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Saya melihat tahun 2018 adalah tahun
kebangkitan buat Pindad, sehingga yang lebih
penting di tahun 2018 adalah bagaimana kita
memenuhi dan mencapai target RKAP yang
sudah disepakati bersama.
Tahun 2018 menjadi challenging karena
selain tahun politik juga tahun bagi Pindad
untuk menunjukkan jati dirinya bahwa Pindad
bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
dengan target laba bersih yang cukup signifikan.
Yang paling penting juga adalah bagaimana
kita selalu meningkatkan efisiensi di semua
lini operasional perusahaan, karena itu adalah
salah satu cara kita meningkatkan produktivitas
dan kinerja perusahaan.
Di tahun 2018 yang menjadi harapan kita
adalah meningkatnya penjualan, harapannya
bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita juga
harus melihat rencana jangka panjang Pindad,
RKAP-nya harus didasarkan dengan RJPP Pindad

sesuai dengan visi kita menjadi perusahaan
Alutsista terbesar di Asia tahun 2023.
Untuk mencapai itu banyak hal yang harus
dilakukan baik dari sisi peningkatan volume
penjualan, peningkatan kapasitas produksi,
peningkatan kompetensi pegawainya, dan yang
tidak kalah pentingnya adalah bagaimana selalu
meningkatkan efisiensi di segala lini sehingga
secara kesuluruhan biaya perusahaan baik itu
operasional cost ataupun biaya lainnya dapat
ditekan dan minimalisir sehingga pada akhirnya
kinerja keuangan Pindad bisa lebih baik.
Di sisi lain yang membuat challenging di
tahun 2018 karena kita harus banyak memenuhi
kebutuhan khususnya dari segi produk atau
bisnis kita memproduksi peralatan senjata
atau defense industry di sisi lain kita juga harus
sudah mulai mengembangkan peningkatan
kapasitas produksi dan penjualan khususnya
untuk produk-produk industrial baik itu
excavator, tabung gas, yang mungkin kita harus
bisa mulai produksi tahun ini sehingga dengan
peralatan yang ada bisa kita manfaatkan, untuk
meningkatkan kapasitas produksi generator
listrik, meningkatkan kapasitas produksi dan
penjualan untuk TC, termasuk juga program

pemerintah untuk meningkatkan produksi
kendaraan listrik, dimana Pindad akan berperan
penting untuk produksi kendaraan mobil
ataupun motor listrik.
Selain
itu
juga
kita
berpartisipasi
meningkatkan kinerja pemerintah untuk
meningkatkan produksi padi di Indonesia
dengan memproduksi berbagai jenis alsintan.
Sehingga diharapkan semua karyawan bisa
berperan aktif meningkatkan kinerja masingmasing sesuai divisi masing-masing terutama
dalam rangka meningkatkan kompetensi
pegawai.
Dengan kompetensi yang semakin baik,
mudah-mudahan insyaaallah profesionalisme
pekerja bisa semakin baik sehingga kinerja
individu, kinerja divisi, dan pada akhirnya
kinerja perusahaan atau koperasi bisa tercapai.
Tahun 2018 kita mulai dengan menerapkan
KPI dengan balance score card kepada semua
divisi, mulai dari korporat, divisi, dan individu.
Dan apabila nanti tercapai, maka akan ada
reward dari perusahaan. Ini diharapkan nanti
dapat memacu masing-masing karyawan,
masing-masing divisi untuk minimal memenuhi
target-target yang telah ditetapkan dalam

rencana kerja/ EKO yang akan kita tetapkan
nanti.
Harapan saya di tahun ini, kita bisa menjadi
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kita
bisa bekerja lebih professional, lebih ikhlas,
dan saya selalu mengajak bekerja dengan
menganggap sebagai suatu ibadah sehingga
kita mendapatkan pahala dan dapat gaji. Dan
mulai tahun ini juga kita sudah punya lazis,
badan yang akan menampung semua zakat
individu ataupun masing-masing, dan kita akan
koordinir sehingga kita dapat dimanfaatkan
buat kesejahteraan khususnya masyarakat
sekitar Pindad, sehingga kita bisa meningkatkan
CSR tahun 2018.
Kepada semua karyawan saya berharap
tetap semangat, tetap optimis, tahun 2018
memang tahun penuh tantangan yakinlah
bahwa kita akan bisa memenuhi harapan kita
semua bahwa kita akan bisa mencapai apa
yang kita cita-citakan, dan tentu saja kita akan
bisa menghadapi semua tantangan itu menjadi
sesuatu yang menghasilkan kinerja, khususnya
buat Pindad menjadi lebih baik dari tahuntahun sebelumnya.***

Sinergi BUMN, Pindad teken
MoU dengan PT INKA
PT Pindad (persero) bersama tiga BUMN
strategis lainnya yang tergabung dalam NDHI
(National Defense High Industry) yaitu PT
Barata Indonesia (Persrero), PT INTI (Persero)
dan PT Krakatau Steel (Persero) tandatangani
Momerandum of Understanding (MoU) perihal
pengadaan material komponen kereta api
dengan PT INKA (Persero) di PT INKA, Madiun,
Jawa Timur, Kamis (18/01/2018).
Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan
langsung oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto serta Deputi
Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis,
dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hary
Sampurno.
Dalam
kesempatan
yang
sama,
penandatanganan lainnya yang dilakukan
yakni kontrak pengadaan LRT Jabodebek
antara PT KAI (Persero) dengan PT INKA
(Persero) dan beberapa kerjasama konsultasi
dan riset bersama dengan
Kemenristekdikti, BPPT dan
perguruan tinggi negeri.
MoU
ini
merupakan
bentuk sinergi BUMN terkait
pembangunan Light Rail
Transit
(LRT)
Indonesia
angkutan transportasi massal
berbasis rel yang ramah
lingkungan.
Direktur Utama Pindad
Abraham Mose mengatakan
peran masing-masing BUMN
termasuk Pindad memiliki
konsep membangun dan
membesarkan produk dalam
negeri.
"Ini konsep sinergi BUMN
tetapi khususnya untuk Pindad kita lebih
memperbesar konten lokal dalam bidang
breaking system, clip, Hydraulic Pump dan
komponen lainnnya," ujar Abraham.
Abraham menambahkan dikedepankannya
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konten-konten lokal supaya lebih bisa
memperbanyak kontribusi Pindad untuk
mendukung kereta nasional dalam hal ini LRT.
Pindad sebelumnya telah menyuplai
komponen kereta diantaranya komponen
mekanik, motor traksi dan komponen air break
system.
Sementara itu, Menteri koordinator Bidang
Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam
sambutannya mengatakan ini peristiwa
penting, bangsa indonesia bangsa besar, harus
ada sinergi dari semua pihak untuk mendukung
program pemerintah.
Luhut juga mengatakan kontrak tersebut
mengalami perubahan nilai, di mana awal
kontrak pengadaan LRT ini senilai Rp 4,1 triliun.
"Saya minta bisa ditekan, sehingga bisa turun
Rp 3,8 triliun sampai Rp 3,9 triliun, kita hitung
supaya ini efisiensi," ujarnya
Sebagai informasi, pembangunan LRT
Jabodebek merupakan salah satu proyek

strategis pemerintah dalam rangka untuk
memberikan kemudahan dan kecepatan
transportasi kepada masyarakat dan dalam
rangka mewujudkan transportasi pendukung
Asian Games 2018.***

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Peristiwa
Serah Terima SK
Pergantian Direksi
PT Pindad
(Persero)
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN
RI Hambra menyerahkan salinan Surat Keputusan Menteri
selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
(perseroan) PT Pindad kepada Wakil Komisaris Utama,
Sumardi yang mewakili Heru Puryanto yang diangkat sebagai
Direktur Bisnis Produk Industrial menggantikan Bobby
Sumardiat.
Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT
Pindad (persero) tersebut tertuang melalui surat Keputusan
Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Nomor SK-29/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018
tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan,
pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota
direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Pindad.
Heru berhalangan hadir dikarenakan sedang menjalani
ibadah umroh. Penyerahan salinan surat SK tersebut
dilaksanakan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 24
Januari 2018.
Bobby Sumardiat Atmosudiro sebelumnya menempati
posisi Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-238/
MBU/11/2015 tanggal 24 November 2015.
Acara dihadiri oleh Komisaris, Direksi PT Pindad (Persero)
serta pejabat dan pegawai Kementerian BUMN. Pergantian
pimpinan suatu jabatan, baik itu karena promosi maupun
rotasi dalam sebuah perusahaan/instansi, adalah suatu
peristiwa yang biasa terjadi, hal ini seiring dengan tuntutan,
kebutuhan organisasi dan perkembangan perusahaan.
Perusahaan menyampaikan terima kasih atas dedikasi
dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas memangku
jabatan Direksi. Dan kepada anggota Direksi yang baru
perusahaan berharap dapat menjalankan tugasnya dalam
mendukung kemajuan perusahaan.***

Kunjungan Calon Dubes LBBP,
Konsul Jenderal serta Konsul RI
Calon Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh (LBBP), Konsul Jenderal serta
Konsul RI melaksanakan kunjungan kerja ke
PT Pindad (Persero) pada 22 Januari 2018.
Rombongan dipimpin oleh calon Dubes RI untuk
Flipina Sinyo Harry Sarundajang, diterima oleh
GM Kendaraan Khusus Agus Edy Suprihanto, GM
Alat Berat Wijil Sujadmiko, dan PMO Ekspor Ridi
Djajakusuma di Auditorium Direktorat Pindad
Bandung.
Pimpinan rombongan, Sinyo Harry Sarundajang
menyampaikan maksud kunjungan merupakan
bagian kegiatan Lintas Nusantara dan berharap
informasi yang diterima dapat mendukung upaya
pemasaran industri pertahanan di negara tempat
calon Dubes LBBP, Konsul Jenderal dan Konsul RI
bertugas.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan
Lintas Nusantara bagi para calon Dubes LBBP RI,
Konsul Jenderal serta Konsul RI untuk mengenal
lebih mendalam industri strategis Indonesia yang
potensial menjadi mitra kerja sama bagi industri
sejenis di negara sahabat.
Kegiatan
Lintas
Nusantara
bertujuan
mempelajari, mengumpulkan informasi sebanyak
mungkin dari industri strategis, termasuk Pindad
yang bersifat ekonomi keuangan. Informasi
yang diterima para peserta diharapkan dapat
mendorong promosi dan kerja sama industri
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strategis di wilayah kerjanya masing-masing.
Tugas kami yang utama tentunya meningkatkan
perekonomian bangsa dan negara,” ujar SInyo.
Sementara Agus Edy dalam sambutannya
menyampaikan rasa bangga dikunjungi wakil
Indonesia yang bertugas di berbagai negara dan
menyampaikan tugas serta fungsi Pindad sebagai
salah satu industri pertahanan dalam negeri.
“Pindad sebagai BUMN bidang industri
pertahanan dalam negeri bangga menerima
kunjungan dari calon Dubes LBBP, Konsul Jenderal
serta Konsul RI. Merupakan kewajiban kami
untuk menyampaikan produk-produk militer
dan juga mengenalkan produk industrial buatan
Pindad. Kami memiliki penugasan bagaimana
memaksimalkan industrialisasi khusususnya
produk hankam maupun industrial untuk
berkembang, kemampuan engineering menjadi
kekuatan kami,” ujar Agus Edy.
Konsul Jenderal selain mengelola urusan
dan perlindungan warga negara juga berperan
mendukung dubes memasarkan produk-produk
dari perusahan strategis dalam negeri.
Setelah paparan mengenai Pindad secara
menyeluruh, seluruh rombongan melaksanakan
plant tour ke fasilitas produksi untuk melihat
secara langsung proses produksi produk hankam
maupun industrial serta mencoba berbagai
senjata buatan Pindad.***

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Berita Foto

ESQ Eselon I

MoU dengan Jiwasraya

Values Based Leadership Program PT. Pindad (Persero) yang diikuti oleh para direksi dan pejabat strata satu
di Hotel Crowne Plaza, Bandung (19/1). Kegiatan ini mendatangkan seorang narasumber yang merupakan
trainer handal pendiri ESQ Leadership Center, Ary Ginanjar Agustian.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dalam program imbalan pasca kerja pegawai pindad oleh Dirut Pindad
Abraham Mose dan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim yang dilaksanakan di Kantor di Kantor Pusat Jiwasraya
di Jalan Juanda Raya, di Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, (27/12).

Natal Bersama

Silaturahmi dengan Panglima

Direktur Utama PT. Pindad, Abraham Mose didampingi Direktur Keuangan dan Kinerja, Direktur Bisnis
Industrial, serta Sekretaris Perusahaan memenuhi undangan Panglima TNI, Cilangkap, Jakarta TImur (4/1).
Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi dan meningkatkan kinerja kedua belah pihak.

Perayaan natal gabungan PT. Pindad (Perseo), PT INTI (Persero) dan PT LEN (Persero) di Hotel Crowne,
Bandung. Perayaan di hadiri oleh Direktur Utama Pindad, pejabat PT Inti dan PT Len serta para karyawan dari
tiga perusahaan. (28/1)

Kunjungan Ditjen Pothan

Training Awereness ISO

Direktur Teknologi dan Supply, Ade Bagja menerima kunjungan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
(Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI di Kantor Pindad, Bandung. Rombongan mengunjungi beberapa
fasilitas produksi yang ada di Pindad (14/1)

PT Pindad (Persero) berupaya meningkatkan sistem dan manajemen mutu dan lingkungan dengan melakukan
upgrading sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015
serta ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan menggelar training awereness di Auditorium Pindad,
Bandung (15/01)

Weapon Exhibition

Sertijab UPMK Turen dan Cakrabinagkit

Serah terima jabatan Ketua Unit Pelayanan Makan Karyawan (UPMK) Turen dan UPP Turen Cakra Binangkit
yang dilaksanakan di Kantor Ikatan Istri Karyawan Pindad (IIKP) (22/1)
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PT Pindad (Persero) memamerkan beragam produk persenjataan, produk amunisi dan kendaraan tempur.
Salah satunya adalah Panser Anoa 2 di pameran Weapon Exhibition di Museum Angkut, Malang yang digelar
sejak 15 Desember hingga 15 Januari 2018 (22/12).
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Seputar Pindad
Sinergi Pindad Dukung Pembinaan
Petembak TNI AD Juara AASAM & AARM
Kontingen petembak TNI AD kembali menjadi
juara umum pada lomba tembak internasional
Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM)
yang digelar pada 5-26 Mei 2017 di Australia
dan ASEAN Armies Riffle Meet (AARM) pada
14-23 November 2017 di Singapura. Pindad
memberikan apresiasi atas prestasi kontingen
petembak TNI AD dalam AASAM dan AARM pada
27 Desember 2017 di Soehanna Hall, Jakarta
yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan
Darat, Jenderal TNI Mulyono, para petinggi TNI
lainnya. Jajaran Direksi serta Komisaris Pindad.
Prestasi AASAM dan AARM dapat tercapai
berkat kombinasi: Sistem pembinaan TNI
AD yang unggul, Faktor insani: prajurit yang
sangat terlatih, dan Faktor produk: senjata dan
munisi yang handal. Tidak ada yang lahir dari
kebetulan, prestasi dicapai dengan kerja keras
dan semangat sinergi semua unsur.
Yang lebih membanggakan, petembak
Indonesia menjadi juara menggunakan produk
Pindad, buatan dalam negeri, yaitu SS2 V1 HB
dan Pistol G2 Elite (AASAM) serta SS2 V4 HB,
SS2 V2 dan munisinya (AARM).
Indonesia berhasil menjadi juara AASAM
selama 10 kali berturut-turut sejak tahun

Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang
pemenang yang akan diundi untuk edisi
bulan depan. Jawab dengan pertanyaan
- pertanyaan di bawah ini:
1. Di kota mana MoU perihal pengadaan
material komponen kereta beberapa
waktu lalu antara PT. Pindad dan PT.
INKA digelar?
A. Surabaya
B. Madiun
C. Jakarta
2. Apa Kepanjangan dari NDHI?
A. National Defense High Industry
B. National Device High Industry
C. National Distance High Industry
3. Kerjasama apa yang dijalin antara PT
Pindad (Persero) dengan PT. Jiwasraya
(Persero) beberapa waktu lalu, di
Jakarta?
A. Program Imbalan Pasca Kerja
B. Program Dana Pendidikan
C. Program Asuransi Kesehatan
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2008. Sedangkan AARM, Indonesia berhasil
menjuarai 12 dari 27 kali penyelenggaraan. Ini
membuktikan bahwa kualitas senjata buatan
dalam negeri mampu bersaing dengan buatan
negara-negara lain.
Kasad, Jenderal TNI Mulyono dalam
sambutannya mengapresiasi dukungan Pindad
terhadap petembak TNI AD dan menyebutkan
adanya ketertarikan negara lain terhadap
produk Pindad.
"Peran Pindad sangat besar dalam mendukung
kita semua dari mulai meriset munisinya,
keinginan para petembak terkait karakteristik
senjata, Pindad memberikan masukan dan
sebagainya sehingga petembak merasa nyaman
dengan senjata yang dipakai. Negara-negara lain
sudah mulai tertarik terhadap produk Pindad,
marketingnya kita semua, anda para petembak
AASAM dan AARM merupakan marketing yang
luar biasa," ujar Mulyono.
Direktur Utama Pindad, Abraham Mose saat
memberikan apresiasi mengucapkan selamat
kepada kontingen petembak TNI AD atas
prestasi membanggakan menjuarai AASAM dan
AARM 2017 menggunakan senjata organik dan
munisi buatan Pindad.

“Acara hari ini sengaja Pindad lakukan, selain
kita memberikan apresiasi tetapi yang paling
penting adalah mengucapkan terimakasih dan
rasa bangga kami terhadap apa yang diraih
oleh prajurit, yang lebih membanggakan karena
menggunakan produk Pindad, senjata maupun
munisinya,” ujar Abraham.
Abraham juga mengapresiasi sinergi yang

sudah terjain antara industri pertahanan dalam
negeri dengan TNI AD untuk menghasilkan
produk yang handal sesuai masukan dari para
petembak dan pimpinan TNI AD.
Sinergi Pindad dengan TNI, dari sejak
pembinaan menjadi kunci untuk menghasilkan
produk yang berkualitas dan meraih prestasi di
berbagai lomba tembak internasional.***

4. Siapa nama Panglima TNI yang
baru
menjabat
menggantikan
Jendral Gatot Nurmantyo?
A. Marsekal Hadi Tjahjanto
B. Laksamana Ade Supandi
C. TB Hassanudin
5. Hal-hal yang berkaitan dengan
penggunaan media sosial diatur
dalam
Undang-undang
nomor
berapa?
A. UU No. 19 Tahun 2016
B. UU No. 15 Tahun 2017
C. UU No. 18 Tahun 2008

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format Jawaban:
#NAMA #NPP #DIVISI #JAWABAN
Contoh: #VIA VALLEN #06492 #DIVJAT #A, B, A, B, C
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2. Satu nama dan NPP hanya
diperbolehkan mengirim 1 format
jawaban.
3. Kirim ke alamat e-mail ryan@
pindad.com atau SMS ke
082119506440 paling lambat
tanggal 20 Februari 2018
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.

S E L A M AT M E N C O B A !

PENGUMUMAN PEMENANG QUIZ EDISI DESEMBER 2017
Jawaban yang benar pada quiz edisi Desember adalah: A A B A B
Daftar Pemenang Quiz:
1. Dadan Djuhandi (NPP 02218) QA
2. Eko Triwiguna (NPP 078069) PAM dan Aset
3. Sri Sunarti (NPP 01053) Akunku
4. Itang Kartini (NPP 02344) HCPO
5. Abdul Hakim (NPP 05585) KK
Pemenang berhak mendapatkan Hadiah yang dapat diambil di Ryan Prasastyo,
Departemen Komunikasi Korporat, Sekretaris Perusahaan (ext. 2662).
Pemenang dari Divmu, Turen akan dikirim melalui jasa
pengiriman barang, dapat diambil di Minu Divmu.
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