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Booth Pindad Paling Banyak Dikunjungi
Dalam IBDExpo 2016
SELURUH DIREKSI DAN KARYAWAN

PT PINDAD (PERSERO)
mengucapkan,

Selamat

Idul Adha
10 Dzulhijah 1437 H

Semoga Amal Ibadah Kurban
diterima ALLAH SWT

B

Pelaksanaan Shalat Idul Adha dan Kurban
Di Lingkungan PT Pindad (Persero)

ertempat di halaman parkir PT Pindad (Persero)
dilaksanakan shalat Idul Adha 1237 H dengan imam
sekaligus khatib Ustadz Ace Somantri S.Hi, M.Ag pada
Senin 12 September 2016. Selain itu dilaksanakan juga
pemotongan hewan kurban di lingkungan PT Pindad (Persero)
dengan jumlah 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Jumlah hewan
kurban tahun ini sendiri mengalami penurunan dibandingkan
tahun lalu yakni 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
Pendanaannya bersumber dari perusahaan, Direksi dan
karyawan. Panitia berjumlah 39 orang, terdiri dari panitia inti
14 orang dan cleaning service 25 orang. Jumlah daging yang
diperoleh yaitu sebanyak 600 kantong terdiri dari daging sapi
dan kambing, didistribusikan ke warga yang membutuhkan,
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T Pindad (Persero) berpartisipasi dalam
Indonesia Business and Development Expo
(IBDExpo) yang diselenggarakan pada tanggal 8 –
11 September 2016 di Jakarta Convention Centre (JCC).
Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia
Muhammad Jusuf Kalla dan didampingi oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di
Cendrawasih Room, JCC.
Wapres berharap BUMN dapat berperan lebih
dalam pembangunan ekonomi bangsa dan memberikan
kontribusi yang signifikan. “Harapan pemerintah adalah
BUMN agar menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa.
BUMN harus berperan dalam perkembangan
perekonomian bangsa, saat ini waktunya BUMN
memberikan kontribusi lebih untuk Indonesia,”
tambahnya,” ujar JK, dalam kata sambutannya di
hadapan para petinggi BUMN dalam dan luar negeri.
Beliau mengatakan di era keterbukaan seperti
sekarang, perusahaan BUMN agar terus meningkatkan
efisiensi demi dapat meningkatkan daya saing nasional.
“Perusahaan apapun yang ingin berkembang dengan
baik harus siap dengan persaingan. Persaingan harus
siap dengan efisiensi karena pemenang persaingan
adalah siapa yang paling efisien,” ujar JK.
Dalam pameran 4 hari ini, Pindad mendapatkan
penghargaan sebagai booth dengan jumlah pengunjung
terbanyak dengan menampilkan beberapa produk
alutsista andalannya seperti senapan serbu SS2 – V2;
SS2 – V4; dan SS2 – V5, senapan penembak runduk atau
sniper SPR 2 dan SPR 3, senjata genggam G2 Combat dan
Elite; mock up produk munisi, mock up kendaraan taktis
Komodo, dan mock up spring clip perkeretaapian.
Salah satu varian panser Anoa yaitu Amphibious,
dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat umum
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pemulung, yayasan dan yatim piatu.
Sekretaris sekaligus PJ kegiatan, Kusnadi mengapresiasi
kerja sama dari seluruh panitia dan semua pihak yang bersedia
meluangkan waktunya sehingga acara terlaksana dengan
lancar. “Berkat kerja sama yang baik dari Bapak‐bapak sekalian
serta semua pihak yang terlibat acara dapat terlaksana dengan
baik, mudah‐mudahan jasa Bapak‐bapak dibalas oleh Allah
SWT. Mudah‐mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi
jumlahnya, atas nama ketua pelaksana dan perusahaan saya
mengucapkan terimakasih,” ujar Kusnadi.
Kurban adalah semangat berkorban dan berbagi, semoga
Allah memberikan rejeki kepada kita untuk memenuhinya dan
menerima amal ibadah kurban kita. (Ryan)
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yang datang ke IBDExpo 2016. Selain itu, beberapa
produk senjata yang baru dirilis Pindad yaitu senapan
serbu SS2 subsonic, SS3 kaliber 7,62 mm, pistol G2
Premium, dan pistol mitraliur PM 3 juga ditampilkan
kepada masyarakat umum dalam pameran ini.
Partisipasi dalam IBDExpo 2016 ini merupakan
kesempatan yang baik untuk mempromosikan produk‐
produk andalannya.
Mulai dari keandalan produk senjata Pindad
dalam menjuarai beberapa kompetisi menembak
internasional seperti Australian Army Skills at Arms
Meeting (AASAM), ASEAN Armies Rifle Meet (AARM),
dan Brunei International Skill Arms Meet (BISAM),
partisipasi Pindad dalam mendukung pasukan penjaga
perdamaian dunia PBB lewat UNIFIL (United Nations
Interim Force in Lebanon) dan UNAMID (United Nations
Mission in Darfur), serta kemampuan senapan serbu
SS1 Pindad yang berhasil menembus rompi anti peluru
tentara Amerika Serikat.
Menteri BUMN Rini Soemarno pun sempat
mendatangi booth Pindad untuk menilik beberapa
produk senjata andalan Pindad. Beliau pun
membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan
untuk Pindad. (Anggia)

“Perusahaan apapun yang ingin berkembang
dengan baik harus siap dengan persaingan.
Persaingan harus siap dengan efisiensi karena
pemenang persaingan adalah siapa yang paling
efisien”
Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla

PT Pindad (Persero) dinobatkan sebagai peserta
dengan pengunjung terbanyak dalam pameran.

Anoa Amphibious menjadi objek yang sering
dikunjungi dan dijadikan tempat berfoto oleh para
pengunjung pameran.
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www.pindad.com

Komunitas Tenis Divisi Munisi : Aktif dan Berprestasi

D

ivisi Munisi PT Pindad (Persero), Turen memiliki
beberapa komunitas olahraga untuk para
karyawannya. Salah satunya adalah komunitas
tenis, yang sudah lama berdiri dan cukup aktif dalam
melakukan latihan dan mengikuti pertandingan, resmi
maupun persahabatan.
“Kami melakukan latihan rutin empat kali
seminggu, hari Senin, Rabu, dan Kamis setelah jam kerja
usai, dan Sabtu. Anggotanya karyawan Divmu, Batalyon
Zeni Tempur Kodam V/Brawijaya dan anggota Ajenrem,”
tutur Gatra Diginegasata, karyawan Departemen
Rendalprod, Divisi Munisi, yang juga merupakan
anggota komunitas tenis ini.
Porsi latihan juga sudah ditetapkan setiap hari
pertemuan. Latihan dibagi menjadi dua level, pemula
dan intermediate. “Kalau pemula dijadwalkan setiap
hari Senin dan Kamis dengan porsi latihan yang berbeda
dengan intermediate. Biasanya pemula diajarkan
pelatih beberapa teknik seperti volley dan stroke, juga
ada latih tanding antar pemula. Khusus Rabu dan Sabtu
diadakan latih tanding bersama dengan level
intermediate juga,” ujarnya.
Menurut Gatra, komunitas tenis ini juga sudah
sering terlibat dalam beberapa pertandingan resmi
maupun persahabatan dan mendapatkan beberapa
prestasi yang cukup membanggakan. “Pertandingan
persahabatan biasanya dengan Resimen Artileri Medan
Malang ataupun dalam beberapa event perusahaan
seperti HUT Pindad, dan klub tenis lain se‐Malang Raya
seperti klub tenis semeru Turen. Terakhir, komunitas

kami juga berhasil meraih juara 3 antar institusi se‐
Malang Raya dalam event Hari Ulang Tahun
Bhayangkara.”
Ia juga menuturkan, tergabung dalam komunitas
tenis ini memberikan beberapa keuntungan untuknya.
Selain menjaga kebugaran fisik, komunitas ini juga
berperan sebagai media komunikasi dan silaturahmi
yang baik. “Kami bisa bersilaturahmi dan kumpul‐
kumpul. Selain itu juga tujuan utamanya, yaitu
berolahraga demi menjaga kebugaran dan kesehatan.”
Komunitas ini biasa berlatih di lapangan tenis
perusahaan yang terletak tidak jauh dari kompleks
kantor Divisi Munisi. Perusahaan mendukung penuh
aktivitas komunitas tenis, lewat sarana dan kesempatan
bertanding. “Setiap perayaan HUT Pindad, tenis selalu
menjadi mata perlombaan. Sarana pun diberikan secara
cuma‐cuma oleh perusahaan. Ini suatu bentuk
dukungan dari Pindad,” ujar Gatra.
Gatra juga mengungkapkan harapannya untuk
komunitas tenis di masa depan. “Kami berharap
perusahaan lebih meningkatkan pembinaan untuk
generasi yang lebih muda, agar komunitas ini terus
berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini,” ujarnya
menutup wawancara. (Anggia)

Dokumentasi Komunitas Tenis Pindad Turen

Bugar Dan Mempererat Silaturahmi Melalui Futsal

O

lahraga Sepakbola dan Futsal banyak digandrungi
oleh karyawan Pindad, terutama oleh kaum adam.
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan olahraga
ini yaitu badan menjadi lebih bugar dan mempererat
silaturahmi antar karyawan.
Banyak jadwal latihan rutin baik tiap Unit/Divisi
ataupun gabungan. Salah satu komunitas futsal Pindad yang
merupakan gabungan dari berbagai Unit/Divisi akan dibahas
pada edisi kali ini.
Koordinator sekaligus bendahara komunitas futsal yang
rutin digelar, Hajar Satoto dari Divisi KK mengatakan
pelaksanaan futsal rutin digelar seminggu sekali di lapangan
dekat kantor Pindad. “Pelaksanaan olahraga Futsal rutin

dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari Kamis di lapangan
Futsal Warung Jambu, dekat Kantor Pindad. Biasanya dimulai
pada Pkl. 19.00 sd 21.00, jika peserta yang datang banyak
dapat ditambah jamnya atau sewa lapangan sebelah menjadi
2 lapangan’” ujar Hajar.
Peserta tidak dibatasi, berasal dari semua Unit/Divisi
maupun yang sedang melaksanakan praktek kerja di Pindad.
“Berawal dari jadwal rutin salah satu angkatan Susnalind,
selanjutnya digabung dengan karyawan dari Divisi/Unit
lainnya dan PKL supaya semakin banyak yang datang dan
saling mengenal, tidak dibatasi,” lanjut Hajar.
Menurut Hajar, pelaksanaan kegiatan futsal secara rutin
bertujuan menyalurkan hobi dan bersilaturahmi dengan

K

omunitas olahraga dan berbagai aktifitas untuk menyalurkan hobi merupakan hal yang banyak
ditemukan di perusahaan‐perusahaan. Rentetan pekerjaan yang tidak berhenti setiap hari
membutuhkan rehat untuk menyegarkan kembali pikiran dan fisik karyawan agar produktivitas
tetap terjaga. Saat rasa malas menyerang untuk berolahraga sendiri, tergabung dalam komunitas
olahraga dan berbagai kegiatan sesuai minatnya merupakan cara yang tepat untuk memberi motivasi
lebih untuk lebih aktif bergerak.
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seluruh karyawan. “Tujuannya menyalurkan hobi sekaligus
mempererat silaturahmi dengan seluruh karyawan dari
berbagai unit dan Divisi yang ada di Pindad. Selain itu juga
Sambil menyaring yang bagus jika ada kompetisi atau latih
tanding akan diikutsertakan,” ujar Hajar.
Komunitas Futsal ini terbuka untuk siapa saja, jika ada
yang tertarik untuk ikut bermain dapat menghubungi para
koordinatornya atau datang langsung. (Ryan)

“ Tujuan latihan futsal rutin yaitu untuk
menyalurkan hobi sekaligus mempererat
silaturahmi dengan seluruh karyawan dari
berbagai unit dan Divisi yang ada di Pindad”

Kirimkan tulisan mengenai komunitas olahraga ataupun kegiatan lainnya ke
ryan@pindad.com agar dapat terpublikasikan dan mengajak karyawan lainnya
ikut bergabung dalam kegiatan anda. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan
hadiah dari redaksi.

@pindad
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Susnalind 2016, Be The Champion!

L

Pendidikan dalam kelas untuk membekali siswa Susnalind 2016 dengan pengetahuan
dan kemampuan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja

Peserta Susnalind 2016 mengikuti caraka malam untuk melatih kerjasama anggota
tim, keberanian, mental, serta kewaspadaan para siswa.

Berita Foto

ima puluh tujuh calon pegawai baru PT
Pindad (Persero) mengikuti rangkaian
acara Kursus Pengenalan Industri
(Susnalind) 2016. Acara ini diselenggarakan
selama 1 minggu, dibuka pada 29 Agustus 2016
oleh Deputi Direktur Human Capital dan General
Affair (HCGA) Achyarmansyah Lubis. Dalam
sambutannya, beliau memberikan motivasi
kepada para siswa Susnalind 2016 untuk jadi
pekerja yang unggul. “Pindad membutuhkan
pegawai yang fokus karena industri ini
membutuhkan perhatian lebih dan ketelitian.
Jangan jadi pekerja biasa, be the champion!”
ujarnya.
Para siswa Susnalind 2016 melewati 1
minggu pendidikan yang terdiri dari 3 hari belajar
di dalam kelas dengan materi meliputi overview
perusahaan, peraturan, safety, integritas dan
GCG, product knowledge, kewajiban dan hak
pegawai, PKB, serta tata budaya perusahaan.
Direktur Keuangan dan Direktur Operasi PT
Pindad (Persero) juga turut memberikan ucapan
selamat datang dan pengarahan kepada para

siswa terkait aktivitas bisnis perusahaan. 57
calon pegawai akan ditempatkan di beberapa
Divisi non‐produksi yang akan menjadi support
proses bisnis perusahaan seperti HCPO, Legal, TI,
ISC, Bangnis, dan Bangses.
Direktur Operasi, Bobby Sumardiyat
berpesan kepada para siswa untuk selalu
memberikan yang terbaik. “Lakukan yang terbaik
apapun pekerjaannya, demonstrasikan sebenar‐
benarnya kemampuan diri kita sehingga apapun
hasilnya merupakan yang terbaik” ujar Bobby.
Para siswa juga mengikuti aktivitas di luar
ruangan berupa outbound dan caraka malam
untuk melatih kerjasama anggota tim,
keberanian, mental, serta kewaspadaan para
siswa. (Anggia)

“Lakukan yang terbaik apapun
p e ke r j a a n n y a , d e m o n s t r a s i ka n
sebenar‐benarnya kemampuan diri kita
sehingga apapun hasilnya merupakan
yang terbaik”
Direktur Operasi, Bobby Sumardiyat

Mabes Polri mencoba secara langsung performa berbagai senjata buatan Pindad PT Adaro dan Shenhua Gouhua Power Company dari China mengunjungi Pindad
yang terdiri dari Pistol G2 Elite, Ss2 V4 dan SPR 3 di lapangan tembak Divisi pada dalam rangka melihat fasilitas produksi produk non-militer Pindad,
Senjata (5/9/2016)
khususnya berkaitan dengan generator listrik. (7/9/2016)

Kadiv Pemasaran Ekspor memberikan cindera mata mock up Badak kepada MG 131 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Persiapan
Veerayut Vurtsiip, Commanding General of Thai Cavalry Centre saat berkunjung Keberangkatan (PK) Angkatan 77, mengadakan institutional visit ke PT Pindad
(Persero) (7/9/2016)
untuk mencoba performa senjata buatan Pindad (7/9/2016)

Kapuslitbang Alpalhan Kemhan, Laksamana Pertama TNI Ir. Budihardja Raden 51 calon surveyor Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mengunjungi Pindad dalam
Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan supervisi program pembuatan prototype rangka studi lapangan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
khususnya tentang komponen dan material kapal (13/9/2016)
Man Portable Air Defense System (MANPADS) TA 2016 (6-9/9/2016)
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Senam Pagi di Lingkungan Pindad

P

uluhan pegawai berkumpul berjajar rapih membentuk formasi barisan
bertempat di halaman Kopkar Pindad Bandung setiap Jum'at pagi, bukan
untuk demo menuntut kenaikan kesejahteraan, tapi untuk mengikuti senam
yang diselenggarakan oleh perusahaan.
Pada pelaksanaan senam tanggal 2 September 2016 tampak hadir jajaran
pejabat strata I PT Pindad (Persero), antara lain : Kadiv HCPO Tuning Rudyati, Kadiv
Mutu & K3LH Isrady, Ka SPI Meindhy Murshall serta Kadiv Layanan Purna Jual Agus
Iriono, yang berbaur bersama dengan puluhan peserta.
Dengan diiringi irama musik, para peserta tampak antusias menirukan gerakan
dari instruktur, tidak tampak kelelahan meskipun keringat telah membasahi sekujur

tubuhnya, mereka tetap bersemangat. Tangan, kaki dan badan bergerak lincah kekiri,
kekanan, kedepan serta belakang. Sesekali instruktur berseru menanyakan "mana
suaranya... " dan dijawab oleh peserta dengan serempak "huu..."
Di Pindad Bandung kegiatan senam ini rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi
sebelum jam kerja dimulai yang bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan
tubuh disamping untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai.
Mens Sana In Corpore Sano, didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.
Dengan memiliki pegawai yang tingkat kesehatannya prima, maka diharapkan
produktivitas pegawai juga dapat meningkat. (Ami)

4 Orang Karyawan Pindad
Menunaikan Ibadah Haji

M

enunaikan ibadah haji merupakan rukun islam kelima dalam tuntunan agama Islam,
hukumnya wajib bagi yang mampu menunaikannya. Panggilan dari tanah suci untuk
menjadi tamu Allah sangat dinantikan oleh umat Islam karena Insya Allah semua doa
dan pinta yang dipanjatkan akan diijabah oleh‐Nya.
Tahun 2016 PT Pindad (Persero) melepas empat orang karyawan yang dihadiri oleh Kepala
Divisi Human Capital dan Pengembangan Organisasi (HCPO), Tuning Rudyati pada Jumat, 19
Agustus 2016. Keempat orang karyawan tersebut adalah Ahmad Suntara dari Divisi Satuan
Pengawas Internal (SPI), Wahidin dari unit Sekretaris Perusahaan, Yuyun Yuningsih dari Divisi
Munisi, dan Dadang S dari Divisi Quality Assurance (QA). (Anggia)

 Pindad

berkontribusi sebagai penyumbang  Lebih dari 139 jenis flora, hidup di hutan lindung
terbesar Oksigen untuk kota Bandung dengan
Pindad.
kawasan hutan lindungnya seluas 34,5 ha, atau  Lebih dari 45 jenis fauna juga hidup di kawasan
lebih dari 50% luas area Pindad Bandung.
hutan lindung Pindad, 7 jenis satwa yang terdiri
 Hutan lindung Pindad sebagai paru-paru kota
dari rusa dan berbagai jenis burung dilindungi oleh
Bandung menyerap polutan karbon dioksida
UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber
sebesar 14.221 ton/tahun serta penyerap air
daya alam hayati dan ekosistem.
hujan bagi warga kota Bandung dan sekitarnya.

TAHUKAH

ANDA
QUIZ

3. Apa prestasi yang pernah diraih
TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
oleh Komunitas Tenis Pindad
Divisi Munisi?
A. J u a r a 3 e v e n t H U T 1. Kirimkan jawaban via e‐mail
atau SMS dengan format
Bhayangkara
Jawaban:
B. Juara 1 Porseni BUMN
Tersedia hadiah Untuk 5 (Lima)
#NAMA #NPP #DIVISI
C. Juara 2 Pemprov Jawa Timur
orang Pemenang yang akan diundi
#JAWABAN
untuk edisi bulan depan. Jawab
C o nto h : # N I K I TA # 0 6 4 9 2
d e n ga n b e n a r p e r ta nya a n ‐ 4. B e ra p a j u m l a h p e n e r i m a
#DIVJAT #A,B,A,B,C
beasiswa LPDP yang
pertanyaan di bawah ini :
melaksanakan institusional visit
2. Satu nama dan NPP hanya
ke Pindad?
1. Siapakah yang membuka
diperbolehkan mengirimkan 1
A. 77
pameran IBDExpo 2016 di JCC?
format jawaban.
B. 86
A. Presiden dan Menteri
C. 131
Pertahanan
3. K i r i m ke a l a m a t e ‐ m a i l
B. Wapres dan Menteri BUMN
ryan@pindad.com atau SMS ke
5. Prototype apakah yang di‐
C. Menteri Perindustrian dan
087823319081 paling lambat
monitoring dan evaluasi oleh
Menteri Pertahanan
tanggal 10 Oktober 2016.
Kapuslitbang Alpalhan Kemhan
pada 6‐9 September 2016?
2. Berapa jumlah hewan kurban
4. Pengumuman pemenang akan
A. Man Portable Air Defense
yang dipotong di lingkungan PT
diumumkan pada edisi 'Pindad
System (MANPADS)
Pindad (Persero) pada tahun
Update' berikutnya.
B. Rocket Launcher
2016?
C. Senjata Laser
A. 2 Sapi dan 2 Kambing
SELAMAT MENCOBA!
B. 5 Sapi dan 9 Kambing
C. 10 Sapi dan 5 Kambing
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Redaksi

PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI AGUSTUS 2016
Jawaban yang benar pada Quiz
edisi 3, bulan Agustus 2016 adalah
BCABA,

Penasehat
Bayu A. Fiantoro
Pemimpin Redaksi
Komarudin

Pemenang Quiz yang beruntung:

Redaktur
Ami Marlinawati

1. Dewi Puspitasari, NPP 60863,
PAM
2. Stevia Yenika, NPP 05357, Legal
& GCG
3. Septian Warjonoh, NPP 05877,
Divjat
4. Warno, NPP 02201, Divjat
5. Roni Indra, NPP 05368, QHSE

Reporter
Anggia Susada Mantarlia
Ryan Prasastyo Wisaksono
Desain Grafis
Muh. Dzakki Filfikkri
Distribusi & Sirkulasi
Giono Saputro

Hadiah dapat diambil di Ryan (Dep. PENGUMUMAN
Komunikasi Korporat), ext 2445.
Untuk Pemenang dari Turen akan Untuk Kontributor yang tulisannya dimuat
dalam Pindad Update edisi berikutnya
dikirim.
akan mendapatkan hadiah dari redaksi.
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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