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syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan. Penyakit karena infeksi vi-

rus ini disebut COVID-19. Virus Corona 

bisa menyebabkan gangguan pada 

sistem pernapasan, pneumonia akut, 

sampai kematian.

Covid-19 atau Coronavirus merupakan 

kumpulan virus yang bisa menginfeksi 

sistem pernapasan. Pada banyak kasus, 

bagaimana masker digunakan untuk 

menghindari panic buying. Tim Ko-

munikasi DAHANA turut mengimbau 

karyawan dan masyarakat umum untuk 

selalu menjaga hidup sehat.

“Mari cegah virus corona dengan sering 

cuci tangan menggunakan sabun, 

pakailah masker jika mengalami batuk 

dan pilek, konsumsi gizi seimbang (per-

banyak buah dan sayur), olahraga dan 

istirahat yang cukup, jangan mengkon-

astikan Kesehatan dan Ke-

selamatan Kerja, DAHANA 

Lakukan Langkah Kompre-

hensif Penanggulangan Co-

vid-19.  Upaya pencegahan penyebaran 

virus corona ini diantaranya setiap kan-

tor dan tempat beraktivitas karyawan 

DAHANA sudah menerapkan protokol 

Covid-19. Selain itu DAHANA mener-

apkan pembatasan pertemuan dalam 

jumlah besar dan perjalanan dinas kary-

virus ini hanya menyebabkan infeksi 

pernapasan ringan, seperti flu. Namun, 

virus ini juga bisa menyebabkan infeksi 

pernapasan berat, seperti pneumonia, 

Middle-East Respiratory Syndrome 

(MERS), dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS).

Gejala yang muncul ketika terserang 

oleh virus ini antara lain; demam den-

gan panas tubuh di atas 38 derajat cel-

cius, sesak nafas, dan batuk. Virus yang 

meluas ditemukan di Wuhan pada akhir 

Desember 2019 ini telah menyebar ke 

berbagai negara termasuk Indonesia 

hingga World Health Organisation 

(WHO) menetapkan Covid-19 sebagai 

pandemi pada 12 Maret 2020.

Penularan virus Covid-19 dapat dise-

babkan oleh; Tidak sengaja menghirup 

percikan ludah dari bersin atau batuk 

penderita COVID-19, Memegang mulut 

atau hidung tanpa mencuci tangan 

terlebih dulu setelah menyentuh benda 

yang terkena cipratan air liur penderita 

COVID-19, Kontak jarak dekat dengan 

penderita COVID-19, misalnya bersen-

tuhan atau berjabat tangan.

Pemerintah RI telah mengeluarkan 

berbagai pengumuman dan peraturan 

terkait Covid-19 baik oleh Presiden, Ke-

menterian Kesehatan, BNPB, BIN dan 

lembaga lainnya, serta Surat Edaran 

Kementerian BUMN. Hal ini kemudian 

ditindaklanjuti oleh jajaran direksi 

DAHANA, perusahaan negara yang 

bergerak di industri bahan peledak.

Kampanye dan Penerapan Protokol 

Pencegahan Covid-19

PT DAHANA (Persero) menerapkan 

protokol pencegahan virus Covid-19 

atau yang biasa disebut Corona di 

semua wilayah. Pada pintu masuk 

kantor DAHANA, baik di Subang atau 

Jakarta, terdapat papan pengumuman 

awan serta pembentukan Satuan Tugas 

(Satgas)  Penanganan Covid-19.  Ber-

sama BUMN lainnya di bawah komando 

Kementerian BUMN RI, Dahana menjadi 

bagian BUMN Atasi Corona.

Virus Covid-19 (Corona)

Dilansir oleh Alodokter.com Virus 

Corona atau severe acute respiratory 

pencegahan Corona. 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 38 derajat celcius dan gejala flu 

lainnya tidak diperkenankan mema-

suki wilayah kerja DAHANA dan akan 

dibawa ke pelayanan kesehatan seperti 

klinik atau rumah sakit. Prosedur ini 

mengikuti surat himbauan yang dikelu-

arkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

DAHANA pun turut aktif memproduksi 

materi kampanye pencegahan virus 

corona dan menyebarkannya kepada 

karyawan melalui broadcast dan juga 

media sosial. Beberapa materi kam-

panye DAHANA berisi pengetahuan 

umum tentang virus corona (penularan, 

gejala, pencegahan, hingga layanan 

darurat yang dapat dihubungi ma-

syarakat), pola hidup sehat, hingga 

BUMN Atasi Corona

P
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dalam jumlah besar, pertemuan dan 

acara di luar kantor, serta perjalanan 

dinas terutama ke wilayah yang terkena 

wabah,” ungkap Budi Antono.

PT DAHANA (Persero) pun telah me-

nyiapkan mekanisme bagi karyawan 

yang tak dapat menghindari perjalanan 

dinas dengan pengawasan ketat oleh 

PSDMO dan K3LH perusahaan, bagi 

karyawan yang pulang usai perjalanan 

dinas, wajib melengkapi dirinya dengan 

kartu Health Alert yang disahkan oleh 

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan 

Virus Corona

Selain itu, guna memastikan berjalan-

nya protokol dan pengawasan lebih 

intens demi menjamin keselamatan dan 

kesehatan karyawan dari penyebaran 

Covid-19, PT DAHANA (Persero) turut 

membentuk Satuan Tugas Penanganan 

Virus Corona Disease (Covid-19) pada 

tanggal 16 Maret hingga berakhirnya 

masa global emergency.

sumsi daging yang tidak dimasak, serta 

jika mengalami gejala corona, segeralah 

mengakses layanan kesehatan,” himbau 

Asep Maskandar, Sekretaris Perusahaan 

PT DAHANA (Persero).

Pembatasan Perjalanan Dinas dan  

Pertemuan

Covid-19 terus menerus menyebar se-

lain kondisi tubuh dengan sistem imun 

yang lemah, orang sehat juga dapat 

otoritas setempat seperti bandara atau 

pelabuhan, serta medical statement 

dari rumah sakit yang ditunjuk untuk 

menangani Covid-19 dan diserahkan 

kepada PSDMO dan K3LH.

Apabila terdapat karyawan yang din-

yatakan sebagai suspect Covid-19 maka 

ia tidak diperkenankan masuk ke kan-

tor, dan wajib menjalankan swa-karan-

tina selama 14 hari dan baru dapat 

kembali bekerja jika dilengkapi dengan 

menjadi spreader (penyebar) Corona, 

oleh sebab itu, Direksi DAHANA me-

mutuskan untuk membatasi pertemuan 

dalam jumlah besar dan perjalanan 

dinas karyawannya. Hal ini seperti dis-

ampaikan Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono dalam imbauan 

yang disebarluaskan ke karyawan.

“Dalam rangka mengantisipasi dan 

mencegah virus corona, kami mengim-

bau jajaran direksi dan karyawan untuk 

membatasi pertemuan dan kunjungan 

medical statement yang menyatakan 

bersih dari Covid-19 yang dikeluarkan 

oleh Rumah Sakit.

Selain itu, untuk memastikan tidak 

tersebarnya virus baik di kalangan DA-

HANA ataupun publik secara luas, me-

kanisme pengawasan yang dilakukan 

oleh PSDMO dan K3LH juga dilengkapi 

dengan hukuman apabila ada karyawan 

yang melanggar peraturan perjalanan 

dinas di masa Covid-19.



PDP sebanyak 6 orang. RSUD Sub-

ang sendiri telah ditunjuk oleh dinas 

kesehatan pusat sebagai Rumah Sakit 

rujukan Covid-19.

Perkembangan Covid-19

Vaksin Covid-19 baru saja ditemukan 

oleh peneliti kesehatan militer di Wu-

han, dan akan diproduksi masal. Namun 

sebelum Indonesia memiliki vaksin 

tersebut, sudah selayaknya warga 
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vid-19, PT DAHANA (Persero) melalui 

unit khusus PKBL melakukan program 

bina lingkungan berupa penyemprotan 

cairan desinfektan dibeberapa sarana 

rumah ibadah yang berada dilingkun-

gan desa Sadawarna, Cibogo Subang 

pada Kamis, 26 Maret 2020.

Eman Suherman,  Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) menerangkan, 

penyemprotan desinfektan dilakukan 

berkat kerjasama antara PT DAHANA 

(Persero) dengan beberapa instansi, 

yaitu HIPSI, UPTD Kecamatan Cibogo, 

Kementerian Agama Kecamatan Cibo-

go, dan Pemerintah Kecamatan Cibogo 

dengan tujuan untuk menghentikan 

dan memutus mata rantai penyebaran 

wabah Covid-19 atau yang lebih dikenal 

masyarakat dengan sebutan virus 

corona. 

“Total hari ini ada 14 sarana rumah iba-

dah berupa masjid dan madrasah yang 

kita semprot dengan cairan desinfek-

tan, mudah-mudahan pademi covid-19 

ini cepat berakhir,” harap Eman Suher-

man.

Sementara itu, Nurdin, perwakilan dari 

HIPSI menyebutkan bahwa mekanisme 

penyemprotan cairan desinfektan 

dilakukan dengan cara menyemprotkan 

cairan desinfektan keseluruh bagian 

sarana rumah ibadah baik itu lantai, 

jendela, dan semua bagian bangunan 

terutama yang sering disentuh oleh 

jamaah. 

“Mudah mudahan dengan cara ini 

jamaah tidak terjangkit oleh virus co-

rona,” tutur Nurdin.

Hal senada diungkapkan  perwakilan 

dari UPTD Kecamatan Cibogo, Nardi 

menyebutkan, jumlah ODP di Kabu-

paten Subang dalam perkembangan 

terakhir berdasarkan Pusat Informasi & 

Koordinasi Covid-19 Jawa Barat adalah 

sebanyak 74 orang, dan yang berstatus 

Partisipasi aktif dari masyarakat 

termasuk karyawan DAHANA dapat 

dilakukan dengan tetap menjaga social 

distancing, mengurangi mobilitas, dan 

melaporkan diri kepada otoritas setem-

pat apabila tubuh sudah mengalami 

gejala-gejala Covid-19. Semoga dengan 

adanya Satuan Tugas Penanganan 

Covid-19, karyawan dan masyarakat 

sekitar lingkungan DAHANA dapat 

terhindar dari Covid-19.

“Kami juga telah membentuk satgas 

internal untuk pencegahan penyebaran 

virus corona.  Semoga berbagai upaya 

maksimal ini berhasil menghadang 

penyebaran virus corona di lingkun-

gan Dahana khususnya,” harap Asep 

Maskandar.

Satgas yang dipimpin oleh Sekretaris 

Perusahaan Asep Maskandar ini memi-

liki tugas untuk melaksanakan penga-

wasan secara menyeluruh dari Ring 

1 hingga Ring 3 kawasan Energetic 

Material Center, Kantor Jakarta, hingga 

seluruh Job Site Project DAHANA. 

Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 

diberikan wewenang untuk membuat 

kebijakan terkait penaganan Covid-19 di 

lingkungan DAHANA.

Luasnya ruang kerja DAHANA diantisi-

pasi dengan pembentukan pelaksana 

harian di masing-masing tempat den-

gan tugas memonitor kondisi kesehat-

an karyawan serta lingkungan tempat 

karyawan DAHANA bekerja, serta 

melaporkannya setiap hari kepada pen-

anggungjawab area. Dengan demikian 

perusahaan berharap agar karyawan 

yang tetap bekerja dapat terjamin kes-

ehatan dan keselamatannya.

Cegah Corona, DAHANA Lakukan 

Penyemprotan Desinfektan

Dalam rangka upaya pencegahan se-

makin menyebarnya pademi wabah Co-

negara tetap menjaga kesehatan dan 

melaksanakan protokol pencegahan 

penyebaran Covid-19.

Tidak hanya Indonesia, hampir semua 

Negara di dunia tidak memiliki kesiapan 

atas wabah yang tiba-tiba melanda du-

nia tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, 

ratusan ribu masyarakat dunia terpapar 

Covid-19 dan ribuan lainnya mening-

gal. Di Indonesia sendiri perkembangan 

Covid-19 terhitung sangat cepat sejak 

kasus pertama ditemukan.



menembus pasar internasional dalam 

memasarkan hasil produksinya. 

Tentunya kami sangat bangga dengan 

pencapaian ini,” ujar Budi Antono.

Budi pun menambahkan, dalam agenda 

kali ini selain untuk bersilaturahmi 

dengan jajaran pemerintahan 

Kabupaten Subang, DAHANA juga 

menyerahkan perahu karet berikut 

perlengkapannya untuk kegiatan arung 

jeram berupa perahu karet, dayung, 

helm, dan rompi pelampung untuk 

Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) 

Pengurus Kabupaten Subang.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa 

bermanfaat untuk olahraga arung 

jeram, khususnya sebagai bagian dari 

sponsorship Dahana untuk kegiatan 

fun rafting yang akan dilaksanakan 

dalam waktu dekat ini oleh FAJI.  Selain 

itu, juga dapat dipergunakan untuk 

tanggap darurat bencana banjir,” 

terang Budi Antono.
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“Terima kasih kepada DAHANA atas 

partisipasi berupa dukungan perahu 

karet, mudah mudahan dengan adanya 

dukungan ini dapat meningkatkan 

prestasi atlet arung jeram Subang 

untuk mencatatkan prestasi 

kedepannya,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh 

Ketua FAJI Subang, Novi. “Bantuan 

ini menjadi motivasi kami sebagai 

pengurus FAJI untuk membina atlet-

atlet arung jeram Subang untuk 

berprestasi dan mengharumkan nama 

Subang. Kebetulan dalam waktu dekat 

ini dibulan Juli-Agustus 2020 ada 

kejuaraan provinsi dan Subang menjadi 

tuan rumahnya,” ungkap Novi. (rmt)

Ditemui disela-sela kegiatan, Bupati 

Subang H. Ruhimat merasa kaget 

dengan sumbangan yang DAHANA 

berikan berupa perahu karet untuk 

FAJI Subang.

“Saya kaget kok tiba-tiba rombongan 

dari DAHANA datang dengan 

membawa perahu karet. Tapi saya 

menghaturkan nuhun untuk niat baik 

dari DAHANA yang sudah memberikan 

bantuan perahu karet untuk kegiatan 

olahraga arung jeram.  Tentunya perahu 

karet ini dapat digunakan juga untuk 

penanganan bencana banjir di Pantura 

Subang,” kata H. Ruhimat.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten 

Subang Asep Rohman Dimyati yang 

hadir pada saat penyerahan bantuan 

berharap dengan adanya bantuan 

dari dahana ini dapat meningkatkan 

prestasi atlet arung jeram Subang 

dalam skala lokal, nasional, maupun 

internasional.

ererat silaturahmi dengan 

pemerintahan Kabupaten 

Subang, Manajemen PT 

DAHANA (Persero) sowan 

ke Bupati Subang.  Dalam kunjungan 

silaturahmi ini, Direktur Utama PT 

DAHANA (Persero) Budi Antono 

didampingi oleh Sekretaris Perusahaan 

Asep Maskandar dan Manager Humas 

& Kelembagaan Juli Jajuli.  Rombongan 

diterima langsung oleh Bupati Subang 

H. Ruhimat dan Wakil Bupati Agus 

P
“Pada prinsipnya, DAHANA yang 

berkantor pusat di Subang ini akan 

mendukung program-program yang 

dicanangkan oleh pihak pemerintahan 

Kabupaten Subang. DAHANA telah 

berkomitmen untuk maju bersama 

membangun daerah khususnya 

Kabupaten Subang melalui program 

CSR dan program kemitraan untuk para 

pengusaha UMKM. Bahkan belum lama 

ini salah satu mitra binaan DAHANA 

yang berasal dari Subang telah berhasil 

Masykur Rosyadi beserta jajarannya 

di Pendopo Kabupaten Subang pada 

Jumat, 13 Maret 2020.

Ihwal maksud kunjungan ini, Budi 

Antono menerangkan bahwa 

kunjungannya kali ini dalam rangka 

mempererat tali silaturahmi antara 

DAHANA dengan Pemerintahan 

Kabupaten Subang sekaligus 

menyerahkan bantuan perahu karet.

Kunjungi Bupati Subang, DAHANA Serahkan
Bantuan Perahu Karet
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kemajuan teknologi dan kemampuan 

sumber daya manusia yang kian 

bersaing, perluasan pasar juga sangat 

ditopang oleh SDM yang mumpuni 

pada bidangnya. Oleh sebab itu, 

DAHANA turut membuka lowongan 

kerja di bagian Management Trainee.  

Program ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa berbagai jurusan yang baru 

lulus dengan jenjang Pendidikan S1 

dan S2 jurusan Teknik Pertambangan, 

Teknik Kimia, Teknik Industri, 

Manajemen, Akuntansi, Komunikasi, 

dan Logistik.  Sementara jenjang D3 

dibuka jurusan Analis Kimia – Kimia 

Murni dan Mekatronika.   Calon peserta 

juga diharapkan memiliki kemampuan 

tinggi di area kepemimpinan, bisnis, 

penyelesaian masalah, dan kerjasama 

tim serta memiliki keinginan yang tinggi 

untuk belajar dan terlibat penuh dalam 

proses bisnis dan manajemen melalui 

berbagai peran dan tanggungjawab.

Selain itu, para calon Management 

Trainee (MT) harus melewati beberapa 

tahapan seleksi meliputi; CV Screening 

dan Review, tes kemampuan bidang, 

tes psikologi, penelitian personel, 

wawancara user dan SDM, serta tes 

kesehatan. 

“Periode registrasi berlangsung pada 

9 – 20 Maret 2020.  Hati-hati penipuan, 

kami hanya membuka satu jalur 

masuk dengan alamat website resmi 

perusahaan di http://www.dahana.id,” 

pungkas Asep mengingatkan. (yz)

DAHANA 2020 membatalkan agenda 

tersebut,” ujar Asep lebih lanjut. 

Sebagaimana diketahui, keberangkatan 

pemudik dalam program Mudik Gratis 

Bareng Dahana 2020 rencananya 

dilaksanakan pada Jumat, 15 Mei 2020 

dari Subang, dan Selasa, 19 Mei 2020 

dari Jakarta. (rmt)

T DAHANA (Persero), BUMN 

yang bergerak di bidang 

bahan peledak  ini membuka 

kembali kesempatan berkarier bagi 

para pemuda-pemudi Indonesia untuk 

mengabdi kepada bangsa Indonesia 

melalui program Management Trainee 

(MT).  MT ini merupakan sebuah 

program yang dapat meningkatkan 

kompetensi dan pemahaman karyawan 

baru terhadap proses dan lini bisnis 

serta budaya yang ada di PT DAHANA 

(Persero) sehingga dapat menjadi 

pemimpin masa depan di DAHANA.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT 

DAHANA (Persero) Asep Maskandar, 

peserta akan mengikuti On the Job 

Training (OJT).

ehubungan dengan 

perkembangan situasi 

penyebaran wabah Covid-19 

yang cenderung terus meningkat dari 

waktu ke waktu serta memperhatikan 

pernyataan Presiden Republik 

Indonesia yang telah menyatakan 

bahwa wabah Covid-19 sebagai 

bencana nasional, Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara melalui Deputi 

Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan 

Informasi mengeluarkan surat edaran 

berupa pembatalan program mudik 

gratis bareng BUMN tahun 2020.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, 

PT DAHANA (Persero) selaku 

perusahaan BUMN yang bergerak 

di sektor industri bahan peledak 

turut membatalkan program mudik 

gratis bareng DAHANA 2020. Hal 

tersebut disampaikan oleh Sekretaris 

Perusahaan PT DAHANA (Persero) 

Asep Maskandar pada Selasa, 24 Maret 

2020.

“Menindaklanjuti surat edaran dari 

Kementerian BUMN yang menyatakan 

dibatalkannya program mudik gratis 

bareng BUMN 2020, maka dengan 

ini kami panitia mudik gratis bareng 

DAHANA 2020 membatalkan agenda 

kegiatan tersebut guna mendukung 

pihak pemerintah Republik Indonesia 

dalam upaya menghentikan 

penyebaran wabah Covid-19. Adapun 

langkah pertama yang akan kita 

lakukan adalah menginformasikan 

kepada para calon pemudik yang 

sudah terdaftar menjadi peserta mudik 

gratis bareng DAHANA 2020,” terang 

Asep Maskandar.

“Selain itu peserta juga akan 

melaksanakan OJT dengan program 

perpindahan dari satu departemen 

kerja ke departemen kerja lainnya, 

masing-masing selama 3 bulan,” ujar 

Asep Maskandar.

DAHANA yang telah berhasil 

mencatatkan namanya sebagai kiblat 

bahan peledak Indonesia, kini terus 

bertumbuh menjadi perusahaan yang 

sehat dan maju.  Selain itu, budaya 

kerja DAHANA seringkali dilihat oleh 

karyawannya sangat hangat dan penuh 

persahabatan, menjadi nilai tambah 

bagi perusahaaan di mata karyawan.

Kemajuan-kemajuan di balik 

berkembangnya DAHANA terdapat 

PT DAHANA (Persero) sendiri pada 

mulanya telah membentuk panitia 

mudik gratis bareng DAHANA 2020 

dan telah menyediakan beberapa 

armada bus dengan empat rute jalur 

mudik dengan tujuan Jakarta – Cilacap, 

Subang – Semarang, Subang – Solo, 

dan Subang – Yogyakarta.

“Mengingat Status Keadaan Tertentu 

Darurat Bencana Wabah Penyakit 

COVID-19 di Indonesia berlaku selama 

91 hari, terhitung sejak 29 Februari 

sampai 29 Mei 2020 yang mana pada 

periode tersebut sudah memasuki 

masa arus mudik, maka dengan 

terpaksa panitia mudik gratis bareng 

Dibuka! Kesempatan Berkarier di BUMN Bahan 
Peledak Indonesia

Dampak Corona, Pemerintah dan BUMN Batalkan 
Program Mudik Gratis 2020

P

S

Lowongan di DAHANA ini mendapat antusiasme dari masyarakat, tercatat pada hari 

pertama dibuka telah dibanjiri seribuan pelamar.

Sebelumnya, DAHANA telah menyediakan bus dengan target penumpang sebanyak 350 

orang dengan tujuan Cilacap, Yogyakarta, Solo dan Semarang.



agian Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

dan Organisasi (PSDMO) 

PT DAHANA (Persero) 

mengadakan program 

In House Training (IHT).  Program 

IHT ini untuk karyawan yang berada 

di lingkungan site project DAHANA 

guna meningkatkan pengetahuan 

tentang bahan peledak.  Acara yang 

diselenggarakan selama dua hari 

pada 27-28 Februari 2020 di ruang 

Classroom KAMPUS PT DAHANA 

(Persero) ini diikuti oleh 13 orang 

karyawan yang berasal dari berbagai 

site wilayah operasi DAHANA.

Menurut Dedy Kusnaedi selaku 

Manager Keuangan dan SDM Divisi 

Tambang Umum PT DAHANA 

(Persero), program IHT kali ini 
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Sementara itu, Amirudin salah satu 

peserta IHT yang berasal dari job site 

DAHANA ABK Kalimantan Tengah 

membagikan pengalamannya selama 

mengikuti program IHT di KAMPUS 

DAHANA.

“Sangat berkesan sekali, hampir 10 

tahun saya bekerja di job site DAHANA 

tetapi baru kali ini saya mengunjungi 

kantor pusat DAHANA di kawasan 

EMC Subang ini. Banyak sekali ilmu 

yang saya dapat dari IHT kali ini, seperti 

pengenalan bahan peledak termasuk 

komposisi pembuatanya. Bahkan tadi 

kita diajak langsung ke pabrik untuk 

melihat proses pembuatan bahan 

peledak DAHANA,” terang Amirudin 

sumringah.  (rmt)

merupakan pengenalan lebih dalam 

terhadap bahan peledak produk 

DAHANA.  

“Kegiatan ini untuk mereview kegiatan-

kegiatan teman-teman dilapangan 

sehingga dalam kegiatan operasi 

sehari-hari nantinya bisa lebih tepat 

untuk memperlakukan dan penanganan 

terhadap bahan peledak,” ungkapnya.

Dedy menambahkan, selain materi 

pengenalan bahan peledak, juga 

pengenalan produk-produk DAHANA, 

dan juga paparan materi tentang 

K3 dan lingkungan. “Harapannya 

mudah mudahan kedepannya bisa 

meningkatkan kompetensi teman-

teman semua dan bisa meningkatkan 

kepercayaan diri ketika melakukan 

penanganan terhadap bahan peledak,” 

tambah Dedy Kusnaedi.

DAHANA Gelar IHT Pengenalan Bahan Peledak

Peserta mendapatkan materi pengenalan bahan peledak, pengenalan produk-produk 

DAHANA, dan paparan materi tentang K3 dan lingkungan.

T DAHANA (Persero) 

melalui PKBL-nya 

memberikan bantuan 

kepada korban banjir yang 

melanda Desa Muara, Kecamatan 

Blanakan, Subang.   Bersama-sama 

dengan BPBD dan Komunitas 

Pajero Kabupaten Subang, bantuan 

diserahkan langsung kepada 

masyarakat pada Kamis, 27 Februari 

2010.

Sepanjang Februari 2020, Kabupaten 

Subang dilanda hujan deras dengan 

curah yang sangat tinggi, hal ini 

membuat air menggenangi jalan-jalan, 

perumahan, sawah dan fasilitas publik 

milik warga. Menurut data BPBD ada 

12 kecamatan yang terdampak banjir 

yakni Sukasari, Pamanukan, Legon 

kulon Tambakdahan, Binong. Kemudian 

banjir juga terjadi di Kecamatan 

Pagaden, Purwadadi, Pusakanegara, 

Pusakajaya, Compreng, Ciasem serta 

Blanakan.

Usai memberikan bantuan kepada 

warga Kecamatan Pamanukan 

pada Rabu 26 Februari 2020, 

Perusahaan yang bergerak di industri 

bahan peledak itu terus berusaha 

P

“Saya sangat berterima kasih atas 

bantuan dari DAHANA, karena bantuan 

ini merupakan bantuan pertama yang 

diterima warga kami. Daerah kami 

terisolir jauh dari jangkauan bantuan 

yang masih berpusat di Pamanukan 

padahal daerah kami tak kurang 

parahnya,” ungkap Nana Ketua RT 1 

Kampung Sindang Laut, Blanakan.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten 

Subang Hidayat, banjir ini disebabkan 

oleh beberapa hal seperti luapan 

sungai yang diakibatkan oleh 

pendangkalan dan penyempitan serta 

kurangnya daerah resapan air di daerah 

rawan banjir.

Pendangkalan dan penyempitan sungai 

yang disebabkan oleh sedimentasi 

baik lumpur dan sampah serta kiriman 

air dari hulu membuat Subang mudah 

terdampak banjir. Eman Suherman 

berharap banjir yang melanda 

Kecamatan Blanakan cepat surut.

“Kami berharap hujan dapat reda, banjir 

dapat selesai, dan masalah masyarakat 

dapat teratasi dengan baik,” ujar Eman.  

(yz)

menjangkau korban banjir lainnya.  Kali 

ini diwakilkan langsung oleh Ketua 

PKBL DAHANA, Eman Suherman 

menyerahkan bantuan kepada Ketua 

RT 1, 2, dan 3 Kampung Sindang Laut, 

Desa Muara, Kecamatan Blanakan.

Luasnya areal banjir yang 

menenggelamkan 14 ribu rumah serta 

8.149 hektar sawah serta air yang masih 

tinggi membuat konsentrasi bantuan 

belum menjangkau semua wilayah. 

PT DAHANA (Persero) mengambil 

inisiatif untuk membantu warga yang 

masih terisolir dari bantuan seperti 

yang dihadapi masyarakat Desa Muara, 

Blanakan.

Banjir Blanakan, DAHANA Jangkau 

Banjir ini disebabkan oleh beberapa hal seperti luapan sungai yang diakibatkan oleh pendangkalan dan 
penyempitan serta kurangnya daerah resapan air di daerah rawan banjir.



T DAHANA (Persero) 

kembali menggelar acara  

Ngumpul Asyik atau biasa 

disingkat NGULIK.   Kali 

ini, acara yang digelar pada Kamis, 27 

Februari 2020 di TAMAN CANDA ini 

menghadirkan fashion show dan kreasi 

tari yang dibawakan oleh anak-anak 

dari tiga sekolah PAUD yang berada 

disekitar lingkungan perusahaan. 

Ketiga PAUD tersebut adalah PAUD Al-

Afif, PAUD Mekarsari, dan PAUD Fajar 

Nur Hikmah.

Program NGULIK merupakan sebuah 

Program besutan dari Humas PT 

DAHANA (Persero) bekerja sama 

dengan HIMPAUDI Kecamatan 

Cibogo.  Menurut Manager Humas Dan 

Kelembagaan PT DAHANA (Persero) 

Juli Jajuli, NGULIK adalah program 

rutin yang diadakan DAHANA untuk 

itengah merebaknya pandemi 

Covid-19, DKM Masjid 

Al Akhdar yang berada 

dilingkungan PT DAHANA 

(Persero) menginisiasi kegiatan kajian 

tematik berbasis online yang dapat 

diikuti oleh seluruh karyawan PT 

DAHANA (Persero) se-Indonesia. 

 

Kajian tematik online dilaksanakan 

pada Kamis, 26 Maret 2020 pukul 

20.00 s/d 21.00 wib.  Bertindak sebagai 

pemateri adalah Ustadz Syahroni 

Mardani, Lc dengan tema "Hidup ini 

penuh dengan kejutan " dan diikuti 

oleh karyawan-karyawan PT DAHANA 

(Persero) baik kantor Subang, Jakarta, 

dan karyawan yang berada di site 

project diseluruh Indonesia. 
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Sementara itu Ketua HIMPAUDI 

Kecamatan Cibogo, Ida Royani 

mengucapkan terima kasih kepada 

DAHANA yang sudah menggelar 

program NGULIK. “Kami dari tenaga 

pendidik anak usia dini sangat terbantu 

dengan adanya program NGULIK dari 

DAHANA, karena terfasilitasi untuk 

mengajak anak untuk bermain dan 

belajar diluar kelas,” ujarnya.

Setiap bulannya, program NGULIK 

diisi dengan berbagai macam kegiatan 

menarik bagi anak-anak, diantaranya 

adalah kegiatan mewarnai, bernyanyi 

bersama, mendongeng, menari, kuis, 

dan permainan tradisional. (rmt)

pandemi Covid-19 DKM Al Akhdar 

juga  melaksanakan langkah-langkah 

pencegahan  menyebarnya virus 

corona dengan menunda sementara 

kegiatan yang bersifat pengumpulan 

massa seperti pengajian, peringatan 

PHBI Isro Miroj, Pesantren Kilat, 

Mentoring dan lain lain. Selain itu juga 

dilakukan pembersihan masjid dan 

musholla dengan lebih intens lagi. 

 

Ismail menambahkan, terhitung sejak 

Jumat, 27 Maret 2020, DKM Al Akhdar 

meniadakan ibadah Sholat Jumat 

berjamaah di Masjid Al Akhdar untuk 

sementara waktu hingga waktu yang 

belum ditentukan sambil melihat 

situasi perkembangan dan himbauan 

pemerintah lebih lanjut. 

 

"Untuk karyawan DAHANA yang ingin 

melaksanakan sholat jumat, untuk 

sementara waktu kita pindahkan 

tempatnya ke mushola yang berada di 

area KAMPUS DAHANA dengan tetap 

mengikuti protokol pencegahan virus 

corona," pungkas Ismail.

mengundang anak anak usia dini 

yang berada disekitar lingkungan 

perusahaan untuk belajar sambil 

bermain di TAMAN CANDA milik PT 

DAHANA (Persero).

“Setiap bulannya kita undang anak-

anak untuk belajar dan bermain 

di TAMAN CANDA. Selain untuk 

bermain, kami dari pihak perusahaan 

juga ingin mengenalkan DAHANA 

kepada masyarakat sekitar. Di TAMAN 

CANDA sendiri kami memiliki beberapa 

fasilitas yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat umum. Ada taman bermain 

untuk anak, taman bacaan yang 

menyediakan berbagai macam buku 

bacaan, dan juga terdapat museum 

yang memamerkan sejarah perjalanan 

DAHANA dari mulai awal berdiri,” 

terang Juli Jajuli.

Ismail Kurbani selaku Ketua DKM Al 

Akhdar menerangkan, kajian tematik 

berbasis online ini baru pertama kali 

diadakan oleh DKM Al Akhdar guna 

menyikapi himbauan pemerintah 

untuk membatasi kerumunan yang 

melibatkan massa yang banyak terkait 

dengan pandemi Covid-19 yang tengah 

terjadi saat ini. 

 

"Program kajian online ini diharapkan 

memberikan manfaat yang lebih luas 

karena bisa di akses dari mana saja.  

Bisa dinikmati oleh seluruh karyawan 

dahana di nusantara," ungkap Ismail 

Kurbani. 

 

Selain melangsungkan kajian tematik 

berbasis online, guna menyikapi 

NGULIK DAHANA Ajang Unjuk Bakat Anak PAUD

Siasati Virus Corona, DKM Al Akhdar Gelar 
Pengajian Online 

NGULIK adalah program rutin yang diadakan DAHANA untuk mengundang anak-aanak usia dini yang berada 

disekitar lingkungan perusahaan untuk belajar sambil bermain di TAMAN CANDA milik PT DAHANA (Persero).

Pengajian online ini dapat diikuti oleh seluruh karyawan Dahana dimana pun berada dengan bantuan 

teknologi aplikasi zoom. 
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elalui unit PKBL-nya, PT 

DAHANA (Persero) kembali 

menyalurkan bantuan 

terhadap korban bencana 

banjir di kawasan pantai utara Subang, 

tepatnya di Desa Anggasari Kecamatan 

Sukasari Subang. Bantuan berupa 

beras sebanyak 500 kg diserahkan 

langsung kepada masyarakat yang 

terdampak banjir pada Rabu, 4 Maret 

2020.

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman berharap bantuan dari 

DAHANA berupa 500 kg beras ini bisa 

meringankan beban para korban banjir 

yang merasa kesulitan mencari bahan 

makanan karena masih cukup tingginya 

T DAHANA (Persero) 

melalui PKBL-nya 

memberikan bantuan 

kepada korban banjir yang 

melanda Desa Muara, Kecamatan 

Blanakan, Subang.   Bersama-sama 

dengan BPBD dan Komunitas 

Pajero Kabupaten Subang, bantuan 

diserahkan langsung kepada 

masyarakat pada Kamis, 27 Februari 

2010.

Sepanjang Februari 2020, Kabupaten 

Subang dilanda hujan deras dengan 

curah yang sangat tinggi, hal ini 

membuat air menggenangi jalan-jalan, 

perumahan, sawah dan fasilitas publik 

milik warga. Menurut data BPBD ada 

12 kecamatan yang terdampak banjir 

M

P

(02/03) dan menggenangi rumah 

warga beserta fasilitas lainya seperti 

jalan raya dan persawahan milik 

warga. Kerugian yang diakibatkan 

oleh bencana banjir ini selain rusaknya 

area persawahan juga mengganggu 

aktivitas warga karena akses jalan 

sempat tertutup tidak bisa dilewati.

“Terima kasih kepada DAHANA atas 

bantuannya, ini sangat membantu 

sekali karena kami sempat kesulitan 

mencari bahan makanan akibat banjir 

yang merendam rumah kami,” ujar 

Mbah Urip. (rmt)

Luasnya areal banjir yang 

menenggelamkan 14 ribu rumah serta 

8.149 hektar sawah serta air yang masih 

tinggi membuat konsentrasi bantuan 

belum menjangkau semua wilayah. 

PT DAHANA (Persero) mengambil 

inisiatif untuk membantu warga yang 

masih terisolir dari bantuan seperti 

yang dihadapi masyarakat Desa Muara, 

Blanakan.

“Saya sangat berterima kasih atas 

bantuan dari DAHANA, karena bantuan 

ini merupakan bantuan pertama yang 

diterima warga kami. Daerah kami 

terisolir jauh dari jangkauan bantuan 

yang masih berpusat di Pamanukan 

padahal daerah kami tak kurang 

parahnya,” ungkap Nana Ketua RT 1 

Kampung Sindang Laut, Blanakan.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten 

Subang Hidayat, banjir ini disebabkan 

oleh beberapa hal seperti luapan 

sungai yang diakibatkan oleh 

pendangkalan dan penyempitan serta 

kurangnya daerah resapan air di daerah 

rawan banjir.

Pendangkalan dan penyempitan sungai 

yang disebabkan oleh sedimentasi 

baik lumpur dan sampah serta kiriman 

air dari hulu membuat Subang mudah 

terdampak banjir. Eman Suherman 

berharap banjir yang melanda 

Kecamatan Blanakan cepat surut.

“Kami berharap hujan dapat reda, banjir 

dapat selesai, dan masalah masyarakat 

dapat teratasi dengan baik,” ujar Eman.  

(yz)

air yang menggenangi wilayah 

perkampungan warga.

“DAHANA ikut prihatin dengan banjir 

yang terjadi di kawasan Subang Utara 

saat ini, semoga tidak terjadi lagi banjir 

susulan agar warga masyarakat bisa 

beraktivitas secara normal kembali,” 

harap Eman Suherman.

Dalam penyerahan bantuan kali ini, 

warga yang menjadi korban dari 

bencana banjir terlihat begitu antusias 

menyambut bantuan yang DAHANA 

berikan.  Mbah Urip, salah satu warga 

Desa Anggasari yang menjadi korban 

menyatakan, banjir mulai menggenangi 

wilayah perkampunganya sejak senin 

yakni Sukasari, Pamanukan, Legon 

kulon Tambakdahan, Binong. Kemudian 

banjir juga terjadi di Kecamatan 

Pagaden, Purwadadi, Pusakanegara, 

Pusakajaya, Compreng, Ciasem serta 

Blanakan.

Usai memberikan bantuan kepada 

warga Kecamatan Pamanukan 

pada Rabu 26 Februari 2020, 

Perusahaan yang bergerak di industri 

bahan peledak itu terus berusaha 

menjangkau korban banjir lainnya.  Kali 

ini diwakilkan langsung oleh Ketua 

PKBL DAHANA, Eman Suherman 

menyerahkan bantuan kepada Ketua 

RT 1, 2, dan 3 Kampung Sindang Laut, 

Desa Muara, Kecamatan Blanakan.

DAHANA Salurkan 500 kg Beras 
Kepada Korban Banjir Subang 

Banjir Blanakan, DAHANA Jangkau Daerah Terisolir

Banjir yang melanda kawasan utara Subang belakangan ini masih menjadi perhatian khalayak umum. 

Hujan deras yang kerap terjadi selama sepekan kebelakang ini menyebabkan air menggenangi 

perkampungan penduduk dan area persawahan milik warga.

Banjir ini disebabkan oleh beberapa hal seperti luapan sungai yang diakibatkan oleh pendangkalan dan 

penyempitan serta kurangnya daerah resapan air di daerah rawan banjir.



Curug Karembong

Sesuai namanya, curug ini menyerupai 

karembong atau selendang yang 

“digeraikan”. Dan bila diperhatikan 

bentuk Curug Karemong ini memang 

benar unik dan mirip seperti selendang 

yang di gerai dan membesar ukurannya 

di bagian bawah.

Derai air yang dingin dari Curug 

Karembong ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk terapi air. Bagi 

kamu yang sering pegal linu dan 

rematik, dapat mencoba keampuhan 

Curug Karembong ini.

Curug Sawer

Dari Curug Karembong, kamu bisa 

berjalan kaki menuju Curug Sawer 

yang memiliki ketinggian 5 meter. Akan 

tetapi Curug Sawer ini akan terlihat 

lebih bagus dan indah jika curah air 

sedang besar. Curug ini dinamakan 

di perbatasan Kabupaten Bandung. 

Untuk mencapai lokasi ini kamu bisa 

menggunakan kendaraan roda empat 

ataupun roda dua.

Tiket Masuk Capolaga Adventure Camp

Tiket masuk dari wahana dan agar 

dapat menikmati keindahan dari ketiga 

curug ini kamu tidak perlu merogoh 

kocek yang dalam dan murah meriah 

kok. Biayanya adalah tiket masuk 

sebesar Rp.15.000 untuk dewasa dan 

Rp.8.000 ketika weekday, sedangkan 

untuk weekend sebesar Rp.17.000 

untuk dewasa dan untuk anak-anak 

sebesar Rp.10.000. Tiket masuk tadi 

belum termasuk uang parkir yaa..

Fasilitas Capolaga Adventure Camp

Fasilitas dari wahana wisata Capolaga 

Adventure Camp ini cukup terbilang 

lengkap dan baik mulai dari toilet 

umum, mushola, saung, tempat 

outbound, outing, adventure sport, 

tracking, bird watching, tea walk, lahan 

perkemahan dan kolam pancing. 

Nah cukup menarik bukan untuk 

menikmati semua keindahan alam 

disana? Ayoo segera susun jadwal 

bersama teman, sahabat atau keluarga 

untuk datang kesana. Tetap sehat agar 

bisa terus traveling yaa..

uka jalan-jalan dan traveling 

ke tempat wisata alam? Tak 

ada salahnya untuk mencoba 

bertraveling menjelajah 

wisata alam yang banyak bertebaran di 

Kabupaten Subang, khususnya wisata 

alam air terjun atau curug.

Buat kamu yang sedang berada di 

sekitaran Subang nampaknya harus 

coba datang dan mengunjungi objek 

wisata curug disana. Salah satunya 

adalah ada satu tempat yang memiliki 

3 lokasi curug yang unik dan letaknya 

pun sangat berdekatan. Nama tempat 

itu adalah CAPOLAGA ADVENTURE 

CAMP.

Capolaga Adventure Camp

Capolaga adventure camp merupakan 

salah satu objek ekowisata atau wisata 

alam yang berlokasi di Subang. Ada 

banyak hal yang membuat tempat ini 

layak untuk dikunjungi anda bersama 

“Sawer” karena menyerupai bunga 

yang sedang ditaburkan. Sawer dalam 

bahasa Sunda pun bisa diartikan 

sebagai tabur bunga. Di bawah 

tumpahan Curug Sawer terdapat kolam 

berukuran lebar dan jika curah air atau 

hujan sedang deras maka kolam ini 

akan terisi penuh dan bisa dijadikan 

tempat berendam dan bermain air.

Curug Goa Badak

Aliran curug yang terakhir adalah 

Curug Goa Badak. Curug unik ini 

memiliki ketinggian sekitar 8 meter 

dan terdapat kolam untuk menampung 

air dari Curug Goa Badak ini dan 

bisa digunakan untuk berenang 

dan berendam. Disamping curug ini 

terdapat goa yang berukuran lebar dan 

cukup besar yang dinamai Goa Badag 

(Goa yang berukuran besar dalam 

bahasa sunda). Namun seiring waktu 

Goa Badag ini seakan berganti nama 

menjadi Goa Badak yang disebabkan 

oleh banyaknya orang yang salah 

dalam menyebutkan atau pelafalannya. 

Padahal menurut pengelola dari 

Capolaga Adventure Camp ini Goa 

Badak ini tidak ada hubungannya 

teman atau keluarga. Diantaranya 

adalah :

Pertama, terdapatnya aliran sungai 

Cimuja dan Sungai Cikoneng yang 

aliran airnya tak cukup deras namin 

eksotik sehingga kita bisa berfoto dan 

bermain di sungai tersebut.

Kedua, terdapatnya tiga buah curug 

dengan ukuran dan keunikan yang 

berbeda namun dalam satu aliran air 

sungai Cimuja. Ketiga curug itu antara 

lain adalah Curug Karembong, Curug 

Sawer & Curug Goa Badak.

Ketiga, terdapatnya goa kecil yang 

menyatu dengan salah satu curug, 

sehingga curug tersebut dinamakan 

Curug Goa Badak.

Keempat, terdapatnya beberapa 

fasilitas outbound yang memanjakan 

para wisatawan yang memiliki jiwa 

petualang dan senang dengan suasana 

alam yang romantis.

sama sekali dengan hewan badak. Tapi 

akhirnya Curug yang ada disamping 

Goa Badak ini pun dinamai Curug 

Goa Badak untuk memudahkan dan 

menambah nilai jual dari lokasi wisata 

ini.

Lokasi/Alamat Capolaga Adventure 

Camp

Alamat dari Capolaga Adventure Camp 

ini adalah terletak di Desa Cicadas, 

Kabupaten Subang. Dari Bandung, 

kamu bisa jalan ke arah kawasan wisata 

Ciater. Saat tiba di titik pertigaan antara 

Bandung, Ciater, dan Desa Cicadas 

Kabupaten Subang, jangan berbelok 

dan turun ke kanan, tetapi arahkan 

kendaraan ke kiri, ke arah Desa Cicadas. 

Tak kurang dari lima belas menit, kamu 

akan menemui kawasan wisata alam 

Capolaga Adventure Camp.

Untuk mencapai kawasan ini, kamu 

tidak perlu menghabiskan waktu yang 

lama. Cukup 1 jam dari arah Bandung, 

1 jam dari Purwakarta, 30 menit dari 

Kota Subang, 30 menit dari Lembang, 

dan 15 menit dari Sagalaherang. Lokasi 

ini cukup dekat dan tidak terlalu 

lama karena lokasinya yang tepat 

Jelajah Wisata Curug di Capolaga Adventure Camp
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ENIOR (Seni, Kreativitas 

dan Olahraga) dibawah 

program kehumasan 

PT DAHANA (Persero) 

berkolaborasi dengan DAHANA 

RUNNING COMMUNITY menggelar 

olahraga lari dengan tajuk JUMLA 

(Jumat Berlari) yang digelar pada 

Jumat, 6 Maret 2020.

JUMLA yang digelar kali ini merupakan 

JUMLA edisi kedua dan diikuti oleh 

puluhan karyawan DAHANA Kantor 

Subang sebelum jam kerja dimulai. 

Dalam sesi lari bersama, rute lari 

dimulai dari Gedung Bale DAHANA 

menuju area perumahan dinas dan 

KAMPUS DAHANA dilanjut menuju 

area ring 1 DAHANA kemudian finis 

kembali di Gedung Bale DAHANA.

andemi Covid-19 membuat 

masyarakat Indonesia 

siaga akan penyebaran 

virus yang dikenal juga 

dengan nama virus corona ini. Begitu 

pula bagi Yumna Huda, Karyawan 

Milenial PT DAHANA (Persero) yang 

saat ini sedang menjalani program 

Management Trainee (MT) dan 

ditempatkan di Site Project SBE, Berau 

Kalimantan Timur.

Yumna, begitu ia akrab disapa 

mengungkapkan, betapa pentingnya 

kesadaran masyarakat akan 

pencegahan penyebaran Covid-19 

ini agar tidak semakin meluas. “Kita 

khususnya sebagai insan muda perlu 

mewaspadai dan mengantisipasi 

keadaan saat ini.  Covid19 kini sudah 

menjadi pandemi, jadi koordinasi yang 

baik mulai dari daerah ke pusat dan 

sebaliknya,  koordinasi antar negara 

sangat diperlukan untuk menyikapi,  

menghentikan,  dan menekan tingkat 

penyebarannya,” ungkap Yumna.

S

P

corona dengan menjaga jarak antar 

peserta.  “Selanjutnya, selama pandemi 

corona, kegiatan lari dilakukan secara 

mandiri oleh karyawan.  Intinya tetap 

berolahraga untuk menjaga kesehatan 

dengan jenis olahraga disesuaikan 

dengan kondisi masing-masing,” 

ungkap Juli.

Sementara itu Rafizar Syahban salah 

satu peserta JUMLA merasakan 

manfaat positif dari gelaran JUMLA. 

Menurutnya selain berolahraga 

bersama, kegiatan JUMLA inipun 

bisa dijadikan ajang silaturahmi para 

karyawan DAHANA.

“Mudah-mudahan kedepanya semakin 

banyak karyawan DAHANA yang 

berpartisipasi pada gelaran JUMLA 

setiap kalinya,” pungkas Rafi.

Universitas Sumatera Utara Fakultas 

Ilmu Administrasi Bisnis yang hobi 

berwisata kuliner dan traveling ini 

menyebutkan, pencegahan penyebaran 

virus Covid-19 dapat dilakukan mulai 

dari diri sendiri.  Seperti rajin mencuci 

tangan memakai sabun, jaga jarak 

dengan orang lain, menghindari 

keramaian atau social distancing, dan 

hal sederhana lainya. 

“Selain itu, menggalakkan lagi K3 

dalam dunia kerja dan meningkatkan 

kesadaran pekerja  bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja bukan hanya 

perihal insiden-insiden kecelakaan 

kerja saja, bahkan fenomena seperti 

sekarang ini memberikan gambaran 

kembali bagi kita untuk menjaga 

kebersihan, kenyamanan di lingkungan 

kerja agar virus dan bakteri penyebab 

penyakit tidak bersarang dilingkungan 

kita kerja,” ungkap Yumna.

Lanjutnya lagi, semua harus menyadari 

bahwa tenaga medis dan pihak terkait 

juga perlu waktu untuk mencari jalan 

keluar dari masalah ini semua. Tugas 

kita membantu mereka meredam 

penyebaran virus ini dengan mengikuti 

instruksi yang dikeluarkan secara 

resmi oleh pemerintah demi kebaikan 

bersama. Dan yang terpenting adalah 

jangan panik menyikapinya.

“Hormat saya kepada semua tenaga 

medis dan pihak terkait  yang sudah 

berjuang di garda terdepan berperang 

dan berjuang melawan Covid-19.  Saya 

berharap semoga Allah SWT segera 

mengangkat segala macam penyakit 

dan semoga kita selalu diberikan 

kesehatan dan perlindungan untuk 

terus berjuang. Keep safe and healthy,  

everyone,” pungkas Yumna.

Manager Humas dan Kelembagaan 

PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli 

menuturkan, program JUMLA 

merupakan program yang diinisiasi 

Humas di tahun 2020 ini.

“JUMLA adalah program olahraga 

bersama yang difasilitasi oleh 

perusahaan bekerja sama dengan 

Dahana Runners, kegiatannya adalah 

lari bersama mengitari area EMC yang 

cukup luas.  Harapannya agar seluruh 

karyawan DAHANA bisa meluangkan 

waktu berolahraga untuk menjaga 

kesehatannya.  Terlebih saat ini sedang 

marak pemberitaan wabah virus 

corona,” ujar Juli.

Walaupun kegiatan lari bersama, 

peserta tetap melakukan pola 

pencegahan penyebaran virus 

Gadis kelahiran Pematangsiantar,  23 

Juni 1995 inipun berpendapat bahwa 

pentingnya peran aktif khususnya 

generasi milenial yang lebih melek 

teknologi untuk terus mencari tahu 

informasi-informasi.  Selain itu juga 

mendukung aksi-aksi yang digalang 

baik oleh pemerintah ataupun instansi 

terkait sebagai upaya untuk menahan 

laju penyebaran Covid-19.

“Perihal upaya-upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19 sudah sangat 

banyak sekali informasi-Informasi 

yang disampaikan oleh pihak-pihak 

terkait. Penyampaian informasi 

diharapkan juga dengan menyertakan 

alasan hal-hal mengapa hal tersebut 

perlu dilakukan,  agar masyarakat 

memahami betul mengapa hal hal 

itu perlu diberlakukan, dan turut aktif 

melaksanakan instruksi pencegahan 

virus ini,” terangnya lagi.

Adapun cara-cara pencegahan 

yang efektif menurut gadis lulusan 

JUMLA, Pola Hidup Sehat Karyawan Dahana

Pencegahan Covid-19 ala Yumna Huda

Merebaknya wabah virus corona mengundang kekhawatiran banyak pihak.  Pemerintah terus 

menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan menangkalnya dengan pola hidup sehat dan menjaga 

kebersihan.  Hal ini diamini oleh karyawan DAHANA, alih-alih panik, mereka lebih semangat untuk 

berolahraga, salah satunya dengan berlari.



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.


