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residen Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Pmembuka acara Rapat Pimpinan TNI (Rapim TNI) 
dengan menaiki secara langsung Panser Anoa 

Amphibious produksi PT Pindad (Persero) pada tanggal 16 
Januari 2017. Jokowi didampingi oleh Panglima TNI Gatot 
Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan para Kepala Staf TNI, 
Presiden Jokowi menyeberangi danau yang terletak di Mabes 
TNI sebelum memberikan pengarahan kepada para anggota 
Rapim TNI TA 2017.
 Presiden Jokowi menyatakan kualitas kendaraan 
tempur Amphibious yang ditumpanginya baik dengan 
kemampuannya mampu menyeberangi danau dengan baik 

dan lancar. “Anoa Amphibious bagus sekali. Saya yakin 
produk tersebut punya kualitas yang baik, bisa masuk air 
dengan tenang,” ujarnya pada saat konferensi pers di 
hadapan media.
 Beliau menambahkan bahwa ada hal lain yang harus 
diperhatikan industri pertahanan nasional selain 
kemampuan memproduksi. “Industri pertahanan kita kalau 
saya lihat, kemampuan memproduksi ada, namun dari sisi 
costing dari produksi juga harus diperhatikan. Kalau produk 
kompetitif di pasar, menjualnya akan mudah. Jangan 
tergantung dengan pesanan dari TNI atau Polri saja,” ujar 
Jokowi.

 Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose 
mengatakan bahwa Panser Amphibious siap diproduksi jika 
ada pesanan dari TNI. “Panser Amphibious dilengkapi 
propulsi dengan sistem hidrolik yang mampu bermanuver 
secara maksimal di air, dengan kecepatan 10 km/jam dan 
mampu membawa 10 orang personil. Panser ini siap 
diproduksi dengan kapasitas produksi 80 unit per tahun,” 
tuturnya.

Salam Hangat Direksi
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urat Keputusan tentang perubahan Sorganisasi telah ditetapkan. Perubahan 
ini dilakukan guna mencapai efektifitas 

dan efisiensi di dalam perusahaan dengan 
mempertimbangkan rentang kendali yang 
semakin pendek dan pengambilan keputusan 
menjadi lebih cepat. Cost centre akan 
terkurangi, begitu juga layer hirarki. 
Perubahan ini juga akan berujung pada 
birokrasi juga akan semakin pendek.
 Keputusan perubahan organisasi  
bertujuan untuk memperbaiki  kinerja 
perusahaan ke depan, dalam mencapai target 
2017.
 Target 2017 cukup besar dan telah 
disampaikan pada rapat koordinasi tentang 
arah perubahan organisasi, target 2017, dan 

konsep-konsep yang harus kita lakukan 
seperti apa. Keinginan Direksi adalah untuk 
bisa memberdayakan para Kadiv supaya 
punya kemampuan, tidak saja memproduksi, 
tapi juga punya sense untuk menjual dan 
berpikir secara korporasi, sehingga Divisi 
masing-masing bisa menghasilkan profit. 
Target 2017 sebesar 4,6 T dengan laba 154 M 
merupakan jumlah yang cukup menantang 
dan menjadi satu goal besar kita ke depan.
 Organisasi baru ini, kami akui belum 
sempurna, namun sudah memiliki dasar yang 
kita butuhkan untuk mencapai target 2017. 
Akan ada tim yang mengawal organisasi baru 
ini selama satu tahun. Kalau dalam 
perjalanannya tim ini menemukan input 
untuk organisasi, mari kita kaji bersama 

n a m u n  d e n g a n  c a t a t a n ,  j a n g a n  
mempengaruhi target perusahaan. 
 Mari mencoba welcome terhadap 
perubahan. Perbedaan pendapat wajib ada 
untuk koreksi organisasi ini ke depannya. 
Namun jadikan semangat untuk berbuat 
sesuatu yang terbaik buat Pindad dan negara 
menjadi motivasi. Perubahan memang 
terjadi, tetapi jangan lupa kita punya tugas 
yang harus dikerjakan. Kita harus tanamkan 
dalam diri kita untuk terus bekerja keras 
untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
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“Perubahan dilakukan guna mencapai 
efektif itas dan efisiensi  di  dalam 
perusahaan sehingga rentang kendali 
semakin pendek dan pengambilan 
keputusan menjadi lebih cepat”

“Anoa Amphibious bagus sekali, Saya yakin produk 
tersebut punya kualitas yang baik, bisa masuk air 
dengan tenang” - Presiden RI, Joko Widodo 

IndonesiaN PRIDE

RI 1 Uji Coba Anoa Amphibious Pindad 

Dokumentasi Puspen TNI 
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Panser Anoa Amphibious buatan PT Pindad 
(Persero) merupakan yang pertama dibuat di 
Indonesia dan hadir sebagai hasil penelitian dan 
pengembangan anak bangsa.

ANOA
6x6 Armored Vehicle

Amphibious

SPECIFICATIONS

Configuration 6x6

Crew 10  persons

Length 6 m

Width 2.5 m

Height 2.63 m

Empty Weight 12.5 ton

Fuel Capacity 200 L

Speed 80 km/h on highway 
30 km/h on off road 
10 km/h in water

Range 600 km

Gradient 60% (± 310)

Side Slope 30% (± 170)

Power Plant Diesel Engine in line 
6 cylinder 320 HP

Transmission Automatic

Communication Intercom Set

 Sebagai penjaga garda terdepan nusantara, para 
personil TNI memiliki tantangan untuk berpatroli di segala 
medan dan cuaca. Oleh karena itu, dibutuhkan kendaraan 
yang dapat memberikan kemudahan mobilisasi sebaik 
mungkin. Panser Anoa varian Amphibious yang diproduksi 
PT Pindad (Persero) hadir untuk menjawab kebutuhan 
tersebut. Kendaraan tempur ini didesain untuk bisa 
melintasi wilayah NKRI khususnya di daerah pedalaman 
yang medannya sangat berat dan belum di tunjang oleh 
infrastruktur yang memadai seperti jalan dan jembatan, 
sehingga kendaraan harus bisa melintasi sungai dan 
danau. 
 Panser Anoa Amphibious buatan PT Pindad 
(Persero) merupakan yang pertama dibuat di Indonesia 
dan hadir sebagai hasil penelitian dan pengembangan 
anak bangsa. Panser Amphibious ini memiliki panjang 
body 6 meter, lebar 2.5 meter, dan tinggi 2.63 meter. 
Berat kendaraan mencapai 12.5 ton (saat kosong) dan 
memiliki kapasitas bahan bakar 200 liter. Panser ini 
dilengkapi propulsi dengan sistem hidrolik, yang 
memungkinkan panser ini untuk bermanuver secara 
maksimal di air dan mencapai kecepatan maksimal 10 
km/jam. Untuk di darat, Panser Amphibious mampu 

berkecepatan maksimal hingga 80 km/jam. Panser ini 
didorong mesin bertenaga 320 HP dan bisa membawa 10 
orang penumpang. 
 Salah satu kelebihan panser Amphibious ini adalah 
kemudahannya saat dioperasikan, atau user friendly. Pada 
acara Rapim TNI 2017, panser ini dikendarai oleh dua 
orang prajurit Korps Wanita AD saat membawa Presiden 
Jokowi, Panglima TNI, dan para kepala staf TNI melewati 
danau Mabes TNI. Presiden Jokowi juga sempat memuji 
manuver Panser Ampibious yang bergerak secara smooth 
di danau selebar 300 meter.
 Panser Amphibious Pindad sudah siap untuk 
melalui berbagai proses sertifikasi untuk memastikan 
kelaikannya untuk digunakan di lapangan. Fasilitas 
produksi Pindad sudah siap untuk melakukan produksi 
varian terbaru Panser Anoa ini. Dengan kapasitas produksi 
80 unit per tahun, Pindad siap mendukung kebutuhan TNI 
untuk kendaraan amphibious ini.  
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Whistle Blowing System

 
Whistle Blowing System adalah sistem yang digunakan 
untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti serta 
membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan 
oleh pelapor mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di 
lingkungan perusahaan. Di PT Pindad (Persero), 
p e la ks a n a a n  s i stem p e la p o ra n  ata s  d u ga a n  
penyimpangan atau pelanggaran mengacu pada Surat 
Keputusan nomor : Skep/14/P/BD/XII/2016, tanggal 20 
Desember 2016. 
 Sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan atau 
pelanggaran (WBS) disusun sebagai pedoman bagi 
pegawai dan stakeholders dalam menyampaikan laporan 

berbagai pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. 
Selain itu, sistem ini disusun dengan tujuan untuk 
menyampaikan informasi yang penting dan kritis bagi 
perusahaan untuk ditangani secara aman, menimbulkan 
keengganan untuk melakukan pelanggaran, menyediakan 
mekanisme deteksi dini, menyediakan kesempatan untuk 
menangani pelanggaran secara internal, mengurangi 
risiko yang dihadapi organisasi, mengurangi biaya dalam 
manangani akibat pelanggaran, meningkatkan reputasi 
perusahaan di mata stakeholders, dan memberikan 
masukan kepada organisasi untuk melihat area kritikal 
dalam proses kerja. 
 Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilaporkan 
melalui sistem ini adalah pelanggaran terhadap hukum 
dan peraturan perundang-undangan; pelanggaran 
terhadap Pedoman Perilaku Etika Perusahaan, 
pelanggaran prosedur operasional perusahaan, peraturan 
perusahaan dan PKB; perbuatan yang membahayakan 
keselamatan dan kesehatan kerja, mencemari lingkungan, 
dan membahayakan keamanan perusahaan; serta 
perbuatan yang melanggar prinsip perusahaan. 
 Data laporan pelanggaran akan dijamin 
kerahasiahaan dan keamanannya oleh perusahaan dan 
pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi 

mengenai tindak lanjut atas laporannya. Perusahaan 
berkomiten melindungi pelapor dari segala bentuk 
ancaman, intimidasi ataupun perlakuan yang merugikan 
seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan 
atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi, serta catatan 
yang merugikan dalam file data pribadinya. Perusahaan 
juga menyediakan perlindungan hukum pidana maupun 
perdata.  

Pelaporan pelanggaran dapat ditujukan kepada :
Ÿ Tim WBS PT Pindad (Persero)
Ÿ E-mail : timwbs@pindad.com 
 
 Laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh 
Lembaga Kode Etik lewat kegiatan verifikasi dan akan 
memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi dan 
pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu 30 hari dan dapat 
diperpanjang paling lama 30 hari. Perusahaan akan 
memberikan penghargaan atau insentif kepada pelapor 
atas pelanggaran yang dapat dibuktikan, sedangkan 
pelapor yang terbukti menyampaikan laporan palsu atau 
laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik, fitnah, 
tanpa dasar/bukti yang jelas akan dikenakan sanksi 
dengan ketentuan yang berlaku. 



Berita Fotoµ
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Wakapolda Jabar Coba Senjata Pindad. Wakapolda Jabar, Bambang 
Purwanto mengunjungi Pindad dan mencoba secara langsung berbagai senjata 
buatan Pindad seperti Pistol G2, Senapan SS2 dan SPR 3 (6/1/2017)

Staf Ahli Panglima TNI Kunjungi Pindad. Staf Ahli Panglima TNI melaksanakan 
kunjungan ke Pindad dalam rangka pengumpulan data dan melihat secara 
langsung industri pertahanan dalam negeri untuk pembuatan kajian dan saran 
kepada Panglima TNI khususnya bidang industri dan teknologi militer(6/1/2017)

Perayaan Natal Pindad dan LEN. Dirut Pindad Abraham Mose menghadiri 
Ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2016 bagi Karyawan Pindad dan LEN yang 
merayakan bertempat di Hotel Horison Bandung(14/11/2017)

Dirut Pindad Serahkan Mock up Kepada Presiden RI. Abraham Mose 
menyerahkan mock up Anoa Amphibious kepada Presiden RI, Jokowi pada saat 
Rapim TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur(14/11/2017)

Delegasi India Kunjungi Pindad. Delegasi India yang terdiri dari perusahaan 
Punj. Lloyd, Larsen & Turbo, Mahindra Aerospace & Defence serta Bharat Forge 
melaksanakan kunjungan ke indnan Indonesia, termasuk Pindad dalam rangka 
pelaksanaan Joint Defence Cooperation Committee RI-India 2017 (19/11/2017)

Delegasi  Denmark Kunjungi Pindad. Delegasi Denmark yang terdiri dari Head 
of Trade konsulat Denmark dan perusahaan Weibel, Invision dan Systematic  
mengunjungi Pindad(19/11/2017) 

Presiden Jokowi Tinjau Booth Pindad. Presiden RI, Joko Widodo didampingi 
Panglima TNI dan Kapolri tinjau booth Pindad  dalam acara pameran di Rapim TNI 
2017 (16/11/2017)

Tim kerja penyusunan kajian konsolidasi BUMN. Kunjungan dan Observasi 
tim kerja penyusunan kajian konsolidasi BUMN Pertahanan Strategis dan 
Teknologi Tinggi ke Pindad  (19/11/17)



Ÿ Rapim TNI diikuti oleh 184 peserta terdiri dari 4 
Pimpinan TNI, 49 Pejabat Mabes TNI, 52 pejabat 
TNI AD, 41 pejabat TNI AL, 26 pejabat TNI AU, 12 
Peninjau (Pati yang menduduki jabatan di luar 
struktur TNI) dan 57 Pati Polri.

Ÿ Panser Anoa Amphibi dikendarai oleh dua prajurit 
wanita TNI AD yakni Serda (K) Lutfiah (Pussenif 
Kodiklat TNI AD) dan Serda (K) Melysa 
Situmorang (Pusdikif TNI AD) dengan rute dari 
gerbang utama Delta II menuju danau Mabes TNI. 
Panser Anoa Amphibi selanjutnya melintasi danau 

Mabes TNI menuju Gedung Aula Gatot Subroto, 
tempat dilaksanakan Rapim TNI 2017.

Ÿ PT Pindad (Persero) juga berpartisipasi dalam 
pameran industri alutsista bersama dengan 
Litbang angkatan dan perusahaan BUMN 
strategis lain dengan menampilkan produk 
pertahanan dan keamanan andalannya.

Ÿ Target perusahaan untuk tahun 2017 adalah 4,6 T 
dengan laba 154 miliar Rupiah.
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Tersedia Hadiah menarik untuk 
Kontributor yang tulisannya dimuat 
dalam Pindad Update edisi berikutnya. 
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 dan diumumkan pada edisi 
berikutnya. Jawab dengan benar 
pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini :

1. Rapim TNI 2017 dihadiri oleh 
tokoh-tokoh berikut, kecuali?
a. Presiden Jokowi
b. Wapres JK
c. Panglima TNI
d. Kapolri

2. Senjata apa saja yang dicoba 
oleh Wakapolda Jabar saat 
berkunjung ke Pindad?
a. Pistol G2
b. SPR 3
c. SS2
d. PM3

3. Perusahaan dibawah adalah 
bagian dari Delegasi Denmark 
saat mengunjungi Pindad, 
kecuali?
a. Bharat Forge
b. Weibel
c. Invision
d. Systematic

4.  Spesifikasi Panser Anoa 
Amphibious buatan Pindad 
yang benar diantaranya adalah?
a. Bisa mengangkut 6 orang 

personil
b. Beratnya 10 ton
c. Kapasitas bahan bakar 2000 

liter
d. Memiliki ukuran Panjang: 

6m, Lebar :2,5m, Tinggi: 
2,63m

5. Rapim TNI 2017 diikuti oleh 
berapa peserta?
a. 56 orang
b. 41 orang
c. 184 orang
d. 57 orang

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: #PEVITA #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 
082119506440 paling lambat 
tanggal 20 Februari 2017.

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

SELAMAT MENCOBA!

PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI DESEMBER 2016

Jawaban yang benar pada Quiz 
edisi sebelumnya adalah CADCB,

Daftar Pemenang Quiz:
Ÿ Imam D,  05261, Renkinrus
Ÿ Dina,  05387, SPI
Ÿ M. Ruslanna, 05494, HCGA
Ÿ Agung, 05697, Divjat
Ÿ Ristanto Agung, 01890, Divjat

Pemenang berhak mendapatkan 
Voucher Nonton, hadiah dapat 
diambil di Ryan (Dep. Komunikasi 
Korporat) ,  ext  2662.  Untuk 
Pemenang dari Turen akan dikirim.

BERITA DUKA

PENGUMUMAN

QUIZ?

4 EDISI#8 • Januari 2017

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un

 Keluarga besar PT Pindad (Persero) berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak 
Turiman, Staf Divisi Tempa & Cor dan Alat Perkeretaapiaan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, pukul 19.10 WIB di 
RS. Islam Pondok Kopi Jakarta Timur. Alamarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Jenazah telah 
dikebumikan pada hari Selasa  17 Januari 2017 sekitar pukul 09:00 WIB  di TPU Cibangkong. Semoga amal ibadah beliau 
diterima dan diberikan tempat terbaik disisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

 “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan”
[Al-‘Ankabût/29:57].
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Sumber: satuharapan.com Sumber: tidakuntukkorupsi.blogspot.co.id
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