
1

PT Pindad (Persero) melaksanakan uji pabrik terhadap 
‘Pindad Excava 200’ oleh Badan Independen, 
Sucofindo yang disaksikan secara langsung oleh 

pemesan, PPK Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) pada 
Senin, 17 Oktober 2016. Setelah Uji selesai, Eskavator kelas 
20 ton buatan anak negeri ini dikirimkan untuk pertama 
kalinya kepada pemesan dan siap beroperasi di seluruh 
negeri.

Pengujian dilakukan sesuai standar SNI dengan metode 
sampling terhadap 3 unit eskavator dari keseluruhan pesanan 
sebanyak 16 unit. Pengujian meliputi uji working range dan uji 
fungsi secara menyeluruh. Pengujian menunjukan hasil yang 
baik dengan beberapa hal yang perlu dilengkapi.
Pindad Excava 200 pesanan Bina Marga ini ditujukan 
penggunannya untuk di daerah-daerah dan menanggulangi 
bencana alam. Eskavator berwarna kuning sesuai permintaan 
Kementerian PUPERA. 

Kelebihan Pindad Excava 200 diantaranya telah menerapkan 
control system yang baik, desain lebih bagus, peningkatan 
struktur mekanis dan sudah menggunakan sistem floating pin 
yang biasanya hanya terdapat pada eskavator kelas 40 ton 
keatas. Produk ini telah melalui proses litbang, studi bandung 
dan mengakomodir masukan dari pengguna. Pindad Excava 
200 juga telah ditayangkan di e-katalog LKPP sehingga dapat 
memudahkan proses pemesanan. (Ryan)

PT Pindad (Persero) mendukung penuh 100% ter-
selenggaranya lomba tembak Piala Kasad Tahun 2016 
yang diselenggarakan pada 10 -17 Oktober 2016 

dengan memasok senjata dan munisi yang digunakan dalam 
lomba. 
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono 
membuka secara resmi kejuaraan Lomba Tembak Piala Kasad 
tahun 2016 yang dilaksanakan di lapangan tembak TNI AD 
Kartika dan Yonif Pararaider 328 Cilodong, Jawa Barat pada 
Senin  10 Oktober 2016.
Senjata yang digunakan meliputi Senapan kaliber 5,56mm: 
SS2 V1, SS2 V4, Karaben kaliber 5,56mm: SS1 V2, SS2 V2, 
Pistol kaliber 9mm: G2 Elite dan Combat, Senapan Otomatis 

(SO) kaliber 7,62mm: SPM1/Madsen seater laras Pindad 
serta munisi dari Pindad yang terdiri dari munisi kaliber 9mm 
(MU1TJ), caliber 5,56mm (MU5TJ), dan caliber 7,62mm 
(MU2TJ).  
Tujuan lomba tembak yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini 
adalah sebagai wahana untuk mengevaluasi dan 
mengoptimalkan pembinaan petembak yang dilaksanakan 
oleh Kotama-Kotama jajaran TNI AD dan juga untuk 
kaderisasi petembak berbakat dalam menghadapi berbagai 
lomba tembak di masa yang akan datang. 
Direktur Utama, Abraham Mose didampingi Direktur 
Komersial, Widjajanto serta beberapa pejabat Strata I 
memberikan apresiasi kepada para juara lomba tembak 

seusai menghadiri upacara penutupan pada 17 Oktober 
2016. 
PT Pindad (Persero) juga berpartisipasi dalam acara Piala 
Kasad 2016 dengan memberikan Asistensi teknik (Asnik) dan 
menggelar pameran menampilkan produk-produk senjata 
terbaru, antara lain : SS2 V4, SS2 V2, SS3, Pistol G2 Premium, 
G2 Combat, G2 Elite, SPR2, SPR3 serta Senapan Mesin 2 
(Sm2).
PT Pindad (Persero) berharap dalam gelaran Piala Kasad 2017 
semua kategori yang diperlombakan menggunakan senjata 
dan munisi  produk Pindad.(Anggia)
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Tanggal 1 Oktober 2016 lalu kita melaksanakan upacara 
dalam memperingati hari kesaktian Pancasila yang 
pada tahun ini mengangkat tema “kerja nyata untuk 

kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan Pancasila”. 
Pada bulan ini juga terdapat beberapa kegiatan penting yang 
dilaksanakan di PT Pindad (Persero) 
Pindad menjadi sponsor utama dalam kejuaraan menembak 
tingkat nasional yang dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI 
Gatot Nurmantyo, Brimob Anniversary Shooting 
Championship Open Tournament (BASCOT) ke-5 yang 
berlangsung tanggal 15-16 dan 22-23 Oktober 2016 di 
Lapangan Tembak Hoegeng Imam Santoso, Mako Brimob 
Kelapa Dua Depok.
Pindad juga berpartisipasi dengan menggelar display produk-
produk terbaru , memberikan Asistensi Teknik (Asnik) serta 
mendukung penuh dengan memasok senjata serta munisi 

pada lomba tembak Piala Kasad 2016 yang berlangsung dari 
tanggal 10-17 Oktober 2016. Pindad memberikan apresiasi 
kepada Juara lomba tembak serta seluruh kontingen.
Bulan Oktober juga dilaksanakan Uji pabrik terhadap 'Pindad 
Excava 200' oleh Sucofindo selaku lembaga independen yang 
ditunjuk oleh pemesan, PPK Direktorat Jenderal Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPERA) dilanjutkan pengiriman untuk pertama kalinya 
Eskavator pertama buatan anak negeri.
Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) 
antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dengan lima perusahaan BUMN dan BUMD antara lain 
PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dirgantara 
Indonesia (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, dan PT BPD 
Jabar Banten (Persero) Tbk dilaksanakan pada Rabu 19 
Oktober 2016 mengenai “Pengembangan, penerapan, dan 

penguatan tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan 
memberikan dasar kerjasama dalam rangka penerapan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di 
perusahaan.”
Sementara itu, tanggal 2 – 5 November 2015, Pindad akan 
mengikuti pameran Indo Defence dengan menampilkan 
produk unggulan “Tank Boat” hasil kerja sama dengan 
beberapa perusahaan. Selain itu masih ada produk-produk 
lainnya yang dipamerkan, yaitu : Berbagai senjata, munisi dan 
kendaraan tempur.
Untuk mensukseskan kegiatan tersebut mari kita, seluruh 
karyawan Pindad tetap menjaga efisiensi proses bisnis, 
meningkatkan motivasi kerja, selalu berpikir positif & bahu 
membahu antar unit kerja agar terlaksana dengan lancar dan 
maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha esa selalu menyertai 
langkah kita.
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Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 
menghadiri pembukaan Kejuaraan menembak 
memperingati HUT Brimob ke-71 , Brimob Anniversary 

Shooting Championship Open Tournament (BASCOT) 2016 
yang diikuti 2180 petembak. Acara dibuka secara resmi oleh 
Kepala Korps Brimob Brigjen Pol Murad Ismail di Lapangan 
Tembak Hoegeng Imam Santoso pada 22 Oktober 2016 yang 
dihadiri oleh Ketua PB Perbakin Bambang Trihatmojo, Pejabat 
TNI dan Polri, Kadiv Penjualan 2 serta peserta yang terdiri dari 
para petembak dari TNI, Polri dan Perbakin. Direktur Utama 
Abraham Mose,  Dirtekbang Ade Bagdja, Kadiv Penjualan 1 

dan 2 juga hadir saat penutupan pada 23 Oktober 2016. 
Saat mengunjungi booth display senjata Pindad, Panglima TNI 
memesan 50 pucuk Pistol kaliber 7,65 mm P3A yang 
rencananya akan diserahkan oleh Presiden RI kepada seluruh 
Gubernur di Indonesia dalam acara latihan puncak TNI di 
Kepulauan Natuna pada November 2016. Ketum Perbakin, 
Bambang Trihatmojo juga menyatakan ketertarikannya 
terhadap SPR 3. Panglima TNI mengapresiasi senjata Pindad 
yang bisa mendukung prajurit berprestasi dalam berbagai 
lomba tembak internasional. “Jangan ragu terhadap produksi 
Pindad, dengan senjata Pindad prajurit-prajurit TNI bisa 

menjadi nomor satu di dunia secara berturut-turut dengan 
lawannya dari Amerika, Inggris, Australia, China dan lain-lain,” 
tutur Gatot.
Direktur Utama, Abraham Mose menyerahkan medali serta 
cindera mata senjata kepada pemenang lomba tembak 
kategori senjata buatan Pindad.
Senjata yang ditampilkan dalam display senjata meliputi: SPR 
2, SPR 3, Pistol P3A, G2 Premium, G2 Elite, G2 Combat, SS2 V1, 
SS2 V2, SS2 V4, SS2 V5 full custom, SS1 V2 Sabhara + Picatinny 
rail, PM3, SS2 V7 Sub sonic, SS3, SM2 V1, dan Mock up Munisi 
berbagai kaliber. (ryan)

2180 Petembak di BASCOT - Pindad

Jauh sebelum efek magis film 5 Cm yang dirilis pada 12 
Desember 2012 melanda, di Pindad sudah berdiri 
sebuah komunitas untuk menyalurkan hobi bagi 

pennyuka kegiatan di alam bebas, khususnya mendaki 
gunung. Komunitas yang diberi nama CAKRAWANA ini berdiri 
sekitar tahun 1990-an. Secara harfiah CAKRAWANA berasal 
dari 2 suku kata yakni CAKRA = Senjata pamungkas Prabu 
Kresna atau lambang PT Pindad (Persero) dan WANA yang 
artinya hutan. 
Awalnya CAKRAWANA terbentuk karena adanya kesamaan 
hobi dari beberapa karyawan penyuka kegiatan alam bebas 
yang mulai terlihat antusiasmenya saat mengikuti kegiatan 
Oramil (Olahraga Militer) yang digagas oleh jajaran Direksi 
saat itu. Selanjutnya, jajaran Direksi menyarankan semua 
karyawan/hansip dianjurkan untuk melakukan olahraga di 
alam bebas seperti long march dan cross country di dataran 
tinggi yang berada di wilayah teritorial kota Bandung dan 

sekitarnya
Ahmad Koswara, Danu, Dudung, Asep Muharam, Duduh 
Abduh, dan beberapa karyawan lainnya sepakat untuk 
mendirikan CAKRAWANA agar kegiatan di alam bebas bisa 
dilakukan secara lebih terorganisir. Komunitas inipun 
mendapat dukungan penuh dari jajaran pimpinan saat itu, 
dengan dikirimkannya 4 orang dari CAKRAWANA untuk 
menimba ilmu selama kurang lebih satu minggu di sekolah 
Sekolah Pendaki Gunung (SPG) WANADRI,  yang bertempat di 
Situ Lembang.
Telah banyak gunung yang berhasil didaki oleh tim pendaki 
CAKRAWANA, diantaranya Gunung Rinjani, Semeru, Ciremay, 
dan Slamet, tanpa meninggalkan kewajiban sebagai seorang 
pegawai di Pindad. Dari pendakian-pendakian yang dilakukan 
itulah muncul rasa kekeluargaan yang lekat diantara para 
anggotanya yang masih terjalin hingga saat ini.
Kegiatan CAKRAWANA sempat vakum karena kesibukan 

pekerjaan dan keperluan keluarga masing-masing 
anggotanya. Kini, dengan menggeliatnya kegiatan alam bebas 
terutama pendakian gunung, secara tidak langsung telah 
membawa kerinduan bagi sebagian masyarakat Pindad untuk 
kembali mengibarkan eksistensi CAKRAWANA yang telah lama 
tertidur.  
Jalan menuju kesana kini tengah dirintis oleh beberapa 
pegawai di lingkungan Pindad baik dari pegawai organik, 
maupun pegawai outsorching. Walaupun hingga saat ini, 
secara formal belum ada bendera CAKRAWANA, namun 
kegiatan-kegiatan pendakian sudah banyak dilakukan oleh 
para pegawai bersama kelompoknya masing-masing. 
Kedepannya diharapkan agar semua penyuka kegiatan alam 
bebas untuk kembali membangkitkan CAKRAWANA karena 
banyak pegawai yang memiliki hobi yang sama. (Iwan 
Setiawan)

omunitas olahraga dan berbagai aktifitas untuk menyalurkan hobi merupakan hal positif yang Kbanyak ditemukan di perusahaan-perusahaan. Tergabung dalam komunitas olahraga dan 
berbagai kegiatan sesuai minatnya merupakan cara yang tepat untuk  lebih aktif bergerak dan 

menjaga kesahatan, meningkatkan kreatifitas serta refreshing dari pekerjaan sehari-hari.

Kirimkan tulisan mengenai komunitas olahraga ataupun kegiatan lainnya ke 
ryan@pindad.com agar dapat terpublikasikan dan mengajak karyawan lainnya 
ikut bergabung dalam kegiatan anda.
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CAKRAWANA, Wadah Para Penggiat
Alam Bebas Pindad

Dok.CiremayDok.Puncak Rakutak

Dok.Gunung Cikuray

Dok.Merbabu
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Berita Fotoµ

Pindad bersama BPPT dan SAAB Swedia menyelenggarakan seminar nasional 
rudal bertajuk Achieving Air Defence Superiority Through the Latest Missile and 
Sensor Technology yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2016 
yang diselenggarakan  BPPT, Jakarta.

Pindad menampilkan produk-produk alutsista buatannya dalam rangka pameran 
static untuk mendukung latihan bersama Safkar Indonesia dan Singapura 
(Indopura) yang dilaksanakan pada 16-23  September 2016.

Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Pakistan, General Rashad Mahmood 
memimpin rombongan Pakistan Armed Forces saat mengunjungi Pindad pada 21 
September 2016.

Pindad menerima kunjungan dari Delegasi Junior Officers Exchange Visit 
Program Philippines Air Force(JOEVP PAF) yang dipimpin oleh Letkol Perfecto R. 
Magalong Jr, PAF (Gsc) pada 29 september 2016.

Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose menjadi Inspektur Upacara 
pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016 dengan "Kerja Nyata 
Untuk Kemajuan Bangsa sebagai Wujud Pengamalan Pancasila".

Pada tanggal 12-20 Oktober 2016, 24 karyawan Pindad mengikuti pelatihan Duta 
Pindad 2016 yang akan menjadi representatif perusahaan dalam berbagai event 
nasional maupun internasional.

Pindad menjadi tuan rumah pelaksanaan penandatanganan MoU antara Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan lima perusahaan 
BUMN dan BUMD antara lain Pindad, Dahana, Dirgantara Indonesia, Indofarma , 
dan BPD Jabar Banten  pada 19 Oktober 2016.

Pindad mendapatkan sertifikat fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) Tahap II dari 
Kementerian Keuangan, tanggal 19 Oktober 2016, i tengah-tengah acara Jakarta 
International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016, di Jakarta International 
Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta.
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Ÿ PT Pindad (Persero) melakukan penghematan 
energi dengan program pemasangan dan 
perbaikan capasitor bank, mengganti lampu 
TL/pijar dnegan lampu hemat energi (LED) pada 
sleuruh panel listrik, serta pemanfaatan tenaga 
surya sebagai sumber penerangan di pabrik dan 
area hutan.

Ÿ Instruksi dan himbauan manajemen telah 
disampaikan kepada seluruh pegawai untuk 
mendukung efisiensi energi listirk korporat dan 
memasang target program kerja manajer energi 

sebesar 5% dari total pemakaian rata-rata per 
bulan atau sebesar 17.656.216 kWh.

Ÿ Pembudidayaan sampah organik di PT Pindad 
(Persero) dilaksanakan lewat program pembuatan 
pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos 
dengan melakukan 3R limbah non B3 berupa 
sampah organik (dedaunan, potongan rumput, 
sisa makanan) diolah dari 8m3 timbunan sampah 
per hari, sebanyak 60% menjadi pupuk kompos 
atau 2.592 kg per hari.
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Tersedia Voucher Nonton untuk 
Kontributor yang tulisannya dimuat 
dalam Pindad Update edisi berikutnya.
(2 tiket nonton untuk masing-masing 
kontributor). Format tulisan 1-2 halaman 
A4 mengenai hal-hal di sekitar Pindad 
disertai foto. Kirim tulisan anda ke 
ryan@pindad.com

Redaksi

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

1. Berapa jumlah ‘Pindad Excava 
200' yang dipesan oleh Dirjen 
Bina Marga Kementerian 
PUPERA?
a. 26 unit
b. 46 unit
c. 16 unit
d. 66 unit

2. Pistol  apa yang dipesan 
Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
saat menghadiri BASCOT 2016?
a. Pistol P3A kaliber 7,65 mm
b. Pistol G2 Combat
c.  Pistol G2 Elite
d. Pistol G2 Premium

3. S iapa nama Kepala  Staf  

Angkatan Darat yang membuka 
event Piala Kasad 2016?
a. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
b. Jenderal TNI Moeldoko
c. Jenderal TNI Budiman
d. Jenderal TNI Mulyono

4. Keikutsertaan Pindad di Hari 
Listrik Nasional merupakan 
bentuk dukungan kepada 
pemerintah dalam mewujudkan 
pembangunan pembangkit 
listrik sebesar?
a. 350.000 watt
b. 25.000 watt
c. 35.000 watt
d. 250.000 watt

5.  Dimana para anggota Cakrawana 
m e n d a p at ka n  p e n d i d i ka n  
pecinta alam?
a. Cakrawana
b. Wanadri
c. Greenpeace
d. Pindad

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:

1. Kirimkan jawaban via e-mail 
atau SMS dengan format 
Jawaban:
# N A M A  # N P P  # D I V I S I  
#JAWABAN

 Contoh:  #JES ICA #06492 
#DIVJAT #A,B,A,B,C

2. Satu nama dan NPP hanya 
diperbolehkan mengi-rimkan 1 
format jawaban.

3. K i r i m  ke  a l a m a t  e - m a i l  
ryan@pindad.com atau SMS ke 
087823319081 paling lambat 
tanggal 20 November2016.

4. Pengumuman pemenang akan 
diumumkan pada edisi 'Pindad 
Update' berikutnya.

SELAMAT MENCOBA!

PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI SEPTEMBER 2016

Jawaban yang benar pada Quiz 
edisi sebelumnya adalah BAACA,

Daftar Pemenang Quiz:
Ÿ Noorman, NPP 05378, AP
Ÿ Tutiani, NPP 00618, Mutu
Ÿ Dilianti Pratama, NPP 05326, 

Munisi
Ÿ Ahmad Junaedi, NPP 05966, 

Senjata
Ÿ Ahmad Saepudin, NPP 070393, 

Senjata

Pemenang mendapatkan tiket 
nonton, hadiah dapat diambil di 
Ryan (Dep. Komunikasi Korporat), 
ext 2445. Untuk Pemenang dari 
Turen akan dikirim.

Solidaritas Pindad Untuk Garut dan Sumedang

PENGUMUMAN
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PT Pindad (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Jawa Barat, 
turut peduli pada musibah banjir bandang dan longsor 

yang melanda Garut dan Sumedang. Bantuan dari Pindad 
diserahkan secara simbolis kepada Komandan Daerah Militer 
Garut, Letkol  Arm Setyo Hani Susanto oleh Kepala Divisi 
Pengamanan PT Pindad, Muchsin Anwar, yang hadir mewakili 
perusahaan pada Selasa, 27 September 2016 di Markas 
Komando Daerah Militer (Makodim) 062 Garut.
Menurut  Letko l  Setyo,  Kod im Garut  berusaha  
mendistribusikan bantuan secara merata ke lokasi-lokasi 

bencana. “Saya betul-betul atur manajemennya. Setiap 
bantuan yang ingin diberikan harus dicatat dan diverifikasi 
oleh Kodim, dan selanjutnya untuk dropping dikawal oleh 
petugas dari Kodim sehingga kita ketahui arahnya. Ini 
dilakukan agar bantuan merata dan meminimalisir konflik di 
daerah bencana.”
Direktur Utama, Abraham Mose mengatakan bahwa Pindad 
harus memberikan bantuan kepada para korban bencana. 
“Saya ingin mengerahkan daya upaya perusahaan secara 
maksimal untuk melakukan gerak cepat dalam memberikan 
bantuan kepada para korban. Manajemen pasti memberikan 

support agar bantuan diberikan secara cepat namun juga 
solutif,” ujarnya.
Ia juga menekankan jika dibutuhkan, beberapa produk PT 
Pindad juga akan siap sedia membantu proses recovery di 
daerah bencana. “Produk-produk excavator, kendaraan 
tempur, dan taktis Pindad pun akan siap membantu jika 
diperlukan,” ujar Abraham lagi.
Pindad memberikan bantuan berupa uang tunai, sembako, 
pakaian, perlengkapan kebersihan, peralatan sekolah, 
perlatan mandi, makanan, dan air minum, sekop, sepatu dan 
sarung tangan untuk membantu proses recovery. (Anggi)

QUIZ?
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