
D File
S e r v i n g  T h e  N a t i o n  B e t t e r

Si Bintang, Covid Ranger DahanaJu
ni

  
2
0
2
0

N
o.

 1
0
6

DAHANA Bagikan Bantuan 
Sembako dan APD di Subang 
dan Jakarta

Bupati Subang Apresiasi 
Peran DAHANA dalam
Kampanye Anti Narkoba

DAHANA Salurkan Program 
Kemitraan UMKM Dimasa 
Pandemi Covid-19

08 13 18

ISSN 2527- 6573



02

“Bantuan ini sebagai salah satu bentuk 

kepedulian DAHANA sebagai bagian 

dari BUMN untuk Indonesia bersama-

sama mencegah penyebaran Covid-19. 

Bantuan lainnya untuk masyarakat 

dan instansi telah kami serahkan di 

daerah, terutama di Kabupaten Subang 

seperti penyediaan sarana cuci tangan, 

bantuan APD Medis, penyemprotan 

disinfektan, bantuan sembako dan 

bantuan lainnya,” ujar Budi Antono.

Turut hadir menyaksikan acara 

penyerahan bantuan ini antara lain, 

Sesmen Kementerian BUMN, Pihak 

Yayasan BUMN untuk Indonesia. 

Sementara itu, selain Direktur Utama, 

DAHANA turut didampingi oleh Herry 

Sudaryanto (Wakil Ketua Tim Task 

Force  Covid-19 DAHANA), Jatmiko, 

Alip Muharam  dan Cipta Ismaya 

Kusumah.

T DAHANA (Persero) 

menyerahkan bantuan Alat 

Pelindung Diri (APD) melalui 

Yayasan BUMN Untuk 

Indonesia. Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono memberikan 

bantuan secara simbolik yang diterima 

oleh Ketua Yayasan BUMN Untuk 

Indonesia Harjawan Balaningrath 

Rabu Siang, 17 Juni 2020 di Lobby 

Kementerian BUMN RI, Jakarta.

Bantuan APD ini terdiri dari Masker 

100.000 pcs, Hazmat 100 pcs, dan 

Face Shield 100 pcs didatangkan 

menggunakan truk yang berangkat 

dari KAMPUS DAHANA Subang. PT 

DAHANA (Persero) memandang 

penting penyaluran perlengkapan 

medis melalui Yayasan BUMN Untuk 

Indonesia sebagai bentuk kepedulian 

sebagai sesama BUMN untuk 

membantu percepatan penanganan 

pagebluk Covid-19 di Indonesia.

Acara serah terima bantuan ini dibuka 

oleh Yayasan BUMN untuk Indonesia 

dengan ramah tamah, kemudian acara  

dilanjutkan dengan penandatangan 

berita acara yang disaksikan oleh 

Sesmen Kementerian BUMN RI 

Susyanto.

"Terimakasih banyak saya ucapkan 

kepada DAHANA atas bantuan ini,” 

ucap Sesmen Kementerian BUMN RI.

Usai serah terima, truk bantuan dari 

DAHANA bergerak menuju Gudang 

BGR yang terletak di Kelapa Gading 

sebelum nantinya dibagikan ke Rumah 

Sakit rujukan Covid-19. Menurut Ketua 

Yayasan BUMN untuk Indonesia, donasi 

DAHANA akan segera disalurkan.

Sebelumnya, perusahaan plat merah 

yang bergerak di industri bahan 

peledak ini telah aktif menyalurkan 

berbagai bantuan berupa APD, 

sembako, dan kebutuhan lainnya 

kepada masyarakat yang terdampak 

pandemik Covid-19 di sekitar lokasi 

perusahaan baik di Subang, Jakarta, 

maupun di site-site project DAHANA.

Bantuan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian DAHANA sebagai bagian dari 
BUMN untuk Indonesia bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19.

P
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“berdamai” dengan Covid-19 melalui 

penerapan protokol kesehatan di era 

New Normal.

Hingga laporan ini ditulis, angka 

penularan virus yang berasal dari 

Wuhan ini mencatat lebih dari 10 

juta orang dari seluruh dunia positif 

ngka positif Covid-19 

sejak kasus pertamanya 

di Indonesia belum 

memperlihatkan akan 

berhenti, meski saat ini rapid test 

dan tracing telah berjalan secara 

masif. Di sisi lain sisi perekonomian 

cenderung lesu, bahkan beberapa 

lembaga perekonomian internasional 

seperti World Bank memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi dunia akan 

turun hingga ke angka minus enam. 

Masyarakat dunia dihadapkan oleh 

dua krisis secara bersamaan, antara 

krisis kesehatan dan krisis ekonomi. 

Indonesia mengambil jalan untuk 

Si Bintang, Covid Ranger Dahana

A
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hidup bersih dan sehat. PT DAHANA 

(Persero) segera menyambut kondisi 

ini dengan membubarkan Satgas 

Penanganan Covid-19 dan membentuk 

Task Force Penanganan Covid-19. 

Bukan hanya nama yang berubah, 

namun perusahaan memberikan 

amanah lebih kepada tim Task Force 

untuk membentuk suatu peraturan 

untuk melewati fase-fase dalam New 

Normal hingga proses produksi dapat 

berjalan kembali seperti biasa dengan 

tetap menerapkan budaya hidup bersih 

dan sehat, serta mematuhi protokol 

kesehatan.

Selain melakukan penanganan 

Covid-19 di lingkungan internal 

perusahaan, DAHANA juga berperan 

aktif membantu masyarakat yang 

terdampak Covid-19. Terutama 

bagi masyarakat yang tinggal di 

sekitar tempat dimana perusahaan 

beraktivitas, seperti pembagian 

Covid-19, dan ratusan ribu dinyatakan 

meninggal. WHO bahkan memprediksi 

angka ini akan mengganda dua kali 

lipat pada bulan September 2020. 

Para ilmuwan pun hingga saat ini, terus 

berupaya menemukan vaksin dan 

obat yang ampuh untuk mengatasi 

virus yang dikenal dengan nama 

Corona untuk segera menyudahi angka 

kematian akibat Covid-19.

Di Indonesia, strategi demi strategi 

terus dilancarkan untuk menghambat 

penularan Covid-19, salah satunya 

dengan penerapan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Namun, resiko 

yang dihadapi dengan penerapan 

PSBB tidak teratasi secara signifikan. 

Di pihak lain, dengan PSBB, banyak 

masyarakat yang akhirnya berhenti 

bekerja karena pembatasan aktivitas. 

Pada fase PSBB beberapa perusahaan 

membentuk berbagai cara untuk tetap 

mampu menghidupi karyawannya, 

seperti dengan memberlakukan Work 

From Home (WFH), pembatasan 

keluar masuk tempat kerja, penerapan 

protokol kesehatan secara ketat, dan 

membentuk Satgas Penanganan 

Covid-19.

Sebagai perusahaan plat merah yang 

bergerak di industri bahan peledak 

dan memiliki banyak karyawan, PT 

DAHANA (Persero) berhasil tetap 

beroperasi di tengah pandemi 

Covid-19 dengan zero kasus pada 

karyawannya, bahkan DAHANA telah 

melakukan ekspor bahan peledak ke 

Johnex Australia di tengah-tengah 

pandemi. Hal ini disebabkan oleh 

pihak manajemen perusahaan yang 

sigap membentuk satgas penanganan 

Covid-19 saat awal-awal pemerintah 

memberlakukan PSBB, kerjasama para 

karyawan dalam mentaati protokol 

kesehatan dalam melakukan setiap 

aktivitas.

Satuan Gugus Tugas DAHANA 

saat PSBB berlangsung bertugas 

untuk melakukan pengecekan dan 

melaporkan kondisi kesehatan 

setiap karyawan tiap waktu yang 

telah ditetapkan, menyediakan 

sarana dan prasarana penunjang 

percepatan penanganan Covid-19, 

mengkampanyekan budaya hidup 

bersih dan sehat, dan membuat 

berbagai macam peraturan untuk 

keberlangsungan perusahaan sekaligus 

kesehatan para karyawan di tengah 

pandemi.

Kemudian, dengan kondisi yang belum 

terlihat membaik, hal yang paling 

mungkin dilakukan oleh pemerintah 

dan dunia usaha adalah dengan 

beradaptasi di tengah pandemik 

yang disebut “New Normal”, dimana 

aktivitas masyarakat kembali dibuka 

dengan tetap memperhatikan dan 

menaati protokol kesehatan, budaya 
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yang seharusnya) serta memperbaiki 

das Sein (kenyataan) yang dinilai tidak 

positif. 

“Si Bintang awalnya jadi maskot 

kita untuk pembentukan budaya 

baru di Dahana. Karena maskot si 

Bintang ini penuh makna dan masih 

relevan dengan kekinian maka kita 

jadikan lagi sebagai maskot untuk 

mensosialisasikan kehidupan New 

Normal khususnya di Dahana dan 

umumnya untuk masyarakat di 

sekitarnya,” ujar Asep Maskandar 

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero).

Sejak awal Juni 2020, Si Bintang telah 

berperan aktif memberikan pesan-

pesan terkait Adaptasi Kebiasaan 

Baru di semua Media Sosial DAHANA, 

seperti mengingatkan agar masyarakat 

dan karyawanan DAHANA khususnya 

untuk penggunaan alat pribadi secara 

bersama seperti alat ibadah dan 

perlengkapan makan, selalu memakai 

masker, sering mencuci tangan dan 

menjaga jarak.

Selain itu, Si Bintang juga tak pernah 

lelah menyampaikan pesan untuk selalu 

menjaga kesehatan dengan senantiasa 

berolahraga, menjaga asupan tubuh 

dengan makanan yang bergizi, rajin 

berjemur di pagi hari, tetap membatasi 

berpergian ke luar rumah kecuali 

untuk hal-hal yang urgensinya tinggi. 

Si Bintang yang imut dan manis ini, 

tak lupa untuk memberikan semangat 

kepada masyarakat melalui pesan-

pesannya.

Selain di medsos dan flyer, Si Bintang 

pun turut aktif memberikan pesan-

pesan kepada masyarakat sekitar 

perusahaan dengan spanduk yang 

terbentang di berbagai lokasi strategis 

dimana masyarakat sering lewati. 

Hal ini diharapkan dapat membuat 

sembako kepada masyarakat, bantuan 

Alat Perlindungan Diri (APD) medis 

ke rumah sakit, sarana mencuci 

tangan di ruang publik, hingga 

penyemprotan disinfektan. Hal ini tidak 

hanya dilakukan di sekitar KAMPUS 

Subang, namun di berbagai Site 

Project, DAHANA turut bergotong-

royong membantu meringankan beban 

masyarakat untuk melewati pandemi 

ini.

Menghadapi New Normal, PT DAHANA 

(Persero) melakukan berbagai upaya 

agar para karyawan dapat bekerja 

seperti biasa dan penyebaran Covid-19 

dapat terkendali sesuai dengan arahan 

Kementerian BUMN dan Satuan Gugus 

Tugas Covid-19.  Setelah membentuk 

Task Force Penanganan Covid-19 dan 

membuat peraturan New Normal, kini 

perusahaan plat merah yang bergerak 

di industri bahan peledak tersebut 

memanggil “Si Bintang” sebagai Covid 

Ranger, untuk membantu perusahaan 

dalam menanggulangi situasi pagebluk.  

Tidak seperti yang lainnya, PT DAHANA 

(Persero) sengaja mengangkat Si 

Bintang sebagai pahlawan lokal dari 

Subang untuk menuntaskan masalah 

Covid-19.   Seperti namanya, hero satu 

ini berbentuk seperti bintang dengan 

lima sudut yang mencirikan budaya 

yang dipegang teguh oleh seluruh 

insan di perusahaan bahan peledak 

milik negara ini.

Si Bintang merupakan sosok protagonis 

DAHANA yang siap menegakkan 

budaya perusahaan.  Terlahir pada era 

Pembangunan Budaya Perusahaan 

PT DAHANA (Persero) di tahun 2007, 

Si Bintang menjadi sosok penting 

untuk mengingatkan seluruh elemen 

DAHANA akan Das Sollen (budaya 
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Asep Maskandar yang juga ditugaskan 

sebagai ketua Tim Task Force 

Penanganan Covid-19 PT DAHANA 

(Persero) berharap, misi tim task force 

untuk mensosialisasikan kehidupan / 

kegiatan New Normal di lingkungan 

DAHANA berhasil dilaksanakan dan 

karyawan DAHANA dapat beraktivitas 

kembali seperti biasa dengan kondisi 

baru, serta denyut bisnis DAHANA 

kembali beroperasi secara normal.

Si Bintang Dahana Bangkit Kembali!

masyarakat semakin teredukasi tentang 

Covid-19 dan cara-cara beradapatasi 

dengan kebiasaan baru.

Si Bintang yang hadir dengan 

wajah barunya turut melakukan aksi 

nyata dengan menyediakan fasilitas 

penunjang budaya hidup bersih dan 

sehat. Tong sampah dan tempat 

cuci tangan berlogo Si Bintang telah 

hadir menemani masyarakat melewati 

pandemi ini. Selain itu wajah Si 

Bintang pun telah hadir pada souvenir 

perusahaan yang dibagikan kepada 

stakeholder DAHANA dalam bentuk 

stiker dan kipas plastik.

Pada era Adaptasi Kebiasaan Baru 

(AKB) atau New Normal ini, hingga 

ditemukannya obat dan vaksin, Si 

Bintang memiliki tugas tambahan 

sebagai penegak Program Pola Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan 

perusahaan.
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masyarakat yang membutuhkan 

terlebih sejak terjadinya wabah 

Covid-19 di Indonesia,” ujar Asep.

Lanjutnya lagi, DAHANA akan terus 

menjaga kebersihan lingkungan dan 

kesehatan masyarakat dalam rangka 

memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 dengan menempatkan 

beberapa tempat cuci tangan dan 

melakukan penyemprotan disinfektan 

agar lingkungan dan masyrakat tetap 

bersih dan sehat.

Salah satu perwakilan warga penerima 

bantuan, Dadang mengatakan sangat 

berterima kasih kepada DAHANA yang 

sudah membantu warga dan jamaah 

yang tergabung kedalam majelis 

taqlim diwilayah kecamatan cibogo. 

“Alhamdulillah bantuan dari DAHANA 

ini sangat membantu sekali, semoga 

wabah Covid-19 ini cepat berlalu agar 

kehidupan sosial dan ekonomi warga 

masyarakat pulih kembali,” harap 

Dadang. (rmt)

T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan bantuan 

sembako dan APD kepada 

masyarakat dibeberapa titik.  

Bantuan sembako dan masker pagi 

ini, 2 Juli 2020, diserahkan kepada 

masyarakat Cibogo Subang serta 

diberangkatkan bantuan serupa untuk 

didistribusikan ke kampung nelayan di 

Jakarta Utara.  Bantuan ini berasal dari 

dana THR Direksi dan Komisaris PT 

DAHANA (Persero) tahun 2020.

Direktur Keuangan & SDM PT DAHANA 

(Persero) Asmorohadi berharap 

bantuan ini dapat meringankan beban 

masyarakat yang terkena dampak 

pandemi Covid-19. 

“Nantinya bantuan ini akan dibagikan 

kepada masyarakat oleh Komisaris 

DAHANA dibeberapa titik salah 

satunya adalah di kampung nelayan 

Jakarta,” ungkap Asmorohadi 

pada saat melepas kendaraan 

yang mengangkut bantuan logistik 

pencegahan Covid-19 berupa paket 

sembako dan alat perlindungan diri 

(APD).

Sementara itu, penyerahan bantuan 

sembako kepada masyarakat di 

Kecamatan Cibogo, Subang diterima 

oleh masyarakat yang tergabung 

dalam Majelis Taklim dan Sentra 

Peternak Rakyat yang berada di 

wilayah Kecamatan Cibogo. Bantuan 

berupa paket sembako dan masker 

ini diserahkan oleh perwakilan 

manajemen PT DAHANA (Persero), 

Asep Maskandar selaku Sekretaris 

Perusahaan di Bale Dahana Subang.

“Dahana selama ini konsisten 

untuk membantu masyarakat 

dan lingkungan melalui program 

PKBL. Pada kesempatan kali ini, 

DAHANA melaksanakan amanah 

dari kementerian BUMN untuk 

menyampaikan dana THR direksi dan 

komisaris untuk dialihkan menjadi 

bantuan dan dibagikan kepada 

DAHANA Bagikan Bantuan Sembako dan 
APD di Subang dan Jakarta

P

Di Subang, bantuan sembako diterima oleh masyarakat yang tergabung dalam Majelis Taklim dan Sentra 

Peternak Rakyat yang berada di wilayah Kecamatan Cibogo.
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dan materil kepada warga yang saat ini 

berada dalam posisi bertahan hidup di 

tengah pandemik Covid-19. Masyarakat 

pun menyambut baik bantuan dari 

Direksi dan Komisaris DAHANA ini.

“Terima kasih kepada DAHANA atas 

bantuannya, semoga DAHANA semakin 

maju, DAHANA be excellent,” ujar 

warga bersama-sama.

Selain di Muara Angke, sebelumnya PT 

DAHANA (Persero) telah membagikan 

sembako di beberapa titik senusantara, 

terutama di sekitar wilayah kerja 

DAHANA, baik di Subang, Jakarta, 

hingga di sekitar site-site DAHANA 

yang tersebar di berbagai pulau.

T DAHANA (Persero) 

membagikan ratusan paket 

sembako kepada masyarakat 

terdampak Covid-19.

Paket tersebut sendiri diberikan secara 

langsung oleh Komisaris PT DAHANA 

(Persero) Mustar Bona Ventura kepada 

masyarakat di Kampung Nelayan Muara 

Angke, Penjaringan, Jakarta, pada 

Kamis Sore, 2 Juli 2020.

Acara ini dimulai dengan pemberian 

sembako secara simbolik di atas perahu 

nelayan yang sedang menepi di pantai 

teluk Jakarta. Mustar menyampaikan, 

sembako dari BUMN bahan peledak ini 

adalah bentuk upaya penanggulangan 

Covid-19 yang turut memberikan 

dampak besar bagi nelayan di Muara 

Angke.

Permintaan pasokan ikan yang 

menurun membuat beberapa nelayan 

berhenti melaut. Selain itu, warga 

yang sehari-hari mencari nafkah dari 

mengupas kerang, memanggul ikan, 

dan pengasin turut merasakan lesunya 

perekonomian akibat Covid-19. 

“Nelayan merupakan elemen 

masyarakat yang terdampak secara 

ekonomi sehingga membutuhkan 

uluran tangan untuk membantunya.  

Bantuan ini terdiri dari paket kebutuhan 

pokok dan masker,” ujar Mustar.

Usai memberikan sembako secara 

simbolik, Mustar melanjutkan dengan 

mengirim sembako satu persatu dan 

berbincang di rumah warga sekitar, 

untuk memberikan dorongan moril 

DAHANA Berikan Sembako Kepada Nelayan 
Muara Angke

P
Bantuan berasal dari dana THR Direksi dan Komisaris tahun 2020 yang semuanya disumbangkan untuk 

pencegahan Covid-19.
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eningkatan kasus Covid-19 

di Provinsi Jawa Timur kian 

meningkat, khususnya Kota 

Surabaya, hingga saat ini, 

Surabaya masih ditetapkan sebagai 

kawasan zona merah penyebaran 

Covid-19, beragam bantuan mulai 

terkonsentrasi di Surabaya untuk 

mempercepat penanganan virus.  

Satuan Tugas Covid-19 Republik 

Indonesia, Kementerian BUMN, hingga 

PT DAHANA (Persero) bahu membahu 

memberikan bantuan.

  

Peningkatan kasus positif Covid-19 

menyebabkan kebutuhan akan Alat 

Perlindungan Diri (APD) meninggi. 

Dalam menangani satu kasus saja, 

setidaknya dibutuhkan 35 APD oleh 

pihak medis sejak pasien masuk hingga 

dinyatakan sembuh, sementara untuk 

Hazmat, Klinik Paru RSUD Dr Sutomo 

Surabaya membutuhkan setidaknya 

300 Hazmat per hari.

P
khususnya untuk Klinik Paru RSUD Dr 

Sutomo Surabaya,” ujar Asmorohadi.

Pada proses serah terima, tanpa 

disangka-sangka, ternyata dr. Daryanto 

yang menemani dr. Helmia Hasan 

merupakan mantan seorang guru 

salah satu SMA di Surabaya tempat 

Asmorohadi dulu bersekolah. Alhasil 

terjadilah perbincangan hangat antara 

guru dan murid yang sudah sekian 

lama tidak berjumpa. 

Selain ke RSUD Dr Sutomo Surabaya, 

PT DAHANA (Persero) telah 

memberikan bantuan baik berupa 

APD, sembako, fasilitas penunjang 

penanganan corona, di beberapa lokasi 

di Subang, Jakarta, dan wilayah lain 

dimana perusahaan bahan peledak 

ini beroperasi. Pemberian bantuan ini 

merupakan bentuk kepedulian jajaran 

direksi dan dewan komisaris dalam 

mempercepat penanganan Covid-19. 

(yz)

Oleh sebab itu, Direktur Keuangan 

dan SDM PT DAHANA (Persero) 

Asmorohadi tergerak untuk membawa 

bantuan APD ke Surabaya, tepatnya ke 

Klinik Paru Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr Sutomo Surabaya yang 

menjadi salah satu RS rujukan Covid-19.  

Pada Jum’at, 3 Juli 2020,  Asmorohadi 

membawa APD yang dibelanjakan 

melalui Tunjangan Hari Raya jajaran 

Direksi dan Dewan Komisaris DAHANA.

Bantuan APD dari perusahaan yang 

bergerak di industri bahan peledak ini 

diterima oleh dr. Helmia Hasan dan dr. 

Daryanto dari pihak RSUD Dr Sutomo 

Surabaya. Pihak Dokter menyampaikan 

rasa terima kasihnya kepada DAHANA, 

karena bantuan APD ini sangat 

dibutuhkan oleh pihak Rumah Sakit 

dalam menangani pasien Covid-19.

“Bantuan dari DAHANA ini semoga 

dapat membantu percepatan 

penanganan Covid-19 di Surabaya 

DAHANA Serahkan Bantuan APD ke Surabaya
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T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan 

bantuan Alat Perlindungan 

Diri (APD) untuk 

masyarakat. Bantuan berupa Masker 

kain dan cairan disinfektan ini 

diserahkan langsung oleh Tim PKBL PT 

DAHANA (Persero) pada Kamis, 11 Juni 

2020 bertempat di Kantor Kecamatan 

Kasomalang Kabupaten Subang.

Dihari yang sama, tim PKBL PT 

DAHANA (Persero) juga memberikan 

bantuan APD bagi tenaga medis yang 

bertugas di Puskesmas Kasomalang 

berupa Masker medis, Masker N95, 

Hazmat suit, dan Face Shield .

P
Covid-19 dalam bidang kesehatan, 

sosial, dan ekonomi di Indonesia. PT 

DAHANA (Persero) sendiri sudah 

memberlakukan protokol New Normal 

atau normal baru untuk perlindungan 

operasional kepada pekerja dan 

stakeholder dalam bekerja di dalam 

dan di luar wilayah sesuai dengan 

arahan Menteri BUMN melalui surat 

nomor S-336/MBU/05/2020 pada 15 

Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario 

The New Normal BUMN. (rmt)

Eman Suherman, Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) menyebutkan, 

penyerahan bantuan ini merupakan 

bentuk dukungan dari DAHANA 

terhadap masyarakat dan petugas 

medis guna menghadapi era New 

Normal di tengah pandemik Covid-19 

yang sedang terjadi.

“Semoga bantuan APD ini dapat 

membantu masyarakat dan petugas 

medis dalam menghadapi era New 

Normal,” ujar Eman Suherman.

Seperti yang sudah diketahui 

sebelumnya, New Normal adalah 

langkah percepatan penanganan 

Hadapi New Normal, DAHANA Salurkan Bantuan APD

Bantuan APD ini untuk Kantor Kecamatan dan Puskesmas Kasomalang Subang.
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Covid-19 bagi siapapun yang akan 

memasuki area DAHANA.

“Dalam rangka mengantisipasi 

dan mencegah virus corona, kami 

mengimbau jajaran direksi dan 

karyawan untuk membatasi pertemuan 

dan kunjungan dalam jumlah besar, 

pertemuan dan acara di luar kantor, 

serta perjalanan dinas terutama ke 

wilayah yang terkena wabah,”ungkap 

Erwin.

Lanjutnya lagi, selain di kantor, 

DAHANA pun turut aktif memproduksi 

materi kampanye pencegahan 

virus corona dan menyebarkannya 

kepada karyawan melalui broadcast 

dan juga media sosial. Beberapa 

materi kampanye DAHANA berisi 

pengetahuan umum tentang virus 

corona (penularan, gejala, pencegahan, 

hingga layanan darurat yang dapat 

dihubungi masyarakat), pola hidup 

sehat, hingga bagaimana masker 

digunakan untuk menghindari panic 

buying. Tim Komunikasi DAHANA turut 

mengimbau karyawan dan masyarakat 

umum untuk selalu menjaga hidup 

sehat.

Sementara untuk menghadapi New 

Normal, Erwin menerangkan PT 

DAHANA (Persero) memberlakukan 

protokol New Normal atau normal baru 

untuk perlindungan operasional kepada 

pekerja dan stakeholder dalam bekerja 

di dalam dan di luar wilayah, seperti 

penyemprotan disinfektan lingkungan, 

pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan 

physical distancing, serta mewajibkan 

penggunaan masker.

enin pagi, 15 Juni 2020, 

PT DAHANA (Persero) 

kedatangan rombongan tim 

monitoring implementasi SK 

Menteri Kesehatan RI nomor: Hk.01.07/

Menkes/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Tempat Kerja Perkantoran dan Industri 

Dalam Mendukung Keberlangsungan 

Usaha Pada Situasi Pandemi.

Rombongan berjumlah 12 orang 

perwakilan dari beberapa dinas 

terkait disambut langsung oleh Senior 

Manager K3LH & Teknologi sekaligus 

Wakil Ketua Tim Satgas penanganan 

Covid-19 PT DAHANA (Persero) Erwin 

Cipta Mulyana.

Muksin Nuryadin selaku perwakilan 

Disnakertrans Kabupaten Subang 

menyebutkan, kedatangannya beserta 

rombongan ke PT DAHANA (Persero) 

guna melakukan monitoring semua 

perusahaan yang berada di Kabupaten 

Subang dalam mengimplementasikan 

SK Menteri Kesehatan RI nomor: 

Hk.01.07/Menkes/328/2020.

“Tidak hanya DAHANA saja yang kami 

datangi, tetapi seluruh perusahaan 

baik perkantoran maupun industri kita 

monitoring tentang penerapan dari SK 

Menteri Kesehatan RI nomor: Hk.01.07/

Menkes/328/2020,” ungkap Muksin.

Dihadapan rombongan tim monitoring, 

Erwin Cipta Mulyana menerangkan 

bahwa PT DAHANA (Persero) terus 

melancarkan upaya pencegahan 

penyebaran virus corona.  Salah 

satunya dengan membentuk tim 

Satgas dan mulai membatasi 

pertemuan dalam jumlah besar dan 

menerapkan protokol pencegahan 

Tim Monitoring Implementasi SK Menteri Kesehatan 
RI Kunjungi DAHANA

S
Kesiapan Dahana menyosong New Normal sesuai dengan arahan Menteri BUMN melalui surat nomor S-336/MBU/05/2020 

pada 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.
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upati Subang H. Ruhimat 

mengapresiasi peranan PT 

DAHANA (Persero) yang 

telah bersinergi bersama 

dengan pemerintahan Kabupaten 

Subang dalam mengkampanyekan anti 

narkoba.  Hal ini diungkapkannya dalam 

apel peringatan Hari Anti Narkotika 

Internasional 2020 yang digelar oleh 

Pemkab Subang pada Senin, 29 

Juni 2020 di Halaman Kantor Bupati 

Subang. 

Dalam kesempatan tersebut, H. 

Ruhimat didampingi oleh Juli Jajuli 

selaku Manager Humas & Kelembagaan 

dan Ketua PKBL PT DAHANA 

(Persero) Eman Suherman, serta Kasat 

Narkoba Polres Subang Kustiawan 

menyematkan pin anti narkoba kepada 

para relawan dari Granat dan PANI 

yang turut serta mengkampanyekan 

B
“Tentunya akan ada program lanjutan 

kedepannya tidak hanya pada hari 

peringatan anti narkotika internasional 

saja, saat ini yang sudah berjalan juga 

adalah postingan konten anti narkoba 

melalui media sosial dengan sasaran 

utama kaum milenial,” ungkap Juli 

Jajuli.

Lanjutnya lagi, kaum milenial 

sangat rentan terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkoba, untuk itu 

diperlukan sinergi dari berbagai elemen 

masyarakat untuk terus memeranginya 

sehingga tercipta generasi muda bebas 

narkoba.

“Narkoba ini sangat berbahaya sekali 

sehingga untuk memberantasnya perlu 

kerjasama semua lini masyarakat yang 

ada,” pungkas Juli. (rmt)

anti narkoba khususnya di Wilayah 

Kabupaten Subang.

Dalam sambutannya, H. Ruhimat 

berpesan agar di era new normal 

ini, masyarakat untuk sadar, sehat, 

produktif dan bahagia tanpa narkoba. 

“Mari kita ciptakan sumber daya 

manusia yang unggul untuk Indonesia 

yang lebih maju tanpa narkoba,” pesan 

H Ruhimat.

Ditemui disela-sela kegiatan, Juli Jajuli 

menerangkan bahwa PT DAHANA 

(Persero) selain bersinergi dengan BNN 

dan pemerintah Kabupaten Subang 

dalam hal ini Kesbangpol, DAHANA 

juga melakukan kampanye anti narkoba 

dengan menggunakan media ruang 

publik seperti baliho, spanduk dan 

kegiatan pembagian pin.

Bupati Subang Apresiasi Peran DAHANA dalam 
Kampanye Anti Narkoba
DAHANA juga melakukan kampanye anti narkoba dengan menggunakan media ruang publik seperti baliho, spanduk 

dan kegiatan pembagian pin.



T DAHANA (Persero) 

telah memberlakukan 

New Normal dalam 

menangani pandemi 

Covid-19. Situasi buruk yang menerpa 

seluruh masyarakat, sedikit banyaknya 

turut mempengaruhi perusahaan plat 

merah yang bergerak di lini bisnis 

bahan peledak ini. Salah satunya 

adalah proses pekerjaan di site, saat 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) diberlakukan, karyawan di site 

tak dapat mengambil cuti lapangan 

dan beberapa problem lainnya. 

Meskipun terdapat kendala, pelayanan 

yang diberikan oleh DAHANA 

kepada konsumen tetap berlangsung 

dengan maksimal. Selain itu PT 

DAHANA (Persero) turut berperan 

aktif memberikan bantuan APD dan 

kebutuhan masyarakat di sekitar site 

selama pandemi ini.

Berikut merupakan hasil reportase 

Dfile terhadap keberlangsungan bisnis 

DAHANA serta kondisi karyawan di site 

project saat New Normal diberlakukan.
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P keberhasilan New Normal dalam rangka 

percepatan penanganan Covid-19 di 

Site MHU adalah dengan penyediaan 

masker, penyemprotan disinfektan 

secara berkala, penerapan physical 

distancing, pembagian vitamin C 

kepada karyawan, serta penyediaan 

westafel di kantor ataupun mess 

karyawan.

“Saya sangat setuju dengan arahan 

direksi untuk penerapan New Normal 

di site, karena tujuan dari kebijakan 

New Normal ini salah satunya adalah 

mengubah perilaku kurang sehat 

menjadi berbudaya hidup sehat dan 

bersih, hal ini juga dapat membantu 

pencegahan penularan Covid-19,” ujar 

Eddy.

Site Karimun – Kepulauan Riau

Site Karimun yang terletak jauh di 

Kepulauan Riau berada di zona hijau 

pandemi covid-19, sehingga proses 

produksi tetap berjalan lancar seperti 

biasanya. Meskipun berada di zona 

hijau, demi mencegah masuknya 

Covid-19 dan penularannya, PT 

DAHANA (Persero) tetap menerapkan 

protokol kesehatan New Normal 

terhadap karyawannya di Site Karimun.

“Kerja di kondisi New Normal tetap 

dilakukan seperti biasa, dengan 

menggunakan protokol Kesehatan 

seperti pengecekan suhu tubuh 

setiap pagi, memakai masker, disiplin 

cuci tangan memakai sabun atau 

hand sanitizer, physical distancing, 

pemberian vitamin C kepada karyawan, 

hingga rutinitas olahraga senam ringan 

dua kali dalam seminggu sebelum 

memulai aktivitas kerja,” ujar Unang 

Harun PJO Site Karimun.

Site Project Multi Harapan Utama – 

Kalimantan Timur

Menurut PJO Site Project MHU Eddy 

Dharmawan, pandemi Covid-19 

membawa hikmah tersendiri,  saat ini 

seluruh karyawan di site MHU mulai 

melakukan budaya hidup bersih 

dan sehat, dengan memakai masker 

sehari-sehari, disiplin dalam mencuci 

tangan, dan turut menerapkan physical 

distancing.

Site yang pernah mendapatkan 

apresiasi dari pihak owner karena 

kinerjanya yang melampaui target 

konsumen ini juga tetap beraktivitas 

normal seperti biasa, pelayanan 

drilling dan blasting tetap berkegiatan, 

mesin On Site Plant (OSP) dan Mobile 

Manufacturing Truck (MMT) DAHANA 

yang beroperasi di Site MHU pun tetap 

bergerak melayani konsumen. Hal ini 

pun ditanggapi dengan baik oleh PT 

Multi Harapan Utama.

Aktivitas New Normal ini telah 

berlangsung sejak 1 Juni 2020, 

beberapa kegiatan untuk menunjang 

Mengintip New Normal di Site Project Dahana
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Penerapan New Normal di Site 

Karimun telah diberlakukan sejak Idul 

Fitri dan terus berlangsung hingga 

ada pengumuman berikutnya dari 

jajaran direksi. Pihak owner yakni 

PT Karimun Granite memberikan 

respon positif dan apresiasi terhadap 

kinerja DAHANA yang selaras dengan 

kemauan pihaknya. Selain itu, Unang 

turut berharap dengan penerapan 

New Normal oleh DAHANA, dapat 

membantu pencegahan penyebaran 

Covid-19 hingga proses produksi dapat 

berlangsung normal dan lancar.

Site KWN–PIK Bengalon, Kalimantan 

Timur

Sementara itu, meski status New 

Normal telah ditetapkan hingga 

dikeluarkannya peraturan New Normal 

oleh jajaran direksi, Site KWN-PIK 

Bengalon, Kalimantan Timur masih 

diberlakukan protokol kesehatan 

ala PSBB yakni, seluruh karyawan 

ditugaskan untuk berprilaku hidup 

sehat dan bersih, menggunakan 

masker, mencuci tangan setiap saat, 

menjaga jarak, serta penyemprotan 

disinfektan sebelum dan sesudah kerja 

baik di mess karyawan, gudang handak, 

dan seluruh sarana lainnya secara rutin.

“Rapat masih kami adakan secara 

online, dan pembatasan tamu yang 

datang ke site (syarat masuk minimal 

telah melakukan rapid test), sehingga 

belum ada perbedaan dengan New 

Normal,” ujar Atep Wira Kusuma PJO 

Site KWN-PIK Bengalon.

Hal ini dilakukan mengingat terjadi 

beberapa rangkaian penemuan 

kasus baru di sekitar lokasi operasi 

PT DAHANA (Persero), umumnya di 

Kutai Timur. Meski prosedur berjalan 

dengan sangat ketat, proses produksi 

masih tetap berjalan seperti biasa 

dengan tetap mengikuti prosedur 

dan mematuhi protokol pencegahan 

Covid-19.

agar pandemik ini segera berakhir,” 

tambahnya.

Site J-Resources – Seruyung Kaltara

Ketika mulai diberlakukan New 

Normal di site J-Resources, fasilitas-

fasilitas terkait mulai disesuaikan 

seperti fasilitas cuci tangan ditambah, 

pembatasan jumlah tempat duduk baik 

itu di LV, area kerja, tempat berkumpul 

di mess, dan dilakukan penyemprotan 

desinfektan di area kerja ataupun di 

mess. Site Seruyung sendiri merupakan 

wilayah terisolir, pembatasan dan 

protokol  diberlakukan sangat ketat 

untuk keluar masuk baik itu orang 

ataupun barang.

Seperti disampaikan oleh PJO Site 

J-Resoures Irfana Ismail, aktivitas kerja 

sendiri tidak ada perbedaan dengan 

kondisi sebelumnya, timnya masih 

melakukan aktivitas kerja seperti 

biasa baik itu untuk kegiatan blasting, 

produksi emulsion maupun kegiatan 

terkait. Aktivitas kerja saat new 

normal ini tetap menerapkan protokol 

pencegahan covid-19. Penerapan 

status new normal untuk aktivitas kerja 

memiliki efek yang lebih baik karena 

pada saat diberlakukan new normal ini, 

karyawan site sudah bisa melaksanakan 

cuti periodik, hal ini sangat baik 

dikarenakan masalah kelelahan 

(fatigue) karyawan bisa teratasi.

Kinerja perusahaan plat merah yang 

memberikan pelayanan drilling dan 

blasting ini pun mendapatkan respon 

positif, selain karena kinerja yang tetap 

berjalan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, DAHANA di Site KWN-PIK 

Bengalon turut berperan aktif dalam 

kegiatan keseharian, pencegahan, 

maupun memberikan bantuan berupa 

Alat Pelindung Diri biasa kepada warga 

sekitar tempat beroperasi selama masa 

pandemik Covid-19.

Atep juga menyampaikan, sejak April 

2020 hingga saat ini, timnya tetap akan 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

konsumen dengan tidak menurunkan 

disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 

di lingkungan kerja Jsp KWN-PIK 

Bengalon. Ini merupakan cara agar ia 

dan timnya dapat saling mengingatkan 

satu sama lain untuk tetap sehat 

saat bekerja dan pulang ke rumah 

berkumpul bersama keluarga dengan 

keadaan selamat.

“New Normal bukanlah diartikan dapat 

membuat kita melonggarkan protokol 

terhadap pencegahan Covid-19, tetapi 

membiasakan diri dengan pola hidup 

bersih dan sehat sesuai ketentuan dari 

pemerintah. Meskipun kondisi sekarang 

disebut New Normal, akan tetapi yang 

saat ini di laporkan adalah jumlah kasus 

positif Covid-19 kembali meningkat di 

beberapa daerah, saya juga berharap 



“Secara pribadi sangat mendukung 

protokol yang diterapkan Dahana 

dalam kondisi new normal ini, karena 

karyawan tetap bisa bekerja mencari 

nafkah serta memiliki kebiasaan baik 

untuk mencegah dari tertularnya 

penyakit. Harapannya dengan 

penerapan protokol new normal ini 

karyawan tetap bisa bekerja dengan 

aman, nyaman dan sehat,” ungkapnya.

Site KJB – Berau Kaltim

Sementara itu, Site KJB-Berau telah 

melakukan inisiatif untuk menyiapkan 

program menjaga kesehatan 

sebelum adanya instruksi khusus, tim 

management telah menyediakan hand 

sanitizer, pemberian masker, vitamin 

dan penyuluhan pada saat P5M, safety 

talk, serta melalui poster-poster yang 

terpasang di beberapa tempat.

Meskipun terdapat sedikit kekurangan 

seperti keterbatasan sarana 

transportasi akibat diberlakukan 

pembatasan penumpang. Pelayanan 

DAHANA terhadap konsumen tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Adaptasi yang dilakukan oleh karyawan 

berjalan dengan cepat untuk awas 

terhadap perilaku hidup bersih dan 

sehat.

“Hingga saat ini, DAHANA, PPA 

dan KJB  selalu bersinergi untuk 

menciptakan kebiasaan baik untuk 
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dan Pemerintah Daerah,” ungkap 

Melandra Wahyu Dwiputra PJO Site 

Semen Padang.

Pihak owner (PT Semen Padang) 

sangat mengapresiasi kinerja DAHANA 

dalam menerapkan New Normal, 

dimana tim DAHANA masih konsisten 

untuk melakukan protokol kesehatan. 

Diantaranya, setiap sebelum bekerja 

tim manajemen melakukan observasi 

kesehatan karyawan yang rutin 

dilaporkan setiap pagi ke HSE Semen 

Padang, pemberian Vitamin C kepada 

setiap karyawan, menerapkan social 

dan physical distancing dalam bekerja, 

pemasangan poster-poster terkait 

GERMAS dan mensosialisasikannya 

kepada setiap karyawan di site pada 

saat Safety Talk, dan kegiatan lainnya. 

“Kegiatan New Normal yang kami 

terapkan juga tidak menurunkan 

service level yang kami berikan kepada 

PT Semen Padang sehingga secara 

umum owner puas terhadap kinerja 

DAHANA di site,” tambahnya.

Site Semen Batu Raja - Sumsel

Di Job Site Project PT Semen Baturaja 

(Perserp) Tbk, setiap bangunan wajib 

dilengkapi wastafel/fasilitas cuci 

tangan dengan air mengalir baik di 

kantor, gudang handak, gudang non 

handak, work shop, MMT parking, 

pos security dll. Setiap personil pun 

diwajibkan menggunakan masker dan 

melakukan pengukuran suhu badan 

saat memasuki gerbang PT Semen 

Baturaja (Persero).

“Hingga tanggal 30 Juni 2020, PT 

Semen Baturaja (Persero) Tbk, 

menerapkan pelarangan bagi personil 

yang akan melaksanakan cuti kecuali 

terdapat hal-hal yang sifatnya 

insidensial dan harus disetujui oleh 

VP Mining Division. Apabila secara 

insidental terdapat personil yang akan 

keluar maupun masuk area kerja PT 

kesehatan dengan saling memberikan 

support fasilitas, dan saling menaati 

peraturan baru dan alhamdulillah 

tanggapan dari Owners sampai saat 

ini cukup memberikan tanggapan 

yang positif terhadap langkah-langkah 

yang diambil maupun dari kesadaran 

karyawannya,” ujar Agus Sofyan PJO 

Site KJB-Berau.

Site Semen Padang – Sumatera Barat

Di site Semen Padang, pada masa 

PSBB, pihak manajemen telah 

memisahkan barang-barang pribadi 

(termasuk alat makan) masing-masing 

karyawan yang disimpan di loker 

masing-masing dan bahkan sebelum 

PSBB para karyawan sudah melakukan 

aktivitas olahraga rutin sebelum 

bekerja yang biasanya dilakukan setiap 

Jumat pagi. 

“Di masa  new normal ini, kami lebih 

melihat adanya perubahan terkait 

pelaksanaan cuti yang mana pada saat 

PSBB (ditutupnya bandara dan juga 

beberapa daerah yang mengeluarkan 

larangan keluar-masuk orang) 

sehingga karyawan site tidak bisa 

melakukan cuti lapangan dan disaat 

ini kami berharap setiap karyawan 

dapat melaksanakan cuti lapangan 

sesuai dengan periodenya masing-

masing dengan tetap memperhatikan 

prosedur dan protokol kesehatan yang 

ditetapkan oleh masing-masing owner 



Semen Baturaja (Persero) dengan 

persetujuan VP Mining Division, maka 

personil tersebut wajib melengkapi 

dokumen berupa hasil rapid test covid 

19, hasil pemeriksaan kesehatan di 

klinik PT Semen Baturaja (Persero) 

Tbk,  surat permohonan resmi dari PJO, 

surat jaminan dari PJO, surat tugas, 

dan dokumen pendukung lainnya,” ujar 

Yondra Feta Erizal PJO Site Semen 

Baturaja.

Site Adaro – Tabalong Kalsel

Aktivitas di site tetap berjalan seperti 

biasanya, pelayanan untuk konsumen 

tidak pernah kendor, mulai dari 

pengiriman bahan peledak ke site 

hingga aktivitas peledakan dan lokasi 

peledakan dinyatakan aman sudah 

diatur sedemikian rupa agar karyawan 

terhindar dari paparan COVID-19 dan 

bisnis proses dapat terus berjalan.

Sejak 1 Juni 2020 Site Adaro telah 

melakukan berbagai hal untuk 

17D File Edisi 106 Juni 2020

Ring 1 (daerah Sanga-sanga) Ring 

2 (daerah Sanga-sanga – Muara 

Kembang) Ring 3 (daerah Palaran 

– Sanga Sanga – Handil). Diluar 3 

daerah tersebut pihak Owner melarang 

karyawannya bekerja atau keluar masuk 

tambang ABN, dikarenakan daerah 

diluar sudah termasuk Redzone. 

“Hal ini sangat berpengaruh sekali 

terhadap kegiatan operasional kita 

di site, terutama dalam pengadaan 

sparepart MMT dan unit operasional 

lainnya. Namun semenjak di 

berlakukannya New Normal, 

sedikit demi sedikit pengadaan / 

pembelian sparepart dan sebagainya 

mulai berangsur lancar dengan 

memperhatikan protokol kesehatan 

yang berlaku baik oleh pemerintah 

setempat ataupun perusahaan-

perusahaan demi menjaga kesehatan 

para pekerjanya,” ujar Deni Nasar 

Siddiq PJO Site PPA ABM.

Site SBA - Tenggarong Kaltim

Sejak diberlakukan New Normal, 

penerbangan secara normal mulai 

dibuka dengan mengikuti protokol 

kesehatan, sehingga manajemen site 

dapat mengatur kembali roster cuti 

yang sebelumnya terkendala akibat 

lockdown. Selain itu, toko sparepart 

atau toko barang umum terdekat telah 

banyak dibuka dengan tetap mengikuti 

protokol kesehatan, sehingga lebih 

mempermudah pengadaan barang 

yang sifatnya URGENT.

“Harapan saya di kondisi New Normal 

ini, agar kesadaran setiap individu lebih 

meningkat terhadap protokol yang 

sudah ditentukan, sehingga tidak ada 

karyawan yang terjangkit COVID -19 

di lingkup site ini sampai berakhirnya 

pandemi,” ujar Dudu PJO Site SBA. (yz)

penerapan New Normal seperti 

menambahkan tempat cuci tangan, 

disinfektan di semua unit MMT dan 

LV, tambahan APD Masker untuk 

karyawan, stok hand sanitizer untuk 

karyawan isi ulang, thermogun untuk 

pengukuran suhu, tanda pembatasan 

tempat duduk di office untuk phsycal 

distancing, laptop, PC dan jaringan 

internet untuk karyawan meeting atau 

training virtual, suplemen/multivitamin 

untuk karyawan.

“Selain itu, terdapat rumah sehat 

terpisah dari mess untuk karyawan 

karantina pasca cuti,” ungkap PJO Site 

Adaro, Sonny Marindo.

Site PPA ABN –  Samarinda Kaltim

Dengan memberlakukan PSBB regional 

sesuai arahan Pemerintah, untuk 

site ABN Sanga-sanga, Pembagian 

Daerah yang diijinkan untuk mobilitas 

karyawan yang bekerja di tambang 

milik ABN ialah 3 daerah. Antara lain 
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kibat wabah Covid-19 ini, 

banyak pelaku UMKM tidak 

bisa menjalankan usahanya 

secara maksimal sehingga 

banyak kebutuhan dasar pelaku UMKM 

tidak terpenuhi. Walaupun Pemerintah 

berperan dengan memberikan bantuan, 

namun peran aktif semua kalangan 

sangat dibutuhkan untuk memulihkan 

kembali roda perekonomian.

Berkaca dari hal tersebut, PT DAHANA 

(Persero) sebagai salah satu BUMN 

yang bergerak di bidang bahan peledak 

berkomitmen turut berperan aktif 

membantu para pelaku UMKM untuk 

bertahan melalui program kemitraan.  

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh 

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman pada Kamis, 25 

A
New Normal yang dicanangkan oleh 

pemerintah, PT DAHANA (Persero) 

terus membantu pelaku UMKM yang 

menjadi mitra binaan untuk bisa maju 

dan berkembang, salah satunya adalah 

dengan mengadakan pelatihan untuk 

mitra binaan PT DAHANA (Persero).

Salah satu pelaku UMKM yang telah 

mendapatkan manfaat sebagai mitra 

binaan PT DAHANA (Persero) adalah 

Caryadi, salah satu pelaku UMKM 

bidang kuliner di Kabupaten Subang.

“Sejak wabah Corona datang, 

omset penjualan ayam bakar saya 

menurun drastis hingga 50% sehingga 

pendapatan harian saya otomatis 

menurun dan itu mengancam 

keberlangsungan usaha saya,” terang 

Caryadi.

Di tengah sulitnya ekonomi yang 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19, 

Caryadi mengaku sangat terbantu 

dengan mendaftarkan usahanya 

menjadi mitra binaan PT DAHANA 

(Persero).  Ia mendapatkan bantuan 

berupa pinjaman lunak yang ia gunakan 

untuk tambahan modal agar usaha  

jualan ayam bakar tulang lunaknya bisa 

bertahan ditengah himpitan kesulitan 

ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Banyak manfaatnya setelah 

bergabung menjadi mitra binaan PT 

DAHANA, selain bantuan pinjaman 

modal juga mendapatkan pelatihan dan 

penyuluhan untuk mempertahankan 

dan mengembangkan usaha,” tutur 

Caryadi. (rmt)

Juni 2020 di Kampus Dahana.  Ia 

menyebutkan, program kemitraan 

adalah sebuah program dimana para 

pelaku usaha UMKM atau pengusaha 

kecil mandiri digandeng menjadi mitra 

binaan dan diberikan bantuan berupa 

pinjaman lunak dan lainnya.

"Syarat menjadi mitra binaan adalah 

harus sudah memiliki usaha minimal 

selama 6 bulan dan omsetnya termasuk 

ke kategori UMKM. Besaran pinjaman 

nanti disesuaikan dengan kemampuan 

bayar masing-masing pelaku usaha 

sehingga tidak membebankan bagi 

pelaku usaha itu sendiri,” ujar Eman 

Suherman.

Eman melanjutkan, dalam masa 

pandemi Covid-19 dan memasuki masa 

Foto salah satu pelatihan UMKM yang dilaksanakan sebelum 

pandemi Covid-19 di Kampus Dahana.

DAHANA Salurkan Program Kemitraan UMKM 
Dimasa Pandemi Covid-19
PT DAHANA (Persero) terus aktif menggulirkan program kemitraan untuk UMKM di tengah pandemi 

Covid-19.  Bantuan dalam bentuk pinjaman lunak dan program pelatihan diberikan kepada para mitra 

binaan untuk tetap survive di masa pandemi.  
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alam rangka menjalankan 

program optimalisasi aset, 

PT DAHANA (Persero) 

membangun fasilitas 

olahraga luar ruangan berupa Driving 

Range.  Driving Range ini dibangun 

diatas lahan seluas + 1.25 Ha yang 

berada di area dekat KAMPUS 

DAHANA.  Menurut Senior Manager 

Pelayanan Korporasi PT DAHANA 

(Persero) Andri Pudigiantoro Kartiko, 

Driving Range ini juga dapat digunakan 

oleh karyawan. 

 

“Selain untuk optimalisasi aset, 

pembangunan Driving Range tersebut 

juga bertujuan memberikan manfaat 

bagi karyawan untuk berolahraga dan 

dapat membangun kebersamaan antar 

karyawan,” ungkap Andri. 

 

Lanjutnya lagi, Fasilitas olahraga 

outdoor Driving Range diharapkan 

dapat meningkatkan sense of 

belonging kepada perusahaan yang 

memadukan unsur BEKERJA dan 

SINERGI dengan tujuan penghijauan 

D sama lainya. Selain fasilitas tersebut, 

tersedia juga bola dan stick golf yang 

dapat dipergunakan secara bergantian 

dan berlatih bersama.  Syarif Hidayat, 

Manajer Pemeliharaan Fasilitas 

Korporasi didapuk sebagai pelatih bila 

ada karyawan yang akan belajar. 

 

Sarana olahraga ini terbatas dan tidak 

untuk umum, sehingga peruntukannya 

hanya bagi karyawan Dahana, 

stakeholder dan mitra kerja perusahaan 

mengingat area PT DAHANA (Persero) 

sebagai salah satu Objek Vital Nasional 

(Obvitnas) dibidang industri bahan 

peledak. 

 

Bagi karyawan dan mitra PT DAHANA 

(persero) yang akan mengunakan 

fasilitas Driving Range, dapat  

digunakan setiap hari Senin sampai 

dengan Kamis pukul 06.00 – 07.30 

dan pukul 17.00 - 21.30.  Jangan lupa 

untuk menghubungi personil Pelayanan 

Korporasi PT DAHANA (Persero) 

terlebih dahulu jika akan berlatih. (rmt)

dengan melestarikan alam dan 

ekosistem, membangun sinergi 

dengan BUMN lain sehingga menjadi 

role model bagi BUMN lain, serta 

saling berinteraksi termasuk dengan 

stakeholder dan mitra perusahaan. 

 

“Dan yang penting juga menjalankan 

program perusahaan dalam melakukan 

optimalisasi dan pendayagunaan aset,” 

tutur Andri. 

 

Konsep pembangunan Driving 

Range DAHANA sendiri dibangun 

dengan konsep menonjolkan aspek 

alam dan tradisional dengan adanya 

kesinambungan ekosistem sekitarnya, 

serta dengan tetap mempertahankan 

pepohonan yang tumbuh disekitar 

Driving Range sehingga menciptakan 

nuansa alami. 

 

Sarana fasilitas Driving Range 

DAHANA dilengkapi dengan beberapa 

fasilitas pendukung lainya, seperti 

area lobi, toilet, dan mushola yang 

dibangun secara terintegrasi satu 

Driving Range Telah Dibuka Untuk Karyawan Dahana



Bagi pengunjung yang ingin merasakan 

sensasi terbang diatas ketinggian 

sambil menikmati udara segar dan 

pemandangan indah diatas perkebunan 

teh, anda cukup membayar sebesar 

Rp 400.000 rupiah untuk sekali 

terbang. Dengan ditemani oleh seorang 

profesional, anda bisa terbang layaknya 

burung selama kurang lebih 10 – 15 

menit menggunakan paralayang untuk 

menikmati pesona alam yang begitu 

indah yang tentunya akan memberikan 

pengalaman yang tidak terlupakan.

Bagi anda yang gemar berswafoto, 

Bukit Santiong tentunya bisa dijadikan 

spot foto favorit.  Di sini, anda dapat 

berfoto diatas ketinggian dengan 

latar belakang kebun teh yang 

agi anda warga Subang 

dan sekitarnya, pasti sudah 

tidak asing dengan objek 

wisata Bukit Santiong. 

Terletak di Desa Cicadas, Kecamatan 

Sagalaherang, Kabupaten Subang, 

Bukit Santiong menawarkan panorama 

indah di ketinggian yang dijamin 

memanjakan mata wisatawan yang 

datang dengan suguhan panorama 

pemandangan kebun teh yang luas 

menghampar.

Udara sejuk, pemandangan hijau 

perkebunan teh terhampar sejauh 

mata memandang. Itu yang dirasakan 

saat berdiri di puncak Bukit Santiong. 

Dengan ketinggian dan kondisi angin 

yang mendukung, Bukit Santiong juga 

dijadikan tempat favorit pagi pencinta 

olahraga udara baik lokal maupun 

internasional khususnya pecinta 

paralayang dan gantole.

Tak sedikit para atlet paralayang yang 

menjadikan Bukit Santiong sebagai 

tempat takeoff mereka. Para atlet 

ini beralasan karena selain kondisi 

angin dan ketinggian yang sangat 

mendukung, panorama pemandangan 

alam Bukit Santiong pun sangat 

memanjakan mata. Para pemain 

paralayang akan disuguhi pesona 

kebun teh yang menghampar luas dan 

udara yang sejuk akan menemani para 

pemain paralayang dan gantole selama 

mereka mengudara.

Bukit Santiong, Destinasi Wisata Dirgantara 
Andalan Subang

B
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Harga tiket masuk ke lokasi wisata 

Bukit Santiong Subang cukup murah 

yaitu Rp 10.000 per orang. Jika ingin 

menjajal kegiatan paralayang akan 

dikenakan tarif sebesar Rp 400.000 

per orang. Bukit Santiong buka 

setiap hari mulai pagi hari sampai 

pukul 18.00 WIB. Dengan jam buka 

yang cukup panjang kamu bisa 

menyesuaikan waktu kunjunganmu dan 

memanfaatkan waktu sebaik-baiknya 

agar momen liburanmu di Bukit 

Santiong semakin menyenangkan. 

hijau membentang, tentunya akan 

memperindah hasil foto yang dihasilkan 

dan akan mempercantik media sosial 

anda.

Selain cocok untuk bermain paralayang 

dan dijadikan spot foto, Bukit Santiong 

pun bisa dijadikan pilihan bagi anda 

yang ingin menikmati suasana malam 

di wilayah Ciater, Subang. Menikmati 

alam Ciater di malam hari di ketinggian 

kurang lebih 900 mdpl, Kawasan 

Bukit santiong mampu menyuguhkan 

malam keakraban bersama rekan kerja, 

keluarga serta yang lainnya.

Akses jalan menuju ke Bukit Santiong 

cukup menanjak khas wisata 

perbukitan. Meski begitu kondisi jalan 

sudah cukup memadai sehingga 

memudahkan wisatawan menuju ke 

lokasi wisata. Selain itu, jarak Bukit 

Santiong dari pusat Kota Subang juga 

tidak terlalu jauh dan bisa ditempuh 

dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan 

sehingga cukup mudah untuk diakses.

Selain itu, rupanya bukit Santiong 

Subang juga berdekatan dengan 

destinasi wisata lainnya yang tidak 

kalah menarik. Diantaranya adalah 

Wisata Alam Capolaga, Curug Sadim, 

Curug Karembong, Curug Mandala, 

Kawah Ratu, dan Kawah Upas dan 

pemandian air panas Ciater.
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D-GUEST

ambang Agung, akrab 

disapa Agung merupakan 

Direktur Operasi PT 

DAHANA (Persero). 

Kepada Dfile ia bercerita tentang 

kecintaannya pada musik klasik. Tak 

hanya itu, ia pun pandai memainkan 

alat musik gitar klasik. Buah tak jauh 

jatuh dari pohonnya, kecintaan pada 

musik klasik ini ternyata menurun 

dari sang Ayah, seorang pemain biola 

klasik. Pengalaman bermain musik 

klasik Agung pernah membawa 

dirinya mendapat penghargaan dari 

Pemerintah Provinsi Yogyakarta dan ISI 

(Institute Seni Indonesia).

Musik klasik merupakan sebuah 

kesenian yang berasal dari Eropa, 

musik ini awalnya merupakan musik 

religius yang dipakai di gereja. 

Namun, ketika Eropa memasuki masa 

pencerahan (renaissance), musik 

klasik mendapat ruang yang lebih luas 

dengan pengembangan yang kian 

pesat baik dari sisi notasi maupun alat 

musik yang kian beragam. Wolfgang 

Amadeus Mozart dan Ludwig van 

Beethoven merupakan nama komposer 

B Kemudian, saat SMA Agung bersama 

teman-teman sekolahnya membentuk 

grup musik yang sering membawakan 

musik akustik dengan perpaduan 

antara musik klasik dan musik 

tradisional Jawa.  Melalui grup ini ia dan 

teman-temannya meraih penghargaan 

dari Pemerintah Provinsi Yogyakarta 

dan Institute Seni Indonesia (ISI) karena 

memiliki ciri khas “perpaduan musik 

klasik dan musik tradisional Jawa” yang 

dimainkan dengan sangat indah. 

Musik klasik sudah lama dikenal 

memiliki banyak manfaat bagi para 

pendengar dan terutama pada 

musisinya, dari memudahkan diri untuk 

meningkatkan kualitas tidur, melatih 

fokus dalam bekerja, membantu tubuh 

untuk tetap rileks, hingga menurunkan 

tingkat stress dan menstabilkan sistem 

tubuh dan pikiran.

“Bagi saya bermain Gitar Klasik 

adalah sebagai penyeimbang untuk 

"merelease" stress atas tuntutan kerja 

yang ada dan juga bisa "mengingatkan" 

dan "mensyukuri" perjalanan hidup 

saya sejak kanak-kanak sampai saat 

kini, karena lagu-lagu Klasik yang saya 

mainkan adalah lagu-lagu sejak masa 

kecil, remaja, pemuda dan sampai usia 

saat ini,” ungkap Agung.

Agung yang memulai karir di 

perusahaan negara yang bergerak 

pada industri bahan peledak sejak 

tahun 1992 ini menyampaikan, banyak 

komposer musik klasik yang dia sukai, 

namun dirinya lebih senang memainkan 

lagu karya komposer Johan Sebastian 

Bach, sementara itu, musisi gitar klasik 

favoritnya untuk generasi tua ada 

Julian Bream dan musisi mudanya Xufei 

Yang. (yz)

yang terkenal dari era awal musik klasik 

meluas.

Agung, sudah memulai bermain gitar 

klasik sejak umur 11 tahun, saat duduk 

di bangku kelas 5 Sekolah Dasar pada 

tahun 1975. Ketika mulai menginjak 

Sekolah Menengah, Agung masuk ke 

dalam Yogyakarta Musik Cluv (YMC), 

dimana club tersebut merupakan 

tempat para seniman musik klasik 

berkegiatan. Anggotanya terbilang 

beragam, dari usia SMP hingga 

Mahasiswa yang ada di Yogyakarta, 

bersama YMC, Alumnus Teknik 

Pertambangan UPN Yogyakarta ini 

memiliki jadwal konser setiap tahunnya.

“Pengalaman sangat berkesan bersama 

gitar klasik saya waktu itu adalah saat 

saya bermain dalam Konser Gitar 

Tunggal atas undangan Himpunan 

Mahasiswa UGM, lucunya adalah saya 

pemain gitar termuda (SMP kelas 2), 

sementara pemainnya rata-rata para 

mahasiswa UGM dan peserta dari 

Insitute Seni Indonesia (ISI),” kenang 

Agung.

Kisah Direktur Operasi Dahana Meraih 
Penghargaan Musik Klasik
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D-YOUTH

alam rangka menyongsong 

semangat baru BUMN 

yang dicanangkan Menteri 

BUMN RI Erick Thohir, PT 

DAHANA (Persero) awal Juli 2020 

meluncurkan sebuah media baru 

sebagai wadah untuk mempublikasikan 

kegiatan-kegiatan kekinian DAHANA 

yang bernama D-Tv.

D-Tv adalah sebuah akronim dari 

DAHANA Tv. Dengan slogan DAHANA 

kekinian, D-Tv diharapkan mampu 

memberikan informasi kekinian seputar 

DAHANA dengan format Video yang 

kemudian diupload ke channel Youtube 

DAHANA Persero.

Pada peluncuran video pertamanya 

pada tanggal 2 Juli 2020, D-Tv 

menyampaikan informasi mengenai 

kegiatan pembagian bantuan berupa 

APD dan paket sembako kepada 

D
semakin menarik sekaligus menjadikan 

semangat baru dalam menyampaikan 

informasi,” ungkap Juli di Kampus 

Dahana (07/07).

Juli menambahkan, selain sebagai 

media penyampaian informasi seputar 

DAHANA. D-Tv juga diharapkan bisa 

menjadi wadah pembelajaran bagi 

milenial DAHANA untuk berkarya 

atau untuk mencoba menjadi seorang 

reporter dalam memandu sebuah 

berita yang disampaikan kepada 

pemirsa.

“Bagi milenial DAHANA yang ingin 

mencoba menjadi reporter, D-Tv akan 

memfasilitasinya. Sehingga harapannya 

D-Tv tidak hanya sebagai media 

informasi tetapi juga sebagai media 

untuk belajar menjadi seorang reporter 

atau pembawa berita,” lanjut Juli.  (rmt)

masyarakat disekitar perusahaan 

dengan dipandu oleh Adella Acqha 

Vico Addina sebagai reporter.

Juli Jajuli selaku Manajer Humas & 

Kelembagaan PT DAHANA (Persero) 

sekaligus Produser D-Tv  menerangkan, 

dengan hadirnya D-Tv sebagai media 

baru dalam penyampaian informasi-

informasi kekinian seputar DAHANA 

diharapkan mampu memberikan 

informasi menarik yang dikemas 

kedalam bentuk video sehingga 

informasi yang disampaikan mudah 

dicerna dan dipahami oleh pemirsanya 

baik karyawan DAHANA sendiri 

maupun khalayak umum.

“Informasi yang biasanya kita 

sampaikan melalui media sosial, 

website, broadcast whatsapp, 

dan media cetak D-file, kali ini kita 

tuangkan ke dalam bentuk video agar 

D-Tv, DAHANA Kekinian



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.


