat sulit menentukan siapa saingan 

perusahaan. Ada banyak perusahaan 

mapan yang akhirnya hancur akibat 

tidak mampu menghadapi kondisi 

VUCA. Hal ini harus diantisipasi 

oleh BUMN utamanya oleh generasi 

millenial.

Alex melanjutkan, generasi milenial 

menjadi penting dalam transformasi 

perusahaan, karena generasi ini 

merupakan peluang sebagai angkatan 

produktif dalam jumlah besar serta 

memiliki pemikiran berbeda dengan 

generasi sebelum-sebelumnya. 

Kementerian BUMN tidak hanya 

mencanangkan BUMN berdaya saing 

secara global, namun juga menjadikan 

BUMN sebagai pabrik talenta yang bisa 

disebarluaskan ke berbagai institusi 

lainnya.

Sosialisasi Core Values AKHLAK di BUMN Industri 
Pertahanan



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.


