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PT Pindad (Persero) menampilkan 
berbagai produknya dalam ajang 
Indonesia Internasional Defense 

Science Seminar (IIDS) yang dilaksanakan 
pada 12-13 Juli di Hotel Aston, Bogor. 
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard 
Ryacudu membuka secara resmi seminar 
ilmu pertahanan internasional pertama 
di Indonesia sekaligus menjadi keynote 
speaker.

Menhan mengatakan bahwa seminar 
ini penting dalam rangka membahas 
dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran 
baru terkait dengan dua topik besar yaitu 
tentang keamanan dan kesejahteraan 
dalam prekspektif ilmu pertahanan dan 
teknologi pertahanan.

“Saya memandang seminar ini 
adalah forum yang sangat penting untuk 
memperkuat komunikasi dan dialog 
yang produktif untuk mencari kesamaan 
pandangan didalam mengatasi tantangan 
dan ancaman bersama yang pada 
gilirannya dapat menggagu stabilitas dan 
keamanan di kawasan”, ujar Menhan.

Pada kesempatan kali ini atas nama Direksi 
pindad Kami mohon maaf jika selama ini ada hal-hal 
yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin.

Akan ada beberapa perbaikan fasilitas jaminan 
kesehatan, nantinya JPPK juga akan berlaku untuk 
karyawan pensiun. Kita juga sedang melakukan 
evaluasi untuk remunerasi yang baru.

Dengan hal-hal  yang bisa diberikan perusahaan 
tentunya merupakan kewajiban kita semua untuk 
bisa memberikan margin bagi perusahaan. Pola 
pertama yang akan diterapkan adalah efisiensi di 
segala lini. Target RKAP tahun ini 3,2T dan RKAO 3,9T, 
Kontrak  on hand baru 2,8T, dibutuhkan kerja keras 
agar dapat mencapai target Sehingga sesuai visi kita 
Pindad Incorporated unggul.

Kita harus tetap bersemangat untuk mencapai 
target kita tahun ini, masih banyak PR yang harus 
kita selesaikan, Saya yakin kita bisa mencapai tujuan 
target RKAP kita di tahun ini.

Arahan Asdep Kementerian BUMN Bidang PSIM
Asisten Deputi Kementerian BUMN Bidang 

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM), 
Yuni Suryanto menyampaikan arahannya pada acara 
rapat teknis persiapan pameran Bersama dan soft 
launching website BUMN kluster National Defence 
and Hightech Industry (NDHI)  yang terdiri dari PT 
DAHANA (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), 
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT 
Industri Nuklir Indonesia (Persero), PT Len Industri 
(Persero) dan PT Pindad (Persero).

Efisiensi dan efektivitas pameran yang 
dilakukan NDHI diharapkan dapat meningkat seiring 
dilakukannya evaluasi dari hasil pameran tersebut 
terhadap penjualan perusahaan. 

Media website NDHI dituntut optimal sebagai 
sarana publikasi praktis bersama yang akan 
dilaunching pada IBD Expo. Dengan adanya website, 
calon buyer potensial penasaran dengan berbagai 
produk kita sehingga memudahkan mereka untuk 
mengenal dan mengakses informasinya tanpa 
bertemu secara langsung. Hal ini akan berdampak 
pada efisiensi biaya perjalanan dinas dan pameran.

 

Produk yang ditampilkan antara lain 
senjata yang telah memenangkan lomba 
tembak internasional, SS2 V4. Senjata 
yang didesain untuk perang jarak dekat 
atau perang dalam kota, SS2 V5. Senjata 
terbaru, PM3. Pistol berbagai varian, 
G2 Combat, Elite, G2 Premium dan P3. 
Munisi berbagai kaliber, beserta mock 
up Badak, Komodo dan Anoa. Selain 
PT Pindad (Persero), peserta pameran 
lainnya adalah PT DI (Persero), PT Len 
(Persero), PT Inti (Persero), dan PT Sritex.

Tema IIDSS tahun ini adalah “New 
Thinking for Strategy Policy in the field of 
Security, Stability and Humanities Affairs 
in Region of Asia Pacific and Oceania”. 

IIDS dihadiri oleh peserta undangan 
dari 11 negara delegasi National Defense 
University (NDU), Atase Pertahanan, 
perwakilan dari Kedutaan Besar 
negara-negara di Jakarta, Kementerian 
Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, 
Lemhanas, Komisi 1 DPR, organisasi 
nasional dan internasional seperti 
European Union dan CSIS.***

Pindad Tampilkan Produknya di 
Seminar Internasional Ilmu 
Pertahanan, IIDS 2017

Salam Hangat Direksi
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PT Pindad (Persero) secara rutin terus 
proaktif mempromosikan produknya 
agar lebih dekat dengan pengguna, 

termasuk salah satunya dengan mengikuti 
pameran dua tahunan Indo Security 2017 
di Jakarta.

Hal itu dikatakan Direktur Bisnis 
Produk Hankam, Widjajanto saat hadir di 
Indo Security 2017 di Jakarta Convention 
Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (14/7

Widjajanto mengatakan produk 
Pindad secara terus dihadirkan dalam 
berbagai event baik nasional maupun 

international seperti di Abu Dhabi, Filipina, 
dan Turki.

“Forum hari ini adalah untuk 
kepolisian, kalau yang lebih luas kita tiap 
dua tahun ikut Indodefence,” ujarnya

Lebih lanjut Widjajanto mengatakan 
untuk pemasaran di dalam negeri selama 
ini Pindad sudah memiliki pasar tersendiri, 
adapun untuk pemasaran produk ke luar 
negeri memiliki tantangan yang sangat 
besar terutama ke daerah timur tengah. 

“Ini suatu tantangan, dulu di Timur 
Tengah kita tidak dikenal sama sekali, tapi 

Pindad Terus Proaktif 
Promosikan Produk
Unggulan

setelah tiga tahun terakhir ini, akhirnya 
lama-lama publik di Timur Tengah sudah 
mulai mengenal Pindad, terutama 
senjata SS2 dan sniper” kata Widjajanto.

Dalam gelaran Indo Security 2017 ini, 
Pindad terpilih sebagai The Best Stand 
Performance, penghargaan diterima 
oleh Manager Pemasaran dan Kerjasama 
Bisnis, Hardantono. Adapun penilaiannya 
meliputi performance desain, 
pengaturan flow dan service pengunjung 
serta performance dalam mendisplay 
produk secara keseluruhan.*** 



PT Pindad (Persero) menyelenggarakan 
acara Halal bi halal 1438 H pada 3 Juli 2017 
bertempat di Divisi Kendaraan Khusus yang 
dihadiri oleh jajaran Direksi, manajemen 
dan karyawan dari Unit/Divisi, maupun anak 
perusahaan. Selain halal bi halal, acara diisi 
dengan tausiyah oleh Ustadz Evie Effendie, 
pemberian apresiasi kepada karyawan yang 
memasuki masa purnabakti, mushafahah 
(bersalaman) antar karyawan, dan diakhiri 
dengan ramah tamah.

Direktur Utama, Abraham Mose dalam 
sambutannya mengatakan Halal bi Halal 
merupakan ajang bersilaturahmi saling 

PT Pindad (Persero) bekerjasama 
dengan PT Bhirawa Megah Wiratama dan 
Balai Besar Pengembangan Mekanisasi 
Pertanian (BBP MEKTAN) melaksanakan uji 
coba Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada 
19 Juli 2017 di Serpong, Tangerang. Alsintan 
yang diuji coba yaitu Traktor Multiguna 
dengan berbagai alat multifungsinya serta 
Mesin Rota Tanam. Alat-alat tersebut 
memiliki fungsi:

Traktor Multiguna
Alat ini memiliki fungsi sebagai loader 

untuk berbagai jenis material seperti 
tanah, batu, pasir atau puing bangunan 
dengan kapasitas yang cukup besar, sebagai 
ekskavator kecil yang dilengkapi fungsi 
drilling dan jack hammer untuk keperluan 
konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan 
fasilitas akses jalan pedesaan. Alat ini 
dilengkapi oleh Power Take Off (PTO) 
dan three point hitch serta bisa dipasang 
Rotavator dengan lebar 2.000 dan penanam 
biji Jagung (grand sider) atau Pembajak 
tanah, dipasang secara bergantian.

Rotatanam/Pengolah Tanah Amphibi
Alat ini memiliki fungsi mengolah tanah 

sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, 
dan gulma serta mencampur dengan tanah, 
sehingga akan meningkatkan kandungan 
bahan organik tanah. Alat ini juga dilengkapi 

memaafkan satu sama lain. “Hari ini kita 
bisa berkumpul, saling bertatap muka, saling 
maaf-memaafkan satu sama lain, karena ini 
menjadi ciri dari kita,” ujarnya.

Lebih lanjut Abraham mengharapkan agar 
di hari pertama kerja usai libur Lebaran, para 
pegawai lebih bersemangat bekerja, agar hal-
hal yang menjadi target tahun 2017 dapat 
tercapai.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang 
harus kita selesaikan, apakah itu target kinerja 
per divisi, direktorat, industri pertahanan, 
industrial, target investasi, target PMN dan 
masih banyak lagi, tentu dengan harapan 

dengan penyemprot decomposer.
Pengujian berjalan dengan lancar dan 

memuaskan, satu alat lagi yaitu Mesin 
Pemanen Multi (Multi Crop Combine 
Harvester) dijadwalkan menyusul 
pengujiannya. Mesin ini memiliki fungsi 
Memanen jagung dan padi sekaligus 
memasukan hasil panen kedalam karung. 
menggunakan roda krepyak (crawler) dari 
karet yang dapat digunakan untuk lahan agak 
basah maupun kering.

Pindad bersinergi dengan PT Bhirawa 
dan BBP MEKTAN Kementerian Pertanian 
untuk mengembangkan berbagai mesin 
ini. Pindad sebagai sole Manufactur untuk 
Alsintan dan Bhirawa sebagai sole distributor 
yang memperoleh lisensi dari  BBP MEKTAN 
Kementerian Pertanian.

Alsintan produksi dalam negeri tersebut 
nantinya akan diproduksi di PT Pindad 
(Persero). Presiden RI, Joko Widodo sempat 
meninjau langsung Alsintan tersebut pada 
Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 
(Penas KTNA) ke-15 yang digelar pada 6 – 11 
Mei 2017 lalu di Stadion Harapan Bangsa, 
Banda Aceh. Diharapkan dengan Alsintan 
yang diproduksi Pindad ini, kapasitas dan 
kualitas produksi pangan dalam negeri 
meningkat sehingga tidak bergantung pada 
negara lain.***

baru saya yakin nantinya kita bisa mencapai 
tujuan target RKAP kita di tahun 2017,” jelas 
Abraham.

Tak hanya itu, Abraham menyampaikan 
akan melakukan perbaikan-perbaikan 
terkait kesejahteraan pegawai diantaranya 
pemberian  jaminan kesehatan kepada 
pegawai yang telah pensiun. “Ke depan, 
tak hanya karyawan aktif, karyawan yang 
telah pensiun pun akan ditanggung oleh 
perusahaan,” ujarnya.

Selanjutnya, Abraham menyampaikan, 
saat ini Pindad tengah melakukan evaluasi 
terkait pemberian remunerisasi dengan 

melihat progress efisiensi, sehingga sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan.

“RKAP kita targetkan 3,2 triliun tahun ini, 
RKAO 3,9 triliun, kontrak sudah melebihi dari 
itu, yang On Hand 2,8 triliun,”ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan  
kerja sama semua elemen sehingga visi Pindad 
unggul bisa tercapai. “Atas nama direksi 
Pindad menyampaikan permohonan maaf 
kepada seluruh pegawai, jika selama ini ada 
hal hal yang kurang berkenan, semoga allah 
menerima amal ibadah kita, dan mengampuni 
segala dosa, Minal Aidzin Wal Faidzin, mohon 
maaf lahir bathin,” pungkasnya. 
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Masih dalam suasana Idul Fitri, 
Ikatan Isteri Karyawan Isteri (IIKP) 
menyelenggarakan acara halal bi halal 1438 
H  dengan tema “Indahnya Kebersamaan 
dan Persaudaraan Dalam Membuka 
Lembaran Baru di Bulan Syawal“ pada 13 
Juli 2017 bertempat di Graha Pindad yang 
di hadiri oleh karyawan/karyawati serta 
undangan.

Ketua IIKP, Ami Abraham Mose dalam 
sambutannya berharap IIKP dapat menjalin 
hubungan tali silaturahmi yang lebih 
erat dengan sesama anggota. “semoga 
kedepannya IIKP dapat selalu menjalin 
hubungan tali silaturahmi yang lebih erat”.

Sementara itu, Direktur Keuangan, 
Ahmad Sudarto selaku pembina Yayasan 
Cakra Pawestri, meminta, agar ibu-ibu IIKP 
dapat merangkul seluruh karyawan dan 
keluarganya untuk bisa hadir dalam acara-

acara yang diselenggarakan oleh Pindad, 
selain itu juga diharapkan agar para isteri 
untuk lebih memberikan semangat kepada 
para suami dalam bekerja.

Tausyiah yang disampaikan oleh Ustad 
Aam Amirudin, yang membahas fase 
kehidupan seorang manusia, dari alam 
ketiadaan, kemudian masuk kedalam 
rahim, lanjut ke alam fana dan masuk ke 
pintu kematian, diuraikan secara jelas satu 
persatu tiap fasenya dengan gaya bahasa 
yang mudah dimengerti serta diselingi oleh 
candaan tanpa mengurangi makna / isi 
ceramahnya.

Untuk memeriahkan acara, panitia 
menghadirkan hiburan dengan penampilan 
paduan suara ibu-ibu IIKP, selain itu juga 
panitia menyediakan doorprise menarik 
bagi undangan, acara diakhiri dengan ramah 
tamah.

Pindad Uji Alat 
Mesin Pertanian
Buatannya 

Halal bi Halal IIKP

Pindad Selenggarakan
Halal bi halal 1438 H

PERISTIWA
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BERITA FOTO

Donor Darah di Lingkungan Pindad

The Best Stand Performance

Halal bi Halal IIKP

Uji Coba Alsintan

PT Pindad (Persero) menerima kunjungan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang dip-
impin oleh Deputi Marketing Executive Vice President (EVP) PT Telkom Regional III Jabar, 
M. Khamdan dan diterima oleh Dirkeu Pindad, Achmad Sudarto, di Direktorat Pindad (5/7).

Direktur Keuangan, Achmad Sudarto membuka Halal Bi Halal anggota Igasar Pindad beser-
ta pejabat teras Pindad di Gd. Wisma Sadhana (12/7)

Pindad bekerjasama dengan PMI Kota Bandung menggelar donor darah di Aula LLC Pindad 
yang rutin digelar tiap 3 bulan sekali dan berhasil mengumpulkan 238 labu (12/7)

Penyerahan Bantuan dari dana DKM Al Fitrah untuk warga Bandung yang kurang mampu 
(22/6)

Pindad terpilih sebagai The Best Stand Performance dalam gelaran Indo Security 2017, 
penghargaan diterima oleh Manager Pemasaran dan Kerjasama Bisnis, Hardantono (14/7)

Ikatan Isteri Karyawan Pindad (IIKP) menyelenggarakan acara Halal bi Halal 1438 H, “In-
dahnya Kebersamaan dan Persaudaraan Dalam Membuka Lembaran Baru di Bulan Syawal“ 
bertempat di Graha Pindad (13/7)

Wakapolri meninjau secara langsung booth Pindad dalam pameran Indo Security 2017 di 
Jakarta Convention Center (JCC), Senayan , Jakarta Pusat (13/7).

Rototanam Amphibi merupakan alat yang memiliki fungsi mengolah tanah sekaligus 
mencacah sisa jerami padi, jagung dan gulma serta mencampur dengan tanah. Alat ini 
telah diuji coba bersama Traktor Multiguna beberapa waktu lalu (19/7) 

Kunjungan Wakapolri

Kunjungan PT Telkom

Halal Bi Halal IGASAR

Donor Darah di Lingkungan Pindad

PERISTIWA



12 permbicara internasional yang dibagi 
dalam empat bagian utama yakni Security, 
Stability, Human Security dan Human 
Welfare. Seminar diselenggarakan dengan 
tujuan untuk menggali pemikiran-pemikiran 
baru tentang keamanan dan kesejahteraan 
global guna meningkatkan bahan perkuliahan 
dan promosi Unhan pada forum internasional 
menuju Wold Class University.

IIDS menghadirkan pembicara 
professional di bidangnya baik nasional 

maupun internasional seperti Prof. Ron 
Matthews, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, 
M.Sc., M.A., Ph.D, Dr. Andi Widjajanto, 
S.Sos., M.Sc, Dr. Ir. Hananto Jurnio, M.Sc., Dr 
Marsetio, Prof. Bilveer Singh, Victor Sumsky,  
dan lain-lain.

Acara ini dihadiri oleh 11 Universitas 
Pertahanan di dunia, yaitu Australia Defense 
College, National Defense of India, Institute 
for Higher National Defense Study (Perancis), 
Korea National Defense University, U.S. 

Dr. Yayat Ruyat, M. Eng,  Staf Ahli bidang 
Human Capital PT Pindad (Persero) menjadi 
pembicara dalam ajang seminar internasional 
ilmu pertahanan, Indonesia International 
Defense Science Seminar (IIDS) yang 
dilaksanakan pada 12-13 Juli 2017 di Hotel 
Aston, Bogor.

Dengan tema “Escalation of Military 
Expenditure in Southeast Asia”, Yayat 
membawakan materi tentang “Tren Teknologi 
Industri Pertahanan di Indonesia dan Efeknya 
pada Stabilitas Regional”. Yayat memaparkan 
perkembangan dan aplikasi teknologi di 
industri pertahanan nasional beserta efeknya.

IIDSS merupakan seminar yang digelar oleh 
Unhan yang fokus pada ilmu pertahanan dan 
teknologi pertahanan, dengan menghadirkan 

National Defense University, Thailand 
National Defense College, Vietnam National 
University, Royal College of Defense 
(Inggris), Defense University College of 
Engineering of Ethiopia, Honduras Defense 
University, dan Qatar Defense University.  
Peserta lainnya termasuk lebih dari 500 
politisi, praktisi, pemangku kebijakan dan 
civitas akademika dari multi-disiplin baik 
dari Indonesia maupun luar negeri. 
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REDAKSI

Jawaban yang benar pada quiz 
edisi sebelumnya adalah

A B B B A

Daftar Pemenang Quiz:
1. Dimas Aryo, 05603, BI
2. Nur Kartika N, 06001, Akunku
3. Wawan Sopyan, 01315, Divjat
4. Vania Avviantari, 06055, HCPO 
5. Nia, 05505, KK

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 ba-
rang.

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

#NAMA #NPP #DIVISI
#JAWABAN 
Contoh: #NIKITA #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 Agustus 2017.

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

SELAMAT MENCOBA!

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

1. Siapakah Ketua Ikatan Isteri Kar-
yawan Pindad (IIKP)?
A. Ami Abraham Mose
B. Susi Pujiastuti
C. Rini Soemarno

2. Produk Alat Mesin Pertani-
an (Alsintan) apa saja yang diuji 
coba pada 19 Juli 2017 lalu?

A. Traktor Multiguna & Rototan-
am Amphibi
B. Traktor Multiguna 
C. Amphibi

3. Kapan acara Halal bi Halal PT 
Pindad di selenggarakan ?
A. 2 Juli 2017
B. 3 Juli 2017
C. 4 Juli 2017

2. Apa Tema yang di usung 
dalam acara seminar Indonesia 
International Defense Science 
Seminar (IIDS)?
A. Tren Teknologi Industri    
Pertahanan di Indonesia Beserta 
Efeknya
B. Tren Teknologi Industri 
Pertahanan di Indonesia
C. Escalation of Military Expenditure 
in Southeast Asia

5. Penghargaan apa yang diraih 
Pindad dalam acara pameran Indo 
Security 2017?
A. The Best Stand Performance
B. The Best Coorporate Communi-
cation
C. The Best of The Year

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:

Tren 
Teknologi Industri 

Pertahanan di
 Indonesia Beserta

Efeknya

Yayat Ruyat: 

SEMINAR

PENGUMUMAN PEMENANG
QUIZ EDISI JUNI 2017


