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Direktur Utama
PT. Pindad (Persero)

ABRAHAM MOSE

Edisi 21 # Februari 2018

Sarana Informasi dan Komunikasi Perusahaan

Menteri Pertahanan Ryamizard 
Ryacudu memberikan arahan terkait 
konsolidasi BUMN cluster NDHI dalam 
rangka menunjang kemandirian industri 
pertahanan pada sesi kedua Rapat 
Koordinasi NDHI yang diselenggarakan di 
Hotel Inaya Nusa Dua, Bali (9/2). 

Kementerian Pertahanan mendukung 
sepenuhnya sinergi NDHI dan cluster 
BUMN lainnya sepanjang memberikan 
kontribusi positif terhadap kemajuan 
industri pertahanan serta memberikan 
visi baru.

Menteri Pertahanan berharap hasil 
Rakor yang diikuti 6 BUMN anggota 
cluster NDHI ini memberikan input yang 
optimal dalam mewujudkan kemandiriian 
industri pertahanan.

“Semoga rakor ini dapat memberikan 
solusi dan sumbangsih yang besar 

untuk mewujudkan industri pertahanan 
yang mandiri dan berdaya saing,” ujar 
Ryamizard.

Menteri Pertahanan memberikan 
arahan kepada BUMN cluster NDHI 
untuk menunjang kemandirian industri 
pertahanan dalam negeri.

“Sinergi NDHI diperlukan untuk 
menjawab perkembangan teknologi dan 
menentukan eksistensi, mampu berkiprah 
di dunia intenasional, pertumbuhan 
dan kemandirian ekonomi dalam negeri 
yang sejalan dengan visi nawacita 
presiden RI, menunjang penguatan 
ketahanan dan pertahanan nasional di 
dalam menegakkan kedaulatan negara, 
mengurangi potensi ancaman embargo 
dan hambatan transportasi serta 
pengembangan SDM,” lanjut Ryamizard.

Deputi PISM Kementerian BUMN, 

Menteri 
Pertahanan 
Dukung NDHI 
Wujudkan 
Industri
Pertahanan 
Yang Mandiri 
dan Berdaya 
Saing

Beri Arahan, Menteri BUMN Dorong 
Penguatan Sinergi Cluster NDHI

6 BUMN anggota cluster industri Pertahanan 
Strategis dan Teknologi Tinggi atau dikenal 
juga dengan NDHI (National Defence and 
Hightech Industries) melaksanakan Rapat 
Koordinasi (Rakor) dalam rangka konsolidasi 
industri strategis yang diselenggarakan di 
Hotel Inaya Nusa Dua, Bali (9/2). Acara dihadiri 
oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang 
memberikan arahan terhadap cluster NDHI 
pada masing-masing pertama. Peserta Rakor 
terdiri dari Direktur Utama, Direksi, Komisaris, 
Pokja, dan Sekretaris Perusahaan BUMN 
anggota cluster NDHI serta Kementerian BUMN, 
Kementerian Pertahanan, KKIP dan Bapenas.

Menteri BUMN dalam sambutannya 

mencermati peran industri pertahanan yang 
penting untuk mewujudkan kemandirian dalam 
negeri.

“Peran industri pertahanan khususnya 
BUMN dalam UU ditetapkan sebagai pemadu 
utama (lead integrator) berbagai matra sangat 
penting. Walaupun masih banyak hal yang perlu 
ditingkatkan, diperbaiki dan dikembangkan, 
peran BUMN dalam cluster NDHI dan National 
Shipbuilding and Heavy Industriees (NSHI) sudah 
semakin meningkat sebagai bagian mewujudkan 
kemandirian pertahanan keamanan Indonesia," 
ujar Rini. 

Menteri BUMN juga mengapresiasi secara 
khusus kepada BUMN cluster NDHI, salah 
satunya PT Pindad yang performa produknya 
meraih capaian khusus atau prestasi di dunia 
internasional.

“Secara khusus Saya ingin menyampaikan 
penghargaan kepada PT Pindad yang telah 
berhasil mengembangkan dan memasok 
berbagai Alpahankam khususnya SS2 dan 
amunisinya yang digunakan TNI memenangkan 
kompetisi menembak internasional AASAM dan 

AARM selama beberapa tahun terakhir,” lanjut 
Rini.

Selain sektor Hankam, NDHI juga dituntut 
untuk meningkatkan sumber pendapatan dari 
sektor komersil, sehingga porsi militer dan non 
militer lebih seimbang. BUMN kedepan akan 
terus dikembangkan semakin besar dan kuat. 
Rapat kerja NDHI ini menjadi momen penguatan 
komitmen kerja sama yang lebih besar untuk 
menciptakan peluang dan kemajuan Bersama.

Pada momen yang baik ini dilaksanakan 
penandatanganan nota kesepahaman antara 
ke 6 BUMN cluster NDHI tentang penguatan 
cluster NDHI dalam menunjang kemandirian 
industry pertahanan yang disaksikan oleh 
Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Deputi 
PISM, Fajar Harry Sampurno.

Di sela acara juga dilakukan penyerahan  
bantuan donasi dari BUMN cluster NDHI kepada 
LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) 
Provinsi Bali sebagai wujud kepedulian 
Corporate Social Responsibility NDHI, BUMN 
hadir untuk negeri.***

Fajar Harry Sampurno mewakili Menteri 
BUMN menyampaikan kepada Menhan 
peran BUMN dalam industri pertahanan 
berdasarkan UU yang ditetapkan. “BUMN 
cluster NDHI sebagai lead integrator 
masih harus terus dikembangkan dan 
dibantu berbagai pihak. Peran BUMN 
dalam cluster NDHI dan National 
Shipbuilding and Heavy Industries (NSHI) 
sudah semakin meningkat sebagai bagian 
mewujudkan kemandirian pertahanan 
keamanan Indonesia,” ujar Fajar.

Fajar Harry Sampurno juga 
menyampaikan bahwa seluruh 
perusahaan cluster NDHI sudah tidak 
ada lagi yang rugi,  labanya sebagian 
dikembalikan lagi untuk pengembangan 
produk yang baru demi kejayaan dan 
kemandirian industri pertahanan RI. 

Salam Hangat Direksi

Rakor NDHI

Dalam menentukan arah Pindad kedepan, kita semua 
berkumpul, jajaran direksi, masing-masing Direktorat, dan 
anak perusahaan dalam rapat kerja Pindad yang intinya adalah 
bagaimana hasil dari itu membawa pindad lebih maju kedepan.

Berdasarkan data dari SIPRI, sepuluh pelaku industri 
pertahanan terbesar di dunia saat ini, seperti Lockheed Martin. 
Boeing, Raytheon, BAE, General Dynamic dan Airbus dengan 
sales mereka ada yang mencapai 8,2 Millionn US dollar. Saat ini 
terdapat beberapa Industri pertahanan Asia yang masuk Top 100 
dunia, salah satu contohnya adalah yang berada pada urutan 
ke-100 yakni Pongsan yang secara kualitas tidak berbeda jauh 
dengan Pindad.  Itu adalah tantangan kita karena kita punya 
kemampuan SDM, teknologi, pengalaman tetapi kita masih jauh 
di bawah industri yang sejenis yang baru tumbuh dibanding kita 
yang sudah lebih dulu tumbuh.

Untuk mencapai target seperti itu, Pindad saat ini masih 
menemui kendala untuk bisa mencapai top 100. Hal Ini yang 
harus sama-sama kita jawab, ternyata kita belum ada di daftar top 
100 dari industri pertahanan besar dunia. Inilah yang harus kita 
pikirkan dan menjadi tujuan untuk Pindad untuk mencapainya. 

Peluang untuk pindad maju sangat besar karena masih ada 
alokasi yang belum mampu kita penuhi, tinggal bagaimana kita 
punya strategi untuk maju, bagaimana kita punya semangat, 
kemauan, dan bekerja keras untuk mencapainya.  Dunia 
perdagangan itu bisnis yang sudah sangat transparan saat ini, 
kesempatan untuk maju sangat terbuka.

Saat ini kita harus berstrategi supaya seluruh Direktorat maupun 
anak cucu perusahaan juga ikut mendorong supaya pertumbuhan 
Pindad juga akan lebih baik kedepanya. Kita harus memperkuat 
pemasaran dan dukungan stakeholder, kebijakan pemerintah 
juga harus mendukung agar betul- betul  bisa mencapai penetrasi 
pasar baru, baik dalam maupun luar negeri.

Kita berbicara Pindad in corporated Unggul, kita satu, saling 
membantu untuk mengangkat Pindad, begitu maksud dari 
konsilidasi. Kita berbicara sebagai suatu kesatuan Pindad, 
sehingga apa yang menjadi dari pencapaian anak itu adalah 
pencapaian dari Pindad. 

Kita merupakan bagian dari BUMN klaster NDHI,  dengan sinergi 
kita bisa melakukan efisiensi. Misalnya untuk beli plat mungkin 
bisa dari PT DI, PT PINDAD, PT PAL dan lain-lain bisa bantu, begitu 
juga dengan kabel begitu juga lain-lain. Komponen itu bisa satu 
sumber dan semuanya bisa pake, kurang lebih ide itu adalah 
salah satunya. Sehingga bagaimana menekan cost, menaikan 
pendapatan, menaikan profit.
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Peristiwa

Pergantian Direktur Keuangan & Administrasi PT Pindad (Persero)
Jakarta - Pada 21 Februari 2018 telah 

dilaksanakan penyerahan salinan Surat 
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan 
mengenai pemberhentian dan pengangkatan 
anggota Direksi PT Pindad (Persero) di Kantor 
Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan No. 
13 Jakarta Pusat.

Pergantian Direktur Keuangan & Administrasi 
PT Pindad (Persero) dilakukan melalui surat 
Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-50/
MBU/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan 
mengangkat Wildan Arief sebagai Direktur 
Keuangan & Administrasi dan memberhentikan 
Achmad Sudarto yang sebelumnya diangkat 
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN nomor : 
SK-87/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri 
diserahkan  oleh Deputi Bidang Pertambangan, 
Industri Strategis dan Media Kementerian 
BUMN, Fajar Harry Sampurno yang disaksikan 
oleh pejabat Kementerian BUMN serta Direktur 
Bisnis Produk Hankam PT Pindad (Persero), 

Widjajanto dan Wakil Komisaris Utama, 
Sumardi.

Sebelum menjadi anggota Direksi PT Pindad 
(Persero), Wildan Arief berkarir di PT Krakatau 
Steel (Persero) dan menjabat sebagai General 
Manager Corporate Finance. Pria kelahiran 
Malang ini menyelesaikan program studi S1 di 
Universitas Brawijaya dan melanjutkan program 
Magisternya di ITB Bandung.

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 
Achmad Sudarto selama bertugas memangku 
jabatan Direksi PT Pindad (Persero), semoga 
beliau sukses bertugas di tempat barunya. 
Anggota Direksi perusahaan yang baru 
diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam 
mendukung kemajuan perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi PT 
Pindad (Persero) pada 15 Februari 2018 
dalam rangka mempererat silaturahmi dan 
hubungan kerjasama. Rombongan berjumlah 
30 orang, dipimpin oleh Direktur Pelayanan 
BPJS Ketegakerjaan, Krishna Syarief beserta 
jajarannya yang terdiri dari Deputi Direktur 
Wilayah Jabar, Deputi Direktur Bidang Kebijakan 
Operasi Program, Kepala Kantor Cabang 
Bandung Suci, Asdep Wilayah Bidang Pelayanan, 
Asdep Kendali Mutu Operasi dan Investigasi 
Khusus beserta tim pelaksana dan media.

Direktur Keuangan & Administrasi, Achmad 
Sudarto menyampaikan keikutsertaan BPJS 
Ketenagakerjaan merupakan mitigasi resiko 
dalam melaksanakan tugas perusahaan.

“Tugas kita adalah memenuhi kebutuhan 
alutsista, terkait asuransi kita bicara mitigasi 
resiko, hidup itu penuh resiko apalagi teman-
teman, staf saya yang kerja dilapangan bekerja 
dengan mesin, resikonya akan menjadi lebih 
tinggi, oleh karena itu perlu diasuransikan 
melalui BPJS ketenagakerjaan,” ujar Achmad 
Sudarto.

Direktur Pelayanan BPJS Ketegakerjaan, 
Krishna Syarief menyampaikan maksud dan 

tujuan melaksanakan kunjungan  ke PT Pindad.
“Kami hadir berserta jajaran, siap melayani 

kebutuhan perserta dari PT Pindad, maksud 
dan tujuan ingin memperkenalkan BPJS 
ketenagakerjaan karena selama ini masyarakat 
dan peserta/pekerja belum banyak yang paham 
perbedaan serta manfaat BPJS kesehatan dan 
ketenagakerjaan. Pindad menyangkut faktor 
resiko yang cukup tinggi, kami ingin audience 
khususnya di lingkungan BUMN maupun 
nasional memahami tentang betapa pentingnya 
penerapan kesehatan dan keselamatan kerja,” 
ujar Krishna.

Krishna Syarief mengapresiasi penerapan 
K3 yang sudah diterapkan di Pindad dan bisa 
dijadikan rujukan bagi BUMN lainnya.

“Kami mengapresiasi Pindad yang sangat 
memperhatikan kesehatan dan keselamatan 
kerja khususnya di lingkungan perusahaan 
maupun kepada karyawannya. Kami melihat K3 
yang sudah dijalankan oleh Pindad bisa menjadi 
rujukan, barometer dan menjadi wawasan 
yang menyeluruh bagi lingkungan BUMN dan 
pekerja lainnya di seluruh Indonesia. Kami juga 
apresiasi kepada pindad yang patuh melakukan 
pembayaran terhadap BPJS ketenagakerjaan. 

Awareness menjadi sangat penting untuk 
kami sampaikan kepada publik, oleh karena 
itu kami hadir disini supaya publik tahu risk 
assessment dan K3 menjadi salah satu faktor 
yang diperhatikan khususnya di Pindad,” Lanjut 
Krishna.

Terkait dengan kesehatan dan keselamatan 
kerja, saat ini banyak sekali berita di media 
mengenai kecelakaan kerja yang tidak 
kita harapkan. Masih dalam rangka bulan 

K3  Nasional, semua pihak didorong untuk 
berpartisipasi aktif membudayakan K3 di 
Indonesia. Semua pihak harus turun tangan 
untuk bekerja sama agar budaya K3 benar-benar 
terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan 
masyarakat umum di seluruh tanah air.

Rombongan kemudian melihat fasilitas 
produksi Divisi Senjata dan Kendaraan Khusus, 
serta mencoba berbagai senjata di lapangan 
tembak Divisi Senjata.*** 

Kunjungi PT Pindad (Persero), BPJS 
Ketenagakerjaan Sosialisasikan Awareness K3

PT Pindad (Persero) menyelenggarakan acara 
psah sambut Direktur Produk Bisnis Industrial 
dari Bobby Sumardiat Atmosudirjo kepada 
Heru Puryanto di Kantor Pindad Bandung 
(30/1/2018). 

Acara dihadiri oleh Wakil Komisaris Utama 
Sumardi, Direktur Utama Abraham Mose, 
Jajaran Direksi, serta karyawan Pindad.

Pergantian Direksi berdasarkan surat 
Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Nomor: SK-29/
MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal 
pemberhentian dan pengangkatan anggota 
Direksi PT Pindad (Persero).

Direktur Utama PT Pindad dalam 
sambutannya mengatakan bawah pergantian 
direksi merupakan satu hal yang biasa di BUMN. 
“Pergantian Direksi sudah biasa dilakukan 
di BUMN, artinya Pindad sudah berhasil 
meluluskan satu direksi terbaik ke PT Barata,” 
ujarnya.

Abaraham mengungkapkan rasa terima kasih 
yang setinggi-tingginya atas dedikasi selama 
berkiprah di PT Pindad. “Atas nama Direksi, 

seluruh manajemen, dan karyawan, kami 
mengucapkan banyak terima kasih atas semua 
sumbang saran, sumbang tenaga, kerja smart 
kerja kerasnya Pak Bobby selama 3,5 tahun di 
Pindad,” lanjut Abraham.

Abaraham menambahkan selama kurun 
waktu terserbut sudah banyak prestasi yang 

sudah dihasilkan, banyak yang baik juga sudah 
dihasilkan, menurutnya hal-hal yang kurang 
baik agar dihilangkan dan hal-hal yang baik 
untuk diteruskan.

Wakil Komisaris Utama, Sumardi 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
Bapak Bobby atas pengabdiannya di PT Pindad, 

Pisah Sambut Direktur Produk Bisnis Industrial Pindad
menurutnya hal-hal yang telah diperbuat 
sudah sangat bagus.

“Saya mewakili dewan komisaris 
mengucapkan selamat kepada Pak Bobby yang 
mendapat tugas baru di PT Barata, terimakasih 
atas pengabdiannya di PT Pindad selama ini, 
mudah-mudah bisa lebih sukses lagi,” ungkap 
Sumardi.

Sementara itu, Bobby mengungkapkan rasa 
terima kasih kepada jajaran dewan direksi yang 
telah bekerja sama dan memberi pelajaran. 
Ia meyakini bahwa dalam bekerja haruslah 
memberikan yang terbaik untuk semua pihak.

“Dalam bekerja yakinilah bahwa filosofi dari 
bekerja memberikan yang terbaik, percayalah 
kalua kita punya prinsip dan pondasi yang 
kuat apa yang kita perbuat dimanapun kita 
berada, kita akan akan diterima di lingkungan 
manapun,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Bobby mengaku bahwa bagi 
dirinya PT Pindad adalah tempat yang paling 
nyaman, Banyak dinamika dan permasalahan 
yang diselesaikan tahap demi tahap.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada 
dewan direksi, banya memberi pelajaran bagi 
saya,” ujarnya.***
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Berita Foto

Guna merumuskan strategi perusahaan yang maksimal untuk tahun 2018, PT Pindad (Persero) 
menyelenggarakan Rapat Kerja Penjabaran RKAP Tahun 2018. Acara ini diselenggarakan di Inna Hotel Kuta, 
Bali pada tanggal 11-13 Februari 2018. Acara ini dihadiri oleh Jajaran Direksi dan para pejabat eselon I.

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengunjungi Pindad dalam rangka 
persiapan pameran HUT PPIPTEK , dimana Pindad akan berpartisipasi pada paeran wahana, dan inovasi karya 
anak bangsa. 

Diskusi panel dengan tema “Upaya Mengatasi Kesenjangan Kapabilitas Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian 
(MPP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)" di Markas Besar PBB (14/2). Kegiatan diskusi panel  diisi oleh 
sejumlah panelis yaitu Ms. AnneMarie van den Berg (Direktur Divisi Dukungan Logisitik PBB), Kolonel Aldrin 
Petrus Mongan (Wakil Komandan Pusat Pemeliharaan Perdamaian), dan Dr. Yayat Ruyat, wakil dari PT. PINDAD 
(Persero).

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose, didampingi jajaran direksi menyerahkan alat musik piano 
kepada siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda sebagai bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR)
di Kuta, Bali (13/2). 

Calon Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), Konsul Jenderal serta Konsul RI melaksanakan 
kunjungan kerja ke PT Pindad (Persero), (22/1). Rombongan dipimpin oleh calon Dubes RI untuk Flipina Sinyo 
Harry Sarundajang, diterima oleh GM KK Agus Edy Suprihanto, GM Alat Berat Wijil Sujadmiko, dan PMO 
Ekspor Ridi Djajakusuma di Auditorium Direktorat Pindad Bandung.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu sedang menerima penjelasan dari Direktur Bisnis Produk Hankam, 
Widjajanto mengenai 3 seri Senapan Penembak Runduk (SPR) buatan Pindad di Kementerian Pertahanan, 
Jakarta (14/2).

PT Pindad (Persero) menjalin sinergi BUMN dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang ditandai dengan 
penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Kantor perwakilan Pindad Jakarta (26/2). Penandatanganan 
MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose dan Direktur Utama PT BKI (Persero), 
Rudiyanto yang disaksikan oleh jajaran Direksi masing - masing perusahaan. 

Rakor Pindad Bali 2018

Kunjungan Kemenristek Dikti

Diskusi Panel

Menhan Tinjau SPR Pindad

Kunjungan Konsul JenderalPenyerahan CSR 

Penandatanganan MoU 

Menteri BUMN RI Rini Soemarno didampingi Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media 
Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno secara simbolis memberikan donasi dari BUMN Cluster NDHI 
kepada perwakilan LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia di Inna Kuta Hotel, Bali (9/2).

Pemberian Donasi
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Jawaban yang benar pada quiz edisi Desember adalah:  B  A  A  A  A
Daftar Pemenang Quiz:

1. 1. Putri Retno, 05612, KK
2. Ani Surtikaningsih, 01229, KU
3. Upi, 02181, Sesper
4. Enjen Tarsijan, 05846, KK
5. Irwin Budi, 01548, Renkinrus

emenang 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.

Contoh: #VIA VALLEN #06492 
#DIVJAT #A, B, A, B, C
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 Maret 2018

4. Pengumuman pemenang akan 
diumumkan pada edisi “Pindad 
Update” berikutnya. 

S E L A M A T  M E N C O B A !
1. Kirimkan jawaban via e-mail 
atau SMS dengan format Jawaban: 
#NAMA #NPP #DIVISI #JAWABAN 

Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang 
pemenang yang akan diundi untuk edisi 
bulan depan. Jawab dengan pertanyaan 
- pertanyaan di bawah ini:

1. Di negara mana tempat digelarnya 
pertemuan UN Special Committee for 
Peacekeeping Operations (C-34)?

A. Indonesia 
B. Amerika 
C. Jerman 

2. Siapakah Direktur Keuangan & 
Administrasi PT Pindad yang telah di 
angkat pada tanggal 21 Febuari 2018?

A. Fajar Harry Sampurno
B. Wildan Arief
C. Achmad Sudarto

3. Berapa BUMN yang mengikuti Rapat 
Kordinasi kedua pada tanggal 9 Febuari 
2018 yang merupakan anggota Cluster 
NDHI?

A. 5 BUMN
B. 8 BUMN
C. 6 BUMN

4.  Siapakah yang mendapat bantuan 
donasi dari BUMN cluster NDHI ?

A. LVRI (Legiun Veteran Republik 
Indonesia) 
B.  Panti Asuhan Provinsi Bali
C. Organisasi Pemuda Bali

5. Apakah yang di maksud dengan 
penerapan K3 di PT Pindad?

A. kesehatan dan keselamatan kerja
B. Keselamatan, kerja dan Kesehatan
C. Kerja, Keselamatan dan Kesehatan

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
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REDAKSI

Heru Puryanto lahir di Turen, 9 April 1971. Setelah 
menyelesaikan program S-1 di Georg-Simon-Ohm 
Jerman, Heru melanjutkan studi program Magister 
di STT Telkom (Telkom University). Sebelum menjadi 
Direksi, Heru menjabat sebagai VP Teknologi & 
Pengembangan di  PT Pindad (Persero).

Pengangkatan Heru menjadi Direktur Bisnis Produk 
Industrial berdasarkan SK-29/MBU/01/2018 tanggal 
22 Januari 2018.  Salinan Surat Keputusan Menteri 
diserahkan  oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Ke-
menterian BUMN, Hambra.

Pada 11-13 Februari 2018 lalu Pindad 
menggelar Rapat Koordinasi perusahaan di 
Grand Inna Kuta, Bali. Pulau Bali merupakan 
bagian dari kepulauan sunda kecil sepanjang 
153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km 
dari pulau jawa. Bali merupakan pulau yang 
terkenal akan keindahan alam, kuliner, seni, 
budaya dan masih banyak lagi. Berikut serba 
serbi mengenai Bali, 
destinasi wisata favorit 
baik turis dalam negeri 
maupun internasional.

Kuta adalah sebuah 
kecamatan di kabupaten 
Badung, Bali, yang memiliki 
luas 17,52 km. Wilayah ini 
memiliki berbagai tempat 
tujuan pariwisata yang 
terkenal hingga ke manca 
negara, yaitu pantai kuta, 
terutama bagi penggemar 
olahraga selancar, kawasan 
perbelanjaan, seni, budaya 
serta berbagai hiburan 
lainnya.

Pantai pandawa, 
letaknya tidak begitu jauh 
dari pantai kuta tepatnya yaitu di daerah kuta 
selatan Kabupaten Badung, Bali. Meskipun bali 
memiliki begitu banyaknya garis pantai, namun 
pantai pandawa memiliki keunikan tersendiri, 
banyak wisatawan yang menjuluki tempat 
ini sebagai pantai rahasia atau secret beach 
karena tempatnya terletak diantara dua tebing 
besar yang salah satu sisinya dipahat hingga 
membentuk lima patung pandawa dan dewi 
kunti. Selain tujuan wisata dan olah raga air, 
pantai ini juga dimanfaatkan untuk budidaya 

rumput laut karena kontur pantai yang landai 
dan ombak tidak sampai ke garis pantai.

Destinasi berikutnya yaitu pura uluwatu, 
memiliki status sebagai pura sad khayangan 
Jagat atau penyangga poros mata angin Pulau 
Bali. Lokasi pura terletak di atas sebuah bukit 
karang dengan ketinggian sekitar 97 meter di 
atas permukaan laut. Karena lokasi pura yang 

berada didatas tebing batu 
karang, maka pura ini diberi 
nama Uluwatu, yang dalam 
bahasa sansekerta berarti 
puncak batu karang. Lokasi 
berdirinya bangunan pura 
luhu Uluwatu, membuat 
wisatawan yang datang 
berkunjung, tidak hanya 
dapat menikmati suasana 
yang sakral dan religius, 
tetapi juga pemandangan 
yang indah serta unik.

Bali pun memiliki cara lain 
untuk menikmati keindahan 
alamnya dengan wisata 
di kapal pesiar Bounty 
Cruise. Bounty Cruise 
merupakan sebuah kapal 

pesiar mewah memiliki kapasitas penumpang 
maksimum 600 orang. Kapal ini adalah jenis 
kapal pesiar yang dapat memecah gelombang 
ombak dalam perjalanan. Kapal pesiar ini 
sudah memenuhi standar internasional dan 
serta pelayanan kelas ekesekutif dengan 3 
dek. Kapal ini berangkat dari pelabuhan Benoa 
menuju Pulau Nusa Lembongan.

Tak hanya menyuguhkan pemandangan 
yang indah dan bermacam olahraga air, pulau 
bali pun memanjakan para wisatawan dengan 

suguhan kulinernya. Dimulai dengan suguhan 
tradisionalnya, yaitu ayam betutu, betutu 
adalah hidangan lauk yang dimana bahan 
utamanya ialah ayam atau bebek disajikan 
secara utuh dan berisikan penuh bumbu 
didalamnya, kemudian dipanggang didalam 
api sekam. Betutu dikenal diseluruh kabupaten 
bali, salah satu produsen betutu ialah desa 
melinggih, kecamatan payangan kabupaten 
gianyar, dan menjadikan betutu menjadi 
makanan khas gianyar Bali.

Yang berikutnya adalah tempat makan 
favorit yang ada di bali, Nasi Bu Oki. Nasi Ayam 
Ibu Oki  ini adalah nasi campur Ayam yang di 
kreasi dengan cita rasa bumbu ala Bali, yang 
isinya terdiri dari Nasi Putih, sayur urap, ayam 
betutu, kacang dan sate lilit, dan sambal matah. 
Bumbu nasi ayam ibu oki ini memiliki cita rasa 
pedas.

Di  Jimbaran kita dapat menikmati dua 
keutamaan yang tersaji di pulau bali, tidak 
hanya kuliner tetapi kita juga pemandangan 
yang sangat indah. Jimbaran terkenal akan 
wisata kulinernya, yaitu ikan bakar Jimbaran. 
Wisata kuliner ini dimulai dari inisiatif 
perkampungan nelayan di Jimbaran yang 
menjual ikan hasil tangkapan mereka dalam 
bentuk ikan yang diasap menggunakan sabut 
kelapa, pengasapan membuat ikan menjadi 
matang sempurna.

Serba - Serbi Bali

Wildan Arief lahir di Malang, 4 Juni 1972. 
Wildan menyelesaikan program studi S1 di 
Universitas Brawijaya dan melanjutkan program 
Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi 
Bandung. Sebelum menjadi anggota Direksi PT 
Pindad (Persero), Wildan berkarir di PT Krakatau 
Steel (Persero) Tbk dan menjabat sebagai General 
Manager Corporate Finance.

Wildan Arief diangkat sebagai Direktur 
Keuangan & Administrasi PT Pindad (Persero) 
berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN 
Nomor: SK-50/MBU/02/2018 tanggal 21 
Februari 2018. Salinan Surat Keputusan Menteri 
diserahkan  oleh Deputi Bidang Pertambangan, 
Industri Strategis, dan Media Kementerian 
BUMN, Fajar Harry Sampurno.
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