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5 Maret 2020. Sedangkan penjurian 

sesi nonpresentasi dilaksanakan 

dilaksanakan 23 - 25 Februari 2020. 

Kedua penjurian dilaksanakan di 

Jakarta dan melibatkan sekurangnya 

13 orang juri, dari kalangan praktisi PR 

senior, jurnalis terkemuka, akademisi 

senior, hingga PR Gurus.

Malam penganugerahan yang semula 

dijadwalkan di Semarang, 2 April 2020 

secara langsung tidak dapat terlaksana. 

Hal ini mengingat situasi pandemi 

Covid-19 yang semakin meluas. “Oleh 

karena itu, setelah berkoordinasi 

dengan tuan rumah Pemkot Semarang, 

kami memutuskan menyelenggarakan 

PRIA 2020 secara daring, melalui kanal 

Youtube PR INDONESIA Magazine, 

Senin, 20 April 2020, pukul 16.00 WIB,” 

ujar Founder dan CEO PR INDONESIA 

Asmono Wikan. (yz)

T DAHANA (Persero) meraih 

Bronze Winner PR Indonesia 

Awards 2020 untuk Kategori 

BUMN Sub Kategori Website, 

yang diumumkan dengan press 

conference secara daring di channel 

youtube PR Indonesia Magazine, Senin, 

20 April 2020. 

Tim Humas PT DAHANA (Persero) 

telah membuat beberapa publikasi 

yang secara rutin mengupdate 

berbagai kegiatan perusahaan 

agar lebih dikenal oleh masyarakat 

Indonesia, dan khususnya kepada 

para stakeholder DAHANA. Publikasi 

tersebut dapat diakses di website 

DAHANA, portal, serta kanal bumn.

go.id. Selain itu, DAHANA juga 

mempromosikan berbagai kegiatannya 

melalui majalah Dfile yang terbit secara 

rutin sebulan sekali, serta berbagai 

platform media sosial.

“Penghargaan ini sebagai bentuk 

kepercayaan kepada Dahana atas 

upaya keterbukaan informasi publik 

yang terus ditingkatkan.  Di mana 

masyarakat dapat dengan mudah 

memperoleh informasi tentang Dahana 

melalui website dan media komunikasi 

lainnya," ujar Manager Humas PT 

DAHANA (Persero) Juli Jajuli.

Sebagai perusahaan negara yang 

bergerak di industri bahan peledak, 

DAHANA tetap memiliki komitmen 

pada keterbukaan informasi publik 

dengan tetap berpegang pada 

prinsip perusahaan strategis negara. 

Pengetahuan publik akan usaha PT 

DAHANA (Persero) dapat memberikan 

kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia 

bahwa Indonesia memiliki perusahaan 

yang bergerak di Industri bahan 

peledak baik untuk kepentingan 

komersil ataupun militer.

PR INDONESIA Awards kelima ini 

merupakan ajang kompetisi kehumasan 

atau public relations (PR) paling 

komprehensif se-Indonesia. Lebih dari 

100 korporasi dan organisasi, terdiri 

dari kementerian, lembaga, BUMN, 

anak usaha BUMN, BUMD, perusahaan 

daerah, perusahaan swasta, pemerintah 

provinsi/kota/kabupaten mengikuti 

kompetisi yang sudah diselenggarakan 

sejak 2016.

Pada tahun ini, sebanyak 543 entri 

masuk ke meja panitia. Jumlah ini 

meningkat ketimbang tahun lalu yang 

hanya 476 entri. Adapun penjurian 

sesi presentasi telah berlangsung 3 – 

Penghargaan ini sebagai bentuk kepercayaan kepada Dahana atas 
upaya keterbukaan informasi publik yang terus ditingkatkan.

P
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selanjutnya dikirim ke Australia dengan 

kapal.  Setelah tiba di Pelabuhan 

tujuan, produk DAHANA tersebut akan 

didistribusikan langsung ke gudang-

gudang end user Johnex Explosives di 

Australia. 

Direktur Operasi PT DAHANA (Persero) 

sai sukses dalam dua kali 

pengiriman sebelumnya, 

perusahaan bahan peledak 

dalam negeri, PT DAHANA (Persero) 

kembali mengirim produk bahan 

peledaknya ke perusahaan asal Negeri 

Kanguru Johnex Explosives Australia 

pada 23 April 2020.

Sebanyak 215 Ton Megadrive Cartridge 

Emulsion 32mm x 700mm dalam 

20 kontainer diberangkatkan dari 

Kawasan Energetic Material Center 

(EMC) PT DAHANA Persero, Subang 

pada Kamis, 23 April 2020.  Pengiriman 

menggunakan truck trailer menuju 

pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang 

DAHANA Kembali Ekspor 215 Ton Bahan Peledak 

ke Australia

U

Ekspor bahan peledak ke Australia sendiri telah dimulai sejak Maret 2019 dengan 37,5 ton dalam 3 kontainer.  

Ekspor kedua ke Australia dilaksanakan pada September 2019 dengan jumlah 86 Ton dalam 8 kontainer. Dan 

Ekspor ketiga ke Australia hari ini dengan jumlah 215 Ton dalam 20 kontainer.
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Meski kondisi bisnis sedang lesu akibat 

pandemi covid-19, keberlanjutan 

ekspor bahan peledak ke Australia juga 

membuktikan bahwa industri bahan 

peledak dalam negeri mampu bersaing 

di pentas global. Kualitas dan dan 

kemampuan DAHANA akan semakin 

teruji untuk melakukan lompatan-

lompatan bisnis dan akhirnya dapat 

Bambang Agung menyebutkan, 

pengiriman ekspor ini merupakan 

salah satu upaya perusahaan untuk 

terus mempertahankan kinerja positif 

perusahaan di tengah hantaman 

pandemi Covid-19 secara global.

“Alhamdulillah dalam kondisi 

pandemi covid-19 ini DAHANA masih 

membuktikan untuk tetap eksis 

melaksanakan proses ekspor bahan 

peledak ke salah satu konsumen kita 

di Australia (Johnex). Ini membuktikan 

bahwa DAHANA mampu menjawab 

kepercayaan yang diberikan konsumen 

di luar negeri dengan komitmen dan 

konsisten,” tutur Bambang Agung 

disela-sela acara pemberangkatan 

ekspor.
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requirement Australian Inspector. 

“Selain itu sebagai salah satu syarat 

utama dalam pengiriman cargo 

sesuai standar australia juga, semua 

kontainer cargo Johnex ini sebelumnya 

sudah dilakukan proses fumigasi oleh 

fumigator yang sudah terstandarisasi 

dan diakui sertifikasinya oleh pihak 

otoritas di Australia.  Sertifikasi 

diperhitungkan oleh pasar lebih luas, 

tak terbatas pada pasar Australia.

Cargo ekspor Johnex ini sebelumnya 

telah melewati prosedur ketat.  Hal 

ini disampaikan oleh Senior Manager 

Operasi Divisi Tambang Umum 2 PT 

DAHANA (Persero) Dadan Munawar.  

Menurutnya, beberapa tahapan 

pengiriman ini meliputi pembuatan 

bahan peledak di pabrik, pengecekan 

quality control langsung oleh pihak 

Johnex Explosives, fumigasi dan 

Cleaning kontainer kargo,  dan 

memberlakukan Protokol Pencegahan 

Covid-19 yang diterapkan Dahana 

kepada seluruh personil pihak angkutan 

yang akan mengangkut bahan 

peledak di dalam gudang Dahana, 

serta pengiriman sesuai standard 
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bahan peledaknya selain digunakan 

secara domestic juga telah diekspor 

ke mancanegara.  Untuk ekspor bahan 

peledak ke Australia sendiri telah 

dimulai sejak Maret 2019 dengan 

37,5 ton dalam 3 kontainer.  Ekspor 

kedua ke Australia dilaksanakan pada 

September 2019 dengan jumlah 86 Ton 

dalam 8 kontainer. Dan Ekspor ketiga 

ke Australia hari ini dengan jumlah 215 

Ton dalam 20 kontainer.  (yz)

fumigasi ini adalah syarat utama saat 

dilakukan pemeriksaan oleh pihak 

cargo inspector saat tiba di pelabuhan 

Australia, seperti diketahui bersama 

Australia memiliki standard yang tinggi 

dalam proses pengiriman ekspor-

impor,” ujar Dadan Munawar.

Shipment ekspor ketiga ini dipercaya 

Dadan akan meningkatkan kerjasama 

dan kepercayaan antara DAHANA dan 

pihak Johnex Australia, baik untuk 

suplai bahan peledak ke Australia, 

ataupun kemungkinan kerjasama 

services di underground blasting ke 

depannya yang sedang dijajaki oleh 

DAHANA saat ini.

Sebagaimana diketahui,  PT DAHANA 

(Persero) merupakan BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak 

untuk sektor pertambangan umum, 

kuari dan konstruksi, minyak dan gas 

serta pertahanan.  Produk-produk 
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pemasangan sarana cuci tangan 

yang memadai dilokasi tersebut," ujar 

Aminudin dalam laporannya.

Sementara itu, dalam sambutannya 

Bupati Subang, H. Ruhimat 

menghaturkan terima kasih kepada 

beberapa perusahaan yang melalui 

pendanaan CSRnya sudah melakukan 

pengadaan dan pemasangan wastafel 

portable yang sangat dibutuhkan 

dibeberapa titik prioritas di Kabupaten 

Subang.

"Pencegahan penyebaran Covid-19 

khususnya di Kabupaten Subang 

merupakan tanggung jawab bersama 

kita semua, baik pemerintahan daerah 

Kabupaten Subang, perusahaan, dan 

masyarakat pada umumnya. Salah satu 

protokol pencegahan Covid-19 adalah 

dengan mencuci tangan, oleh karena 

itu saya mengucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak perusahaan yang 

terlibat dalam pengadaan sarana cuci 

tangan melalui pendanaan CSR nya,” 

terang H. Ruhimat.

Selain membutuhkan sarana cuci 

tangan dibeberapa fasilitas umum 

yang menjadi titik prioritas, saat ini di 

Subang juga membutuhkan sekitar 1,5 

juta masker. Oleh karena itu, H. Ruhimat 

menghimbau bila ada perusahaan yang 

akan membantu dalam pengadaannya, 

maka dengan sangat senang sekali 

pihaknya akan menerimanya. 

“Semoga semua bantuan yang telah 

diberikan oleh perusahaan dapat 

bermanfaat khususnya bagi masyarakat 

Subang," ungkap H. Ruhimat.

ertempat di Pendopo Rumah 

Dinas Bupati Subang, Rabu 8 

April 2020 Bupati Subang H. 

Ruhimat  melakukan penandatanganan 

berita acara serah terima bantuan 

CSR pengadaan sarana cuci tangan 

(wastafel portable) bersama beberapa 

perusahaan yang berada diwilayah 

Kabupaten Subang, termasuk PT 

DAHANA (Persero) BUMN yang 

bergerak di bidang bahan peledak.

PT DAHANA (Persero) sebagai 

salah satu perusahaan BUMN yang 

berkantor pusat di Kabupaten Subang 

sebelumnya telah memasang sarana 

cuci tangan di Pasar Pujasera Subang 

sesuai dengan arahan dari Pemkab 

Subang.  Selain itu, DAHANA juga 

memberikan bantuan berupa beberapa 

macam APD untuk para petugas medis 

yang diberikan ke pihak Puskesmas 

Cibogo dan RSUD Ciereng Subang.

Acara penandatanganan berita acara 

serah terima bantuan CSR pengadaan 

sarana cuci tangan dimulai dengan 

laporan dari Sekda Kabupaten 

Subang, Drs. H. Aminudin., M.Si.   

Menurut Aminudin, Sampai saat ini 

sudah terpasang sebanyak 14 titik 

pemasangan wastafel portable, dan 

target sampai hari Sabtu (11/04) akan 

ada tambahan pemasangan sebanyak 

9 buah wastafel sehingga total menjadi 

23 titik. 

"Untuk minggu selanjutnya dipastikan 

akan terpasang lagi sebanyak 25 titik 

yang tersebar dibeberapa fasilitas 

umum yang menjadi titik prioritas 

seperti pasar tradisional. Hal ini karena 

pasar merupakan salah satu fasilitas 

umum dan pusat perputaran ekonomi 

dimana banyak pedagang dan pembeli 

yang saling berinteraksi satu sama 

lain, oleh karena itu diperlukan adanya 

Bupati Subang Apresiasi Peran Perusahaan 

dalam Mencegah Covid-19

B

Pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Subang merupakan tanggung jawab bersama, 

baik pemerintahan Daerah Kabupaten Subang, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya.
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"Kita pihak perusahaan sangat peduli 

dengan kondisi seperti sekarang ini, 

mudah-mudahan dengan bantuan yang 

DAHANA berikan dapat membantu 

para petugas medis di RSUD Subang 

dalam memerangi Covid-19," harap 

Eman.

Sebagaimana diketahui, sehari 

sebelumnya, PT DAHANA (Persero) 

turut memberikan bantuan berupa 

APD serupa kepada pihak Puskesmas 

Cibogo serta mendirikan sarana cuci 

tangan untuk para pedagang di pasar 

Pujasera Subang.

T DAHANA (Persero) melalui 

Unit PKBL memberikan 

bantuan APD Medis ke 

RSUD Subang.  Di tengah kondisi 

sulit mendapatkan Alat Pelindung Diri 

(APD) standar untuk petugas medis 

kala merebaknya pandemi Covid-19, 

PT DAHANA (Persero) menyerahkan 

berbagai macam APD ke Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Subang.  

Bantuan APD berupa Hazmat suit, 

Masker N95, Masker kasa, Sepatu 

boot, Handscoon, Thermometer 

infrared digital, Helm pelindung medis, 

Kacamata google, dan alkohol 96% 

diterima langsung oleh Kepala Bidang 

Penunjang Medik RSUD Subang, Arie 

Ardiansyah, S.kep,Ners.,MSi pada 

Selasa, 7 April 2020.

"Saya mewakili pihak RSUD Subang 

sangat berterimakasih kepada PT 

DAHANA (Persero) yang sudah 

memberikan bantuan untuk tim 

medis sebagai garda terdepan dalam 

memerangi pandemi Covid-19," ungkap 

Arie.

Sementara itu, Eman Suherman, 

ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

menerangkan, pemberian bantuan 

ini merupakan bentuk kepedulian 

DAHANA dalam penanganan pandemi 

Covid-19 yang tengah melanda seperti 

sekarang ini.

Komitmen Cegah Corona, DAHANA berikan Bantuan APD 

ke RSUD Subang

P
Bantuan APD Medis ini sangat ditunggu untuk melengkapi tenaga medis yang berada di garda terdepan 

penanganan Covid-19.
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i tengah Pandemi Covid-19 

dan sulitnya mendapatkan 

Alat Pelindung Diri (APD) 

Standar untuk petugas 

medis, PT DAHANA (Persero) 

memberikan bantuan kepada 

Puskesmas Cibogo berupa alat-alat 

pelindung diri pada Senin,6 April 2020 

bertempat dikantor UPTD Kecamatan 

Cibogo.

APD yang diberikan berupa Hazmat 

suit, masker N95, Handscoon, 

Kacamata google, Sepatu booth, 

Thermometer digital infrared, 

Handsoap, dan masker kasa diterima 

langsung oleh kepala Puskesmas 

Kecamatan Cibogo, Tri Hartinah.

D dalam hal penanganan Covid-19 sangat 

mempedulikan sekali kondisi kesehatan 

masyarakat dan lingkungan di sekitar 

perusahaan.

“Selain hari ini memberikan bantuan 

APD untuk Puskesmas Cibogo, dan 

mendirikan sarana cuci tangan dan 

masker di Pasar Pujasera Subang, 

pekan kemarin team dari DAHANA juga 

sudah melakukan penyemprotan cairan 

disinfektan keseluruh fasilitas umum 

yang berada diwilayah Kecamatan 

Cibogo, baik itu fasilitas sarana rumah 

ibadah, pendidikan, dan fasilitas 

pelayanan umum lainya,” terang eman.

    

Dalam kesempatan ini, Tri Hartinah 

menyampaikan ucapan terima kasih 

atas bantuan yang sudah diberikan 

oleh PT DAHANA (persero).

“Ini sangat membantu pihak kami 

terutama petugas medis dalam 

menangani pasien yang berobat ke 

Puskesmas Cibogo, apalagi ditengah 

Pandemi Covid-19 seperti sekarang 

ini para petugas medis membutuhkan 

APD standar yang lengkap agar bisa 

meminimalisir penularan dari pasien ke 

petugas medis,” ujar Tri Hartinah.

Sementara itu, Eman Suherman selaku 

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

menjelaskan, PT DAHANA (Persero) 

DAHANA Salurkan APD Medis ke Puskesmas Cibogo

Bantuan ini untuk mengatasi sulitnya mendapatkan APD Medis di awal 

pandemi covid-19 di Kabupaten Subang.
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eduli akan sarana 

kebersihan lingkungan, PT 

DAHANA (Persero) melalui 

unit khusus PKBL bekerja 

sama dengan pemerintahan Kabupaten 

Subang menyerahkan bantuan 

berupa sarana cuci tangan untuk para 

pedagang di pasar Pujasera, Subang.

Bantuan diserahkan langsung oleh 

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman didampingi oleh 

Asisten Manajer Humas PT DAHANA 

(Persero) Neni sumarni pada Senin, 

6 April 2020 dan diterima oleh Kabid 

Prasarana & Tata Ruang BP4D Kab.

Subang, Dewi Lestari.

Eman Suherman menerangkan, 

bantuan berupa sarana cuci tangan 

ini merupakan bentuk kepedulian 

PT DAHANA (Persero) terhadap 

kesehatan masyarakat dan kondisi 

P
Yanto, Salah satu pedagang ikan 

di Pasar Pujasera menghaturkan 

rasa terima kasih atas bantuan dari 

PT DAHANA (Persero) yang sudah 

menyediakan sarana cuci tangan yang 

layak bagi para pedagang di pasar 

Pujasera. “Biasanya kita para pedagang 

kalau mau cuci tangan ya ke toilet.  

Dengan adanya sarana cuci tangan 

yang baru ini kami para pedagang 

merasa terbantu karena tidak perlu 

jauh lagi untuk mencuci tangan,” ujar 

Yanto.

Selain menyerahkan bantuan berupa 

sarana cuci tangan, pada kesempatan 

tersebut PT DAHANA (Persero) juga 

membagikan masker gratis kepada 

para pedagang dan pengunjung guna 

menekan laju penyebaran Covid-19 di 

Kabupaten Subang. (rmt)

lingkungan. “Apalagi sekarang sedang 

terjadi Pandemi Covid-19, maka 

kami dari pihak perusahaan ingin 

mengajarkan kepada masyarakat untuk 

selalu menjaga kebersihan agar tidak 

mudah terjangkit oleh virus, salah 

satunya dengan rajin mencuci tangan.  

Jadi kita siapkan sarana cuci tangan 

untuk para pedagang di Pasar Pujasera 

ini,” terang Eman Suherman.

Sementara itu ditemui disela sela 

penyerahan bantuan, Dewi Lestari 

selaku Kabid Prasarana & Tata Ruang 

BP4D Kabupaten Subang berharap 

dengan adanya bantuan sarana cuci 

tangan dari PT DAHANA (Persero) ini, 

masyarakat khususnya para pedagang 

di pasar Pujasera lebih sadar untuk 

selalu menjaga kebersihan diri dengan 

rajin mencuci tangan. “Semoga 

dengan upaya ini dapat meminimalisir 

penyebaran Covid-19,” harap Dewi.

DAHANA Dirikan Sarana Cuci Tangan dan Bagikan Masker Gratis 

di Pasar Pujasera Subang

Bantuan berupa sarana cuci tangan dan masker ini merupakan bentuk kepedulian PT DAHANA (Persero) terhadap 

kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan.
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pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Kapolsek Cibogo Iptu Asep,S.IP.  Pihak 

kepolisian khususnya melalui Binmas 

secara terus menerus menghimbau 

kepada masyarakat untuk mengurangi 

aktivitas-aktivitas di luar rumah.

“Ya untuk sementara dimohon kepada 

masyarakat untuk tidak bergerombol 

dulu kumpul-kumpul ditempat umum.  

Ini sangat beresiko menambah 

penyebaran virus. Oleh karenanya 

kita adakan patroli ke lapangan dan 

memperingatkan bila ada masyarakat 

yang bergerombol,” tuturnya.

una mencegah penyebaran 

pandemi Covid-19 khususnya 

di wilayah Kecamatan 

Cibogo, PT DAHANA 

(Persero) menggandeng Muspika 

Kecamatan Cibogo melakukan 

penyemprotan cairan disinfektan ke 

seluruh fasilitas umum baik sarana 

ibadah, pendidikan, dan pelayanan 

umum se-Kecamatan Cibogo.  

Penyemprotan berlangsung bergiliran 

selama tiga hari hingga 31 Maret 2020.

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman menerangkan, 

kegiatan penyemprotan cairan 

disinfektan ini merupakan tindak lanjut 

dari kegiatan sebelumnya yang sudah 

dilakukan di wilayah Desa Sadawarna 

pada pekan kemarin.

“Kita perluas areanya, jadi tidak hanya 

di Sadawarna saja. Tapi diseluruh 

wilayah Kecamatan Cibogo,” ujar Eman.

Ditemui disela sela kegiatan 

penyemprotan, Sri Novia selaku Camat 

Kecamatan Cibogo menyebutkan, 

pihaknya sangat menyambut baik 

kegiatan yang dilakukan oleh 

PT DAHANA (Persero) berupa 

penyemprotan cairan disinfektan 

diwilayahnya. Selain itu, pihaknya sudah 

mengimbau kepada seluruh masyarakat 

melalui himbauan langsung maupun 

melalui media spanduk tentang cara-

cara pencegahan penyebaran Covid-19.

“Selain himbauan juga kita akan 

adakan penyuluhan-penyuluhan agar 

masyarakat semakin paham mengenai 

Gandeng Muspika Cibogo, DAHANA Komitmen Perangi Covid-19

G
Area penyemprotan disinfektan diperluas, tidak hanya di Desa Sadawarna, penyemprotan meliputi wilayah 

Kecamatan Cibogo.
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setiap pagi,  momentum pertemuan 

sebelum bekerja itu juga digunakan 

sebagai ruang sosialisasi terkait 

Corona, baik tentang bahaya, 

pencegahan, dan penanganannya. P5M 

pun dilakukan dengan menjaga jarak 

fisik minimal satu meter perorang.

Selain itu, site pertambangan batubara 

yang memiliki luas 429 hektar di 

Tenggarong ini mulai melakukan 

pengetatan budaya bersih dan hidup 

sehat, tidak bersinggungan dengan 

teman kerja semasa Covid-19, serta 

pemakaian masker kain yang diberikan 

perusahaan secara rutin setiap dua 

pekannya.

“Wabah ini membuat kita lebih peduli 

tentang kebersihan diri dan lingkungan, 

saya tetap berharap agar pandemi 

covid-19 lekas usai, dan vaksinnya 

segera ditemukan, karena sudah 

banyak kerugian yang diderita akibat 

Covid-19 ini,” pungkas Eddy.  (yz)

T DAHANA (Persero) Site 

Project MHU Kalimantan 

Timur turut melaksanakan 

protokol covid-19 untuk 

menjamin Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3) para karyawannya dalam 

bertugas di tengah penyebaran 

pandemik Covid-19. Penerapan protokol 

pencegahan virus ini sudah dilakukan 

sejak 27 Maret 2020. 

Sejak kemunculan kasus Covid-19 

pertama di Indonesia pada tanggal 1 

Maret lalu, beberapa waktu kemudian 

pihak regulator membuat protokol 

pencegahan penyebaran virus yang 

berasal dari kelelawar tersebut. Hal ini 

disambut dan dipatuhi dengan baik 

oleh perusahaan plat merah yang 

bergerak di industri bahan peledak 

itu dengan penerapan protokol di 

setiap wilayah kerjanya. Tidak hanya 

di KAMPUS DAHANA Subang, namun 

secara menyeluruh baik di kantor 

Jakarta maupun seluruh Jobsite Project 

yang diembannya.

Eddy Dharmawan selaku Penanggung 

Jawab Operasi (PJO) Site Project MHU 

mengatakan kepada Dfile, pihaknya 

telah menjalankan protokol setiap 

saat, salah satunya dalam pertemuan 

5 menit (P5M) yang dilaksanakan 

setiap pagi. DAHANA selalu melakukan 

pengecekan suhu tubuh untuk 

karyawan, memberikan vitamin 

C, pemberian masker, sosialisasi 

mencuci tangan dengan benar, hingga 

pemakaian hand sanitizer.

“Kami mematuhi protokol Covid-19 

secara menyeluruh baik untuk 

karyawan DAHANA, owner ataupun 

tamu. Apabila terdapat karyawan 

yang memiliki suhu tubuh melebihi 

38 derajat celcius, maka kami akan 

persilahkan untuk kembali ke rumah 

atau mess untuk istirahat,” ungkap 

Eddy Dharmawan (13/04).

Pertemuan 5 Menit sebelum kerja 

juga tidak hanya berisi pengarahan 

pekerjaan dan doa bersama.  Kini 

DAHANA Site Project MHU Turut Patuhi Protokol Covid-19

P

Pertemuan 5 Menit sebelum kerja selain berisi pengarahan pekerjaan dan doa bersama juga digunakan 

sebagai ruang sosialisasi terkait Corona.



angkah-langkah 

pencegahan penyebaran 

Covid-19 terus dilakukan 

oleh PT DAHANA 

(Persero). Penyemprotan cairan 

disinfektan terus dilakukan secara 

berkala guna mensterilkan Zona Ring 

1 yang berada di Kawasan Energetic 

Material Center (EMC) di Subang, 

Jawa Barat dari ancaman penyebaran 

Covid-19.

Seperti yang disampaikan oleh  Ketua 

Satgas Penanganan Covid-19 PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar, 

penyemprotan dilakukan diseluruh 

zona ring 1 EMC DAHANA yang 
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L pencegahan Covid-19 atau yang biasa 

disebut Virus Corona di semua wilayah 

kerjanya. Pada setiap pintu masuk 

kawasan EMC DAHANA, terdapat 

papan pengumuman pencegahan 

Covid-19. Karyawan dan tamu 

diwajibkan untuk menggunakan hand 

sanitizer beserta pengecekan suhu 

tubuh. 

Bagi setiap pengunjung baik karyawan 

dan tamu yang memiliki suhu tubuh di 

atas 37.5 derajat celcius dan gejala flu 

lainnya tidak diperkenankan memasuki 

kawasan EMC DAHANA dan akan 

dibawa ke pelayanan kesehatan. 

Prosedur ini mengikuti surat himbauan 

yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan RI.

PT DAHANA (Persero) pun 

turut aktif memproduksi materi 

kampanye pencegahan Covid-19 dan 

menyebarkannya kepada karyawan 

melalui broadcast dan juga media 

sosial. Beberapa materi kampanye 

DAHANA berisi pengetahuan umum 

tentang Covid-19 seperti penularan, 

gejala, pencegahan, hingga bagaimana 

cara menggunakan masker yang 

benar. Tim Komunikasi DAHANA turut 

mengimbau karyawan dan masyarakat 

umum untuk selalu menjaga hidup 

sehat.

“Mari cegah virus corona dengan 

sering mencuci tangan menggunakan 

sabun, pakailah masker dengan benar, 

konsumsi gizi seimbang (perbanyak 

buah dan sayur), olahraga dan istirahat 

yang cukup, serta jika mengalami gejala 

corona, segeralah mengakses layanan 

kesehatan,” himbau Asep. (rmt)

merupakan kawasan produksi dan 

pergudangan.

“Selain penyemprotan cairan 

disinfektan ini, DAHANA juga terus 

menegakan protokol pencegahan salah 

satunya dengan mewajibkan setiap 

orang yang berada di kawasan EMC 

untuk menggunakan masker, baik itu 

karyawan, vendor, visitor dan semua 

pihak yang akan memasuki area EMC 

DAHANA,” terang Asep Maskandar 

yang juga menjabat Sekretaris 

Perusahaan di Dahana (09/04).

Sebagaimana diketahui, PT DAHANA 

(Persero) menerapkan protokol 

Sterilkan Ring I, DAHANA Semprotkan 

Cairan Disinfektan 
Penyemprotan cairan disinfektan terus dilakukan secara berkala guna mensterilkan 

Zona Ring 1.
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T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan 

bantuan kepada 

masyarakat yang berada dilingkungan 

sekitar perusahaan dalam rangka 

mencegah penyebaran Covid-19.  

Bantuan berupa 1.000 masker kain, 

hand sanitizer, dan pembangunan 

sarana cuci tangan diterima langsung 

oleh Kepala Desa Sadawarna, Juhedi 

Rudiawan di Kantor Kepala Desa 

Sadawarna, Kecamatan Cibogo 

Kabupaten Subang pada Kamis, 16 

April 2020. 

 “Alhamdulillah bantuan ini tentunya 

P semakin meluas, jaga kondisi kesehatan 

dan lingkungan. DAHANA sudah 

membentuk satgas penanganan 

Corona, mudah mudahan kondisi 

segera pulih agar aktivitas kita bisa 

normal kembali,” ungkap Asep 

Maskandar.

Selain memberikan bantuan tersebut, 

PT DAHANA (Persero) sebelumnya 

telah melakukan penyemprotan cairan 

disinfektan diseluruh fasilitas umum 

yang terletak di wilayah Kecamatan 

Cibogo, termasuk fasilitas umum yang 

terletak di Desa Sadawarna. (yz)

sangat  bermanfaat bagi warga Desa 

Sadawarna di tengah pandemi Covid-19 

ini,” ungkap Juhedi.

Sementara itu, Asep Maskandar, selaku 

Sekretaris Perusahaan sekaligus Ketua 

Satgas Penanganan Covid-19 DAHANA 

menyebutkan, pemberian bantuan 

kepada masyarakat tersebut adalah 

bentuk komitmen DAHANA dalam 

memerangi Covid-19 selain menerapkan 

protokol pencegahan Covid-19 di 

lingkungan perusahaan sendiri.

“Mari kita sama-sama mencegah 

penyebaran Covid-19 agar tidak 

DAHANA Bagikan 1.000 Masker Untuk 
Masyarakat Desa Sadawarna

Selain memberikan bantuan tersebut, PT DAHANA (Persero) sebelumnya telah melakukan 
penyemprotan cairan disinfektan diseluruh fasilitas umum Kecamatan Cibogo.



aryawan PT DAHANA 

(Persero) yang bekerja di 

Site PT J Resources Bolaang 

Mongondow (JRBM) Bakan 

– Sulawesi Utara patuhi protokol 

Covid-19 yang diberlakukan oleh JRBM 

untuk menjamin Keselamatan dan 

Kesehatan  Kerja (K3) para karyawan 

yang bekerja di Site JRBM. 

David Maulana, Manager Hubungan 

Pelanggan Divisi Tambang Umum I 

menyampaikan kepada Dfile, PT JRBM 

memberlakukan protokol Covid-19 

yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan RI pada 17 Maret 2020. 

Meski begitu, pengecekan suhu tubuh 

para pekerja telah dilakukan sejak 

tanggal 12 Maret sebelumnya. Protokol 

ini berlaku hingga waktu yang tak 

ditentukan (hingga ada internal memo 

lebih lanjut).

“Protokol yang dilakukan oleh JRBM 

berupa; Melakukan kontrol suhu pada 

saat awal shift masuk kerja (maksimal 

37,3 derajat celcius), tidak melakukan 

jabat tangan dengan siapapun (diganti 
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K
menular ke manusia dan akhirnya 

meluas ke seluruh dunia termasuk 

Indonesia serta ditetapkan sebagai 

Pandemi oleh WHO pada 12 Maret lalu.

Saat itu, Sulawesi Utara masih sepi dari 

Corona, namun kesigapan manajemen 

JRBM menerapkan langkah preventif 

merupakan cara agar para karyawan 

memiliki kesadaran terhadap bahaya 

virus ini sehingga resiko virus ini dapat 

dihindari dan para karyawan tetap 

dapat bekerja. Para karyawan juga 

dianjurkan melakukan cuci tangan dan 

menjaga imunitas tubuh agar virus tak 

sanggup menyerang.

PT DAHANA (Persero) memberikan 

layanan blasting service kepada JRBM 

terhitung mulai dari 2018 hingga tahun 

2021, perusahaan bahan peledak ini 

telah melakukan pengawasan covid-19 

kepada karyawannya termasuk di 

site JRBM. Langkah ini diambil untuk 

menjamin proses kerja dapat berjalan 

normal dan sesuai target dengan 

memperhatikan keselamatan dan 

kesehatan kerja para karyawan. (yz)

dengan jabat tangan ala orang Turki), 

Physical Distancing pada saat morning 

briefing atau meeting dengan jarak 

minimum satu meter, dan penyediaan 

makanan dalam bentuk box kepada 

karyawan sebagai pengganti larangan 

makan di kantin,” ujar David.

Bahkan, mulai 25 Maret 2020 sudah 

diberlakukan lockdown sehingga tidak 

ada aktivitas keluar masuk site.  Setiap 

hari team Dahana memberikan laporan 

melalui aplikasi myjresources yang 

telah disediakan oleh PT JRBM.  

“Kami memberikan laporan karyawan 

setiap hari terkait suhu tubuh, 

apakah sedang demam, batuk, sakit 

tenggorokan dan lain-lain.  Pihak JRBM 

sendiri akan langsung memantau 

kondisi karyawan di site via aplikasi 

tersebut setiap harinya,” terang David.

Corona virus merupakan virus yang 

menyerang pernafasan manusia hingga 

mampu menyebabkan kematian.  Virus 

yang berawal dari penularan antar 

hewan ini bermutasi hingga dapat 

DAHANA Site JRBM Ikuti Protokol Covid-19
Mulai 25 Maret 2020 sudah diberlakukan lockdown sehingga tidak ada aktivitas keluar masuk site.  Setiap hari 

team Dahana memberikan laporan melalui aplikasi myjresources yang telah disediakan oleh PT JRBM.  



ovid-19 atau biasa disebut 

Coronavirus terus menyebar 

di kawasan Indonesia.  Sudah 

hampir seluruh provinsi memiliki kasus 

virus yang berasal dari kelelawar ini. 

WHO bahkan telah menetapkannya 

sebagai pandemi karena 

penyebarannya yang mengglobal. 

Pihak regulator dalam negeri pun 

telah merespon dengan menerapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Hal ini diikuti oleh penerapan 

protokol pencegahan Covid-19 di 

seluruh Jobsite Project PT DAHANA 

(Persero) termasuk di Seruyung, 

Kalimantan Utara.

Amanda Yudha Kirana, Supervisor PT 

DAHANA (Persero) yang bertugas di 

Jsp Seruyung mengatakan kepada 

Dfile, penerapan protokol pencegahan 

Covid-19 berupa pengecekan suhu 

tubuh dilakukan setiap hari sejak  11 

Maret 2020. Pembatasan fisik yang 

ketat hingga “lockdown” dilakukan 

demi menjaga keselamatan dan 

keamanan karyawan.

“Pihak owner menetapkan “Lockdown”, 

karyawan yang sedang cuti tidak bisa 

kembali ke site dan yang berada di site 

tidak dapat cuti,” ujar Manda.

Selain itu, site yang berada di pulau 

terpisah ini dijaga sebersih mungkin 

dari virus dengan sterilisasi melalui 

Chamber yang berada di pintu masuk 

site. Selain itu, J Resources menerapkan 

physical distancing (pembatasan fisik) 

setiap saat dan tempat seperti saat 

melakukan Pertemuan 5 Menit (P5M), 
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C

Covid-19 yang tersebar di seluruh 

tempat kerja baik KAMPUS Subang, 

Kantor Jakarta hingga seluruh Job Site 

Projecdt DAHANA, sehingga kondisi 

kesehatan karyawan dapat dipantau 

setiap harinya termasuk di Seruyung. 

Selain intervensi dari perusahaan, 

Manda berharap seluruh individu dapat 

membantu pencegahan penyebaran 

Covid-19.

“Kita telah mendapatkan double 

monitoring dari DAHANA dan J 

Resources, saya berharap teman-teman 

di site dapat dengan sadar diri menjaga 

selalu kebersihan lingkungan,  tetap 

bisa fokus bekerja, menjaga kesehatan 

dengan pola tidur yang baik, memakan 

makanan yang sehat, serta berolahraga 

sehingga imunitas terjaga. Selain itu 

saya berharap kita semua rajin mencuci 

tangan dengan benar sesuai anjuran 

dari WHO. Karena, jika tidak dimulai 

dari kesadaran diri sendiri, semua usaha 

pencegahan ini akan sia-sia,” pungkas 

Manda.

pertemuan-pertemuan lain, hingga 

saat makan di Kantin (kini ditutup 

sementara dan disediakan packmeal 

sebagai pengganti). J Resources 

sebagai owner pun memberlakukan 

pengecekan dan pengawasan 

kesehatan karyawan melalui aplikasi My 

J Resources.

“Aplikasi My J Resources adalah 

aplikasi self assesment, dimana semua 

karyawan baik yang on site atau 

sedang cuti wajib mengisi sehari 2 

kali yaitu pagi dan malam. Sehingga 

laporan terkait kesehatan direkap J 

Resources, sehingga kondisi kesehatan 

karyawan dapat dimonitor dengan 

baik, jika terdapat kenaikan suhu tubuh, 

dokter on duty akan segera melakukan 

penanganan lebih lanjut,” terang 

Manda.  

Selain itu, DAHANA sebagai 

perusahaan milik negara yang bergerak 

di industri bahan peledak ini juga telah 

membentuk Satuan Tugas Penanganan 

Dahana Jsp Seruyung Ikuti 
Protokol Pencegahan Covid-19

Site ini mendapatkan double monitoring baik dari Dahana maupun J. Resources melalui 

aplikasi My J Resources.
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rogram Mahasiswa Magang 

Bersertifikat (PMMB) Batch 

II 2019 di PT DAHANA 

(Persero) telah selesai 

dilaksanakan. Sebanyak 19 orang 

Mahasiswa peserta PMMB yang berasal 

dari 9 universitas di Indonesia  telah 

menyelesaikan program magang 

selama 6 bulan di DAHANA.

19 mahasiswa tersebut berasal dari 

Universitas Pancasila, Universitas BSI 

Jakarta, Universitas Singaperbangsa 

Karawang, Politeknik Negeri Jakarta, 

Universitas Hasanuddin Makasar, 

Institut Teknologi Medan, Universitas 

Muhammadiyah Tasikmalaya, 

Universitas Subang, dan STIESA 

Subang.

Cecep Ahmad Fauzi, Asisten Manajer 

Pelayanan SDM PT DAHANA (Persero) 

menerangkan, untuk mekanisme 

penilaian hasil magang sendiri akan 

diserahkan langsung kepada mentor 

atau pembimbing disetiap unit kerjanya 

masing-masing.

P dan berinovasi. Semoga Ilmu dan 

pengalaman yang sudah kalian 

dapatkan selama mengikuti program 

magang di DAHANA bisa bermanfaat 

untuk masa depan kalian," ujar Asep 

berpesan

Sementara itu, Puspa Nurdiana salah 

satu peserta PMMB Batch II 2019 yang 

merupakan mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Singaperbangsa 

Karawang menceritakan pengalamanya 

selama mengikuti program magang di 

DAHANA.

"Bagi saya, berkesempatan untuk 

magang di DAHANA merupakan hal 

yang menyenangkan dan berharga, 

khususnya di Bagian Legal & 

Komunikasi Perusahaan.  Banyak hal 

yang saya dapatkan selama magang, 

terutama pada bidang humas. Teman-

teman dan karyawan disini juga sangat 

menyenangkan membuat suasana kerja 

menjadi tidak tegang. Semoga Dahana 

kedepannya dapat lebih sukses lagi," 

ungkapnya. (rmt)

"Kita dari SDM sudah membagikan 

form penilaian kepada setiap 

pembimbing di unit kerja masing-

masing, nanti para mahasiswa peserta 

PMMB diwajibkan mengumpulkan 

laporan hasil magang via email 

dan ditujukan ke bagian SDM dan 

Pembimbingnya," terang Cecep.

Sementara itu, penutupan sekaligus 

pelepasan peserta PMMB khususnya 

yang ditempatkan unit kerja Sekretariat 

Perusahaan PT DAHANA (Persero) 

dilakukan dengan sederhana pada 

Senin, 30 Maret 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris 

Perusahaan PT DAHANA (Persero) 

Asep Maskandar memberikan 

wejangan kepada 5 orang mahasiswa 

yang ditempatkan di departemennya.

"Kembangkan terus potensi kalian, 

ingat bahwa persaingan di dunia 

kerja saat ini semakin ketat. Jangan 

pernah bosan untuk terus belajar 

DAHANA Tutup PMMB Batch II 2019
Berbeda dengan penutupan PMMB Batch sebelumnya, PMMB Batch II 2019 kali ini acara seremonial 

penutupan berupa presentasi laporan hasil magang dan sharing session ditiadakan. Hal ini dilakukan 

mengingat saat ini dunia tengah dilanda pandemi Covid-19.
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rogram literasi yang 

digagas Humas PT 

DAHANA (Persero) 

memasuki bulan keempat.  

Mengambil nama GUMELIS (Gembira 

untuk Menulis), adalah program 

menulis untuk karyawan DAHANA 

yang bertujuan berbagi pengetahuan, 

pengalaman, ide dan gagasan terkait 

kemajuan individu maupun perusahaan.

Hingga penghujung April 2020 telah 

diposting 50 tulisan di Portal Dahana.  

Penulisnya mulai dari level tertinggi 

di Dahana hingga milenial yang baru 

bergabung dengan perusahaan bahan 

peledak Indonesia ini.

“Isi tulisannya sangat bervariasi 

satu sama lain.  Mulai dari strategi 

perusahaan hingga masalah hobi 

yang mencerahkan,” ungkap Juli Jajuli, 

Manager Humas & Kelembagaan PT 

DAHANA (Persero).

P ungkap milenial yang biasa disapa Ayu 

ini.

Hal senada juga disampaikan oleh 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero) Asep Maskandar. “Dampak 

positifnya banyak ide yang muncul 

dari semua lapisan karyawan dahana, 

juga kemampuan karyawan untuk 

menyampaikan ide-idenya buat 

dahana. Gumelis juga sarana yang 

efektif buat sharing ide, nantinya bisa 

dikembangan dengan komunikasi 

dua arah via tanya jawab,” tutur Asep 

Maskandar.

Program ini bukannya tanpa tantangan.  

Tidak semua karyawan gemar menulis 

sehingga terus dilakukan edukasi 

dan asistensi sehingga tulisannya 

selesai.  Dalam beberapa kesempatan, 

karyawan yang telah dijadwalkan 

menulis terpaksa dijadwal ulang 

penayangannya karena tulisannya 

belum seleai sesuai jadwal.

Sempat menyusut jumlah entri tulisan 

di Maret 2020 karena efek pandemi 

Covid-19, Team Humas kembali 

menggenjot jumlah tulisan yang 

tayang di portal pada April 2020 ini.  

“InsyaAllah jumlah tulisan di April 2020 

ini akan naik lagi sehingga setiap hari 

ada yang diposting,” harap Juli Jajuli.

Program Gumelis ini direncanakan 

akan menghasilkan sekitar 250 

tulisan dan dikumpulkan dalam satu 

buku yang akan dibagikan kembali 

ke karyawan dalam moment ulang 

tahun perusahaan.  Program ini pun 

mendapat sambutan hangat dari 

karyawan. Hal ini seperti disampaikan 

oleh Ayudia Sasmaya yang bertugas di 

Kantor Pusat Subang.

“Dengan adanya GUMELIS, karyawan 

bisa menyalurkan ide, gagasan, dan 

inovasi dan karyawan juga dilatih untuk 

bisa menulis dan juga membaca inovasi 

teman-teman DAHANA yang lainnya,” 

Sudah 50 Tulisan, Gumelis Dahana Kejar Target

Menjadi Buku

Program Gumelis ini direncanakan akan menghasilkan sekitar 250 tulisan dan dikumpulkan dalam satu 

buku yang akan dibagikan kembali ke karyawan dalam moment ulang tahun perusahaan.



Secara Administratif, pantai Cirewang 

masuk kedalam wilayah Desa 

Pangatengan, Kecamatan Legon Kulon, 

Kabupaten Subang. 

Pesona keindahan Pantai Cirewang 

sangat eksotis, suasana ombak laut 

yang tenang dan pantai yang dihiasi 

oleh pepohonan yang hijau menjadikan 

wisatawan betah untuk berlama-lama 

di pantai ini.

Dikawasan pantai Cirewang terdapat 

sebuah teluk, yaitu teluk Sidaon yang 

berada diperairan Cirewang. Bagi 

ondisi kontur alamnya yang 

terdiri dari dataran tinggi 

hingga dataran rendah 

yang berbatasan langsung 

dengan kawasan pantai utara laut 

jawa, tak heran jika Kabupaten Subang 

menyimpan banyak potensi wisata 

alam yang terus dikembangkan baik 

oleh pemerintah daerah setempat 

maupun oleh warga sekitar.

Selama ini para wisatawan lokal 

khususnya yang berasal dari Bandung 

dan Jakarta lebih mengenal wisata 

pemandian air panas yang terletak di 

Kecamatan Ciater Subang dan Taman 

Wisata Alam Gunung Tangkuban 

Perahu.  Rupanya kawasan Subang 

bagian utara yang berbatasan dengan 

laut Jawa menyimpan potensi wisata 

pantai yang tak kalah eksotis dari 

pantai lainnya yang lebih dikenal oleh 

para wisatawan.

Salah satu pantai yang saat ini 

terus dikembangkan oleh aparatur 

pemerintahan daerah setempat adalah 

Pantai Cirewang.

Pantai Cirewang menjadi salah satu 

alternatif bagi masyarakat Subang 

yang ingin berlibur ke pantai terdekat. 

Pantai Cirewang, Keindahan Tersembunyi 

Di Kawasan Pantura Subang

K
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toilet umum, mushola, penginapan, 

dan warung-warung milik masyarakat 

sekitar yang menjajakan dagangannya 

dari mulai makanan ringan hingga 

hidangan seafood.

Untuk datang ke Lokasi Pantai 

Cirewang, Anda dapat mengambil rute 

dimulai dari perempatan Pamanukan 

menuju Arah Utara. Dari Pamanukan 

ke Pantai Cirewang berjarak sekitar 

13 km, sehingga tidak terlalu jauh 

jika ditempuh dengan mobil ataupun 

motor. (rmt)

masyarakat Subang yang gemar 

memancing, teluk Sidaon ini sudah 

cukup terkenal karena lokasinya yang 

cukup strategis sehingga cocok untuk 

digunakan sebagai tempat memancing.

Selain digunakan sebagai objek 

wisata untuk melepas penat, Pantai 

Cirewang biasa digunakan oleh 

masyarakat Subang sebagai spot untuk 

pengambilan foto prawedding. Hal 

ini dikarenakan pemandangan pantai 

yang indah ditambah dengan adanya 

pohon bakau yang tumbuh di tepi 

pantai sehingga cocok untuk dijadikan 

background objek foto bagi para 

fotographer.

Masuk ke Pantai Cirewang sebenarnya 

tidak dipungut biaya, bagi anda 

yang membawa kendaraan pribadi 

cukup membayar iuran parkir yang 

dikelola oleh masyarakat sekitar Pantai 

Cirewang. Selain itu, pantai inipun 

menyediakan fasilitas perahu bagi 

pengunjung yang ingin berkeliling 

pantai dengan harga 15.000 rupiah 

saja.

Fasilitas pendukung lainnya di pantai 

ini sudah cukup dikembangkan sejak 

pantai ini diresmikan menjadi objek 

wisata pada tahun 2013 lalu. Seperti 

yang terdapat di objek wisata pantai 

lainnya, ditempat ini tersedia fasilitas 
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agi Mashuri, semboyan 

satu vespa sejuta saudara 

adalah nyata adanya.  

Mashuri yang bertugas di 

bagian Logistik in mulai mengendarai 

Vespa sejak duduk di bangku SMP.   

Suka dan duka ia lalui bersama 

dengan vespa kesayangan yang masih 

dikendarainya hingga saat ini. 

“Awalnya dulu pakai vespa itu bukan 

karena suka, tapi karena terpaksa dan 

tidak ada lagi. Maklum tidak punya 

motor jepang,” ujar Mashuri.

Setelah bertahun-tahun mengendarai 

vespa, Pria kelahiran Pekanbaru 37 

tahun lalu ini kini memandang vespa 

bukan hanya sekedar motor, tapi sudah 

dianggap sebagai teman perjalanan. 

Sudah ratusan kilo meter Mashuri 

B untuk kreatif, karena yang namanya 

vespa, pasti ada saja masalahnya,” ucap 

Mashuri.

Tapi dibalik semua itu, vespa menurut 

Mashuri mempunyai beberapa 

keunggulan dibanding dengan jenis 

motor lain. Menurutnya, vespa itu 

semakin tua semakin antik, dan 

semakin keren untuk diajak mejeng. 

Selain itu juga perawatannya terbilang 

mudah karena mesin vespa itu lebih 

sederhana dan suku cadangnya banyak 

di pasaran.

“Pokoknya naik vespa itu menambah 

kegantengan, karena naik vespa itu 

keren, jadi ya keren saja,” Pungkas 

Mashuri sambil terkekeh. (rmt)

tempuh dengan motor vespanya. 

“Serunya vespa itu, jadi banyak teman 

di jalan. Apalagi kalau ikut JSR. Dulu 

JSR di Sentul, sepanjang jalan itu vespa 

semua hingga macet belasan kilo 

meter,” ceritanya.

Melakukan perjalanan dengan vespa 

bukan berarti tanpa masalah. Mashuri 

menceritakan bahwa mendorong vespa 

karena mogok sudah sangat sering 

dilakukan, bahkan pernah sampai 

belasan kilo meter karena saat dulu 

bengkel di Pekanbaru masih sangat 

jarang, apalagi yang paham dengan 

motor vespa.

“Namanya juga motor tua, pasti ada 

saja masalahnya. Tapi justru disitu 

senangnya. Kita jadi terlatih untuk tidak 

mudah menyerah, dan memaksa kita 

Cerita Vespa, “Teman Seperjuangan”

Mashuri



23D File Edisi 104 April 2020

D-YOUTH

una menambah wawasan 

mengenai langkah-

langkah pencegahan dan 

karakteristik Covid-19, 

Forum Alena, YES!, sebuah forum 

yang mewadahi karyawan milenial PT 

DAHANA (Persero) menggelar kajian 

tematik berbasis online melalui video 

conference aplikasi Zoom dan terbuka 

untuk seluruh Karyawan DAHANA se-

Indonesia pada Rabu, 1 April 2020.

Kajian dengan tema bahasan “Corona 

Jangan Membuat Merana, Antara 

Fakta dan Hoax” menghadirkan dr. 

Eno sebagai narasumber dan Sis 

Dini sebagai moderator serta diikuti 

oleh karyawan DAHANA baik Kantor 

G

membangunkan sistem imun tubuh 

agar tidak mudah terserang oleh virus,” 

jawab dr. Eno.

Diskusi semakin menarik dengan 

kehadiran Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero) Bambang Agung.  

Selain berbicara tentang detail 

penyebaran corona, pria yang biasa 

dipanggil Agung ini berpesan kepada 

seluruh karyawan Dahana untuk 

bersyukur dan tidak stress.

“Manajemen terus berupaya 

menjalankan roda perusahaan di 

tengah wabah corona ini, semoga 

semuanya terus semangat, sehat dan 

segera dapat beraktivitas normal 

kembali,” harapnya. 

Diakhir kajian, moderator 

menyampaikan kesimpulan-kesimpulan 

bahwa dalam menghadapi pandemi 

Covid-19 ini masyarakat tidak perlu 

cemas apalagi sampai stress, karena 

stress dapat mempengaruhi sistem 

imun tubuh sehingga daya tahan tubuh 

terhadap serangan penyakit menjadi 

lemah. Selain itu juga masyarakat 

dituntut untuk menjadi pribadi yang 

cerdas jangan terpengaruh oleh berita-

berita yang tidak benar atau hoax agar 

tidak timbul gejala psikotomatis atau 

efek panik dari membaca berita-berita 

yang berlebihan dan belum tentu 

kebenarannya. (rmt)

Subang, Jakarta maupun yang berada 

di Site Project DAHANA diseluruh 

Indonesia.

Jalannya kajian berlangsung 

selama satu jam dan dipimpin oleh 

moderator.  Peserta tampak antusias 

mengajukan banyak pertanyaan 

kepada narasumber.   Juli Jajuli salah 

satu peserta mengajukan pertanyaan 

mengenai manfaat berjemur dibawah 

sinar matahari dalam pencegahan 

Covid-19 dan langsung dijawab oleh 

dr.Eno selaku narasumber.

“Sebenarnya fungsi dari berjemur 

dibawah sinar matahari itu bukan 

untuk membunuh virus, tetapi untuk 

Bedakan Fakta dan Hoax Corona, Milenial Dahana 

Adakan Diskusi Online

Kajian online diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero) Asep Maskandar yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Corona di DAHANA.



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.


