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S

aat ini Pindad terus berupaya membangun
kompetensi di semua lini agar tumbuh lebih
besar termasuk di dalamnya RSU Pindad.
Perolehan laba tahun 2017 sebesar 92 milliar
merupakan suatu prestasi bagi Pindad. Diperlukan
kerja lebih keras agar mampu mempetahankan dan
meningkatkan prestasi yang ada.
Meskipun dinamika tak pernah hilang yang
terpenting bagaimana caranya agar perahu kita
tetap seimbang dan mencapai RKO yang telah
ditetapkan, karena masih banyak pekerjaan rumah
yang harus kita selesaikan.
Kita pun terus berusaha meningkatkan
kesejahteraan karyawan. Saya melihat beberapa
industri lebih maju dari kita, dalam perharinya
mereka mampu menghasilkan jutaan peluru
dengan mesin yang relatif sama. Jika orang lain
bisa kita juga pasti bisa, dan ini tantangan untuk
kita kedepannya. Pelan-pelan harus kita selesaikan,
yang terpenting kekompakan harus terus kita jaga
dengan target yang harus tercapai.
Yang menjadi kendala hingga saat ini ialah
pendanaan untuk pembangunan, yang terpenting
kita memiliki niatan baik maka jalan akan selalu
terbuka bagi kita. Sampai saat ini banyak investor
yang mulai berdatangan untuk turut serta dalam
pembangunan ini.
Kita harus selalu berpikir besar agar Pindad
pun menjadi besar. Tidak ada saingan bagi Pindad
dalam membuat senjata, munisi karena hanya
Pindad yang memiliki landasan yang kuat dan tidak
melanggar undang-undang.Tak ada yang harus kita
khawatirkan, karena hanya Pindad yang memiliki
kompetensi dalam hal ini.
sekarang yang harus kita fokuskan bagaimana
menjual produk dan bagaimana costumer menilai
produk kita unggul. Kreativitas dan inovasi harus
selalu kita miliki agar kita tumbuh dan tertinggal
dari perkembangan saat ini. Dan masyarakat Turen
juga haruslah merasakan manfaat dari keberadaan
Pindad itu sendiri.***

Sertijab
Direktur
Keuangan &
Administrasi
PT Pindad
(Persero)

J

akarta - 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.

Pindad Perkenalkan
Alsintan Dan Gelar
Pelatihan
Mengoperasikannya

P

T Pindad (Persero) memperkenalkan Alat Mesin
Pertanian (Alsintan) yang dihadiri oleh Direktur
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana
beserta jajarannya di Kantor Pusat Pindad Bandung
pada 1 Maret 2018.
PT Pindad juga menggelar pelatihan untuk operator
dinas dan kelompok tani terhadap produk Traktor
Multiguna Roda 4 (PTM45), Mesin Penanam Bijibijian (Rotatanam PR1800) dan Mesin Pemanen Padi
dan Jagung (Combine Harvester PP160) yang ditinjau
langsung oleh Dirjen PSP.
Dirjen PSP, Pending Dadih Permana PT Pindad
(Persero) memperkenalkan Alat Mesin Pertanian
(Alsintan) yang dihadiri oleh Direktur Jenderal
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Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)
Kementerian Pertanian, Pending Dadih
Permana beserta jajarannya di Kantor Pusat
Pindad Bandung pada 1 Maret 2018.
PT Pindad juga menggelar pelatihan untuk
operator dinas dan kelompok tani terhadap
produk Traktor Multiguna Roda 4 (PTM45),
Mesin Penanam Biji-bijian (Rotatanam
PR1800) dan Mesin Pemanen Padi dan
Jagung (Combine Harvester PP160) yang
ditinjau langsung oleh Dirjen PSP.
Dirjen PSP, Pending Dadih Permana

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

mengatakan Kementerian Pertanian sebagai
bagian dari pemerintah juga bertugas
mendukung industri dalam negeri.
“Tugas Kementerian Pertanian
salah
satunya adalah membackup Industri dalam
negeri berkembang sehingga produk anak
bangsa bisa berkiprah dalam negeri,” ujar
Pending.
Alsintan produksi Pindad sudah digunakan
dan kerjasama berbagai aspek sudah
dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
Kedepannya pembelian diluar dana APBN

@pindad

PT Pindad - Persero

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.***

difasilitasi untuk mempermudah mengakses
Alsintan.
“Kerjasama dari berbagai aspek yaitu dari
sisi perekayasaan Bersama Balitbangtan,
dan pengadaan jika apa yang diproduksi
cocok dengan spesifikasi yang kita butuhkan.
Sejak tahun lalu kita sudah pakai ekskavator,
traktor multiguna kita gunakan untuk
mengolah tanah, memperbaiki jaringan
irigasi, meratakan tanah dan sebagainya. Kami
juga sedang mempersiapkan Badan Layanan
Umum pembiayaan pertanian, salah satu
lingkupnya yaitu membantu kelompok petani
untuk mengakses alsintan,” lanjut Pending.
Sementara itu, Dirprod Industrial, Heru
Puryanto mengatakan manfaat Alsintan
produksi Pindad akan disadari para petani
apabila telah mengetahui fungsi alat-alat
tersebut.
“Selama ini para petani Indonesia masih
menggunakan cara tradisional, dengan
pengenalan mekanisasi alat mesin pertanian
ini nanti akan mereka sadari bahwa perlatan
pertanian dibutuhkan untuk meningkatkan
efisiensi produksi pertumbuhan pangan
mereka. Setelah ini dikenal oleh seluruh
masyarakat petani Indonesia ini akan
memperluas pasar, tahap awal diinisiasi oleh
Kementerian Pertanian, kebutuhannya cukup
besar tiap tahun,” ujar Heru.
Potensi pasar Alsintan buatan Pindad cukup
tinggi, Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) Alsintani produksi Pindad dipersiapkan
meningkat secara bertahap untuk mendukung
program pemerintah.***

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Peristiwa

M

alang – Direktur Utama PT Pindad
(Persero), Abraham Mose meresmikan
Gedung Kamar Operasi Rumah Sakit
Umum Pindad Turen dan Klinik Rawat Jalan Cakra
Husada pada 9 Maret 2018 di Turen Malang.
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita
dan penandatanganan prasasti oleh Dirut. Acara
dihadiri oleh GM Munisi Agus Iriyono, Direktur
Utama PT Pindad Enjiniring Indonesia (PT PEI)
Evi Husna, Direktur PT Pindad Medika Utama (PT
PMU) Lia Yuliani, serta jajaran Pindad dan PT PMU
lainnya.
Abraham
Mose
dalam
sambutannya
mengungkapkan rencana Pindad kedepan untuk
mengembangkan kompetensi didalamnya.
"Rencana
Pindad
membangun
semua
kompetensi lebih besar lagi, termasuk Rumah
Sakit. Terimakasih kepada seluruh jajaran
Divmu karena mendukung Pindad meraih laba
melampaui target," ujar Abraham.
Abraham Mose berpesan kepada seluruh
insan Pindad untuk menjaga kekompakan dalam
mencapai target perusahaan.
"Masih banyak pekerjaan rumah kita, pelanpelan kita selesaikan yang penting kekompakan
kita jaga demi mencapai target RKAO," lanjut
Abraham.
Sementara itu Direktur PT PMU Lia Yuliani

mengatakan pengembangan RSU Pindad Turen
dan Klinik Rawat Inap akan diupayakan sebaikbaiknya demi manfaat masyarakat Pindad dan
sekitarnya.
"Terhitung sejak 1 Januari 2018 PT PMU
mendapat tugas tambahan yaitu mengelola
RSU Pindad Turen dan unit kesehatan lainnya,
mengembangan polyankes Turen menjadi RSU
Pindad Turen dan PPK 1. Saya akan berupaya
untuk bekerja lebih baik lagi sehingga PT PMU dan
unit kesehatan lainnya dapat memberi manfaat
kepada masyarakat Pindad dan masyarakat
sekitarnya sehingga menumbuhkan kebanggaan
terhadap Pindad Incorporated Unggul," ujar Lia.
Abraham Mose beserta rombongan kemudian
meninjau berbagai fasilitas pada Kamar Operasi
Rumah Sakit Umum Pindad Turen Dan Klinik
Rawat Jalan Cakra Husada.
Ruangan Kamar Operasi Rumah Sakit Umum
Pindad Turen kedepannya dapat segera
digunakan untuk operasi. Klinik rawat jalan Cakra
Husada didirikan sebagai fasilias PPK 1 (Pemberi
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) sebagai
program strategis 2018 untuk bisa meraih capitasi
dari BPJS. Klinik rawat inap Cakra Husada saat ini
telah memiliki Poli gigi, kandungan, mata, syaraf,
penyakit dalam, anak, paru, bedah, jantung,
radiologi dan ortopedi.

Peresmian Gedung Kamar Operasi RSU Pindad
Turen dan Klinik Rawat Jalan Cakra Husada

Training Masa Persiapan Pensiun
Pegawai PT Pindad (Persero)

D

irektur
Keuangan
&
Administrasi PT Pindad
(Persero),
Wildan
Arief
memberikan pengarahan
& pembekalan
training Masa
Persiapan Pensiun (MPP) kepada
104 Orang pegawai Pindad yang
diselenggarakan di Hotel Burza
Yogjakarta pada 5 - 9 Maret 2018.
Dengan mengikuti pelatihan ini
peserta diharapkan dapat terhindar
atau paling tidak meminimalkan
dari dampak-dampak yang dapat
berakibat baik secara psikologis
maupun psikis.
Wildan mengatakan pegawai
harus
mempersiapkan
diri
memasuki masa pensiun.
"Tidak ada yang benar-benar
siap menghadapi pensiun, sampai
dengan hal itu terjadi. Kita harus
memiliki persiapan lebih banyak,
mudah-mudahan masih cukup
waktu untuk bereksperimen, masih
cukup waktu untuk menentukan
passionnya", ujarnya.
Lebih
lanjut
Wildan
menyampaikan terima kasih yang
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PT Pindad - Persero

sebesar-besarnya atas pengabdian,
semangat dan etos kerja seluruh
pegawai terhadap perusahaan
selama ini.
Training
MPP
tersebut
merupakan program PT Pindad
(Persero)
yang
diberikan
kepada para pegawai yang akan
memasuki pensiun dengan tujuan
memberikan pembekalan kepada
karyawan untuk mempersiapkan
diri dalam menghadapi masa
pensiun, memberikan motivasi
sekaligus membuka wawasan
yang komprehensif mengenal
berbagai usaha yang dapat
dijadikan
referensi
terutama
setelah para karyawan memasuki
masa purnabakti, peserta dapat
memahami gambaran tentang
rencana-rencana keuangan seperti
investasi & kewirausahaan yang
dapat ditempuh setelah memasuki
masa pensiun, sebagai upaya untuk
peningkatan kualitas hidup peserta
pelatihan baik secara material
maupun spiritual setelah tidak lagi
aktif sebagai karyawan.

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Berita Foto

Kunjungan Siswa (MTAT)

Signing MoU dengan KT Telecop

GM Kendaraan Khusus, Agus Edy memberikan paparan kepada 80 siswa Maktab Turus Angkatan Tentara
Malaysia (MTAT) yang mengunjungi PT Pindad (Persero). Rombongan dipimpin oleh Brigjen Dato Ismet Naya
of MTAT. (12/3).

Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan Widjajanto mewakili Direktur Utama PT Pindad (persero)
menghadiri penandatanganan nota kesepahaman projek solusi keamanan bersama dengan perusahaan Korea
Selatan, KT Telecop. Co. LTD, (27/3).

MoU PT PEI

CSR di Walini

PT Pindad Enjiniring Indonesia (PT PEI), anak perusahaan PT Pindad (Persero) melakukan penandatanganan
kontrak sewa beli Ekskavator 'Pindad Excava 200' dengan PT Buana Tunggal Sarana Infrastruktur (PT BTSI) di
Hotel Papandayan Bandung (12/3). Kontrak sewa ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PEI, Evi Husna
dan Direktur Utama PT BTSI, Agus Trijadie serta disaksikan Komisaris Utama PT PEI, Achmad Sudarto.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT Pindad (Persero) WIldan Arief melakukan penanaman pohon sebagai
bentuk CSR bersama Menteri BUMN, Rini M. Soemarno. Wildan secara simbolis memberikan bantuan untuk
pembangunan prasarana dan sarana kesehatan Desa Mandalasari senilai 50 juta rupiah dan penanaman
pohon di sekitar kawasan proyek kereta cepat Walini, Bandung Barat, Jawa Barat (21/3).

Kunjungan FGB ITB

Pelatihan Excava 200

Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad (persero) Heru Puryanto membuka kegiatan pelatihan Excava 200
yang diikuti oleh peserta dari Kementerian PUPR di Gedung Diklat HCPO (27/18).

Forum Guru Besar (FGB) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengunjungi PT Pindad (Persero) dan diterima oleh
VP QA & K3LH, Isrady Sofiansyah. Rombongan Guru Besar tersebut teridiri dari 15 orang dari berbagai jurusan
bidang studi. (28/3)

Pelantikan Pengurus Koperasi

Sinergi dengan PT Dahana

Direktur Keuangan dan Administrasi, Wildan Arief melantik para pengurus koperasi periode selanjutnya di
Gedung Diklat HCPO (20/3).
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Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose menandatangani addendum nitrate HoA propelan dan
offtake produk amonium nitrate dengan PT Dahana (Persero) yang juga anggota kluster NDHI di Kantor PT
Dahana (Persero) di Subang, (16/3/2018).

@pindad

PT Pindad - Persero

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Seputar Pindad
Sinergi BUMN, Pindad Gelar PKT di Klaten
Direktur Bisnis Produk Industrial
PT Pindad (Persero) Heru Puryanto
mendampingi Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau
program Padat Karya Tunai (PKT) 2018 di
Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu
(24/3/2018).
Program tersebut merupakan bentuk
kepedulian BUMN yang hadir untuk negeri
dan terselanggara atas sinergi BUMN
PT Pindad (Persero), Perum Perhutani,
PT Jasa Marga (Persero), PT Indah Karya
(Persero) dan PT Virama Karya (Persero).
Heru Puryanto mengatakan Pindad
berkontribusi dalam program ini bersama
empat BUMN lainnya sebagai kepedulian
kepada masyarakat.
"Ini kontribusi Pindad, kaitannya
dengan Kementrian BUMN yang masuk
ke pedesaan untuk mensejahterakan
masyarakat." ujarnya.
Bantuan meliputi pengerjaan renovasi

Info Komunitas

MCK dan pengecatan dinding serta plafon
sekaligus penyerahan fasilitas masjid Al
Jihad yang berdiri sejak 1980.
Kegiatan
dilanjutkan
dengan
pembersihan lingkungan, pengecatan
gapura, bangunan SD Negeri 1 Gunung
Gajah dan diakhiri dengan pengecoran
120 meter x 3 meter yang merupakan jalan
desa sekitar Wisata Bukit Cinta Watu Prau.
Sementara itu, Corporate Secretary
PT Pindad Bayu A Fiantoro mengatakan
program ini merupakan upaya untuk
meyakinkan bahwa BUMN benar-benar
hadir untuk negeri.
"Kegiatan ini adalah upaya terusmenerus untuk benar-benar BUMN hadir
untuk negeri". ujar Bayu.
Ia menambahkan kontribusi Pindad
dalam acara ini sebagai bentuk kepedulian
perusahaan kepada masyarakat, terutama
di pedesaan guna mensejahterakan
masyarakat.***

BERGERAK TANPA BATAS BERSAMA SPARTA KOMANDO PINDAD
Oleh: Iwan Kuswana

I

nspirasi bisa diperoleh dari mana saja, salah
satunya tak jarang diperoleh melalui karya
film yang ditonton. Sebagaimana cerita
film “300” karya sutradara Zack Snyder (2007)
yang telah menginspirasi salah seorang prajurit
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yaitu
Mayor Inf Eka Wira Darmawan yang lebih akrab
dikenal dengan sebutan “The King of Sparko”
untuk menciptakan suatu komunitas olahraga
(body building) modern yang kini dikenal
dengan nama Sparko (Spartan Komando).
karena melihat para prajurit Sparta yang
memiliki fisik yang bugar serta bertubuh kekar

Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang
pemenang yang akan diundi untuk edisi
bulan depan. Jawab dengan pertanyaan
- pertanyaan di bawah ini:
1. Apa nama mesin pemanen padi dan
jagung yang dibuat oleh PT. Pindad?
A. PTM45
B. Rotatanam PR1800
C. Combine Harvester PP160
2. Apa jabatan Wildan Arif sebelum
menjabat sebagai Direktur Keuangan
dan Administrasi PT. Pindad ?
A. General Manager Corporate Finance
PT. Pindad
B. General Manager Corporate Finance
PT. Krakatau Steel
C. Direktur Keuangan PT Krakatau Steel
3. Tanggal Berapakah peresmian gedung
kamar operasi Rumah Sakit Umum
Pindad Turen dan klinik rawat jalan
cakra husada dilakukan?
A. 9 Maret 2018 C. 15 Maret 2018
B. 11 Maret 2018
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(six pack) dalam film tersebut.
Komunitas Spartan Komando yang dibentuk
oleh Eka Wira pada pertengahan 2015 lalu,
awalnya merupakan sebuah program Multiple
Endurance Training (MET) yang diciptakan oleh
beberapa prajurit Kopassus, dimana latihan
tersebut berkonsep Street Workout, Military
Crossfit, Balance Training serta High Intensity
Interval Running (HIIR) yang memang hanya
diperuntukkan untuk para prajurit Kopassus.
Ternyata kini peminat terhadap olahraga ini
sangat menggembirakan, Sehingga Eka Wira
pun akhirnya membuka kesempatan kepada

4. Berapa orang pegawai PT. Pindad
kah yang mengikuti pengarahan dan
pembekalan training masa persiapan
pensiun yang diselenggarakan di
Hotel Burza Yogyakarta pada 5-9
Maret 2018 ?
A. 100 Orang
B. 104 Orang
C. 110 Orang
5. Tahun berapa Sparko dibentuk
oleh Mayor Inf Eka Wira?
A. 2016
B. 2014
C. 2015

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format Jawaban:
#NAMA #NPP #DIVISI #JAWABAN

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

masyarakat sipil, mulai dari remaja hingga
orang dewasa untuk ikut bergabung dan
berlatih bersama untuk merasakan manfaat
dari program MET tersebut.
Gerakan-gerakan dalam Sparko adalah
gerakan-gerakan yang terdiri dari 3 metode
dasar gerakan diantaranya metode Calisthenics
yang mencakup 40% gerakan adalah gerakangerakan yang mengandalkan tumpuan pada
berat badan masing-masing seperti push up,
sit up, pull up dll. Kemudian ada gerakangerakan yang menggunakan metode cardio
yaitu gerakan-gerakan yang bertujuan untuk
pembakaran lemak tubuh seperti jumping jack,
lunge, lari, squats, dll.
Gerakan ini mencakup 40% gerakan secara
keseluruhan. Sedangkan sisanya sebanyak 20%
adalah gerakan-gerakan yang menggunakan
metode cross fit yakni gerakan yang memadukan
antara metode Calishtenics dan cardio. Semua
gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara
bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan
melatih dan menguatkan otot – otot tungkai,
perut, lengan, dada, leher, dan pundak.
PT Pindad (Persero) merupakan salah satu
instansi yang beruntung mendapat kesempatan
untuk mengadopsi olahraga ini dan kemudian
memakai nama “Sparko Pindad”
sebagai
identitasnya yang memulai latihan pertama kali
pada tanggal 6 November 2017.

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 April 2018
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.

Bergerak Tanpa Batas
Tak hanya latihan di Lapangan, para anggota
yang juga tergabung dengan CAKRAWANA
Pindad kerap melakukan latihan Sparko di hutan
belantara atau di puncak-puncak yang didaki.
Bagi Sparko, tempat bukan halangan untuk
tetap bisa melaksanakan latihan fisik, sesuai
dengan slogan “Bergerak Tanpa Batas”.
Pelatih Sparko Pindad yang juga merupakan
pensiunan dari Divisi Mijas Pindad, Ahmad
Koswara Permana (56). Pindad merupakan
instansi non militer pertama yang mengadopsi
olahraga Sparko ini. Kini Sparko Pindad
merupakan satu diantara 40 lebih cabang Sparko
yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Bagi anda yang berminat untuk ikut latihan
bersama silakan datang langsung ke lapangan
parkir mobil PT Pindad tiap hari Senin dan Kamis
mulai pukul 16:45 dengan berpakaian olahraga.
Tidak ada pungutan apapun dalam latihan ini
alias gratis 100%, dan terbuka untuk umum
tidak hanya untuk karyawan PT Pindad saja.
Bagi yang ingin melihat perkembangan
Sparko Pindad silakan follow akun instagram
@sparkopindad atau jika ingin melihat
perkembangan Sparko secara nasional silakan
follow akun Instagram Eka Wira @eka_wira_
kingopfsparko. Melalui olahraga Sparko ini mari
bersama ciptakan Indonesia Sehat, Kuat dan
Solid.***

PENGUMUMAN PEMENANG QUIZ EDISI JANUARI 2017
Jawaban yang benar pada quiz edisi Desember adalah: B A A A A
Daftar Pemenang Quiz:
1. Aghnia (NPP 77818) SESPER
2. Choirul Hudda I (NPP 60817) DEPPAMTUREN
3. EKO S (NPP 05919) KK
4. Sari Kartini (NPP 05255) RENKINRUS
5. Agus Prayitno (NPP 05028) RENKINRUS
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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