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Sarana Informasi & Komunikasi Perusahaan

Salam Hangat Direksi

Pisah Sambut
Direktur Utama PT Pindad (Persero)

P

erubahan struktur maupun pemangku jabatan adalah hal yang
alami di dalam suatu organisasi. Di awal bulan Agustus,
Kementerian BUMN melakukan perubahan dalam struktur
organisasi di Pindad. Saya berharap perubahan ini tetap membuat kita
semua bersemangat bahkan lebih giat untuk meneruskan bahkan
meningkatkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh manajemen
sebelumnya.
Memasuki kuartal ketiga di tahun 2016, perusahaan menghadapi
beberapa tantangan. Saya percaya tantangan tersebut dapat kita atasi
bersama apabila didukung oleh komitmen penuh dari semua fungsi.
Dalam kegiatan bisnis, dinamika perusahaan dapat dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi
target kerja yang sudah kita tetapkan dan mengidentifikasi faktor-faktor
yang bisa kita kontrol dan melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh.
Saya memastikan bahwa kita tetap akan fokus pada produk-produk
alutsista yang menjadi kekuatan Pindad, di sisi lain produk industrial juga
harus kita kembangkan karena sudah menjadi tuntutan kondisi saat ini.
Produk industrial dapat ditumbuh-kembangkan secara efektif apabila
seluruh fungsi dapat mengimplementasikan pola korporasi. Pola
korporasi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan
secara maksimal dengan mengutamakan produktivitas. Penerapan pola
korporasi ini diharapkan secara perlahan-lahan mengubah pola pikir
karyawan menjadi lebih peduli terhadap efektivitas, antara lain
pengelolaan lembur, material, dan sebagainya. Saya berharap rekanrekan semua bahu membahu bersama manajemen untuk mewujudkan
hal ini.
Tidak sekedar berpikir positif tapi juga inovatif dalam menanggapi setiap
perubahan yang terjadi. Bersama mari membuat Pindad lebih baik.
Salam Hangat,

Abraham Mose

P

ada hari Senin, 8 Agustus 2016, dilaksanakan
acara pisah sambut Direktur Utama PT Pindad
(Persero). Bertempat di Graha Pindad, acara ini
dihadiri oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero)
Abraham Mose dan mantan Direktur Utama PT Pindad
(Persero) yang kini menjadi Direktur Utama PT Barata
Indonesia (Persero), Silmy Karim. Acara ini dihadiri pula
oleh jajaran Komisaris, jajaran Direksi, jajaran pimpinan,
dan karyawan PT Pindad (Persero).
Abraham Mose mengatakan bahwa ia berharap
kehadirannya akan memberikan manfaat bagi seluruh
lapisan PT Pindad (Persero). “Saya berharap kehadiran
saya di Pindad tidak menjadi kendala dan akan
memberikan banyak manfaat untuk para karyawan
Pindad sekalian,” tutur Abraham yang sebelumnya
menjabat Direktur Utama PT LEN Industri (Persero).
“Saya optimis Pindad bisa maju karena saya melihat
semangat dan kompetensi dari para karyawannya untuk
bisa menghasilkan produk unggul. Dari sisi organisasi,
saya sangat mendukung adanya regenerasi, namun kita
juga harus menghargai para senior yang telah terlebih
dahulu membangun dan membesarkan Pindad,”
tambahnya.
Sementara itu, Silmy Karim mengucapkan kalimat
perpisahannya kepada para karyawan PT Pindad yang
hadir. “Ketika saya datang, saya tahu suatu saat saya
akan pergi. Tapi bukan berarti harapan dan cita-cita saya
itu hilang dan saya yakin Pak Abraham sangat mumpuni
untuk melakukan itu. Sebagai manusia saya tidak luput
dari kesalahan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan,”
ujarnya. “Saya minta para karyawan untuk mendukung
Dirut baru sepenuh hati, karena kita sama-sama hadir

dengan niat yang baik. Keberhasilan-keberhasilan yang
akan didapatkan di masa depan adalah milik Pak
Abraham dan seluruh karyawan Pindad. Semoga Pindad
diberi berkah oleh Allah swt,” tutupnya.
Pada akhir acara, Abraham Mose menekankan
pentingnya rasa kebersamaan dan kerjasama yang
terjalin di seluruh lapisan PT Pindad (Persero). “Saat
bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Menteri
BUMN minggu lalu, banyak harapan dan keinginan
untuk PT Pindad, yang intinya mengharapkan peran PT
Pindad yang lebih untuk industri pertahanan Indonesia.
Mari kita bersama bergandeng tangan dan bahumembahu agar PT Pindad lebih jaya dan hebat,” ujar
Abraham.
Wakil Komisaris Utama, Mayjen TNI (Purn.) Ali Yusuf
Susanto mengatakan pergantian pimpinan merupakan
hal yang biasa dan berpesan untuk bekerja mengabdi
kepada bangsa. “Pergantian pimpinan merupakan hal
yang biasa terjadi, bekerjalah pada perusahaan untuk
mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan pada
seseorang. Manfaatkan Direksi yang sudah solid,
tingkatkan yang sudah baik dan perbaiki yang masih
kurang,” tutur Ali Yusuf.
Acara diakhiri dengan pemberian cindera mata, ucapan
perpisahan kepada Silmy Karim serta ucapan selamat
kepada Direktur Utama yang baru Abraham Mose.
Bekerjalah pada perusahaan untuk mengabdi
kepada bangsa dan negara, bukan pada
seseorang. Manfaatkan Direksi yang sudah solid,
tingkatkan yang sudah baik dan perbaiki yang
masih kurang,”

“

- Wakil Komisaris Utama, Ali Yusuf Sutanto -

Profil Direktur Utama, Abraham Mose

A

braham Mose lahir di Gorontalo, 27 Juli 1961.
Setelah lulus dari Teknik Elektro di
Universitas Hasanuddin Makassar, Abraham
melanjutkan studi program Magister Manajemen di
Universitas Padjajaran. Saat ini beliau juga sedang
melanjutkan studi doktoral di Universitas
Padjajaran.
Pengangkatan Abraham Mose menjadi Direktur
Utama PT Pindad (Persero) berdasarkan SK169/MBU/08/2016. Pelantikan dilakukan langsung
oleh Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno,
di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta pada tanggal
4 Agustus 2016.
Sebelum resmi menjadi Dirut Pindad, Bapak dua
orang anak ini menjalani fit and proper test sampai
dengan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang
diketuai langsung oleh Presiden Jokowi.
Sebelum menjadi Dirut Pindad, Abraham menjabat
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sebagai Dirut PT LEN Industri (Persero), perusahaan
bidang sistem informasi, teknologi persinyalan dan
sistem elektronika sejak tahun 2012 - 2016.
Pada 2000 – 2002 beliau menjabat sebagai Kepala
Grup Bisnis Signaling KA Divisi Elektronika
Transportasi LEN, kemudian Tahun 2002–2007
menjadi Kepala Unit Bisnis Transportasi LEN.
Periode 2007 – 2012 beliau menjabat sebagai
Direktur Pemasaran LEN.
Di bawah kepemimpinan Abraham Mose, LEN
sudah membuat beberapa program yang sudah
terealisasikan seperti pembuatan alat pembaca KTP
Elektronik, pembangunan lintasan untuk monorel di
Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan
pembangunan Len Technopark di Subang.
Di sela-sela kesibukannya, Abraham yang gemar
menyantap masakan tradisional ini selalu
menyempatkan waktunya untuk melakukan
hobinya bersepeda.

PT Pindad - Persero

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

Pindad Meriahkan Habibie Festival 2016

S

ebagai industri pertahanan yang mengedepankan
teknologi dalam inovasi produk, Pindad
berpartisipasi dalam acara “Habibie Festival 2016”
yang dilaksanakan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta
pada 11 - 14 Agustus 2016. Acara diselenggarakan dalam
rangka memperingati 80 tahun dedikasi dan komitmen B.
J. Habibie terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
Indonesia.
Ilham Habibie membuka secara resmi kegiatan yang terdiri
dari pameran dan seminar teknologi dengan dihadiri
langsung oleh Presiden ketiga RI, Bapak B. J. Habibie,
Direktur Utama Pindad Abraham Mose, para tokoh
penting di industri sarat teknologi, serta beberapa tamu
undangan.
Ilham Habibie sebagai founder Berkarya!Indonesia
mengatakan bahwa pembudayaan dan pemahaman
teknologi maju dan tepat guna adalah kunci masa depan
bangsa yang lebih cerah. ”Tujuan utama dari Habibie
Festival adalah untuk menunjukkan kontribusi Habibie
dalam berbagai bidang," tutur Ilham dalam sambutannya.
IPTEK dan inovasi merupakan fokus utama dari festival ini.
Karenanya, Habibie Festival 2016 diharapkan dapat
menginformasikan kepada publik tentang perkembangan
terakhir dalam bidang IPTEK di Indonesia, baik yang
dilakukan oleh organisasi, pemerintah, institusi, korporasi,
maupun oleh masyarakat yang berdampak bagi masa
depan Indonesia. "Peningkatan produktivitas hanya bisa
diraih dan dimiliki jika sumber daya manusia terbarukan.

Merdeka, bebas, tapi berbudaya. Memiliki kualitas iman
dan takwa yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi. Bersinergi positif dan bisa menghasilkan karyakarya nyata," ujar B.J. Habibie ketika ditemui seusai gala
opening ‘Habibie Festival 2016’. Harapan Habibie ini
diwujudkan oleh Berkarya!Indonesia, sebuah gerakan
yang mendukung peningkatan kreativitas, produktivitas,
dan nilai tambah bangsa melalui pembudayaan teknologi
dan inovasi.
Suatu kehormatan bagi Pindad sesaat setelah gala opening
usai, B. J. Habibie beserta rombongan berkesempatan
mengunjungi booth Pindad dan melihat berbagai produk
yang dipamerkan.
Pindad yang tergabung dalam cluster Industri Strategis
pada ‘Habibie Festival 2016’ menampilkan berbagai
produk senjata unggulan antara lain Senapan SS1-V1, SS1
R5+SPG, SS2-V1, SS2-V2, SS2-V4 HB, SS2-V5 beserta
silencer, SS2-V7, Pistol G2 Combat dan Elite, Sniper SPR-2,
maket munisi berbagai kaliber, dan senjata terbaru, antara
lain Pistol G2 Premium, PM3, SS3 dan SPR 3. Tak hanya itu,
panser anoa varian APC pun turut dipamerkan di pelataran
halaman utama Museum Nasional Indonesia. Berbagai
kiprah kepemimpinan B. J. Habibie sebagai Direktur Utama
Pindad periode 1983 – 1998 turut dihadirkan lewat
berbagai foto yang dipajang disetiap sudut booth pameran
Pindad. Antusiasme kunjungan publik terhadap kegiatan
ini tercatat sebagai kunjungan terbanyak dalam sejarah
Museum Nasional Indonesia.

B. J. Habibie menuliskan harapannya bagi Pindad di masa
depan didalam bingkai foto beliau saat menjabat sebagai
Direktur Utama Pindad.

“Semoga Pindad selalu di garis depan,
mengembangkan dan menerapkan teknologi
terkini membangun industri pertahanan”

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016

M

Eskavator buatan anak negeri, Pindad Excava 200 sedang unjuk gigi di depan
pengunjung Hakteknas 2016

Penandatanganan MoU tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan
Transportasi Massal Metro Kapsul Sebagai Hasil Inovasi Strategis dalam Negeri
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enteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Puan Maharani dan
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Mohammad Nasir membuka acara
puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
2016 di Stadion Manahan Surakarta pada
Rabu 10 Agustus 2016. Acara dihadiri oleh
Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, Menteri Dalam
Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Kesehatan
Nila Moeloek, Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa
Tengah Heru Sudjatmoko, Walikota Surakarta
dan tamu yang terdiri dari berbagai institusi,
akademisi dan para undangan.
Puan menyampaikan bahwa untuk mencapai
kebangkitan teknologi nasional, haruslah
dimulai dari mutu Sumber Daya Manusia
Indonesia itu sendiri. “Mutu SDM dimulai dari
pembangunan karakter yang berintegritas,
berjiwa gotong royong, dan semangat
memajukan daerah,” ujarnya. Puan mewakili
Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan
tahun 2016 sebagai tahun inovasi Indonesia.
Dalam puncak Hakteknas 2016 juga
dilaksanakan penandatanganan berbagai
MoU kerjasama dan pemberian
penghargaan. PT Pindad (Persero) bersama
beberapa institusi melaksanakan
penandatanganan MoU tentang Sinergi
Pe n g e m b a n ga n d a n Pe m b e r d aya a n
Transportasi Massal Metro Kapsul Sebagai
Hasil Inovasi Strategis dalam Negeri dan
berpartisipasi dalam pameran inovasi

@pt_pindad

@pindad

Ritech/Ritech Expo 2016.
MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Penguatan Inovasi Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jumain
Appe,Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Kementerian Perindustrian I Gusti Putu
Suryawirawan, Direktur Jenderal
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
Prasetyo Boeditjahyono, Direktur Utama PT
Industri Kereta Api (Persero) R. Agus H.
Purnomo, Direktur Utama PT Pindad
(Persero) Abraham Mose, Direktur Utama PT
LEN Industri Zakky Gamal Yasin, Direktur
Utama PT Industri Telekomunikasi (Persero)
Tikno Sutisna, Direktur Utama PT Krakatau
Steel (Persero) Sukandar, dan Direktur Utama
PT Teknik Rekayasa Kereta Kapsul Hendro
Martono.
Produk yang ditampilkan oleh PT Pindad
(Persero) dalam pameran Ritech Expo 2016
adalah Panser Badak, Anoa Amphibious,
Pindad Excava 200, Pistol G2 Premium, SS3,
SS2 Subsonic, PM 3, SS2 V4 serta Mock up
Munisi berbagai kaliber dan Mock up Tank
Boat.
Booth Pindad ramai dikunjungi oleh
pengunjung yang tertarik untuk melihat
berbagai produk Alutsista, dan eskavator
buatan dalam negeri. Mereka bangga dengan
berbagai prestasi yang diraih senjata buatan
dalam negeri di berbagai event lomba tembak
internasional serta produk-produk Pindad
yang bisa bersaing dengan buatan negara lain.

PT Pindad - Persero

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71

D

irektur Utama PT Pindad (Persero)
Abraham Mose menjadi Inspektur
Upacara dalam Upacara Perayaan Hari
Kemerdekaan ke-71 RI pada tanggal 17 Agustus
2016. Upacara dilaksanakan di komplek PT Pindad
(Persero) Bandung dan dihadiri oleh jajaran
Direksi, pimpinan, serta karyawan PT Pindad
(Persero).
Tema HUT RI ke -71 adalah “Indonesia Kerja
Nyata“, yang dapat dimaknai Sebagai bentuk kerja
nyata yang berkesinambungan.
Abraham Mose dalam amanat upacara
mengatakan berbagai tuntutan dan tantangan
kedepan harus memacu Pindad menjadi lebih
baik lagi. “Dalam perkembangan dunia yang
semakin kompetitif, harus ada upaya lebih dari
waktu ke waktu. Berbagai tuntutan harus disikapi
sebagai tantangan kedepan untuk memacu kita
tumbuh dan berkembang. Diantaranya tuntutan
terhadap kualitas agar hasil produksi menjadi

lebih baik, harga jual dapat ditekan, serta
tuntutan agar proses produksi berjalan lebih
efisien,” tutur Abraham.
“Semua hal di atas menuntut kita harus
mengeluarkan kemampuan terbaik dan
menghasilkan produk unggul. Kerja keras, cerdas
s e r ta i k h l a s m u t l a k d i p e r l u ka n u nt u k
memperoleh keunggulan manusia dan produk,”
tambahnya.
Beliau juga mengingatkan mengenai budaya
perusahaan yang harus diterapkan dalam aktifitas
sehari-hari. “Budaya perusahaan yang selama
dua tahun ini kita canangkan JBUS, Jujur Belajar
Unggul dan Selamat pada Perayaan 71 Tahun
Indonesia Merdeka harus kita segarkan kembali
dalam aktfitas yang nyata dalam kehidupan kita
sehari hari. Hari ini menjadi tonggak untuk
menetapkan komitmen lagi bahwa kita memiliki
kemerdekaan untuk bertindak lugas, jujur serta
santun,” tutur Abraham.

Berita Foto

Delegasi Defence Services Command and Staff College (DSCSC) Sri Lanka
Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
mengunjungi PT Pindad (Persero) untuk mengenal lebih jauh Industri pertahanan
(SKK Migas) melaksanakan kunjungan ke PT Pindad (Persero) untuk melihat
Indonesia serta meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dan Srilanka
berbagai produk komersial seperti Crane dan Eskavator (05/08/2016)
khususnya kerjasama di bidang pertahanan (04/08/2016)

Direktur Utama, Abraham Mose dan Direktur Komersial, Widjajanto bersama Kadiv Hubungan Kelembagaan, Biben M. menyerahkan mock up Badak kepada
Menristek, M. Nasir, Menko PMK, Puan Maharani dan Menteri Kesehatan, Nila F B.J. Habibie pada saat pelaksanaan ‘Habibie Festival 2016’ di Museum Nasional
Moeloek saat mengunjungi booth Pindad di pameran Hakteknas(10/08/2016)
Indonesia(11/08/2016)

Peserta Pamen/Pama/PNS setingkat dari Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, Brigadir Jenderal (Brigjen) A.M. Putranto
dan TNI AU dalam pelaksanaan peningkatan keahlian inspektur kelaikan darat melaksanakan kunjungan singkat untuk mencoba secara langsung performa
militer di Pindad (1 1/08/2016)
senjata buatan Pindad, G2 Elite dan SS2 Subsonic (1 2/08/2016)

3

EDISI#3 • Agustus 2016

JB
Jujur - Belajar - Unggul - Selamat
US

@pt_pindad

@pindad

PT Pindad - Persero

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

Coffee Morning Divisi Senjata

S

etelah dilaksanakan di Divisi Kendaraan Khusus dan Alat Berat, Coffee
Morning kali ini dilaksanakan di Divisi Senjata pada 3 Agustus 2016.
Hal-hal yang dibahas secara santai antara jajaran manajemen dengan
karyawan diantaranya mengenai continous improvement mengenai
kualitas bekerja, kenaikan Harga jual produk, penghematan keuangan
perusahaan, pengembagan karir, kemungkinan pembiayaan untuk
perbaikan fasilitas, pendapatan, mesin, dan perbaikan lainnya.
Poin-poin lainnya yang dibahas dalam diskusi adalah:
• Fasilitas produksi dicat warna putih agar terang, bersih dan hemat energi
• Tunjangan prestasi akan diberikan dan dibagi, besarannya mau kecil atau
besar merupakan bagian dari penghargaan, tergantung dengan kinerja
karyawan.
• Pindad sedang berubah, yang bagus kinerjanya diberi apresiasi, jika yang
kurang bagus diberi pembinaan.
• Pindad secara tidak langsung merubah kinerja, ada motivasi dalam
bekerja sehingga bisa memantau karyawan sesuai dengan performance.
Sebagai bagian pembinaan, prestasi karyawan akan diberikan reward.
• Keputusan memecah divisi untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik.
• Belum terbentuk pola untuk pembinaan, jika perlu diberi arahan
bagaimana membinanya. Pembinaan harus dilakukan agar kinerja lebih
baik.
• Pindad memiliki potensi dan bisa masuk list 100 besar perusahaan
industri pertahanan dunia. Persaingan sangat sulit, banyak industri
pertahanan di seluruh dunia yang menjadi saingan.
• Penampilan fisik gedung akan terus dilaksanakan perbaikan.
• Kesehatan dan keselamatan kerja adalah prioritas utama.
• Kita harus memberikan nilai tambah, memberikan kontribusi dan kinerja
terbaik agar dapat dikenang dengan baik.

Karyawan dan karyawati Divisi Senjata mengajukan pertanyaan dan berdiskusi secara langsung dengan Direktur Utama beserta jajaran manajemen. Coffee Morning
merupakan sarana komunikasi antara Manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kualitas komunikasi agar lebih efektif dan mempererat hubungan.

TAHUKAH

ANDA
QUIZ
Tersedia Voucher Nonton Untuk 5
(Lima) orang Pemenang (masingmasing pemenang mendapatkan 2
tiket) yang akan diundi untuk edisi
bulan depan. Jawab dengan benar
pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini :
1. Di industri strategis manakah
Abraham Mose menjabat
sebelum menjadi Direktur
Utama di PT. Pindad?
A. PT. DI
B. PT. LEN
C. PT. PAL
2. S i a p a k a h f o u n d e r B e r karya!Indonesia?
A. B.J Habibie
B. Rudi Habibie
C. Ilham Habibie
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perusahaan dengan nama Pindad Commercial
Explosive (PCX)
 PT CMPI (Cakra Mandiri Pratama Indonesia)
berganti nama menjadi Pindad Enjiniring
 B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Direktur
Utama Pindad pada tahun 1983 - 1998

3. MoU apa yang ditandatangani
TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
o l e h P T. P i n d a d d a l a m
HAKTEKNAS 2016?
A. Sinergi Pengembangan dan 1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format
Pemberdayaan Transportasi
Jawaban:
Massal Metro Kapsul
#NAMA #NPP #DIVISI
B. Sinergi Alat Komunikasi
#JAWABAN
Kendaraan Tempur
Contoh: #ISYANA #06492
C. Sinergi Jangka Panjang
#DIVJAT #A,B,A,B,C
dalam Bidang Integrasi
Sistem Elektronik
2. Satu nama dan NPP hanya
diperbolehkan mengi-rimkan 1
4. Senjata apa yang dicoba oleh
format jawaban.
Pa n g ko st ra d B r i g j e n A . M
Putranto saat mencoba
p e r fo r m a s e n j ata b u ata n 3. K i r i m ke a l a m a t e - m a i l
ryan@pindad.com atau SMS ke
Pindad?
087823319081 paling lambat
A. G2 Premium dan SS3
tanggal 20 September 2016.
B. G2 Elite dan SS2 Subsonic
C. G2 Combat dan SS2 V4
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi 'Pindad
5. A p a te m a H U T Re p u b l i k
Update' berikutnya.
Indonesia ke-71?
A. Indonesia Kerja Nyata
SELAMAT MENCOBA!
B. Tingkatkan Efisiensi dan
Efektivitas Pembangunan
C. Hadapi Persaingan Dunia
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 Divisi Handakkom berubah menjadi anak
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pertama buatan dalam negeri dengan kapasitas
20 ton.
 Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham
Mose sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Utama PT LEN Industri (Persero)
 Silmy Karim sekarang menjabat sebagai
Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero)

PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI JULI 2016
Jawaban yang benar pada Quiz
edisi sebelumnya adalah CABAC,
Total peserta 33 orang.
Daftar Pemenang Quiz:
1. Handrian, 05397, Bangprod
2. Eko, 05919, Div. KK
3. Ape F, 05524, Alat Berat
4. Upit Wahyu, 05385, Divjat
5. Fandi Achmadi, 05371, Divjat
6. Sularno, 01750, Divjat
7. Iyan, 05382, Bangnis
8. Agus, 02060, Divjat
9. Ogy, 05227, KU
10. Cepy Oscar, 023742, Alat Berat
Hadiah dapat diambil di Ryan (Dep.
Komunikasi Korporat), ext 2445.
Untuk Pemenang dari Turen akan
dikirim.

@pindad
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PENGUMUMAN
Tersedia Voucher Nonton untuk
Kontributor yang tulisannya dimuat
dalam Pindad Update edisi berikutnya.
(2 tiket nonton untuk masing-masing
kontributor). Format tulisan 1-2 halaman
A4 mengenai hal-hal di sekitar Pindad
disertai foto. Kirim tulisan anda ke
ryan@pindad.com
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