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ontingen Indonesia yang diwakili prajurit TNI AD Kterbaiknya menjadi juara umum pada lomba 
tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016 

yang digelar di Filipina pada 21 November sampai 7 
Desember 2016. Indonesia berhasil menjadi juara dengan 
menggunakan senjata buatan PT Pindad (Persero), Karaben 
SS2 V2 Heavy Barrel dan Senapan SS2 V4 Heavy Barrel 
beserta munisinya.
 Indonesia secara total memenangkan 21 medali 
emas, 15 Perak , 14 Perunggu, dan 6 piala. Peringkat kedua 
ditempati oleh Thailand sedangkan peringkat ketiga oleh 
Filipina. 
 Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa 
kebanggaannya atas prestasi ini juga diperkuat dengan 
produk Pindad yang menunjang performa para petembak 
pada AARM 2016.
 “Patriot-patriot kontingen AARM dari TNI AD sudah 
berhasil memaksa tentara negara ASEAN untuk berdiri 
menghormati sang merah putih. Satu lagi yang perlu saya 
banggakan, kalian berhasil dengan menggunakan produk 
negara sendiri, yaitu produk Pindad. Ini suatu hal yang luar 
biasa,” tuturnya.
 Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose 
menyampaikan rasa apresiasi dan kebanggaannya karena 

produk Pindad telah membantu kontingen petembak 
menjadi juara umum AARM 2016. 
 “Pindad mengapresiasi terkait keberhasilan TNI ini, 
kami juga memiliki kebanggaan tersendiri karena produk PT 
Pindad yaitu SS2-V2 HB, SS2-V4 HB, dan munisi digunakan 
oleh kontingen AARM dan berhasil keluar sebagai juara. Ini 
tentunya merupakan cambuk dan semangat bagi PT Pindad 
(Persero) untuk terus maju melakukan inovasi dan 
pengembangan produk lain ke depannya,” tuturnya.
 Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada 
TNI atas kepercayaan yang telah diberikan terus-menerus 
bagi produk Pindad untuk dipakai dalam berbagai 
perlombaan tembak internasional.
 Dengan keberhasilan pada tahun ini, Indonesia total 
telah menjuarai AARM sebanyak 11 kali dari 26 kali 
penyelenggaraan sejak tahun 1991. Ajang ini juga bertujuan 
untuk mengembangkan dan mempererat hubungan antara 
tentara dari berbagai negara di ASEAN.
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Tahun 2016 sudah hampir berlalu. 
Berbagai macam tantangan telah 
berhasil dilalui perusahaan yang 

selalu kita banggakan ini. Kesepakatan 
prognosa penjualan tahun 2016 yang 
menjadi target sebesar Rp 2,1 triliun, harus 
menjadi perhatian serius terhadap 
realisasinya, karena pencapaiannya akan 
menjadi acuan langkah perusahaan 
selanjutnya di tahun depan. Penagihan, 
Manajemen Piutang dan Persediaan harus 
kita kelola dengan baik. Semua pihak yang 
terkait harus duduk bersama dan 
m e m b i c a r a k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  
pencapaian penjualan progresif supaya 
dapat  mencapai  target  prognosa 
penjualan.
 P r o d u k  y a n g  b e r k u a l i t a s  
merupakan salah satu kunci utama dalam 
rencana aktivitas bisnis yang akan 

diformulasikan. Khusus untuk produk-
produk yang akan dipasarkan pada tahun 
2017, untuk dilakukan proses sertifikasi 
sehingga kesempatan memasarkan (time 
to market) akan semakin cepat seiring 
peluang yang datang kepada perusahaan. 
 Peluang bisa datang darimana saja, 
dari dalam maupun luar negeri. Hasil dari 
kunjungan kerja saya ke beberapa negara 
timur tengah menghasilkan peluang 
kerjasama untuk beberapa produk senjata. 
Saya mendukung terhadap kegiatan 
ekspor dan mendorong Divisi-Divisi terkait 
agar rencana ekspor dimasukkan ke dalam 
target RKAP tahun 2017 dan mendorong 
pendapatan perusahaan. 
 U n t u k  m e n j a w a b  p e l u a n g  
tersebut, proses produksi menjadi sangat 
p e n t i n g .  O l e h  ka re n a  i t u  p e r l u  
diperhatikan agar fasilitas-fasilitas 

produksi termasuk mesin produksi 
didalamnya  dapat bekerja secara optimal, 
memperlancarproduksi dan meminimalisir 
reject produk.
 Tantangan tahun depan akan 
semakin berat. Oleh karena itu, saya 
menghimbau untuk seluruh entitas PT 
Pindad (Persero) untuk menganalisis 
peluang dan sumber daya yang dimiliki 
agar dapat melakukan pengembangan 
bisnis di berbagai bidang. Mari bersama-
sama menetapkan satu tujuan untuk 
dicapai dan mencapai visi perusahaan, 
menjadi produsen peralatan pertahanan 
dan keamanan terkemuka di Asia pada 
tahun 2023.
 Saya juga mengucapkan selamat 
hari raya natal bagi yang merayakan dan 
tahun baru 2017, semoga tahun depan 
Pindad semakin baik. 
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ada era digital seperti saat ini, media sosial Pdigunakan oleh hampir semua orang karena 
memudahkan manusia dalam berkomunikasi. 

Dengan media sosial, komunikasi dapat berlangsung 
lebih efektif dan efisien. Perbedaan jarak dan waktu 
tidak lagi berarti karena informasi dapat tersebar luas 
secara cepat. 
 Namun seiring perkembangan jumlah media 
sosial dan penggunanya saat ini, tidak jarang kita 
temui dampak positif dan negatif  bagi kehidupan 
sendiri dan sekitar kita. Pengguna media sosial 
sebaiknya lebih berhati-hati untuk membuat 
postingan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang 
lain. Hukum mengenai hal ini juga telah diatur dalam 
UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
 Berikut tips menggunakan media sosial 
dengan bijak agar tidak merugikan diri sendiri dan 
orang lain?
1. Pastikan anda mengenali secara mendalam dengan 

siapa berinteraksi menggunakan media sosial, 
jangan mudah percaya dengan orang yang baru 
anda kenal. 

2. Jangan percaya dengan informasi/foto yang tidak 
jelas sumbernya karena banyak akun anonim yang 

tidak bertanggungjawab. 
3. Tetap menjunjung etika karena apapun yang kita 

diskusikan di media sosial bisa dilihat semua orang. 
Gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak 
menimbulkan salah pengertian pihak lain. 

4. Cantumkan sumber ketika anda membuat 
postingan, perhatikan soal hak cipta saat menyalin 
maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video 
dari pihak/situs lain agar bisa dipertanggung 
jawabkan. 

5. Pastikan postingan yang akan anda upload di media 
sosial tidak terkait SARA dan tidak menyinggung 
pihak tertentu.

6. Tidak memproduksi maupun menyebarkan 
informasi palsu yang belum jelas sumbernya 
(HOAX) dan gambar/foto pornoaksi. 

7. Jangan memberikan data diri Anda dengan mudah 
di media sosial sebab data diri bisa disalahgunakan 
pihak lain. 

8. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan 
sebagainya baik untuk berdiskusi akan banyak hal, 
tapi gunakanlah secara bijak, atur waktu 
mengakses agar tetap produktif.

Sumber: Fikih Jurnalistik

“Patriot-patriot kontingen AARM dari TNI AD sudah 
berhasil memaksa tentara negara ASEAN untuk berdiri 
menghormati sang merah putih dengan menggunakan  
produk dalam negeri, buatan Pindad”
Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
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Wapres Kunjungi Pindad - JK didampingi Menteri Pertahanan, Menteri 
Perindustrian dan Gubernur Jabar mengunjungi Pindad untuk melakukan 
evaluasi mengenai kondisi terkini industri pertahanan untuk mencapai 
kemandirian alutsista (20/01/2016)
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DPR Tinjau Pindad - Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan 
Pembangunan, Agus Hermanto mengunjungi Pindad untuk meninjau dan 
mendorong Pindad meningkatkan kualitas produknya serta memperluas pasar di 
MEA (25/01/2016)

Uji 25 Unit R-Han 122B - Uji dinamis terhadap R-Han 122B dilakukan untuk 
menguji fungsi dan konsistensi performa roket yang dilakukan di Pantai 
Tempursari Lumajang, Jawa Timur (27-29/02/2016) 

Cyber Security Confrence - Pindad dan BAE Systems menggelar "Indonesia IT 
Security and Finance Round Table Conference" dalam menghadapi tantangan 
dunia cyber yang dihadiri oleh sejumlah ahli dari beragam institusi pemerintahan 
(24/02/2016)

Asrena Polri Kunjungi Pindad - Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum 
dan Anggaran (Asrena) beserta jajaran mengunjungi Pindad dalam rangka 
mendorong berkembangnya strategi nasional serta mengurangi ketergantungan 
terhadap produksi-produksi peralatan dari negara luar (16/03/2016)

Belgia Jajaki Kerja Sama - Menteri Ekonomi Belgia, Jean-Claude Marcourt dan 
perusahaan pertahanan Belgia, CMI Defence dan FN Herstal mengunjungi 
Pindad untuk mempererat hubungan bilateral serta menjajaki peluang investasi,  
diantaranya di bidang senjata, Turret Badak dan  Antasena (18/03/2016)

Khitanan Massal - Pindad mengkhitan 33 anak dalam rangka memperingati HUT 
Pindad ke-33 dengan peserta terdiri dari putra keluarga karyawan/karyawati, 
tenaga Outsourching & THL, pegawai cleaning service serta putra masyarakat di 
sekitar Perusahaan (26/04/2016)

HUT Pindad - Pindad merayakan HUT ke-33 secara sederhana dengan tema 
“Move On” dengan rangkaian acara puncak HUT meliputi pelaksanaan upacara 
bendera, penembakan pistol isyarat, pelepasan balon, door prize serta tausiyah 
(29/04/2016)

Januari 1 2

Februari 1 2

Maret 1 2

April 1 2
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Press Gathering 2016 - Dilaksanakan di Divisi Munisi Turen Malang yang diikuti 
53 wartawan dari Bandung, Jakarta, Malang, dan Surabaya diisi dengan lomba 
tembak dan melihat proses produksi munisi (11/05/2016) 

Apresiasi AASAM - Pindad menyambut kedatangan Kontingen TNI AD yang 
menjadi juara umum sekaligus mempertahankan prestasi ini untuk kesembilan 
kalinya sejak tahun 2008 pada Lomba Tembak AASAM yang digelar di 
Puckapunyal Australia pada 3-20 Mei 2016 (23/05/2016)

Vendor Gathering - Pindad menyelenggarakan vendor gathering untuk 
membangun engagement, hubungan baik, memberikan informasi mengenai 
finance dan procurement, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan vendor, 
serta memberikan informasi sistem perbankan (26/05/2016)

Launching Senjata Baru - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meresmikan 
4 senjata baru Pindad kepada publik di Aula Bhineka Tunggal Ika Kementerian 
Pertahanan, Jakarta. 4 senjata yang diluncurkan adalah SS3, SS2 subsonic, sub 
machine gun PM3 dan Pistol G2 Premium (09/06/2016)

Ramadhan di Pindad - Pindad bekerjasama dengan DKM Al-Fithrah 
melaksanakan Pasar Murah Ramadhan di pelataran Masjid Al-Fithrah. Pindad 
menentukan sasaran yang spesifik untuk kegiatan kali ini yaitu para pengemudi 
becak dan kaum dhuafa sehingga kupon yang disebar tepat sasaran (24/06/2016) 

Halal bi halal - Dalam rangka Idul Fitri 1437H dilaksanakan halal bi halal di 
lingkungan Pindad Bandung dan Turen, Malang. Direktur Utama menghadiri halal 
bi halal di Divisi Munisi, sementara Direktur Operasi  membuka halal bi halal di 
lingkungan Pindad Bandung (11/07/2016)

Undangan B.J. Habibie - Pindad memperoleh kehormatan bersilaturahmi secara 
langsung dengan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie di kediamannya Jl. Sersan Bajuri 
No. 48 Bandung. Direksi menghadiri undangan Pak Habibie yang juga pernah 
menjabat sebagai Dirut Pindad pada periode 1983-1998 (12/07/2016)

Pergantian Dirut - Pisah sambut Dirut Pindad yang baru, Abraham Mose dan 
Silmy Karim yang kini menjadi Dirut Barata dilaksanakan di Graha Pindad 
Bandung. Acara ini dihadiri oleh jajaran Komisaris, Direksi, pimpinan, dan 
karyawan Pindad (08/08/2016)

Mei 1 2
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Pangdivif 1 Kostrad Coba Senjata Pindad - Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, 
Brigjen A.M. Putranto mengunjungi Pindad dan mencoba secara langsung 
performa senjata buatan Pindad, Pistol G2 Elite dan SS2 Subsonic (12/08/2016)

Puncak Harteknas 2016 -  Dilaksanakan penandatanganan MoU kerjasama 
antara Pindad bersama BUMN lainnya tentang Sinergi Pengembangan dan 
Pemberdayaan Transportasi Massal Metro Kapsul Sebagai Hasil Inovasi 
Strategis dalam Negeri (10/08/2016)

Habibie Festival - Pindad berpartisipasi dan menampilkan produk unggulannya 
pada acara “Habibie Festival 2016” dalam rangka memperingati 80 tahun 
dedikasi dan komitmen B. J. Habibie terhadap IPTEK Indonesia yang digelar di 
Museum Nasional, Jakarta (12/08/2016)

HUT RI - Dengan Tema Indonesia Kerja Nyata, Dirut Pindad Abraham Mose 
memimpin Upacara HUT RI ke-71 yang dilaksanakan di komplek Pindad Bandung 
dan dihadiri oleh jajaran Direksi, pimpinan, serta karyawan  (17/08/2016) 

Pindad Terbanyak Dikunjungi Pengunjung IBDExpo - Pindad memperoleh 
penghargaan sebagai Booth dengan Pengunjung terbanyak dalam IBDExpo yang 
diselenggarakan di JCC, Jakarta. Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau secara 
langsung beberapa produk andalan buatan Pindad (08/09/2016)

Bantuan Bencana Alam Garut & Sumedang - Pindad menyerahkan bantuan 
bagi korban musibah banjir bandang Garut dan bencana longsor Sumedang 
kepada Komandan Daerah Militer Garut, Letkol  Arm Setyo Hani Susanto di 
Makodim 062 Garut (27/09/2016)

Pindad Sponsor Utama BASCOT - Pindad menjadi sponsor utama lomba 
tembak memperingati HUT Brimob ke-71, BASCOT 2016 yang diikuti oleh 2180 
petembak dari berbagai unit baik TNI, Polri, dan Perbakin. Dirut,  Abraham Mose 
menyerahkan medali kepada pemenang salah satu kategori lomba (22/10/2016)

Agustus 2 3

4 5

September 1 2

Lomba Tembak Piala KASAD - Pindad mendukung penuh terselenggaranya 
lomba tembak Piala Kasad Tahun 2016 dengan  senjata dan munisi buatannya. 
KASAD, Jenderal TNI Mulyono membuka perlombaan yang dilaksanakan di 
lapangan tembak TNI AD Kartika dan Yonif Pararaider 328 Cilodong (10/10/2016)

1Oktober 2
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Dellivery Perdana Excava - Uji pabrik dan dellivery perdana terhadap "Pindad 
Excava 200" oleh Badan Independen, Sucofindo yang disaksikan dan akan 
diserahkan secara langsung kepada pemesan, PPK Direktorat Jenderal Bina 
Marga Kementerian PUPERA (17/10/2016)

Peresmian Pindad Optronic Workshop - Menteri Pertahanan Yunani, Panos 
Kammenos menghadiri peresmian Pindad Optronic Workshop yang merupakan 
proyek hasil kerjasama Pindad dan Theon Sensors, Yunani pada acara Indo 
Defence 2016 (02/011/2016)

Wapres Namai Tank Boat Antasena - JK didampingi Menhan, Ryamizard 
Ryacudu memberikan nama Antasena untuk produk baru tank boat hasil 
kerjasama Pindad bersama Lundin, dan CMI Defense dalam acara Indo Defence  
2016 (02/11/2016)

Menhan Resmikan Medium Tank dan Sanca - Menhan Ryamizard Ryacudu 
menandatangani desain medium tank yang merupakan  pengembangan 
bersama Pindad dengan FNSS Turki  dan meresmikan Sanca, kendaraan lapis 
baja anti ranjau pada gelaran Indo Defence 2016 (03/11/2016)

Apresiasi AARM - Pindad memberikan apresiasi kepada kontingen petembak 
ASEAN Armies Riffle Meet (AARM) 2016 yang berhasil menjadi juara umum untuk 
kesebelas kalinya di Dharmawangsa Hotel dan dihadiri oleh Panglima TNI Gatot 
Nurmantyo, para petinggi TNI, jajaran Komisaris dan Direksi Pindad (14/12/2016)

Redaksi

PENGUMUMAN

Pindad Raih Peringkat Hijau - Pindad memperoleh Peringkat  Hijau pada 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2015 - 2016 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan di Istana 
Wapres, Jakarta. (07/12/2016)

QUIZ?
Tersedia 10 voucher tiket nonton 
untuk 5 orang pemenang yang 
akan diundi jika dapat menjawab 
dengan benar pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini.
1. Sudah berapa kali Kontingen 
Indonesia menjuaraai lomba 
tembak AARM?

a. 7     c. 11
b.15    d. 17

2. Apa media sosial yang tidak 
dimiliki oleh Pindad?
a. facebook   c. instagram
b. twitter     d. path

3. Proyek apa yang sedang 

dikerjakan oleh Pindad dan 
merupakan bagian dari 7 
program prioritas nasional 
bidang hankam?
a. Drone          c. Medium Tank
b. Amphibious  d. Excavator

4. Berikut adalah kegiatan 
sosial baik CSR maupun 
PKBL yang dilaksanakan 
Pindad selama tahun 2016, 
kecuali? 
a. Bedah rumah
b. Pasar murah
c. Sunatan massal
d. Bantuan bencana alam

5. Press Gathering Pindad 
bersama wartawan tahun 
2016 dilaksanakan di?
a. Bandung    c. Jakarta
b. Turen    d. Surabaya

Tata Cara Keikutsertaan:

1. Kirimkan jawaban via e-mail 
a tau  SMS dengan fo rmat  
jawaban:
#Nama #NPP #Divisi #Jawaban
Contoh:
#Asep #0157 #Divmu #BACAB
2. Satu nama dan NPP hanya 
dapat mengirimkan satu kali
3. Kirim jawaban anda melalui 
email ke  atau ryan@pindad.com
SMS ke paling 082119506440 
lambat 20 Januari 2016
4. Pemenang akan diumumkan 
pada edisi Pindad Update bulan 
depan.

SELAMAT MENCOBA

Pengumuman Pemenang 
Edisi November 2016
Jawaban yang benar pada edisi 

sebelumnya adalah DCCB  P
(No.5 semua jawaban dianggap 
benar karena kesalahan redaksi) 

Daftar Pemenang Quiz
1. Rizki Komala, 05598, Divku
2. Yuke Eko, 05958, Divmu
3. Basuki Rahmat, 01936, Divjat
4. Eka Budi, 05894, Alat Berat
5. Dudi Setiawan,023210, Alat 
Berat

P e m e n a n g  m e n d a p a t k a n  
Souvenir Pindad, hadiah dapat 
diambil di Ryan (Dep. Komunikasi 
Korporat, Sesper), ext 2662, 
Pemenang dari Turen akan 
dikirim.
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