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Salam Redaksi
Tidak terasa dua tahun sudah Pindad Update
yang berformat majalah dinding/wall newspaper
yang terbit bulanan mewarnai ruang baca segenap
karyawan Pindad.
Berbagai informasi dan berita foto yang
disampaikan menjadi sejarah yang tertuang dalam
helaian.
Telah banyak peristiwa yang dilalui selama dua
tahun terakhir, termasuk kemeriahan perayaan
hari jadi Pindad ke 35 yang berlangsung di bulan
April lalu yang disajikan dalam edisi majalah
khusus.
Pada edisi khusus tersebut, banyak tertuang
informasi yang menarik mengenai Kemeriahan
HUT Pindad ke-35 yang diikuti oleh para karyawan
Pindad. Terdapat juga berbagai rubrik yang
berhubungan dengan perusahaan dan beberapa
wawancara eksklusif dengan Direktur Utama
Pindad mengenai semangat Pindad untuk menjadi
100 besar industri pertahanan dunia.
Selain itu, diulas lebih detail produk-produk
terbaru dari berbagai divisi, mulai dari produk
unggulan hingga produk terbaru pindad.
Beberapa penghargaan serta apresiasi yang
diraih oleh Pindad merupakan kebanggaan
tersendiri bagi karyawan Pindad. Termasuk
penandatangan kerjasama dengan beberapa
negara dan perusahaan sebagai upaya untuk
menjalin ikatan kepercayaan.
Pindad Update akan kembali dengan perubahan
baru, semangat baru, dan inovasi baru dalam
menyampaikan berbagai informasi menarik dan
aktual di edisi selanjutnya bulan September
mendatang.
Kami segenap redaksi memohon maaf apabila
terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi
selama penerbitan Majalah Dinding Pindad Update.
Sampai jumpa di Majalah Pindad Update Edisi
Perdana! - (Red)

Dirut Pindad
Berikan Materi
Kepada Peserta PPRA
LVIII Tahun 2018

D

irektur Utama Pindad, Abraham Mose
menjadi narasumber, memberikan materi
yang disampaikan kepada 100 orang peserta
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
LVIII Tahun 2018 Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas) RI di Ruang Bhineka Tunggal Ika,
Lemhannas RI (3/7).
Peserta PPRA LVIII berasal dari TNI, Polri, Kejaksaan
Agung, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK), Partai Politik, Legislatif, Kopertis,
Pemprov, Ormas, dan peserta dari Negara Sahabat
yakni Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Fiji, Laos, dan
Pakistan.
Abraham menyampaikan materi peran Pindad
dalam pembangunan nasional khususnya di bidang
alutsista. Beliau memaparkan bagaimana upaya
Pindad saat ini dan di masa depan menyikapi
perkembangan teknologi, ancaman, tantangan dan
perkembangan lingkungan yang terjadi.
Pindad mempunyai Program strategis, serta
melakukan berbagai upaya penguasaan teknologi
pertahanan, pengembangan produk,
kemitraan
strategis, pengembangan kapasitas dan kapabilitas
bproduksi, serta sinergi dalam industry pertahanan
dengan BUMNIS klaster NDHI (National Defence &
High Technology Industry). (Ryan).
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Pindad Berikan
Apresiasi Ke
Kontingen
Petembak
AASAM
Sebesar
1,2 M

P

indad memberikan apresiasi sebesar
1,2 Miliar Rupiah kepada seluruh
kontingen petembak atas prestasi
gemilang mempertahankan juara lomba
tembak AASAM pada 4 Juni 2018 di Hotel Sari
Pan Pacific, Jakarta. Kontingen petembak TNI
AD kembali menjadi juara umum pada lomba
tembak internasional Australian Army Skill
at Arms Meeting (AASAM) yang digelar pada
23 April sampai 10 Mei 2018 di Puckapunyal
Military Range, Australia. Indonesia berhasil
menjadi juara AASAM selama 11 kali
berturut-turut sejak tahun 2008. Prestasi ini
membuktikan bahwa kualitas senjata buatan
dalam negeri mampu bersaing bahkan
mengungguli produk buatan negara-negara
lain.
Acara dihadiri oleh Kepala Staf TNI
Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono,
Deputi PISM Kementerian BUMN Fajar Harry
Sampurno, Dirjen Pothan Bondan Tiara,
Pejabat TNI, Direksi serta Komisaris Pindad.
Direktur Utama Pindad, Abraham
Mose dalam sambutannya mengapresiasi
prestasi gemilang kontingen AASAM dan
mengungkapkan kebanggaannya karena
menggunakan produk Pindad.
“Kami merasa bangga tentunya sebagai
bangsa Indonesia atas kemenangan yang
diraih Kontingen TINI AD pada AASAM 2018
dengan mengumpulkan 36 medali emas dan
rasa bangga kami khususnya dari Pindad
karena menggunakan produk Pindad, senjata
dan munisinya. Kami atas nama jajaran
Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan
pindad mengucapkan terimakasih kepada

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

kontingen AASAM yang sudah memenangkan
kejuaraan karena secara tidak langsung
Bapak-bapak sudah mempromosikan produk
Pindad secara internasional. Dampaknya
sangat terasa, setelah itu kami banyak
didatangi negara lain yang tertarik dengan
produk buatan Pindad,” ujar Abraham .
Abraham juga menyampaikan harapannya
kepada para petembak dan pimpinan TNI
untuk menyampaikan masukan mengenai
produk
Pindad
untuk
peningkatan
kedepannya.
“Tahun 2018 kita berharap kerja keras
seluruh karyawan untuk meningkatkan
prestasi sehingga pencapaian bisa melebihi
tahun 2017. Tentunya produk kami tidak luput
dari kekurangan, untuk itu kami memerlukan
kritik maupun saran dimana kekurangan kami
yang hasilnya akan bermanfaat bagi kami
untuk melakukan inovasi dan improvement
sehingga diharapkan kedepan Pindad akan
lebih besar dan mampu mendukung TNI kita
lebih baik lagi,” lanjut Abraham.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat ,Jenderal
TNI Mulyono mengucapkan terimakasih
kepada Pindad yang mengapresiasi kontingen
AASAM yang mengharumkan nama bangsa.
“Saya
selaku
KSAD
mengucapkan
terimakasih kepada Pindad yang telah
mengacarakan apresiasi terhadap prestasi
kontingen petembak TNI AD di AASAM
2018, sesuatu yang membanggakan bagi
bangsa dan negara. Anggota saya juga secara
tidak langsung sebagai marketing Pindad,
memperlihatkan kualitas produk buatan
dalam negeri,” ujar Molyono.

@pindad

PT Pindad - Persero

Sementara itu, ‘Best of the best
shooter AASAM 2018’, Letda Infanteri
Herlansyah mengapresiasi dukungan
Pimpinan TNI dan Pindad terutama
produk-produknya.
“Berkat dukungan Pindad baik
senjata,maupun amunisi alhamdulillah
tidak menemukan kendala yang
berarti selama persiapan sampai
perlombaan. Dalam kesempatan
ini kami mengucapkan terimakasih
kepada Bapak Kasad dan Dirut
Pindad bserta jajaran karena berkat
dukungannya kami kontingen AASAM
dapat mempertahankan predikat juara
umum AASAM 2018. Saat ini masih ada
beberapa senjata yang digunakan dari
luar untuk perlombaan, besar harapan
kami untuk tahun mendatang seluruh
kategori menembak menggunakan
produk Pindad, buatan dalam negeri,”
ujar Herlansyah.
Indonesia secara total meraih
juara umum lomba tembak AASAM
tahun 2018 setelah meraih 36 medali
emas, 18 perak, dan 13 perunggu di
berbagai materi lomba tembak yang
diperebutkan. AASAM merupakan
lomba tembak bergengsi antar
Angkatan Darat yang diikuti 18 negara
di wilayah Asia-Pasifik dan beberapa
negara dari Benua Amerika dan Eropa.
(Ryan)

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Peristiwa

Pindad Peringati
Nuzulul Quran 1439 H

P

indad memperingati Nuzulul Quran
1439 H pada 6 Juni 2018 di Graha
Pindad Bandung. Tema kali ini adalah
“Melalui Nuzulul Quran Mari Kita Tingkatkan
Semangat Berzakat Untuk Mewujudkan
Pindad Unggul”, menghadirkan narasumber
Ustadz Abdurahman Yuri atau yang lebih
dikenal AA Dade yang merupakan adik AA
Gym.
Acara dihadiri Direktur Keuangan &
Administrasi, Wildan Arief, pejabat eselon I,
karyawan, Ibu-ibu IIKP dan anak yatim dan
piatu.
Pada kesempatan yang sama juga
dilaksanakan buka bersama dan pemberian
santunan kepada 120 anak yatim piatu dari
Yayasan sekitar perusahaan yang diserahkan

oleh DIrektur Keuangan & Administrasi.
Wildan Arief dalam sambutannya
menyampaikan keutamaan Nuzulul Quran
dan berzakat kepada seluruh karyawan untuk
mewujudkan pindad Unggul.
“Menyambut Nuzulul Quran mudahmudahan Pindad semakin bertambah unggul
dan dapat berbagi lebih besar lagi kepada
masyarakat dan lingkungan,” ujar Wildan.
Dengan
berzakat
akan
semakin
memperbesar Rezeki dari AllAh SWT. Allah
senantiasa menolong seseorang ketika orang
tersebut suka menolong orang lain. Yang kita
cari adalah keridoan Allah SWT, begitupun
saat kita mengabdi pada perusahaan. Sumber
pertolongan Allah dan sumber kebahagian
adalah taat dan manfaat.

Menteri BUMN Melepas 206 Ribu
Peserta “Mudik Bareng BUMN 2018”

P

indad memberikan apresiasi sebesar
1,2 Miliar Rupiah kepada seluruh
kontingen petembak atas prestasi
gemilang mempertahankan juara lomba
tembak AASAM pada 4 Juni 2018 di Hotel Sari
Pan Pacific, Jakarta. Kontingen petembak TNI
AD kembali menjadi juara umum pada lomba
tembak internasional Australian Army Skill
at Arms Meeting (AASAM) yang digelar pada
23 April sampai 10 Mei 2018 di Puckapunyal
Military Range, Australia. Indonesia berhasil
menjadi juara AASAM selama 11 kali
berturut-turut sejak tahun 2008. Prestasi ini
membuktikan bahwa kualitas senjata buatan
dalam negeri mampu bersaing bahkan
mengungguli produk buatan negara-negara
lain.
Acara dihadiri oleh Kepala Staf TNI
Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono,
Deputi PISM Kementerian BUMN Fajar Harry
Sampurno, Dirjen Pothan Bondan Tiara,
Pejabat TNI, Direksi serta Komisaris Pindad.
Direktur Utama Pindad, Abraham
Mose dalam sambutannya mengapresiasi
prestasi gemilang kontingen AASAM dan
mengungkapkan kebanggaannya karena
menggunakan produk Pindad.
“Kami merasa bangga tentunya sebagai
bangsa Indonesia atas kemenangan yang
diraih Kontingen TINI AD pada AASAM 2018
dengan mengumpulkan 36 medali emas dan
rasa bangga kami khususnya dari Pindad
karena menggunakan produk Pindad, senjata
dan munisinya. Kami atas nama jajaran
Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan
pindad mengucapkan terimakasih kepada
kontingen AASAM yang sudah memenangkan
kejuaraan karena secara tidak langsung
Bapak-bapak sudah mempromosikan produk
Pindad secara internasional. Dampaknya
sangat terasa, setelah itu kami banyak
didatangi negara lain yang tertarik dengan
produk buatan Pindad,” ujar Abraham .
Abraham juga menyampaikan harapannya
kepada para petembak dan pimpinan TNI
untuk menyampaikan masukan mengenai
produk
Pindad
untuk
peningkatan
kedepannya.
“Tahun 2018 kita berharap kerja keras
seluruh karyawan untuk meningkatkan
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prestasi sehingga pencapaian bisa melebihi
tahun 2017. Tentunya produk kami tidak luput
dari kekurangan, untuk itu kami memerlukan
kritik maupun saran dimana kekurangan kami
yang hasilnya akan bermanfaat bagi kami
untuk melakukan inovasi dan improvement
sehingga diharapkan kedepan Pindad akan
lebih besar dan mampu mendukung TNI kita
lebih baik lagi,” lanjut Abraham.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal
TNI Mulyono mengucapkan terimakasih
kepada Pindad yang mengapresiasi kontingen
AASAM yang mengharumkan nama bangsa.
“Saya
selaku
KSAD
mengucapkan
terimakasih kepada Pindad yang telah
mengacarakan apresiasi terhadap prestasi
kontingen petembak TNI AD di AASAM
2018, sesuatu yang membanggakan bagi
bangsa dan negara. Anggota saya juga secara
tidak langsung sebagai marketing Pindad,
memperlihatkan kualitas produk buatan
dalam negeri,” ujar Molyono.
Sementara itu, ‘Best of the best shooter
AASAM 2018’, Letda Infanteri Herlansyah
mengapresiasi dukungan Pimpinan TNI dan
Pindad terutama produk-produknya.
“Berkat
dukungan
Pindad
baik
senjata,maupun
amunisi
alhamdulillah
tidak menemukan kendala yang berarti
selama persiapan sampai perlombaan.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan
terimakasih kepada Bapak Kasad dan
Dirut Pindad bserta jajaran karena berkat
dukungannya kami kontingen AASAM dapat
mempertahankan predikat juara umum
AASAM 2018. Saat ini masih ada beberapa
senjata yang digunakan dari luar untuk
perlombaan, besar harapan kami untuk tahun
mendatang seluruh kategori menembak
menggunakan produk Pindad, buatan dalam
negeri,” ujar Herlansyah.
Indonesia secara total meraih juara umum
lomba tembak AASAM tahun 2018 setelah
meraih 36 medali emas, 18 perak, dan 13
perunggu di berbagai materi lomba tembak
yang diperebutkan. AASAM merupakan
lomba tembak bergengsi antar Angkatan
Darat yang diikuti 18 negara di wilayah AsiaPasifik dan beberapa negara dari Benua
Amerika dan Eropa. (Ryan)
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Berita Foto

Pelepasan Mudik bareng BUMN

Pelepasan Mudik bareng BUMN

DIREKTUR TEKNOLOGI & PENGEMBANGAN, Dr. Ir. Ade Bagdja, M.M.E. melepas secara simbolis keberangkatan
pemudik dalam program "Mudik bareng BUMN 2018" di Kantor Pusat PT.Pindad (Persero), Bandung pada
senin pagi (11/6/18).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas secara simbolis keberangkatan pemudik
dalam program "Mudik bareng BUMN 2018" di Ancol, Jakarta pada sabtu pagi (9/6/18).

Shalat idul fitri 1439 H

Silaturahmi dengan Mitra PKBL

RIbuan Umat Muslim melaksanakan Shalat Idul Fitri 1439 H di lapangan PT Pindad
(Persero) Jumat (15/6/18). Shalat Idul Fitri sekaligus menjadi momen silatuhrahmi antar
umat muslim.

Sekretaris perusahaan PT Pindad (Persero) Tuning Rudyati bersilaturahmi dengan
sejumlah mitra yang terjalin melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN di
Auditorim Pindad, (30/6/2018).

Menjadi Narasumber

Penandatangan MoU

Direktur Utama PT.Pindad (persero), Abraham Mose menandatangani nota kesepahaman dengan deputy
president of Weichai Holding Group, Zhang Gengsheng di kantor pusat PT.Pindad Bandung, kamis (28/6/18).

Direktur Utama PT.Pindad PERSERO, Abraham Mose menjadi Narasumber, memberikan materi yang
disampaikan kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LVIII tahun 2018 lembaga
ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI di ruang Bhineka Tunggal Ika, Lemhannas. (3/7/18).

Rapat Progres Produksi

Kunjungan Kementerian PUPR

PT Pindad (persero) menerima kunjungan dari CPNS Kementrian PUPR dalam rangka studi banding. Acara
dibuka langsung Ws. manajer komunikasi korporat, Komarudin di Aula Diklat PT Pindad.(4/7/18).

3

EDISI # 24 Mei 2018

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

PT Pindad (Persero) mengadakan rapat progres produksi/penjualan yang dipimpin langsung oleh Direktur
Utama, Abraham Mose bertempat di ruang Auditorium PT Pindad (Persero) (25/06/2018.)
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Pemenang Quiz
Jawaban yang benar pada quiz
edisi Juni adalah:

B A A B A
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Daftar Pemenang Quiz:
1. Bambang Hermana 05983 Corsec
2. Enjen Tarsijan 058546 KK
3. Ridwan Yusuf 05922 KK
4. Rizka 06028 Renkinrus
5. Sari Kartini Renkinrus 05255

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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