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Sebelumnya, dihari yang sama, 

DAHANA menyalurkan bantuan 

sembako sebanyak 940 paket yang 

diberikan kepada masyarakat di sekitar 

perusahaan yang tersebar di 9 RW 

di wilayah Desa Sadawarna, Kabupaten 

Subang. (rmt)

T DAHANA (Persero) melalui 

unit khusus PKBL kembali 

memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang terdampak 

secara ekonomi akibat pandemi 

Covid-19 yang tengah melanda.

Bantuan berupa beras sebanyak 2 

ton diserahkan melalui Posko Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 Kabupaten Subang.  Bantuan 

diserahkan pada Kamis, 14 Mei 2020 

yang diterima oleh H. Hidayat,

Sekretaris Posko Gugus Tugas untuk 

nantinya didistribusikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan.

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman mengatakan, bantuan 

kali ini difokuskan untuk masyarakat 

yang terkena dampak langsung secara 

ekonomi. Karena akibat dari pandemi 

Covid-19 ini sudah banyak masyarakat 

yang merasakan dampaknya baik 

secara kesehatan maupun secara 

ekonomi.

"Beras sebanyak 2 ton kita siapkan dari 

mitra binaan PKBL DAHANA.  Hal ini 

sengaja kita lakukan untuk membantu 

mitra PKBL yang juga merasakan 

dampak akibat Covid-19," terang Eman 

Suherman.

P

Highlight

D File Edisi 105 Mei 2020

DAHANA Berikan Bantuan Beras 2 Ton untuk 
Masyarakat Melalui Satgas Subang



03

Pelindung: Direktur Keuangan & SDM 

Pembina: Sekretaris Perusahaan, SM Legal & Komunikasi Perusahaan

Pemimpin Redaksi: Juli Jajuli  

Redaktur Pelaksana:  Yazid, Rahmat

Desain & Layout: Harjoyo  

Produksi: Rudi  

Kontributor: Tris Budiman, Edwin Suryadika, 

Yustinus Sudarminto, Neni Sumarni

Alamat: Menara MTH, Lantai 17 

Jl. MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820 Indonesia 

Telp: +62 21 837 823 17 Fax: +62 21 837 823 26 

Web: dahana-blog.blogspot.com 

Email: dfile.dahana@gmail.com 

Terbit: bulanan

D-CONTENT

D File Edisi 105 Mei 2020

Selain aktif mencegah potensi penyebaran 

Covid-19 dilingkungan perusahaan, DAHANA 

turut serta aktif mencegah penyebaran 

Covid-19 dilingkungan sekitar perusahaan.

Cover : New Normal8 Lakukan Serangkaian Test, DAHANA Aman
dari Covid-19

Bantuan sembako tersebut disambut baik 

oleh para tukang becak yang mengaku

baru pertama kali mendapatkan bantuan 

sembako dari pemerintah.

14 Bupati Subang Salurkan Bantuan Beras Dari 
DAHANA Kepada Penarik Becak di Subang

Sebanyak 940 paket sembako diberikan 

kepada masyarakat yang tersebar di 9 RW 

yang berada di wilayah Desa Sadawarna 

Kecamatan Cibogo, Subang.

10 Bantu Warga Yang Terdampak Covid-19, 
DAHANA Berikan Bantuan Paket Sembako

Dahana menyertakan tiga judul inovasi di 

masing-masing kategori yang

lolos seleksi tahap III.

23 DAHANA Ikut Millennial 
Innovation Summit 2020



04 D File Edisi 105 Mei 2020

D-MAIN

saat vaksin belum ditemukan dan virus 

tetap ada, para karyawan BUMN akan 

melakukan aktivitas kerjanya dengan 

tetap menerapkan protokol Covid-19.  

Hal ini dilakukan agar virus dapat tetap 

dikontrol dan aktivitas bisnis tetap 

berjalan.

PT DAHANA (Persero) sebagai 

perusahaan plat merah yang bergerak 

ihak regulator Indonesia telah 

mengimbau persiapan New 

Normal, hal ini berangkat 

dari situasi pandemik yang 

terjadi telah membuat perekonomian 

Indonesia dan banyak negara di dunia 

lumpuh.  Untuk mengatasi krisis yang 

semakin dalam, dibuatlah pembukaan 

kembali pos-pos aktivitas masyarakat, 

terutama di bidang ekonomi.

Kementerian BUMN sendiri telah 

mengeluarkan surat dengan nomor 

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

perihal Antisipasi Skenario The New 

Normal BUMN.  Seluruh direktur BUMN 

diimbau untuk menyiapkan skenario 

menjalankan bisnis di tengah pandemik 

ini. Ada beberapa skenario yang 

tertuang dalam surat tersebut, salah 

satunya adalah New Normal, dimana 

BUMN Bahan Peledak DAHANA 

Siap Hadapi ‘New Normal’

P
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Asep Maskandar menjelaskan, sejak 

awal pandemi Covid-19, yang menjadi 

fokus utama adalah kesehatan dan 

keselamatan seluruh masyarakat 

dan karyawan (people first). Untuk 

itu, menurutnya, DAHANA terus 

menerapkan protokol pencegahan 

di seluruh area kerja mulai dari 

pemeriksaan yang akan memasuki 

Kawasan Energetic Material Center, 

hingga pengecekan kesehatan di site-

site.

“Baik dari penyemprotan disinfektan 

lingkungan, pemeriksaan suhu tubuh, 

pengaturan physical distancing, serta 

mewajibkan penggunaan masker,” 

ungkap Asep.

di industri bahan peledak telah 

memberlakukan seruan pihak regulator 

dengan pemberlakuan protokol new 

normal, untuk melindungi pekerja dan 

stakeholdernya di seluruh wilayah kerja 

DAHANA.  Baik di KAMPUS DAHANA 

Subang, Kantor Jakarta maupun di site-

site project tempat aktivitas DAHANA.

Sebelumnya PT DAHANA (Persero) 

telah melakukan banyak cara untuk 

menanggulangi pandemik ini, dimulai 

dengan pembentukan Task Force 

Pencegahan Covid-19, membuat aturan 

work from home, larangan mudik, 

pembatasan sosial di lingkungan 

perusahaan. Untuk menghadapi 

New Normal, DAHANA pun telah 

menyatakan kesiapannya dengan 

membentuk Skenario New Normal.

Tim Task Force Penanganan Covid-19 

dibentuk melalui surat perintah nomor: 

prin/010/V/2020 menggantikan 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

sebelumnya,  Tim ini akan bertugas 

untuk fokus pada antisipasi skenario 

New Normal PT DAHANA (Persero), 

Task force juga bertugas untuk 

berperan aktif dalam penyusunan 

protokol yang memerhatikan berbagai 

unsur menyeluruh baik pada aspek 

sumber daya manusia.

“Cara kerja operasional perusahaan 

baik proses maupun teknologi, serta 

dampaknya bagi pelanggan, mitra, 

dan stakeholder lainnya, serta tetap 

memastikan keberlangsungan bisnis,” 

ungkap Ketua Task Force Penanganan 

Covid-19 DAHANA Asep Maskandar, 

Jumat, (5/6/2020).
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Pada Fase III (22 Juni – 6 Juli) akan 

dilaksanakan peninjauan kembali 

terhadap peraturan WFH bagi 

karyawan berusia di atas 45 tahun, 

rapat internal dapat dilaksanakan 

dengan pertimbangan physical 

distancing serta pembatasan jumlah 

peserta. Kegiatan audit internal dan 

outdoor sudah dapat dilaksanakan 

dengan tetap mematuhi protokol 

penanganan Covid-19. Serta evaluasi 

terhadap pelaksanaan fase II.

Kemudian, pada Fase IV (6 – 22 Juli) 

akan dilaksanakan evaluasi terhadap 

Work From Office seluruh karyawan, 

Direksi perusahaan pun telah membagi 

fase new normal ini ke beberapa 

tahapan. Pada fase satu (26 Mei – 8 

Juni) Karyawan berusia kurang dari 45 

tahun dan berbadan sehat diwajibkan 

masuk bekerja, sementara usia diatas 

45 tahun melaksanakan Work From 

Home sesuai dengan jadwal yang telah 

diatur perusahaan, relaksasi dengan 

memperbolehkan mobilisasi karyawan 

hanya antar site atau pergudangan 

inbound. Sementara itu, rapat baik 

internal maupun eksternal, dan acara-

acara yang menuntut banyak orang 

lainnya akan tetap dilaksanakan 

secara daring. Kegiatan produksi pun 

dilakukan dengan tetap memakai 

protokol Covid-19 dan prinsip social 

distancing.

Pada Fase II (8 -22 Juni) Karyawan 

yang melakukan cuti lapangan diminta 

untuk melakukan karantina mandiri 

dan tidak berpergian selama masa 

cuti lapangan, kegiatan perjalanan 

dinas pun hanya dibolehkan jika 

sangat mendesak dan prioritas dengan 

tetap mematuhi protokol Covid-19.  

Sementara proyek masal seperti 

pembangunan pabrik tetap berjalan 

dengan mematuhi protokol kesehatan 

dan mempertimbangkan manajemen 

resiko.
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Selain itu, perusahaan yang berkantor 

pusat di Subang Jawa Barat ini turut 

serta membantu masyarakat dalam 

menghadapi pandemi Covid-19. 

DAHANA secara langsung memberikan 

bantuan-bantuan kepada masyarakat 

maupun instansi berupa bantuan APD 

Medis, penyediaan sarana cuci tangan 

di tempat umum dan sembako melalui 

program sosial unit khusus PKBL 

DAHANA.

“Dengan upaya-upaya tersebut, 

DAHANA berharap pandemi Covid-19 

dapat segera berakhir,” pungkas Asep 

Maskandar. (yz)

memperbolehkan seluruh perjalanan 

dinas dalam negeri dengan protokol 

kesehatan, kegiatan audit eksternal 

dapat dilaksanakan secara langsung di 

lapangan dan serta memperbolehkan 

kegiatan ibadah keagamaan di kantor 

dengan mematuhi physical distancing.

Terakhir, pada fase V (27 Juli) secara 

bertahap diharapkan seluruh aktivitas 

mulai beroperasi, kegiatan internal dan 

eksternal dapat berjalan normal. Dapat 

melaksanakan kegiatan massal dengan 

tetap mempertimbangkan manajemen 

resiko, Pola Hidup Bersih dan Sehat 

telah menjadi bagian dari nilai budaya 

perusahaan, dan melaksanakan 

evaluasi secara berkala hingga vaksin 

ditemukan.

Hingga saat ini, PT DAHANA (Persero) 

mampu menekan penyebaran Covid-19 

di lingkungan kerjanya, sehingga tidak 

ada laporan satu kasus-pun yang 

hadir di lingkungan kerja DAHANA. 

Asep Maskandar sebagai ketua Tim 

Task Force Penanganan Covid-19 pun 

berharap agar hal ini terus berjalan 

hingga vaksin benar-benar ditemukan 

dan dapat diakses oleh Indonesia. 
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D-SITE

Sementara itu, sembako berupa 45 ton 

beras, 15 ribu liter minyak, dan 15 ribu 

dus mie instan akan disalurkan melalui 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan 

Timur kepada masyarakat terdampak 

Covid-19 yang berada di sekitar wilayah 

operasi kerja MHU di Kecamatan Loa 

Kulu – Kabupaten Kutai Karta Negara 

dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota 

Samarinda.

PT DAHANA (Persero) diwakili oleh 

PJO Site MHU Eddy Dharmawan.  Ia 

berharap agar bantuan tersebut dapat 

diberikan dengan tepat sasaran.

“Semoga bantuan tersebut dapat 

bermanfaat terutama masyarakat 

yang rentan serta tenaga medis yang 

berjuang di garis depan penanganan 

Covid-19,” harap Eddy Dhamawan.

T DAHANA (Persero) 

bersama-sama dengan owner 

site PT Multi Harapan Utama, 

MMSGI serta kontraktor 

lainnya memberikan bantuan Sembako 

dan Alat Pelindung Diri (APD) 

kepada tenaga medis di Kalimantan 

Timur. Bantuan senilai Rp 5 Miliar ini 

diserahkan oleh Presiden Direktur 

MHU Adhi Darma Musthopo kepada 

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor 

pada Selasa, 12 Mei 2020.

Adhi Darma Musthopo menjelaskan 

bahwa bantuan ini sangat urgent 

untuk diberikan kepada tenaga 

medis yang kekurangan APD, serta 

bantuan sembako kepada masyarakat 

yang rentan secara ekonomi karena 

pandemik yang telah menyebar ke 

banyak tempat di Indonesia.

Sementara itu, sambil berharap 

bantuan dari perusahaan-perusahaan 

lain yang beroperasi di Kalimantan 

Timur, Isran Noor mengatakan bantuan 

dari MHU-MMSGI ini merupakan yang 

terbesar untuk Provinsi Kalimantan 

Timur.

“Atas nama Pemprov dan rakyat 

saya ucapkan terima kasih setinggi-

tingginya dan penghargaan sebesarnya 

kepada MHU dan MMSGI. Sumbangan 

yang diterima ini terbesar. Mudah-

mudahan perusahaan lain mengikuti 

dan lebih besar,” ujar Gubernur 

Kalimantan Timur pada acara serah 

terima bantuan.

Bantuan APD yang tersusun dari 10 

ribu set pakaian medis (coverall gown), 

250 kotak masker N95, 2.500 kotak 

masker bedah, 1.000 unit kacamata 

medis, dan 3.000 kotak sarung tangan 

medis, akan disalurkan ke Rumah 

Sakit rujukan Covid-19 yang berada di 

Kalimantan Timur seperti, RSUD A. W. 

Syahrani Samarinda dan RSUD A. M. 

Parikesit Kutai kartanegara.

DAHANA Berikan Bantuan APD 

ke Provinsi Kalimantan Timur 

P
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DAHANA juga menerapkan protokol-

protokol yang dianggap perlu dalam 

mencegah potensi penyebaran 

Covid-19 dilingkungan perusahaan. 

Bagi karyawan yang memiliki suhu 

tubuh di atas 37.5 derajat celcius dan 

gejala flu lainnya tidak diperkenankan 

memasuki wilayah kerja DAHANA dan 

akan dibawa ke pelayanan kesehatan 

seperti klinik atau rumah sakit. 

Sementara untuk tamu maupun vendor 

yang akan memasuki wilayah kerja 

DAHANA diwajibkan untuk membawa 

hasil Rapid test. Prosedur ini mengikuti 

surat imbauan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan RI.  (rmt)

andemi Covid-19 yang 

melanda dunia saat ini 

disikapi serius oleh PT 

DAHANA (Persero).  Selain 

membentuk Satgas  dan menerapkan 

protokol pencegahan Covid-19, 

secara mandiri PT DAHANA (Persero) 

melakukan rapid test untuk direksi dan 

karyawannya.

Senior Manager Legal & Komunikasi 

Perusahaan, Y. Agus Setiawan 

mengatakan, Rapid test ini merupakan 

protokol yang dilakukan perusahaan 

dalam rangka mencegah potensi 

penyebaran Covid-19 terjadi di wilayah 

perusahaan.

“Ini merupakan bagian dari 

implementasi Protokol Kesiapsiagaan 

Pengelolaan Penyakit Kejadian Luar 

Biasa (Pandemic Preparedness Plan) di 

PT DAHANA (Persero),” ungkap Agus.

PT DAHANA (Persero) bekerjasama 

dengan Kimia Farma melaksanakan 

rapid test sejak 21 April 2020.  

Berdasarkan hasil Rapid test yang 

diterima, sebanyak 21 karyawan yang 

dinyatakan reaktif berdasarkan hasil 

rapid test langsung menjalani isolasi 

mandiri di area yang sudah disediakan 

oleh perusahaan.

“Setelah dinyatakan reaktif, langsung 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 

berupa Swab Test di Rumah Sakit 

Santosa Bandung untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat.  Alhamdulillah, 

hasilnya semua dinyatakan negatif. Jadi 

tidak ada karyawan DAHANA yang 

dinyatakan positif Covid-19,” terang 

Agus Setiawan di Kampus Dahana 

pada 5 Mei 2020.

Agus menambahkan, selain melakukan 

Rapid test kepada seluruh karyawan, 

Lakukan Serangkaian Test, DAHANA Aman 
dari Covid-19*

P

Selain aktif mencegah potensi penyebaran Covid-19 dilingkungan perusahaan, DAHANA turut serta aktif 

mencegah penyebaran Covid-19 dilingkungan sekitar perusahaan.
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D-EXCELLENT

T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan 

bantuan kepada warga 

masyarakat yang berada 

di sekitar lingkungan perusahaan.   

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada 

Kamis, 14 Mei 2020 bertempat di Bale 

DAHANA.  

Bantuan sembako ini merupakan 

rangkaian dari bantuan-bantuan yang 

DAHANA berikan kepada masyarakat 

dalam rangka penanggulangan 

penyebaran Covid-19.  Bantuan 

sembako ini diserahkan secara simbolis 

oleh Direktur Keuangan & SDM PT 

DAHANA (Persero) Asmorohadi 

didampingi oleh Kepala Desa 

Sadawarna Juhedi Rudiawan kepada 

perwakilan pengurus RW setempat.

P
Ditemui disela-sela kegiatan, Edi 

Sulaeman selaku perwakilan pengurus 

RW 7 Desa Sadawarna mengatakan, 

akibat dari pandemi Covid-19 yang 

tengah terjadi ini banyak masyarakat 

yang berada di wilayahnya terkena 

dampak langsung secara ekonomi.

“Banyak masyarakat di wilayah saya 

yang kehilangan pekerjaan dan 

penghasilan akibat wabah ini. Yang 

berdagang penghasilanya jadi jauh 

berkurang, yang bekerja banyak yang 

dirumahkan karena tempatnya bekerja 

tidak dapat menjalankan usahanya. 

Alhamdulillah dengan bantuan 

dari DAHANA ini tentunya sangat 

membantu bagi masyarakat di wilayah 

kami,” ujar Edi. (rmt)

Dalam sambutannya, Asmorohadi 

menyampaikan bahwa bantuan-

bantuan yang terus DAHANA berikan 

merupakan bentuk kepedulian dari 

PT DAHANA (Persero) terhadap 

lingkungan.

“DAHANA secara serius terus berusaha 

semampu mungkin untuk memutus 

penyebaran Covid-19 yang tengah 

terjadi saat ini melalui bantuan-bantuan 

yang diberikan kepada masyarakat.  

Mudah-mudahan jenis bantuan 

sembako kali ini dapat meringankan 

beban masyarakat khususnya 

yang terdampak secara ekonomi 

akibat pandemi Covid-19,” ungkap 

Asmorohadi.

Bantu Warga Yang Terdampak Covid-19, DAHANA 
Berikan Bantuan Paket Sembako

Sebanyak 940 paket sembako diberikan kepada masyarakat yang tersebar di 9 RW yang berada di wilayah Desa 

Sadawarna Kecamatan Cibogo, Subang.
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andemi Covid-19 masih 

berlangsung dan 

mengancam semua 

kalangan, termasuk para 

tenaga medis yang berada di garda 

terdepan. PT DAHANA (Persero), 

BUMN yang bergerak di bidang 

bahan peledak, terus menunjukkan 

komitmennya terhadap pencegahan 

Covid-19 dengan kembali memberikan 

bantuan APD bagi tenaga medis.

Bantuan APD yang disalurkan oleh 

Unit PKBL PT DAHANA (Persero) 

ini diberikan kepada RSUD Ciereng 

Subang berupa Hazmat suit, Masker 

N95, Face shield, Sarung tangan medis, 

dan masker medis. Kepala Bidang 

P
Sementara itu, Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) Eman Suherman 

menjelaskan, selain memberikan 

bantuan APD untuk petugas medis, 

DAHANA memiliki beberapa program 

untuk penanganan Covid-19 seperti 

mendirikan sarana cuci tangan 

dibeberapa titik yang menjadi prioritas 

dan melakukan penyemprotan cairan 

disinfektan di wilayah lingkungan 

Kecamatan Cibogo Subang.

“Program-program tersebut menjadi 

bukti keseriusan DAHANA dalam 

rangka mendukung pemerintah dalam 

memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19,” pungkas Eman Suherman.  

(rmt)

Penunjang Medik RSUD Subang, 

Arie Ardiansyah, S.kep,Ners.,MSi. 

menerima langsung bantuan tersebut 

pada Rabu, 13 Mei 2020 di RSUD 

Ciereng Subang.

Masih di hari yang sama, PT DAHANA 

(Persero) juga menyerahkan bantuan 

serupa ke Puskesmas Sukarahayu 

Subang.  Bantuan diterima oleh Kepala 

TU Puskesmas Sukarahayu, Eka 

Susanti.

“Bantuan ini sangat membantu sekali 

bagi kami, terutama bagi petugas 

medis yang kesehariannya melayani 

kesehatan masyarakat,” ujar Eka 

Susanti.

Lagi, DAHANA Berikan Bantuan APD Medis

Bantuan APD Medis ini untuk RSUD Ciereng Subang dan Puskesma Sukarahayu Subang berupa Hazmat suit, Masker N95, 

Face shield, Sarung tangan medis, dan masker medis.
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D-NEWS

Selain memberi bantuan dengan tajuk 

aksi Co-Warteg, DAHANA sebelumnya 

juga memberikan bantuan berupa 

Paket Sembako yang diberikan kepada 

masyarakat disekitar perusahaan yang 

tersebar di 9 RW serta memberikan 

bantuan sebanyak 2 ton beras yang 

diserahkan kepada Posko Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 

Kabupaten Subang Pada tanggal 14 

Mei 2020. (rmt)

embagian puluhan nasi kotak 

ini berlangsung selama lima 

hari terhitung sejak 14 Mei 

2020. Sasaran pembagian 

nasi kotak ditujukan untuk para sopir 

angkot, pengemudi ojeg, penarik 

becak, dan penyapu jalanan yang 

tersebar dibeberapa titik di wilayah 

Kabupaten Subang.

Sehari sebelumnya, Team PKBL Dahana 

membagikan puluhan nasi kotak 

kepada sopir angkot yang beroperasi 

di sekitar Rawa Badak Subang. Hari 

ini, Jumat, 15 Mei 2020, Team PKBL 

Dahana membagikan puluhan nasi 

kotak kepada para penyapu jalanan 

dibeberapa ruas jalan sekitar Pusat 

Kota Subang.

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman menerangkan, 

aksi Co-Warteg ini digagas sebagai 

bentuk kepedulian DAHANA kepada 

masyarakat dalam menghadapi 

pandemi Covid-19.

“Teknis Co-Warteg ini adalah DAHANA 

membeli paket nasi kotak dari mitra 

binaan PKBL lalu membagikannya 

kepada masyarakat yang menjadi 

sasaran penerima. Jadi selain memberi 

bantuan kepada masyarakat DAHANA 

juga membantu mitra binaan dalam 

menjalankan usahanya yang banyak 

terdampak akibat pandemi Covid-19,” 

ungkap Eman Suherman.

Aksi Co-Warteg, DAHANA Bagikan 
Puluhan Nasi Kotak

P

Dengan tajuk Aksi Co-Warteg, PT DAHANA (Persero) membagikan puluhan paket nasi 

kotak untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Subang.
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eduli terhadap masyarakat 

yang terdampak secara 

ekonomi akibat pandemi 

Covid-19, karyawan PT 

DAHANA (Persero) melalui Serikat 

Pekerja Dahana (SEJADAH) melakukan 

penggalangan dana untuk membantu 

masyarakat yang terkena dampak 

langsung secara ekonomi.  

Penggalangan dana yang melibatkan 

direksi dan karyawan dari berbagai 

lokasi kerja BUMN yang bergerak di 

bidang bahan peledak ini berhasil 

mengumpulkan dana hingga lebih 

dari Rp. 60 juta.   Hal tersebut seperti 

diungkapkan oleh Ketua SEJADAH Ivan 

Angga Maulana.

“Alhamdulillah, dana yang terkumpul 

tersebut merupakan donasi dari para 

karyawan Dahana yang dihimpun 

P
“Penyaluran bantuan perdana ini 

dilaksanakan di Kota Tasikmalaya 

karena mayoritas alumni DAHANA 

berdomisili di Tasikmalaya.  Segera 

menyusul di kota-kota berikutnya 

oleh perwakilan pengurus SEJADAH 

lainnya,” lanjut Ivan Angga Maulana.

Penggalangan dana oleh SEJADAH 

ini masih akan terus dilakukan hingga 

masa pandemi Covid-19 berakhir.

“Terima kasih kepada bapak ibu 

karyawan DAHANA yang sudah 

menyisihkan sebagian rezekinya dan 

berpartisipasi dalam penggalangan 

dana ini, semoga pandemi Covid-19 

yang sedang terjadi kali ini akan segera 

berakhir,” pungkas Ivan Angga. (rmt)

malalui transfer ke rekening SEJADAH 

maupun melalui mekanisme 

pemotongan gaji,” ungkap Ivan Angga 

di Kampus Dahana (08/05).

Penyerahan bantuan berupa paket 

sembako akan difokuskan terlebih 

dahulu untuk para alumni DAHANA 

(sebutan untuk pensiunan Dahana) 

yang terkena dampak langsung secara 

ekonomi akibat pandemi Covid-19.  

Alumni Dahana tersebut tersebar 

dibeberapa kota seperti Subang, 

Tasikmalaya, Bandung, Jakarta dan 

kota lainnya diluar ketiga kota tersebut.

Penyaluran bantuan perdana 

dilaksanakan pada Kamis, 7 Mei 2020 

di Tasikmalaya, kota kelahiran PT 

DAHANA (Persero) yang diserahkan 

oleh pengurus SEJADAH.

Karyawan DAHANA Bergerak Bantu Terdampak 
Pandemi Covid-19

Penerima bantuan berupa paket sembako akan difokuskan terlebih dahulu untuk para alumni DAHANA (sebutan 

untuk pensiunan Dahana) yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19 secara ekonomi.



AHANA kembali 

menunjukkan 

kepeduliannya kepada 

masyarakat.  Bertempat 

di Sekretariat Persatuan 

Tunanetra Indonesia (Pertuni), PT 

DAHANA (Persero) memberikan 

bantuan berupa paket sembako yang 

diterima langsung oleh Ketua DPC 

Pertuni Kabupaten Subang, Ujang 

Apen pada Sabtu, 16 Mei 2020.

Bantuan tersebut merupakan rangkaian 

dari program-program PT DAHANA 

(Persero) dalam membantu masyarakat 
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D
akibat dari pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Subang.

"Selain memberikan bantuan sembako 

kepada masyarakat penyandang 

tunanetra, melalui program aksi Co-

Warteg DAHANA juga membagikan 

nasi kotak dengan sasaran para 

pengemudi ojeg, supir angkot, penarik 

becak, dan para penyapu jalan yang 

tersebar dibeberapa titik diruas jalan 

pusat kota Subang," tutur Eman 

Suherman. (rmt)

yang terkena dampak dari pandemi 

Covid-19 yang tengah terjadi.

"Alhamdulillah bantuan ini sangat 

membantu rekan-rekan penyandang 

tunanetra yang berada di Wilayah 

Kabupaten Subang," ujar Ujang Apen.

Sementara itu Eman suherman selaku 

ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

menyebutkan, penyerahan bantuan ini 

merupakan bentuk kepedulian dari PT 

DAHANA (Persero) kepada masyarakat 

penyandang tunanetra yang merasakan 

DAHANA Bagikan Sembako Kepada Penyandang 
Tunanetra

Bantuan ini merupakan rangkaian program-program PT DAHANA (Persero) dalam 

membantu masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19
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Bantuan sembako tersebut disambut baik oleh para tukang becak yang mengaku 

baru pertamakali mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

antuan sebanyak 2 ton 

beras yang sebelumnya 

diserahkan PT DAHANA 

(Persero) kepada Posko 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 Kabupaten Subang pada 14 

Mei 2020 disalurkan langsung oleh 

Bupati Subang H. Ruhimat kepada para 

penarik becak didepan Masjid Agung 

Al-Muhasabaqah, Selasa (19/05/2020).

“Bantuan ini merupakan bantuan 

dari DAHANA, sengaja kami memilih 

menyalurkanya kepada para penarik 

becak yang mana mereka sangat 

terkena sekali dampak dari pandemic 

Covid-19,”ungkap Ruhimat.

Bantuan sembako tersebut disambut 

baik oleh para tukang becak di seputar 

Kota Subang. Suwandi (54) salah satu 

tukang becak mengaku baru pertama 

kali mendapatkan bantuan sembako 

dari pemerintah

“Terima kasih Bapak Bupati, bantuan 

sembako ini sangat bermanfaat untuk 

B

Ditemui ditempat berbeda, Eman 

Suherman selaku Ketua PKBL PT 

DAHANA (Persero) mengatakan, 

DAHANA secara konsisten akan 

terus mendukung upaya-upaya yang 

dilakukan oleh jajaran pemerintahan 

baik pusat maupun daerah dalam 

memerangi Covid-19.

“DAHANA melalui beberapa program 

membantu masyarakat dalam 

memerangi Covid-19, diantaranya 

dengan melakukan penyemprotan 

cairan disinfectan di beberapa fasilitas 

umum, mendirikan sarana cuci tangan 

dititik prioritas, membagikan APD 

bagi tenaga medis dan masyarakat 

umum, serta membantu warga yang 

terkena dampak secara ekonomi 

dengan menyerahkan bantuan berupa 

sembako,” pungkas Eman.

keluarga di rumah,” ucapnya usai 

menerima bantuan itu.

Ia mengaku akibat Corona,  hanya 

mendapat penghasilan Rp.10 ribu  

perharinya dimana biasanya bisa 

sampai Rp.50 ribu.

Bupati Subang Salurkan Bantuan Beras Dari DAHANA 
Kepada Penarik Becak di Subang



T DAHANA (Persero) 

mengapresiasi para tenaga 

medis sebagai garda 

terdepan dalam penanganan 

Covid-19 di Kabupaten Subang.  Lebih 

dari 100 paket bingkisan lebaran telah 

dibagikan oleh PT DAHANA (Persero) 

untuk para petugas medis yang 

bertugas di RSUD Ciereng Subang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua 

PKBL PT DAHANA (Persero) Eman 

Suherman pada saat penyerahan 

bingkisan dilakukan.

“Kami berikan apresiasi kepada 

petugas medis sebagai ucapan terima 

kasih karena sudah berjuang di garda 

terdepan untuk melawan Covid,19,” 

ungkap Eman Suherman.
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P
mencegah penyebarannya semakin 

meluas. Begitu pula dengan PT 

DAHANA (Persero), perusahaan plat 

merah yang bergerak di industri bahan 

peledak ini melalui beberapa program 

sosial turut melakukan pencegahan 

penyebaran Covid-19.

Program-program sosial tersebut 

meliputi penyemprotan cairan 

disinfektan di beberapa fasilitas umum, 

pengadaan sarana cuci tangan di 

beberapa titik prioritas, penyerahan 

bantuan APD untuk masyarakat dan 

petugas medis, serta membantu 

masyarakat yang terkena dampak 

secara ekonomi dengan penyerahan 

bantuan paket sembako dan 

pembagian nasi kotak menjelang buka 

puasa.(rmt)

Pembagian bingkisan diserahkan oleh 

Karyawan Milenial Dahana secara 

simbolis pada Rabu, 20 Mei 2020 dan 

diterima langsung oleh Plt Direktur 

Utama RSUD Ciereng Subang, Dr. H. 

Achmad Nasuhi.

“Terima kasih kepada DAHANA yang 

sudah memberikan apresiasi kepada 

para petugas medis yang sudah 

berjuang dalam memerangi pandemi 

Covid-19 yang sedang terjadi saat ini 

dan juga bantuan-bantuan sebelumnya 

yang sudah DAHANA serahkan kepada 

pihak rumah sakit,” ucap Achmad.

Sebagai mana diketahui sebelumnya, 

saat pandemi Covid-19 melanda dunia 

termasuk Indonesia, berbagai pihak 

turut terlibat dalam memerangi untuk 

DAHANA Apresiasi Petugas Medis 
RSUD Ciereng Subang
Bantuan yang diserahkan oleh milenial Dahana ini sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga medis yang berada 

di garda terdepan penanganan Covid-19



erkolaborasi dengan HIPSI 

DPD Subang, Generasi Muda 

Nahdatul Ulama Subang, dan 

PAC Anshor Pamanukan, 

PT DAHANA (Persero) menyalurkan 

santunan untuk anak yatim dengan 

tajuk “Saling Menguatkan Dengan 

Sesama Saat Pandemi Dengan 

Berbagi”.  

Santunan yang dilaksanakan pada 21 

Mei 2020 ini bertempat di Yayasan 

Mubtadiulhuda Al-Kusaeri Desa 

Rancahilir, Pamanukan, Subang.  

Santunan diterima langsung KH.  Agus 

Nuryadin, Pimpinan Yayasan.
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B “Program Banko atau bantuan 

sembako bagi masyarakat rentan 

dan terdampak akibat dari pandemi 

Covid-19 khususnya di Wilayah 

Kabupaten Subang,” ucap Eman.

Lanjutnya lagi, selain program Banko, 

juga ada program Co-warteg yaitu 

membagikan makanan kepada 

masyarakat menjelang waktu buka 

puasa dan juga program 1000 Cinta 

yang merupakan program apresiasi 

kepada petugas medis yang bertugas 

dalam memerangi Covid-19. (rmt)

“Bantuan ini sangat membantu sekali 

terutama untuk anak yatim asuhan 

kami, dan semoga pandemi Covid-19 

ini cepat berlalu dan kondisi kembali 

normal seperti sedia kala,” ungkap 

Agus Nuryadin.

Sementara itu ditemui ditempat 

berbeda, Eman Suherman selaku 

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

mengungkapkan, santunan anak 

yatim berupa sembako ini merupakan 

program sosial dari PT DAHANA 

(Persero) dalam mencegah penyebaran 

Covid-19.

Jelang Lebaran, DAHANA 
Santuni Anak Yatim

Sehari sebelumnya, DAHANA menyalurkan santunan serupa berupa sembako kepada anak yatim yang berada di Wilayah 

Kampung Katomas Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.
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etika Hari Raya Idul Fitri 

tiba, salah satu tradisi 

masyarakat Indonesia yang 

selalu dilakukan adalah 

halal bihalal.  Makna halal bi halal 

sendiri yaitu silaturahmi dan saling 

memaafkan setelah melaksanakan 

ibadah puasa Ramadhan.

Ditengah pandemi Covid-19 yang 

sedang terjadi saat ini dan dengan 

adanya himbauan dari pemerintah 

untuk mengurangi aktivitas yang 

mengumpulkan massa dalam jumlah 

banyak, PT DAHANA (Persero) 

menginisiasi kegiatan halal bihalal 

secara online melalui video conference 

zoom yang dihadiri oleh seluruh 

karyawan dan direksi PT DAHANA 

(Persero) pada 2 Juni 2020.

Manager Humas dan Kelembagaan 

PT DAHANA (Persero) Juli Jajuli 

mengatakan, kegiatan halal bi halal 

K Kantor Jakarta, Perwakilan Site Project, 

dan Kantor Subang.

Dalam sambutannya, Budi Antono 

menekankan ajakan kepada seluruh 

karyawan DAHANA untuk bersiap 

menjalankan New Normal.

“Lebaran kali ini memang terasa 

berbeda dengan lebaran sebelumnya 

mengingat saat ini kita merayakan 

lebaran di tengah pandemi Covid-19. 

Pandemi ini dampaknya terasa juga 

oleh DAHANA yang bergerak di 

bidang pertambangan sehingga target 

perusahaan mengalami penyesuaian. 

Namun kita harus terus semangat, 

DAHANA siap untuk menjalani fase 

New Normal dan mendapatkan project-

project baru untuk mempertahankan 

kinerja positif perusahaan,” ungkap 

Budi Antono. (rmt)

keluarga besar DAHANA tahun ini 

dilakukan secara virtual guna mematuhi 

himbauan dari pemerintah mengenai 

penerapan protokol pencegahan 

Covid-19 dan social distancing di 

lingkungan perusahaan.

“Meskipun secara virtual, yang penting 

makna dan tujuan dari halal bihalal 

yaitu saling memaafkan dan silaturahmi 

satu sama lain bisa tersampaikan,” ujar 

Juli.

Acara yang digelar menjelang jam 

makan siang ini dimulai dengan 

sambutan dari jajaran direksi PT 

DAHANA (Persero) yang disampaikan 

oleh Direktur Utama PT DAHANA 

(Persero) Budi Antono, Direktur 

Keuangan & SDM Asmorohadi, Direktur 

Operasi Bambang Agung, dan Direktur 

Teknologi & Pengembangan Wildan 

Widarman.  Kemudian dilanjutkan 

dengan sambutan dari Perwakilan 

Dirut berpesan, DAHANA siap untuk menjalani fase New Normal dan mendapatkan project-project baru 

untuk mempertahankan kinerja positif perusahaan.

DAHANA Menggelar Halal Bi Halal Virtual
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T DAHANA (Persero) 

kembali memberikan 

bantuan Alat Perlindungan 

Diri (APD) untuk petugas 

medis. Kali ini, bantuan APD diserahkan 

pada Kamis, 28 Mei 2020 kepada UPTD 

Semplak, Kecamatan Bogor Selatan, 

Kota Bogor.

Ketua PKBL PT DAHANA (Persero) 

Eman Suherman mengatakan, 

pemberian bantuan APD Medis ini 

merupakan program dari PT DAHANA 

(Persero) dalam mencegah penyebaran 

Covid-19 yang tengah terjadi saat ini.

"Mengingat saat ini kita merayakan 

lebaran di tengah pandemi Covid-19.  

P
Lanjutnya lagi, guna mengantisipasi 

lonjakan kasus Covid-19, pihaknya 

bekerja sama dengan perangkat RT 

dan RW melakukan pemantauan 

kepada masyarakat yang nekat 

melakukan perjalanan mudik lebaran, 

baik yang memasuki maupun 

meninggalkan wilayah Bogor.

"Nanti masyarakat yang terpantau 

melakukan perjalanan mudik, akan kami 

lakukan pemeriksaan sesuai dengan 

protokol pencegahan penyebaran 

Covid-19," pungkas Deni. (rmt)

DAHANA memberikan bantuan APD 

untuk petugas medis di UPTD Semplak 

Bogor ini karena dikhawatirkan akan 

terjadi lonjakan pemeriksaan pasien, 

khususnya pasien yang baru kembali 

dari kampung halaman meskipun 

sudah ada  imbauan dari pemerintah 

untuk tidak melaksanakan mudik 

lebaran," terang Eman Suherman.

Sementara itu, ditemui disela-sela 

kegiatan penerimaan bantuan, Deni 

Kusumaningrum, perawat fungsional 

UPTD Semplak Bogor menerangkan 

bahwa jumlah kasus Covid-19 yang 

terpantau di wilayah Semplak ada dua 

orang yang dinyatakan positif. 

Pasca Lebaran, DAHANA Beri Bantuan 
APD Medis di Bogor

Bantuan APD yang diserahkan berupa Hazmat suit, masker KN95, masker medis, sarung tangan latex, 

dan face shield diserahkan langsung oleh team PKBL PT DAHANA (Persero).



Ayam Bakar + Iced Tea), Combo Seger 

( Ayam Crispy + Iced Tea ), Combo 

Shake ( Chicken/Seafood + Milkshake 

).  Selain menu combo, terdapat juga 

menu pemeran utama  atau menu yang 

menjadi andalan di Warung Hashtag 

seperti Nasi Ayam Bakar, Nasi Chicken 

Fillet, Nasi Ayam Crispy, dan lainnya.

Seperti tempat nongkrong lainnya, 

Warung Hastag juga melengkapi 

pilihan menunya dengan aneka jenis 

makanan ringan dan dessert serta 

eiring dengan terus 

berkembangnya 

pembangunan di Kabupaten 

Subang, kini semakin 

menjamur tempat kuliner yang bisa 

anda pilih sebagai tempat tujuan wisata 

kuliner bersama keluarga, teman, 

maupun bersama kolega. Salah satu 

tempat yang menyajikan menu pilihan 

adalah Warung Hashtag yang terletak 

di Jl. Apel Raya no 30, Perumnas 

Subang.

Iwan Wardana, pengelola Warung 

Hashtag menuturkan, ada beberapa 

pilihan menu yang dapat dijadikan 

pilihan bagi pengunjung yang 

mendatangi Warung Hashtag dengan 

harga yang sangat terjangkau.

Untuk pilihan menunya sendiri, Warung 

Hashtag menyajikan beberapa jenis 

makanan kekinian seperti menu Combo 

yang merupakan pilihan dari beberapa 

makanan dan minuman menjadi satu 

paket, diantaranya Combo Legit ( 

Menikmati Makanan Kekinian Dengan Harga 
Terjangkau di Warung Hashtag

S
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pilihan minuman segar “amis tiis”  

seperti Strawberry jam, Blue jam, 

Vanilla Cookies, serta aneka “authentic 

Coffee”.

“Kami menyajikan menu kekinian 

yang sedang trending dengan harga 

terjangkau mulai dari Rp.3.000 hingga 

Rp.25.000 untuk setiap makanan 

dan minuman di Warung Hashtag.  

Selain itu kita juga masih tetap 

mempertahankan menu tradisional 

seperti nasi tutug oncom,” ujar Iwan 

Wardana salah satu pengelola Warung 

Hashtag.

Warung Hashtag sendiri buka mulai 

pukul 09.00 - 21.00 setiap Senin 

sampai Sabtu.  Akses untuk menuju 

Warung Hashtag sendiri cukup 

mudah dijangkau, tepatnya disebelah 

pertigaan sebelum Puskesmas 

Sukarahayu dan dilalui oleh jalur 

angkutan umum.

“Tentunya kita akan terus melakukan 

inovasi pada menu-menu kita agar 

pelanggan tidak merasa bosan,” 

ungkap Iwan. (rmt)
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ravelling merupakan salah 

satu hobi yang digemari 

banyak orang, berjalan-

jalan atau mengunjungi 

tempat-tempat baru memang 

menjanjinkan pengalaman baru dan 

unik untuk setiap orang. Sudah ada 

beragam cara orang menikmati 

atau mejalani travelling seperti, tour 

bersama komunitas, menggunakan 

kendaraan pribadi, memakai jasa travel, 

atau dengan backpacker.

Backpacker merupakan salah satu 

metode yang sedang naik daun 

di tahun 2000an hingga kini, ya 

backpacker ini dikenal sebagai 

travelling dengan membawa tas yang 

hanya berisi barang-barang yang 

T “Bisa bertemu, berkenalan dengan 

banyak orang dan belajar budaya dari 

berbagai tempat,” ujar Novita. Travelling 

paling mengesankan waktu perjalanan 

selama 12 hari, backpacker-an ke-5 di 

Asia Tenggara sih. Seru aja eksplorasi 

tempat baru dengan backpacker-an, 

jadi banyak usahanya. Kalau pakai tour 

and travel kan gampang, ga perlu mikir 

lagi,” ungkap Novita.

Alumni Universitas Padjajaran ini 

sangat menyayangkan kondisi 

dunia yang sedang dialami hampir 

seluruh Negara di dunia, hal ini 

sangat berpengaruh kepada dunia 

travelling, banyak tempat ditutup 

untuk menghindari penyebaran virus 

Covid-19 ini. Selain itu segala bentuk 

transportasi di luar angkutan distribusi 

juga dilarang, artinya bagi para pecinta 

backpacker, hobinya harus dipendam 

untuk beberapa saat hingga pandemik 

ini usai.

“Aku berharap semua dapat kembali 

normal seperti sebelum pandemik,” 

tambah Novita.

Novita memiliki motto hidup seperti 

kutipan dari Paulo Coelho “Jadilah 

Pemberani. Ambilah resiko. Tidak ada 

yang dapat mengalahkan pengalaman”, 

selama ini Novita selalu menyediakan 

waktu panjang untuk backpacker-

an, saat di DAHANA ia mengaku 

mengambil jatah cutinya untuk 

melakukan perjalanan ke tempat baru 

yang belum pernah ia kunjungi.

“Ngambil cuti aja sih kalau mau 

travelling, jadi biasanya jatah cutiku aku 

tabung, jadi bisa ngajuin cuti lumayan 

panjang untuk backpacker-an,” kata 

Novita. (yz)

sangat esensial dalam perjalanan, 

pakaian secukupnya, penginapan 

yang murah, menghemat segala 

macam bentuk pengeluaran untuk 

memperpanjang waktu menikmati 

perjalanan.

Novita Aggraini Rinda. Supervisor 

Pengadaan dan Umum Divisi Kuari 

dan Konstruksi adalah salah seorang 

backpacker, tak hanya dalam Negeri 

namun juga telah merambah ke 

berbagai tempat di belahan dunia 

lain. Sejak duduk di bangku Sekolah 

Menengah Pertama, Novita telah 

menyukai berjalan-jalan, travelling ke 

tempat-tempat baru. Hal tersebut 

membuatnya kaya akan pengetahuan.

Novita, Travelling dengan Backpacker-an
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T DAHANA (Persero) 

mengirim pasukan 

milenialnya mengikuti 

ajang bergengsi Millennial 

Innovation Summit 2020 yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

BUMN.  MIS 2020 merupakan ruang 

pertarungan gagasan dan ide-ide 

kreatif untuk mengembangan inovasi 

dan teknologi di masing-masing 

perusahaan. 

Acara ini telah dimulai sejak April 

2020 dan akan berlangsung selama 

tiga bulan lamanya untuk proses 

pendaftaran, penjurian, hingga 

pengumuman. DAHANA pun  tak 

tertinggal dan telah mendaftarkan 

karyawan mudanya untuk mengikuti 

seluruh kategori di ajang ini. Ketiga 

kategori tersebut adalah Business 

Strategy, Technology Breakthrough dan 

Social Innovation.

P

“Saya berharap nanti hasil kreasinya 

betul-betul nyata dan dapat 

diimplementasikan di perusahaan,” ujar 

Asep.

Sebagai sebuah perusahaan yang 

sadar akan keberlanjutan, DAHANA 

turut mendorong akselerasi di kalangan 

milenialnya agar dapat berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan-kegiatan yang 

menunjang kemajuan perusahaan. 

Beberapa komunitas milenial DAHANA 

sudah dibentuk, bahkan beberapa 

program milenial mendapatkan 

apresiasi dan ruang di perusahaan 

BUMN bahan peledak ini.

Kapten Milenial DAHANA Ayudia 

Sasmaya menyampaikan, partisipasi 

rekan-rekan muda DAHANA pada 

kegiatan ini dapat mendorong ide-

ide kreatif yang dapat mendukung 

perusahaan. Ia juga berharap kaum 

milenial DAHANA dapat mendukung 

kegiatan ini dan memunculkan ide yang 

dapat diimplementasikan melalui kerja 

sama tim milenial.

 

“Semakin banyak ide muncul maka 

akan lebih luas lagi hal hal yang dapat 

dikembangkan dan muncul gebrakan 

yang lebih inovatif. Semoga dengan 

banyaknya kreatifitas yang muncul 

dapat memberikan impact yang lebih 

luas,” harap Ayudia. 

Hingga berita ini dirilis, Dahana lolos 

seleksi tahap III dengan menyertakan 

inovasi di kategori Business Strategy 

dengan judul:  Bahan Peledak Dawagel, 

Solusi Peledak Lubang Berongga.  

Kategori Technology Breakthrough 

menyertakan judul:  Excellent GoBlast 

dan Kategori Social Innovation dengan 

judul:  Taman Canda.  (yz)

Inovasi bukanlah hal asing bagi 

DAHANA, karena inovasi sudah menjadi 

budaya perusahaan dan berlaku 

seperti mantra yang mampu membawa 

DAHANA menjadi perusahaan yang 

terus senantiasa maju. Hingga saat ini, 

sekurang-kurangnya DAHANA telah 

mendapatkan 25 hak paten untuk merk 

dan produk hasil inovasinya.

Sekretaris Perusahaan PT DAHANA 

(Persero), Asep Maskandar 

memprediksi persaingan di industri 

bahan peledak akan semakin hebat 

di waktu yang akan datang, oleh 

sebab itu penting bagi perusahaan 

untuk mendorong generasi 

milenial melakukan inovasi untuk 

pengembangan perusahaan, dan 

akhirnya dapat terus berada dalam 

persaingan.

 

DAHANA Ikut Millennial Innovation Summit 2020
Dahana menyertakan tiga judul inovasi di masing-masing kategori yang 

lolos seleksi tahap III.



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.


