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ABRAHAM MOSE
Direktur Utama
PT. Pindad (Persero)

Hingga memasuki pertengahan Tahun 2018,
PT Pindad (Persero) telah berhasil menghasilkan
produk-produk unggulan baik itu di direktorat
industri pertahanan dan keamanan maupun
di direktorat bisnis industrial. Dari direktorat
pertahanan dan keamanan akan dikembangkan
produk baru yaitu panser 8 x 8 untuk infanteri
maupun untuk kavaleri, tak hanya itu, Pindad
menargetkan di tahun ini juga produk tank boat
dengan 30 mm mulai berjalan.
Selain itu, Pindad akan melakukan Launching
produk baru yang terkait senjata, senjata yang SPR
4 kaliber .338 mm itu kurang lebih produk baru.
Untuk pistol pun sebenarnya yang MAG 4 di tahun
ini sudah mulai ada penjualan.
Kontribusi paling besar tahun ini di industri
pertahanan masih dari kendaraan tempur karena
cukup banyak pesanan yang terkait dengan Anoa,
Badak maupun dengan Komodo.
Sedangkan untuk di Bisnis industrial ini, cukup
memberikan kontribusi baik untuk Pindad, baik
dari segi kontraktual maupun dari segi pendapatan
(revenue) paling tidak menempati angka 30 persen.
Sumbangan angka tersebut dari excavator yang
akhirya berhasil terjual ke PUPERA dan Pemerintah
daerah DKI dan beberapa pihak swasta yang sudah
berjalan dengan konsep leasing.
Produk baru yang akan dihasilkan di bidang
excavator yaitu kita sebut Excavator Amphibious,
tahun ini kita akan launching produk tersebut,
karena sudah ada banyak permintaan dari berbagai
pemerintahaan daerah.
Selain itu produk yang telah dihasilkan yaitu
produk pertanian seperti Rotatanam, traktor
multiguna, dan tak lama lagi akan memasuki mesin
pengering padi. Satu hal yang menarik dari Bisnis
Industrial, Pindad memasukin lini bisnis pembuatan
motor-motor listrik dan generator dengan
beberapa kerjasama diantaranya dengan Alfanar
dan Siemens. Yang terbaru di Bidang motor listrik
kita sudah membuat prototyping untuk kendaraan
roda dua, tiga dan roda empat. Saat ini Pindad
sedang menunggu kebijakan pemerintah untuk
mendorong produksi massal untuk mobil listrik ini.

Info Mudik

Mudik Gratis 2018,
Pindad Sediakan 120
Kursi Rute Jakarta Purwokerto
Menyambut mudik Lebaran 2018, PT Pindad
(Persero) mendukung Kementerian BUMN menggelar
program mudik gratis dengan menyediakan 120
kursi. Program mudik gratis ini akan dilaksanakan
pada 9 Juni 2019 di Parkir Pantai Carnaval Ancol,
Jakarta dan di Jalan Batu Ceper 28 Jakarta.
Adapun rute keberangkatan tahun ini yaitu Rute
Jakarta menuju Purwokerto. Mudik gratis kali ini
akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2018 di
Parkir Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, dengan target
minimal peserta mencapai 200.000 pemudik. Angka
tersebut naik 69,18 persen dibandingkan realisasi
tahun 2017.
Program Mudik Gratis ini bertujuan untuk
mengalihkan pemudik yang biasa menggunakan
sepeda motor ke moda transportasi yang lebih
nyaman dan aman, sekaligus menjadi upaya
menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan. Selamat
Mudik 2018.
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Pelantikan & Sertijab
Pimpinan Strata 1 Pindad
PT Pindad (Persero) melakukan pelantikan
dan serah terima jabatan pimpinan strata
1 pada 24 Mei 2018 di Graha Pindad yang
dipimpin langsung oleh Direktur Utama,
Abraham Mose. Acara ini dihadiri oleh
Direksi, pejabat teras, Direktur anak cucu
perusahaan, serta perwakilan dari Serikat
Pekerja PT Pindad (Persero).
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
Skep/20/P/BD/V/2018,
Skep/9/P/
BD/V/2018
&
Skep/25/P/BD/V/2018,
beberapa pejabat yang memangku jabatan
baru dan menjalani pelantikan serta sertijab.
Direktur Utama mengapresiasi kinerja dan
pengabdian dari pejabat sebelumnya atas
perusahaan.
“Saya mewakili Direksi Mengucapkan
terima kasih kepada pejabat yang mengakhiri
jabatannya
dan
telah
memberikan
sumbangsih bagi perusahaan. Merupakan
kebanggaan dan hasil kerja Bersama, kerja
keras kita semua memberikan andil yang
besar bagi perkembangan dan keuntungan
Pindad,” ujar Abraham.
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Abraham juga mengucapkan selamat atas
amanah yang diemban kepada pejabat yang
mengisi jabatan baru dan berpesan untuk
menjaga kekompakan mencapai target
perusahaan.
“Selamat atas jabatan barunya, saatnya
untuk mengambil peran untuk kerja,
kerja dan kerja. Tetap jaga kekompakan,
kita punya satu tujuan yaitu bagaimana
mencapai target yang kita tetapkan bersama
sebagai pindad Incorporated Unggul,” lanjut
Abraham.
Rotasi dan promosi merupakan suatu
hal yang biasa sejalan dengan tuntutan,
dinamika organisasi yang harus tumbuh.
Adanya perubahan internal dan eksternal
harus selalu dinamis mengikuti perubahan
yang terjadi.
Semoga para pejabat yang baru ini
dapat meneruskan kinerja positif di unitnya
masing-masing serta membuat terobosan
dan inovasi baru yang berimbas positif bagi
kemajuan perusahaan.
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Kilas Balik Rangkaian
HUT Pindad ke 35

Upacara Bendera
Memperingati HUT Pindad
ke-35, Bakti Untuk Negeri
Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose
menjadi Inspektur Upacara bendera memperingati Hari
Ulang Tahun ke-35 pada tanggal 17 April 2018. Upacara
dilaksanakan di komplek Pindad kantor Bandung dan
dihadiri oleh jajaran Direksi, pimpinan, karyawan
Pindad, serta Ibu-Ibu IIKP. Menginjak usia 35 tahun,
Pindad terus berinovasi, berbenah, dan memperbaiki
diri untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Tema
HUT tahun ini adalah“Bakti Untuk Negeri”.

Press Gathering,
Pindad Gelar Talkshow
Ngawangkong Bareng Ceu
Popong
PT Pindad (persero) menggelar talkshow dengan
narasumber budayawan dan anggota DPR RI Popong
Otje Djundjunan atau lebih dikenal dengan Ceu Popong
di Saung Angklung Udjo yang dihadiri oleh Direktur
Teknologi & Pengembangan, Ade Bagdja pada 16 April
2018.

Peduli Lingkungan Pindad
Tanam 1.000 Pohon
Dalam rangka memperingati HUT ke 35 PT Pindad
(Persero), Minggu 22 April 2018 bertempat di
kaki gunung Rakutak, kampung Patrol desa Ibun
Kecamatan Ibun Majalaya, dilaksanakan penanaman
pohon sebanyak 1.000 pohon di area kurang lebih
seluas 2 hektar. Acara penanaman pohon ini dihadiri
oleh Ketua Panitia HUT ke 35 PT Pindad (Persero) , VP
PAM & Aset, berbagai komunitas penggiat lingkungan
pecinta alam di kota Bandung serta anggota komunitas
Cakrawana Pindad.

Pindad Gelar Lomba
Tembak Antar Wartawan
Kategori Pistol Dan
Senapan
Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose
menjadi Inspektur Upacara bendera memperingati Hari
Ulang Tahun ke-35 pada tanggal 17 April 2018. Upacara
dilaksanakan di komplek Pindad kantor Bandung dan
dihadiri oleh jajaran Direksi, pimpinan, karyawan
Pindad, serta Ibu-Ibu IIKP. Menginjak usia 35 tahun,
Pindad terus berinovasi, berbenah, dan memperbaiki
diri untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.
Tema HUT tahun ini adalah “Bakti Untuk Negeri”.
Pindad konsisten membangun industri alutsista
mengembangkan berbagai produk senjata, munisi,
maupun kendaraan khusus. Pindad sebagai wajib pajak
juga selalu tertib membayar pajak baik jumlah maupun
waktu. Perusahaan juga peduli terhadap lingkungan
terutama industri pendukung produksi pindad.
Kerjasama dengan Universitas juga dilakukan dalam
rangka membangun SDM yang nantinya berkontribusi
secara langsung terhadap perkembangan industry
pertahanan.

Press gathering kali ini merupakan bagian dalam
rangkaian kegiatan HUT Pindad ke-35 yang mengambil
tema “Bakti Untuk Negeri” yang diikuti Wartawan
dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun
media online. Tema talkshow yang diangkat adalah
nasionalisme dengan kemandirian dan kearifan budaya
lokal. Dengan jargon Ngawangkong (ngobrol) sareng
Ceu Popong, terjalin diskusi hangat antara wartawan,
manajemen dan narasumber tentunya.

Acara penanaman pohon ini dihadiri oleh Ketua Panitia
HUT ke 35 PT Pindad (Persero) , VP PAM & Aset, berbagai komunitas penggiat lingkungan pecinta alam di
kota Bandung serta anggota komunitas Cakrawana Pindad. Acara diawali dengan laporan panitia, perwakilan
dari Cakrawana, Dudung yang menyampaikan alasannya pemilihan lokasi desa Ibun sebagai tempat penanaman pohon, hal itu dikarenakan tempat tersebut merupakan daerah aliran sungai yang mengarah ke sungai
Citarum yang merupakan salah satu penyebab banjir di
dataran rendah seperti Majalaya dan sekitarnya.

HUT ke 35 Pindad Gelar
Aksi Donor Darah

Pindad Khitan 100 Anak
Dalam Rangka HUT Ke 35

PT Pindad (Persero) bekerjasama dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung menggelar
kegiatan donor darah bertema “Darahku Bukti Cinta
Untuk Sesama”, Rabu (25/4/2018). Kegiatan ini
diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Pindad
ke – 35 tahun. Kegiatan secara langsung dibuka oleh
Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief. Arief
mengatakan dirinya mengapresiasi kepada karyawan
Pindad atas rasa peduli yang sangat tinggi.

PT Pindad (Persero) menyelenggarakan khitanan
massal yang diikuti 100 orang anak keluarga karyawan/
karyawati, tenaga Outsourching & THL, pegawai
cleaning service serta masyarakat di sekitar Pindad
pada 24 April 2018 di Aula Masjid Al Fithrah. Acara
dihadiri oleh jajaran manajemen, pejabat eselon 1,
karyawan, serta Ibu-ibu IIKP

Peringati HUT Ke 35,
Pindad menggelar Bazar
Dan Berbagai Perlombaan
Menarik

Jalan Santai Ramaikan
Puncak Peringatan HUT
Ke 35

Dalam rangka memperingati HUT Pindad ke 35 tahun
Pindad menyelenggarakan bazar selama 2 hari, pada
28-29 April 2018 di Kantor Pusat Pindad Bandung.
Bazar diikuti oleh lebih dari 500 stand yang terdiri
dari UKM, swasta dan masyarakat. Terdapat aneka
kuliner, pakaian, souvenir, dan lain-lain. Puncak
peringatan HUT Pindad ini disemarakkan juga dengan
berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan dan
masyarakat.

Selama dua hari berturut-turut PT Pindad (Persero)
menggelar berbagai acara untuk memeriahkan acara
HUT Pindad ke 35. Setelah sebelumnya digelar aneka
lomba seperti lomba tarik panser, tausiyah, lomba
menggambar, bazzar, wayang bobodoran dan pesta
kembang api, pada Minggu (29/4) digelar jalan santai
yang diikuti oleh ribuan karyawan di sekitar Kantor
Pusat PT Pindad (Persero) Bandung.

Pindad konsisten membangun industri alutsista
mengembangkan berbagai produk senjata, munisi,
maupun kendaraan khusus. Pindad sebagai wajib pajak
juga selalu tertib membayar pajak baik jumlah maupun
waktu. Perusahaan juga peduli terhadap lingkungan
terutama industri pendukung produksi pindad.
Kerjasama dengan Universitas juga dilakukan dalam
rangka membangun SDM yang nantinya berkontribusi
secara langsung terhadap perkembangan industry
pertahanan.

“Saya sangat mengapresiasi kepada karyawan Pindad
atas rasa pri kemanusiannya yang sangat tinggi,
mudahan-mudahan donor darah ini menjadi kebaikan
dan pahala,” ujar Wildan. Menurutnya ini kegiatan tak
hanya diikuti oleh karyawan Pindad, tetapi diikuti juga
oleh anak perusahaan, RS Pindad dan lembaga lain. Ini
merupakan bentuk kepedulian sosial terutama bidang
sosial salah satunya kegiatan donor darah kali ini.
Tujuan donor darah untuk meyelamatkan orang lain,
dan menandakan setetes darah dicinta untuk sesama
bagi para pendonor, ini merupakan investasi dari rasa
kemanusiaan yang semurni murninya. Semangat dan
kesadaran dalam diri masung masing akan pentingya
oersaudaraan masih tolong menolong antar sesama.
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Direktur Keuangan & Administrasi, Wildan Arief dalam
sambutannya mengatakan khitanan massal ini digelar
dalam rangka mensyukuri HUT perusahaan.
"Khitanan massal digelar dalam rangka HUT Pindad ke
35. Warga sekitar juga bisa merasakan kebahagian yang
dirasakan karyawan Pindad, sesuai tema HUT Pindad
kali ini yaitu bakti untuk negeri," ujar Wildan. Setiap
anak yang telah dikhitan mendapatkan bingkisan dan
cecepan dari jajaran manajemen, pejabat eselon serta
karyawan Pindad.
Khitanan massal yang memasuki tahun ke10 pelaksanaannya ini juga merupakan usaha
mendekatkan perusahaan dengan keluarga karyawan/
karyawati dan masyarakat sekitar. Acara terselenggara
berkat dukungan DKM Al-Fithrah, CSR & PKBL Pindad,
IIKP dan Rumah Sakit Umum Pindad.
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Fun bike bertajuk "GOBAR" (Gowes Bareng) pada
28 April 2018 diikuti oleh sekitar 2.000 peserta yang
terdiri dari Direksi, manajemen, karyawan, keluarga
karyawan, berbagai komunitas pecinta sepeda serta
masyarakat luas. Start dimulai dari halaman parkir
Pindad dengan rute di jalan sekitar Bandung. Terdapat
berbagai door prize menarik seperti voucher umroh,
voucher liburan ke luar negeri, sepeda motor, sepeda,
dan berbagai peralatan elektronik yang diundi bagi
pemenang yang beruntung.

@pindad
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Usai jalan santai acara dilanjutkan dengan proses
HUT Pindad ke 35 yang ditandai dengan prosesi
“mapag tumpeng” oleh Direktur Utama, Abraham
Mose didampingi jajaran direksi, turut menyaksikan
pula jajaran komisaris, Asisten Deputi Pertambangan
Industri Straegis dan Media, Yuni Suryanto dan pejabat
petinggi TNI dan Polri.

PT Pindad (Persero) Official

www.pindad.com

Berita Foto

Penghargaan PKBL

Kunjungan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose dan Direktur Bisnis Produk Hankam, Widjajanto
memberikan penjelasan langsung tentang persenjataan dan kendaraan tempur kepada Sultan Brunei
Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam pameran Alutsista di Gelanggang Olahraga, Markas Besar
TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis, (3/5/2018).

PT Pindad (persero) meraih penghargaan Best Partnership Program and Community Development in
Processing Industry Category, yang diselenggarakan oleh Majalah warta Ekonomi, Senin (30/4/2018) di
Ballroom Hotel Sari Fasifik Jakarta.

Kunjungn PM India

Wisuda PGTK Harapan Bunda

Perdana Menteri (PM) India Shri Narendra Modi bersama Presiden Republik Indonesia (RI) meninjau langsung
unit water cannon yang diproduksi oleh Pindad dan Tata Motors yang dipamerkan di lapangan Monumen
Nasional, Jakarta. Rabu (30/5/2018). Kemitraan strategis antara Indonesia dan India dalam bidang industri
pertahanan akan turut meningkatkan jejak Pindad yang signifikan dalam industri pertahanan.

Ikatan Istri Karyawan Pindad (IIKP) mengahdiri acara wisuda anak-anak Play Group dan Taman Kanak-kanak
Harapan Bunda di Kampus TK Harapan Bunda, Pindad (11/5/2018).

HUT IIKP

Kunjungan Pusenkav

Sejumlah anggota Pussenkav TNI AD mengunjungi PT Pindad (Persero) dan diterima oleh Ws. Manager
Humas, Komarudin di auditorium (16/05/2018).

Ikatan Istri Karyawan Pindad (IIKP) Cakra Prawestri merayakan HUT IIKP yang ke 18 di Gedung IIKP (8/5/2018).
Acara HUT IIKP dimeriahkan dengan berbagai lomba, diantaranya lomba memasak, lomba merangkai bunga,
dan berbagai perlombaan lainnya.

Kunjungan Pussenif

Closing Meeting Audit LQRA

Sebanyak 160 orang anggota Pusat Kesenjataan Infanteri TNI AD (Pussenif) Bandung, (17/5/2018). Dalam
kesempatan tersebut para anggota menyambangi workshop baik senjata, maupun kendaraan khusus.
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Direktur Teknologi dan Pengambangan PT Pindad (persero) menghadiri Closing Meeting Audit Lloyd's Register
Quality Assurance (LRQA) di Auditorium PT Pindad, Senin (4/5/2018).

@pindad
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Ramadan Pindad
Training Masa Persiapan Pensiun
Pegawai PT Pindad (Persero)

Penyerahan Surat Keputusan Direktur
PT Pindad (Persero)
Jakarta, 30 Mei 2018, bertempat di Kantor
Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan No.
13 Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan
salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT
Pindad.
Pemberhentian dan pengangkatan anggota
Direksi PT Pindad (Persero) dilakukan melalui
surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor: SK144/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang
pemberhentian dan pengangkatan anggota
direksi perusahaan perseroan (persero) PT
Pindad sebagai berikut:
Memberhentikan Sdr. Ade Bagdja sebagai
Direktur
Teknologi
dan
Pengembangan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad yang
sebelumnya diangkat berdasarkan menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor SK-253/MBU/2013
tanggal 23 Mei 2013 jo SK-29/MBU/01/2018
tanggal 22 Januari 2018, dan mengangkat kembali
Sdr. Ade Bagdja untuk periode kedua terhitung

Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang
pemenang yang akan diundi untuk edisi
bulan depan. Jawab dengan pertanyaan
- pertanyaan di bawah ini:
1. Berapa jumlah kursi yang disediakan
PT Pindad (Persero) untuk program
mudik bareng BUMN di Lebaran tahun
ini?
a. 125 Kursi
b. 120 Kursi
c. 121 Kursi
2. Di daerah manakah tempat
dilaksanakan penanaman 1.000 pohon
dalam rangka HUT Pindad yang ke 35?
a. Ciparay
b. Cimaung
c. Pangalengan
3. Siapakah budayawan dan anggota
DPR RI yang menjadi narasumber
talkshow dalam acara Press Gathering
HUT Pindad ke 35 ?
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sejak tanggal 23 Mei 2018.
Penyerahan Salinan Surat Keputusan Menteri
dilakukan oleh Deputi Bidang Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN
Fajar Harry Sampurno.
Acara ini dihadiri oleh Komisaris, Direksi PT
Pindad (Persero) serta pejabat dan pegawai
Kementerian BUMN. Direktur Utama PT
Pindad, Abraham Mose usai acara mengatakan
pengangkatan tersebut memang seharusnya,
menurutnya masih banyak pekerjaan rumah
yang harus segera diselesaikan.
"Kita berharap akan lahir produk-produk baru
lagi apakah itu di munisi, pistol, senjata maupun
kendaraan tempur karena itu menjadi target KPI
kita, karena masuk dalam RKAP", Ujar Abraham.
Perusahaan menyampaikan terima kasih atas
dedikasi dan sumbangsih yang diberikan dalam
bertugas, dan sekaligus memberikan selamat
untuk tugas selanjutnya dan semoga dalam
periode kedua beberapa tugas yang belum tuntas
dapat diselesaikan guna mendukung kemajuan
perusahaan.

a. Popong Otje Djundjunan
b. Amelia Anggraeni
c. Anarulita Muchtar
4. Pemerintah secara resmi
menetapkan awal puasa Ramadhan
1439 H atau 2018 jatuh pada
tanggal?
a. 16 Mei
b. 17 Mei
c. 18 Mei
5. Hari Kebangkitan Nasional setiap
tahunnya diperingati pada tanggal?
a. 20 Mei
b. 19 Mei
c. 18 Mei

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format Jawaban:
#NAMA #NPP #DIVISI #JAWABAN
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Contoh: #VIA SASKIA #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
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.

S E L A M AT M E N C O B A !

PENGUMUMAN PEMENANG QUIZ EDISI MARET 2017
Jawaban yang benar pada quiz edisi Maret adalah: C A A B C
Daftar Pemenang Quiz:
1. Joko Suparto,10150, PIL
2. Pepen Supendi, 01443, TC AP
3. Akbar Abdi, 05362, Renkinrus
4. Moehammad Suabida, 098466, KK
5. Rosidah,02274, Divjat
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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