Sarana Informasi & Komunikasi Perusahaan

SALAM HANGAT DIREKSI

Selamat kepada kontingen TNI AD yang
berhasil mempertahankan juara umum lomba
tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2017
di Singapura. Pindad dari industri pertahanan
dalam negeri berhasil membuktikan ternyata
dukungan senjata buatan dalam negeri
tidak mengecewakan, bahkan juara umum
menggunakan SS2 V4 HB, SS2 V2 serta amunisi
buatan Pindad. Kedepannya peningkatan
kualitas dan endurance yang menjadi
masukan penting dari tim petembak menjadi
untuk peningkatan Pindad.
Hasil yg diperoleh dari lomba tembak ini
menjadi bench mark bagaimana membuat
senjata yang bagus buat pasukan organik
maupun kompetisi. Hal ini memerlukan
keahlian, dedikasi dan kami berterimakasih
atas dukungan seluruh pimpinan TNI AD
serta tim petembak untuk memperbaiki
kualitas produk dan layananannya. Pindad
akan memberikan apresiasi sebagai bentuk
penghargaan atas prestasi luar biasa yang
diraih petembak TNI AD.
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Pindad
Terbitkan
MTN Dengan
Nilai
Maksimal
1 Triliun
Jakarta 20 November 2017 - PT Pindad
(Persero) menerbitkan Medium Term
Notes (MTN) dalam rangka pembiayaan
pengembangan bisnis perusahaan di sektor
produk Pertahanan dan Keamanan (Hankam)
serta produk Industrial. MTN yang diterbitkan
dengan PT Danareksa Capital sebagai arranger
memiliki nilai maksimal 1 triliun Rupiah dengan
tenor 3 tahun. Direktur Utama PT Pindad
(Persero), Abraham Mose mengatakan MTN
yang diterbitkan Pindad mendapat sambutan
hangat dan mendapatkan rating yang baik.
Ini merupakan suatu hal yang baru untuk
Pindad menerbitkan MTN, alhamdulilah
bisa dan hasilnya cukup baik dengan rating
single A minus. Mudah-mudahan performa
Pindad bisa kita pertahankan dan tingkatkan
karena target kita bisa lebih dari itu. Melihat
perkembangan Pindad kedepan kita punya
cita-cita banyak baik industri pertahanan
maupun bisnis industrial sehingga tentunya

kita butuh yang bisa mensupport pendanaan
untuk perkembangan Pindad kedepan.
Abraham menambahkan bahwa Pindad
akan bekerja keras untuk mencapai target
perusahaan. “Ini merupakan tantangan untuk
Kita agar berusaha dan kerja keras memenuhi
komitmen untuk mencapai target perusahaan.
Mudah-mudahan kerjasama ini akan bisa terus
berlanjut sehingga ada sesuatu yang bisa kita
bangun bersama, antara Danareksa Capital dan
Pindad,” lanjut Abraham.
Direktur Utama PT Danareksa Capital,
Uriep Budhi Prasetyo mengatakan MTN yang
diterbitkan Pindad merupakan yang terbesar
dengan nilai maksimum 1 Triliun.
“Ini hari yang bersejarah karena bagi
Danareksa Capital karena MTN ini merupakan
yang terbesar nilainya. Alhamdulillah prosesnya
cukup cepat dan lancar dengan nilai 1 Triliun
yang rencananya akan diterbitkan 4 seri.
Semoga dengan terbitnya MTN ini Pindad akan

lebih maju kedepan, menjadi kebanggaan
bangsa Indonesia,” ujar Uriep.
Penerbitan MTN tersebut digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dana perusahaan
yang saat ini sebagian berasal dari kredit
perbankan. Dana MTN akan digunakan untuk
penambahan modal kerja karena Pindad
memperoleh kontrak dari Kementerian
Pertahanan dan Mabes TNI berupa pesanan
Alutsista kendaraan tempur Anoa, Panser
Badak, Kendaraan Taktis Komodo, serta
berbagai jenis senjata dan munisi. Selain itu
Pindad juga memperoleh berbagai kontrak
produk industrial.
Produksi berbagai produk Hankam maupun
Industrial tersebut memerlukan modal kerja
yang cukup tinggi. Penerbitan MTN juga tidak
terlepas dari upaya mendukung program
pemerintah dalam percepatan pengembangan
industri pertahanan dan produk industrial
produksi dalam negeri. ***

Pindad Jalin
Kerjasama
dengan Alfanar
di Bidang
Manufaktur
Elektrik

P

T Pindad (Persero) melakukan kerjasama
strategis dengan perusahaan manufaktur
produk dan komponen elektrik asal Arab
Saudi, Alfanar Company di bidang komponen,
distribusi,
jaringan
serta
manufaktur
produk elektrik. Kerjasama ditandai dengan
penandatanganan nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU) antara
Pindad dengan Alfanar di Bandung, Jumat 10
November 2017.
Direktur Utama PT Pindad (Persero)
Abraham Mose mengatakan pendapatan lini
produksi Pindad terus mengalami kenaikan,
"Bisnis Industrial PT Pindad tahun kemarin bisa
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menyumbangkan 15 persen dari target kontrak,
tahun depan kami targetkan 20 persen hingga 25
persen," Kata Abraham.
Untuk tahap awal, kerja sama dengan
Alfanar dalam bentuk joint production dan joint
marketing. Produk yang diproduksi meliputi
MV metal enclosed switchgear, MV metal
clad switchgear, ring main unit, protection
systems, substation automation and distribution
automation systems, low voltage switchgears,
dan GIS gas insulated switchgear. adapun nilai
investasi untuk produksi manufaktur elektrik ini
mencapat 68 miliar rupiah.
"Kita akan cepat menuju ke joint venture
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karena kita marketnya cukup besar," katanya.
Abraham menambahkan potensi manufaktur
elektrik kelestrikan untuk lima tahun ke depan
diperkirakan mencapai 6,5 Triliun Rupiah.
"Kita ambil 20 hingga 30 persen dari pasar
itu untuk mendongkrak pendapatan dari
bisnis industrial, kita akan mulai dengan pasar
domestik, sehingga kalau sudah ada di Pindad
mau tidak mau harus beli dari dalam negeri,
fokus kami dengan PLN" ujarnya.
Lanjut Abraham, kedepan secara bertahap
Pindad akan menlihat perkembangan dan
kondisi pasar. Kerja sama bisnis kedua
pihak ini akan berkembang menjadi joint
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venture jika bisnis tersebut cukup baik dan
bisa mendongkrak pendapatan perusahaan.
"Alfanar, malah mereka inginnya melakukan
joint venture, tapi kita inginnya step by step
saja kita tidak mengambil resiko terlalu besar
dulu, kita joint production dulu, kita ukur
marketnya," ujarnya.
Vice Chairman Alfanar Company Sabah
Mohammed Almutlaq mengatakan kerja sama
dengan PT Pindad merupakan momen bisnis
yang sangat baik bagi Alfanar. Terlebih lagi
yang dikerjasamakan manufaktur elektrikal
yang menjadi produk andalan dari Alfanar
Company.
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PERISTIWA
Pindad Raih Penghargaan TOP IT
& TELCO 2017 Kategori Bisnis
Manufaktur

P

T Pindad (Persero) meraih juara kategori
TOP IT Implementation on Manufacture
Sector 2017 pada ajang penghargaan
TOP IT & TELCO 2017 yang diselenggarakan
oleh Majalah Itech bekerjasama dengan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) serta berbagai lembaga IT.
Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan
& Kinerja, Achmad Sudarto pada 31 Oktober
2017 di Balai Kartini, Jakarta. Penghargaan ini
menunjukan komitmen PT Pindad (Persero)
untuk senantiasa meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dan telekomunikasi (IT &
TELCO) di perusahaan.
Implementasi
teknologi
informasi
dan komunikasi yang kian meluas, telah
memberikan banyak manfaat yang juga
telah berimplikasi luas, terkait kinerja,
performance usaha, kualitas layanan yang
makin membaik dan dirasakan masyarakat
atau pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan
implementasi dan pemanfaatan IT & TELCO
di perusahaan, institusi kepemerintahan,
termasuk BUMN, BUMD dan lembaga lainnya,
mampu mendorong terciptanya pengelolaan

manajemen dan bisnis menjadi lebih esien,
efektif, profesional, dan berdaya saing tinggi.
TOP IT & TELCO 2017 adalah acara yang
diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan
penghargaan atas keberhasilan implementasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di
berbagai instansi pemerintah dan perusahaan.
Ketua Penyelengara TOP IT & TELCO 2017,
M. Lutfi Handayani dalam sambutannya
mengatakan ajang penghargaan yang memasuki
penyelenggaraan tahun ke-4 ini juga bertujuan
untuk mengikuti dan mendorong inovasi IT &
TELCO.
“Ajang penghargaan IT & TELCO di Indonesia
yang memasuki tahun ke-4 ini juga bertujuan
mendorong kalangan bisnis, institusi pemerintah,
BUMN dan lembaga lain, agar senantiasa
peka dalam menyikapi tren perkembangan
IT & TELCO dengan melakukan up dating
(pemutakhiran), bahkan bisa lebih kreatif dalam
mengembangkan inovasi dan solusi IT & TELCO
di setiap instansi untuk kemajuan perusahaan
atau instansi yang tentunya akan berdampak luas
bagi masyarakat, sekaligus bisa meningkatkan
daya saing pembangunan nasional,” ujar Lutfi.

Ajang penghargaan ini juga didukung oleh
beberapa asosiasi TI TELCO, seperti ASPEKTI
(Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika
Indonesia), IKTII (Ikatan Konsultan TI
Indonesia), ATSI (Asosiasi Penyelenggara
Telekomunikasi Seluruh Indonesia), ABDI
(Asosiasi Big Data Indonesia), serta lembaga
lainnya.
penilaian dan penentuan pemenang
dilakukan berdasarkan jawaban kuesioner dan

wawancara penjurian. keputusan penentuan
pemenang dilakukan secara obyektif dan
independen oleh Dewan Juri yang diketuai oleh
Ketua ASPEKTI, Laode M. Kamaluddin.***
"Penghargaan ini menunjukan komitmen
Pindad untuk meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dan telekomunikasi di
Perusahaan."

Profil Anak Perusahaan

Rumah Sakit Pindad
Berbenah Semakin Baik
Rumah Sakit Umum Pindad adalah Rumah
Sakit swasta yang berada di bawah naungan
PT Pindad (Persero) yang berlokasi di dekat
di daerah Kiaracondong Bandung yang padat
penduduk. Rumah Sakit yang dikelilingi banyak
pepohonan yang asri ini memiliki lingkungan
yang sejuk dan nyaman bagi pengunjung. RSU
Pindad terbuka untuk umum dan dikelola
secara profesional dalam menjawab kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
baik. RS ini mengedepankan keramahan di
semua level dalam melayani pengunjungnya dan
menerima dengan terbuka kritik serta masukan
untuk meningkatkan diri.
Tahun 2012-2017 RSU Pindad lebih
berkonsentrasi ke penguatan internal, berbenah
di level dasar meliputi: membuat perangkat
organisasi, memenuhi tuntutan pemerintah
menjaga mutu, kepuasan pelanggan dan lainlain. Kondisi saat ini RSU Pindad tergolong
RS kategori tipe D yang memiliki SDM cukup
memadai, sarana prasarana memenuhi,
prosedur, pedoman kebijakan Instruksi Kerja
cukup dan terus dievaluasi dengan kebutuhan
serta operasional yang sudah tidak terlalu
bergantung pada induk. Kinerja keuangan juga
menunjukan pertumbuhan dalam beberapa
tahun terakhir dengan kondisi kas yang sehat.
Rencana Pengembangan
Rencana pengembangan kedepan, RS yang
sudah berbadan hukum PT RS Pindad ini akan
menggabungkan Polyankes Turen ke RSU Pindad
Bandung dan membuat PPK 1 untuk bisa meraih
capitasi dari BPJS. Untuk RS Pindad Bandung
target selanjutnya akan meningkatkan kelas

2

EDISI # 18 November 2017

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

@pindad

PT Pindad - Persero

menjadi kelas C, sehingga targetnya Januari 2018
sudah beroperasi sebagai RS kelas C. RSU Pindad
Bandung dengan lokasi saat ini hanya dapat diakses
oleh 7 kelurahan di Kiara Condong, sehingga
rencana selanjutnya yaitu pindah ke lokasi yang
lebih strategis di tanah Pindad yang menghadap
jalan raya di Jl Soekarno Hatta yang sangat layak
untuk RS tipe C bahkan tipe B agar dapat diakses
lebih banyak orang.
Tantangan kedepan semakin ketat, tantangan
terbesar yaitu situasi eksternal yang berpengaruh
dominan,
RS
harus
cepat
beradaptasi
dengan perubahan tersebut dan hal tersebut
membutuhkan kondisi internal yang kompak dan
solid untuk menghadapinya bersama-sama.
Sertifikat Akreditasi Paripurna
RSU Pindad juga baru-baru ini mendapatkan
penilaian akreditasi level tertinggi yaitu Paripurna
yang diaudit oleh Komite Akreditasi Rumah
Sakit (KARS) yang ditugaskan pemerintah. Hasil
penilaian dan pengakuan yang sangat positif
ini menjadi momentum bagi RSU Pindad untuk
berbenah menjadi lebih baik lagi. “Ini menjadi hal
yang sangat positif bagi internal RS dan memotivasi
kita semua untuk semakin meningkatkan diri
kedepannya,” ujar Direktur RSU Pindad, dr. Lia.
RSU Pindad juga pernah mendapatkan
penghargaan berturut-turut dari Markplus Service
Excellent Award tahun 2014 dan 2015 untuk
kategori turning complain into WOW.
RSU Pindad akan senantiasa berupaya untuk
mencapai visi perusahaan, yaitu mandiri secara
organisasi dan finansial, meningkatkan eksternal,
dan meningkatkan kelas Rumah Sakit.***
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BERITA FOTO

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

FOCUS DISCUSSION GROUP
Direktur Teknik dan Pengembangan Pindad Ade Bagja mewakili Pindad menyampaikan paparan pada acara Focus Discussion Group Konsorsium Penguatan Kinerja Industri Pertahanan dan Keamanan, (27/11).

PT Pindad (Persero) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan di lapangan
Kantor Pusat Pindad Bandung (10/11).

KUNJUNGAN MEDCO

KUNJUNGAN INSAN MEDIA CIREBON
Sekretaris Perusahaan PT Pindad (Persero), Bayu A Fiantoro menerima kunjungan insan media Cirebon
beserta jajaran Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon di Auditorium Pindad Bandung pada (16/11)

Organisasi nirlaba Medco Foundation mengunjungi PT Pindad (Persero) (10/10). Kunjungan tersebut untuk mengenal berbagai produk dan teknologi karya anak bangsa.

PEMILIHAN KETUA KOPERASI

PELANTIKAN KETUA SP
Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose melantik ketua Serikat Perkerja (SP) Pindad terpilih
periode 2017 - 2020 Tedi Subagio di Aula Diklat Pindad (7/11).

Karyawan PT Pindad (Persero) menggunakan hak pilih pada pemilihan Ketua Koperasi Periode 2018 2021 (16/11).

AARM 2017

PERKENALKAN PRODUK

TNI AD keluar sebagai Juara Umum pada lomba tembak international Asian Armies Riffle Meet (AARM)
2017 dengan meraih 9 trofi, ini merupakan gelar juara ke - 12 dalam sejarah AARM. (22/11).
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Direktur Utama PT. Pindad (persero) Abraham Mose beserta jajaran anak perusahan ke Wakil Gubernur
DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta, (24/11). Kunjungan tersebut dalam rangka memperkenalkan produk
- produk yang telah berhasil di produksi Pindad.
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KABAR PINDAD
S u b scribe PT Pindad ( Pers e ro ) O f f i c i a l

Warung Nasi Mak Eyot

Sekitar Pindad

Warung nasi ini telah buka sejak 8 tahun
yang lalu, berlokasi di Jl. Kawaluyaan
raya, depan Samsat Bandung Tengah.
Warung ini didirikan oleh Ibu Eni atau
yang lebih dikenal dengan nama Mak
Eyot, nama yang berawal dari kondisi
warung yang sederhana dan reyot . Ciri
khas dari warung nasi ini adalah cara
masaknya yang menggunakan tungku,
tidak menggunakan kompor gas
sehingga masakan yang telah dibumbui
secara khusus beraroma wangi, gurih
dan matang menyeluruh. Per-harinya
warung ini bisa menghabiskan ikan
40 Kg ikan, ayam 20 Kg, serta kentang
untuk perkedel sebanyak 10 Kg dengan
omset kotor 2,5 juta per-hari.
Menu yang paling disukai para
pengunjung adalah Ikan, Ayam dan
Perkedel kentang yang disajikan dengan
nasi hangat yang juga dimasak dari
tungku. Kelebihan lain makan di warung
nasi Mak Eyot ini adalah keleluasaan
untuk menambah nasi, sambal, lalapan,

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang
pemenang yang akan diundi untuk edisi
bulan depan. Jawab dengan pertanyaan pertanyaan di bawah ini:
1. Berapa trofi yang berhasil diraih TNI AD
dalam ajang lomba tembak International
Asian Armies Riffle Meet (AARM) 2017?
A. 9 Trofi
B. 8 Trofi
C. 10 Trofi
2. PT. Pindad (Peresero) meraih
penghargaan pada ajang TOP IT dan TELCO
2017 untuk kategori?
A. Inovation on Manufacture
B. Implementation on Manufacture Sector
C. Best Technology Product
3. Apa nama akun resmi youtube pindad ?
A. PT. Pindad
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B. PT. Pindad (Persero) Official
C. PT. Pindad (Persero)
4. Berapakah nilai maksimal yang
diterbitkan melalui Medium Term Notes
(MTN) dalam rangka pengembangan
bisnis perusahaan di sektor produk
Pertahanan dan Keamanan serta bisnis
industrial?

A. 1,5 Triliun Rupiah
B. 1 Triliun Rupiah
C. 1.2 Triliun Rupiah

#NAMA #NPP #DIVISI
#JAWABAN
Contoh: #VIA VALLEN #06492
#DIVJAT #A, B, A, B, C
2. Satu nama dan NPP hanya diperbolehkan mengirim 1 format jawaban.

5. Tahun Berapa RSU Pindad
mendapatkan
penghargaan
berturut-turut dari Markplus Service
Excellent Award untuk kategori
turning complain into WOW?
A. 2013 - 2014
B. 2014 - 2015
C. 2015 - 2016

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

1. Kirimkan jawaban via e-mail atau
SMS dengan format
Jawaban:

3. Kirim ke alamat e-mail ryan@pindad.com atau SMS ke 082119506440
paling lambat tanggal 20 Desember
2017
4. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada edisi “Pindad Update”
berikutnya.
SELAMAT MENCOBA!

@pt_pindad
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karedok yang tidak dikenakan biaya
tambahan.
Ibu yang memiliki 5 Orang anak ini
mengungkap rahasia dari masakan
warungnya yang selalu penuh sesak
oleh pengunjung. Rahasia masakannya
tidak menggunakan kompor gas, tetapi
menggunakan tungku dengan kayu
bakar agar masakannya wangi dan tidak
pecah. Alhamdulillah hasil dari buka
warung nasi ini bisa untuk menghidupi
anak-anak dan keluarga sehari-hari”
Namun pengunjung harus siap
dengan kondisi warung yang diselimuti
bau asap tungku dan suasana yang agak
gerah. Hal tersebut menjadi sensasi
tersendiri untuk makan di warung nasi
Mak Eyot yang selalu dipenuhi oleh
pengunjung yang ingin merasakan
masakan khasnya. Anda harus coba
nikmatnya masakan tungku dengan
pedasnya sambal buatan Mak Eyot!
(Ryan)

PENGUMUMAN PEMENANG
QUIZ EDISI NOVEMBER 2017
Jawaban yang benar pada quiz edisi
sebelumnya adalah:

REDAKSI
Penasehat
Bayu A Fiantoro

ABBCB
Pemimpin Redaksi
Komarudin

Daftar Pemenang Quiz:
1. Aghnia, 77818, SESPER
2. Wawan, 01315, DIVJAT
3. Rizal Maulana Haris, 05496, DIVMU
4. Noorman Maury, 05378, DIVTCAP
5. Dimas Aryo, 05603, BISNIS HANKAM

Pemenang berhak mendapatkan Hadiah
yang dapat diambil di Ryan, 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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