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Salam Hangat Direksi
17 Agustus 2017 lalu kita memperingati Hari Ulang
Tahun ke-72 Republik Indonesia. Kebersamaan
menjadi tema yang diangkat sebagai semangat pada
perayaan 72 tahun Indonesia merdeka kali ini.
Pendekatan tersebut menjadi esensi sekaligus
ajakan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk
merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan.
Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan
untuk kembali bersama-sama bersatu dalam
perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk
menjadi bangsa yang terhormat, bangsa Indonesia.

Senjata Dan Munisi Pindad
Dukung Penuh Lomba Tembak
Piala KASAD 2017

Bangsa Indonesia berpegang teguh pada Pancasila,
UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila
adalah pemersatu bangsa Indonesia yang dihayati,
diamalkan serta menjadi ideologi yang bekerja dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsistensi dan efisiensi
Selain itu, memasuki paruh terakhir dari semester
kedua 2017 ini kami dari BOD sangat berharap agar
karyawan sama-sama bersama direksi bisa menjaga
konsistensi pada kecepatan produktifitas hingga
pemenuhan kontrak.
Hal tersebut menjadi poin penting
terkait
produktivitas kemudian kita juga memiliki kepedulian
yang sama untuk peningkatan efisiensi dan yang
terakhir menjaga sebagus mungkin biaya pokok
produksi.

PT Pindad (Persero) mendukung penuh
penyelenggaraan lomba tembak Piala KASAD
Tahun 2017 yang menggunakan senjata dan
munisi buatan Pindad serta memberikan
Asistensi teknik (Asnik) maupun perbaikan.
Senjata buatan Pindad yang digunakan
yaitu G2 Elite dan Combat, SS2 V1, SS2 V4,
Karaben SS2 V2, SM2, SM2 V1, SPR 3 serta
munisi berbagai kaliber tipe MU1 TJ, MU2 TJ,
MU5 TJ dan MU2 TJS.
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD),
Jenderal TNI Mulyono membuka secara resmi
kejuaraan Lomba Tembak Piala KASAD tahun
2017 yang dilaksanakan di lapangan tembak
TNI AD Kartika dan Yonif Pararaider 328
Cilodong, Jawa Barat pada Senin 21 Agustus
2017. Direktur Utama, Abraham Mose,
Direktur Teknologi & Supply, Ade Bagdja
hadir dalam upacara pembukaan bersama
Wakasad, Komandan Kodiklat TNI AD,
Pangkostrad, Irjenad, Para Asisten, Kasahli
Kasad, para Pangkotama dan Kabalakpus TNI
AD serta para Pati Khusus Kasad.
Dalam amanatnya, KASAD Jenderal
TNI Mulyono mengatakan tujuan dari
penyelenggaraan lomba tembak yang rutin
digelar tiap tahun ini untuk evaluasi hasil

pembinaan latihan prajurit dan satuan jajaran
TNI AD dan mencari bibit petembak baru.
“Penyelenggaraan Lomba Tembak Piala
Kasad ini bertujuan untuk mendorong semangat
bersaing yang sehat antar satuan jajaran TNI
AD dalam hal profesionalisme keprajuritan;
memacu kepedulian dan semangat para
Dansat dalam menyelenggarakan pembinaan
satuan yang lebih konstruktif dan inovatif,
khususnya di bidang menembak; mencari
atlet petembak baru untuk disiapkan
dalam menghadapi kegiatan lomba tembak
ditingkat yang lebih tinggi; dan untuk melihat
keberhasilan pembinaan satuan, khususnya
yang terkait dengan pembinaan petembak
oleh satuan jajaran TNI AD,” ujar Mulyono.
KASAD juga mengapresiasi prestasi yang
telah ditorehkan para petembak TNI AD
dalam berbagai lomba tembak internasional
menggunakan senjata buatan Pindad.
“Kita tentu patut berbangga dengan
prestasi yang ditorehkan para prajurit TNI AD
dalam ajang lomba tembak ditingkat nasional
maupun internasional. Para prajurit kita
telah mampu mengangkat nama baik TNI AD
melalui capaian tertinggi pada Lomba Tembak
Piala Panglima TNI, AARM (ASEAN Armies

Rifle Meet), BISAM (Brunei International
Shooting Skill at Arms Meet), dan AASAM
(Australian Army Skill at Arms Meeting),”
lanjut Mulyono.
Dalam lomba tembak piala Kasad ini ada
empat kategori lomba yang dipertandingkan,
yaitu lomba tembak senapan, pistol,
otomatis dan karaben. Tema Lomba Tembak
yang digelar tahun ini, yaitu “Melalui Lomba
Tembak Piala Kasad TA. 2017 Kita Wujudkan
Prajurit TNI AD yang Jago Tembak dalam
rangka Mendukung Tugas Pokok”.
Kejuaraan ini diikuti oleh 18 satuan
tingkat Kotama yaitu Divisi 1 Kostrad, Divisi
2 Kostrad, Kopassus, Kodam I/BB, Kodam II/
SWJ, Kodam III/SLW, Kodam IV/DIP, Kodam
V/BRW Kodam VI/MLW, Kodam IX/UDY,
Kodam XII/TP, Kodam XIII/MDK, Kodam XIV/
HSN, Kodam XVI/PTM, Kodam XVII/CEN,
Kodam XVIII/Kasuari, Kodam IM, dan Kodam
Jaya.
Peserta lomba yang keluar sebagai juara
umum akan menerima penghargaan dan
piala bergilir dari Kasad. Tahun lalu keluar
sebagai juara umum lomba tembak piala
Kasad yaitu kontingen petembak dari
Kopassus. ***

Pindad Beri Apresiasi Kepada Pemenang Piala Kasad 2017
Direktur Utama PT Pindad (Persero)
Abraham Mose memberikan apresiasi kepada
para juara lomba tembak Piala Kasad 2017
usai ditutup secara resmi oleh Kepala Staf TNI
Angkatan Darat Jenderal Mulyono di Lapangan
Tembak TNI AD Kartika dan Yonif Pararaider
328 Cilodong, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus
2017.
"Apresiasi ini merupakan bentuk perhatian
dari Pindad untuk memacu semangat berlatih
para peserta guna mencapai prestasi yang
lebih baik," ujar Abraham.
Kontingen Kopassus berhasil memberikan
mempertahankan gelar yang ketiga kalinya,
setelah pada tahun 2015 dan 2016 lalu keluar
sebagai juara umum.
Kopassus mendapatkan apresiasi sebesar
Rp 100 juta. Juara 2 Kodam V/Brawijaya
mendapatkan Rp 75 juta. Juara 3 Kodam Jaya
mendapatkan Rp 50 juta. Selain itu, masing-
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masing kontingen mendatkan Rp. 5 juta.
Dalam sambutannya Jenderal Mulyono
menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil
keluar sebagai pemenang, dan mengingatkan
bahwa prestasi tertinggi tidaklah dicapai secara
instant.
"Prestasi tertinggi tidaklah bisa dicapai secara
instant, tetapi hanya mungkin diperoleh melalui
latihan yang keras, terarah dan terukur dengan
perencanaan yang matang," ujarnya.
Mulyono
berpesan,
sebagai
prajurit
profesional, jadikan latihan sebagai sebuah
kebutuhan dan bukan sebagai sebuah
keterpaksaan.
lebih lanjut Mulyono mengatakan sebagai
tanggung jawab moral untuk mempertahankan
prestasi dan tradisi juara lomba tembak tingkat
nasional maupun international yang dimiliki oleh
TNI AD, diperlukan kaderisasi atlet penembak
secara terus-menerus dan berkesinambungan.*
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PERISTIWA
Habfest 2017, Pindad Ingin Lebih Kenalkan Produk
Ke Masyarakat
Pada gelaran Habibie Festival 2017 di
Jiexpo, Jakarta 7 – 13 Agustus 2017, PT
Pindad (Persero) menampilkan sejumlah
produk unggulan seperti kendaraan tempur
dan senjata untuk militer. Hal itu bertujuan
untuk dapat lebih memperkenalkan produk
alat utama system pertahanan (alutsista)
kepada beragam lapisan masyarakat.
Corporate Secretary Pindad Bayu A.
Fiantoro mengatakan keikutsertaan Pindad
dalam pameran kalini bertujuan untuk lebih
memngenalkan kepada masyarakat, dan
memberikan kesempatan agar dapat
menyentuh langsung produk alutsista
buatan dalam negeri.
“Tujuan pameran untuk memperkenalkan
ke masyarakat bahwa produk kita cukup
inovatif, disini masyarakat pun bisa
mengalami dan menyentuh langsung
produk yang kita buat,” kata Bayu disela
pembukaan pameran.
Bayu menambahkan, ada beragam
macam aktivitas yang bisa dilakukan di
booth Pindad, selain pengunjung bisa
melihat langsung senjata, pengunjung pun
bisa memegang senjata buatan Pindad dan
berfoto di photobooth yang telah
disediakan,” terangnya.
Adapun produk yang dibawa antara lain
senjata SS2-V1, SS2-V4, SPR-2, SPR-3, Pistol
serie G2-Premium Elite, G2-Combat. Untuk

kendaraan tempur yang ditampilkan yaitu
Badak dan Komodo.
Bayu mengatakan, Pindad terus berupaya
mengembangkan produksi dalam negeri, Ia
menilai hal tersebut menjadi sebuah
kebanggaan bagi Pindad dan umumnya bagi
Indonesia karena dapat memprroduksi
alutsita.
Sementara itu, dalam sambutannya Ilham
Akbar Habibie selaku Pendiri dan Ketua
Gerakan Berkarya! Indonesia, mengatakan
bahwa masa depan bangsa Indonesia dapat
digenggam dan dimiliki jika giat berkarya.
“Kita wajib membudayakan teknologi sebagai

sesuatu yang dapat membantu kehidupan
menuju kualitas yang lebih baik,” ujarnya.
Sebagai ikon dari festival dan orang yang
banyak berperan dalam pengembangan
inovasi teknologi di Indonesia, B.J. Habibie
mengungkapkan bahwa Indonesia beruntung
memiliki 70 persen sumber daya manusia
yang berusia di bawah 35 tahun. “Kemajuan
suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya
yang dimilikinya. Terutama, sumber daya
manusia yang terbaharukan.”
Habibie
menekankan
pentingnya
membekali SDM terbarukan dengan
pendidikan yang tepat agar bangsa ini kelak

mampu kreatif dalam berinovasi. “Ada
banyak kreativitas dalam festival ini. Saya
sangat berterima kasih atas inisiatif BEKRAF
untuk bersinergi dengan Habibie Festival,”
pungkasnya.
Habibie Festival merupakan perayaan
peran dan kontribusi Bacharuddin Jusuf
Habibie (B.J. Habibie) sebagai sosok figur
nasional, bapak bangsa, mentor komunitas,
dan ikon ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) di Indonesia. Festival ini juga menjadi
wadah bagi industri IPTEK untuk
memperkenalkan produk inovatif mereka
kepada masyarakat luas. (Bani)

“Kami bawa tim lengkap untuk berdiskusi
dan sharing dari sisi desain, kerja sama,
pembiayaan, litbang, kompetensi di berbagai
bidang lainnya sehingga nantinya harapan
kita kebutuhan Kemhan dan TNI diambil
sepenuhnya oleh Pindad” ujar Widodo.
Widodo mengatakan Pindad merupakan
mitra strategis, andalan dalam mendukung
kebutuhan alutsista Kemhan dan TNI dan
harus terus mempertahankan prestasi serta
meningkatkan kualitas produk. “Pindad
merupakan andalan utama, tulang punggung
daripada Kemhan dalam mendukung alutsista
Kemhan dan TNI terutama MKK dan MKB dan
beberapa proyek besar yang menjadi fokus

saat ini, yaitu medium tank, pengembangan
roket, tank amphibi, dan tank boat. Pindad
sebenarnya bisa membuktikan di berbagai
lomba AARM, AASAM, BISAM menjadi
juara, Presisinya sudah oke, tinggal model
desainnya lebih futuristik, menarik dan
optimal,” lanjut Widodo.
Banyak kendala teknis, komunikasi yang
harus dicairkan sehingga Pindad menjadi
tulang punggung pasar kemhan TNI sehingga
tidak mengambil pasar dari luar negeri yang
selama ini masih terjadi.
Widodo mendukung Pindad terus
berkembang dan kuasai pasar baik dalam
negeri maupun pasar internasional. “Kita

akan selalu mendorong, selalu sinergi,
konsultasi dengan Kemhan apa-apa yang
menjadi concern kita. Semua produk pindad
harus digunakan dan dipasarkan oleh kemhan
TNI disamping Kementerian dan instansi
lainnya. Saya yakin Pindad akan berkembang
terus,
mudah-mudahan
ditingkatkan
kulitasnya, maju terus dan menguasai pasar
Indonesia, asia bahkan dunia,” ujar Widodo.
Rombongan kemudian meninjau progress
pembuatan prototipe medium tank serta
berbagai fasilitas produksi di Divisi Kendaraan
Khusus. Sekjen juga mencoba Panser Anoa
serta berbagai Senapan dan Pistol buatan
Pindad.

Sekjen Kementerian
Pertahanan
Kunjungi Pindad,
Dukung Pindad
Kuasai Pasar
Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertahanan, Dr Widodo membawa
rombongan yang terdiri dari pejabat
eselon 1 dan 2 Kemhan mengunjungi
Pindad pada 15 Agustus 2017. Direktur
Utama, Abraham Mose menerima
rombongan di Gedung Direktorat pindad
Bandung, yang juga dihadiri oleh Wakil
Komisaris Utama Mayjen TNI (Purn.)
Sumardi, Direktur Teknologi & Supply
Ade Bagdja dan Direktur Keuangan
Achmad Sudarto.
Abraham Mose mengapresiasi kunjungan
secara langsung Sekjen Kemhan dan
rombongan serta mengharapkan arahan
untuk peningkatan Pindad. “Merupakan
suatu kehormatan bagi Pindad Bapak
Sekjen bawa rombongan yang lengkap
untuk melihat fasilitas yang ada disini,
kami mohon arahan apa saja yang perlu
ditingkatkan dalam rangka mendukung
kebutuhan TNI kita. Kedatangan ke Pindad
kami harap rutin karena bisa memberikan
motivasi bagi pengembangan Pindad
kedepan,” ujar Abraham.
Widodo
mengatakan
tujuannya
mengunjungi Pindad mampu memenuhi
seluruh kebutuhan Kemhan dan TNI.

2

EDISI # 15 Agustus 2017

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

@pindad

PT Pindad - Persero

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

Liputan Khusus

HAKTEKNAS
Peringati Hakteknas, Pindad
Tampilkan Anoa Amphibious serta
Berbagai Produknya
PT Pindad (Persero) menampilkan Anoa
Amphibious dan berbagai produknya pada
Research, Innovation, and Technology (RITECH)
Expo 2017 yang diselenggarakan pada 10-13
Agustus 2017 dalam rangka memperingati
puncak Hari Kebangkitan Nasional (Hakteknas)
di Center Point of Indonesia (CPI), Makasar.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meresmikan
pembukaan acara yang juga dihadiri oleh
Presiden ke-3 sekaligus Bapak Teknologi
Indonesia, B.J. Habibie, Menteri Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar
Panjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani,
Gubernur Sulawesi Selatan serta pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, JK menekankan
pentingnya peran teknologi, kemajuan dan
nilai tambah dalam kehidupan. “Indonesia
dengan penduduknya 260 juta orang setiap
tahunnya membutuhkan banyak kebutuhan
dasar yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi.
Teknologi memberikan nilai tambah pada
suatu produk, nilai tambah yang memberikan
kemakmuran bagi kita semua. Oleh karena itu,
teknologi, kemajuan dan nilai tambah tidak bisa
dipisahkan,’’ Ujar JK.
“Ada negara yang maju karena sumber daya
alamnya, ada juga negara yang maju justru
karena tidak punya sumber daya alamnya
tetapi punya nilai tambah melalui penguasaan
teknologi. Untuk menjadi negara maju
dubutuhkan 3 hal, yaitu: semangat, IPTEK dan
kedamaian,” lanjut JK

JK juga menyampaikan bahwa Panser Anoa
buatan Pindad yang hadir dalam pembukaan
acara juga merupakan produk teknologi buatan
dalam negeri.
“Teknologi akan menghasilkan sesuatu yang
lebih baik cepat dan murah. Contohnya Panser
Anoa buatan dalam negeri yang lebih baik, jauh
lebih murah dan lebih cepat pembuatannya
dibandingkan beli keluar negeri,” ujar JK.
Pindad menampilkan berbagai produk teknologi
dan hasil inovasi produk Bisnis Hankam maupun
Industrial terbaru. Senjata yang ditampilkan yaitu:
Senjata akurasi tinggi SPR 3, Senjata tangguh yang
memenangkan lomba tembak internasional SS2
V1 HB, Pistol G2 Elite, Combat, dan yang khusus
didesain untuk olahraga tembak, G2 Premium dan
Pistol Mag 4 (Gurun), serta senjata yang dilengkapi
peredam untuk operasi khusus, SS2 V7 Subsonic.
Berbagai mock up atau replika produk dalam
ukuran yang lebih kecil juga ditampilkan, meliputi:
Kendaraan Tempur Anoa varian APC, Kendaraan
Taktis Komodo Polisi, Ekskavator pertama buatan
dalam negeri Pindad Excava 200, Kendaraan
berdaya hancur yang dilengkapi Canon, Badak
serta platform yang tangguh di perairan,Tank
Boat.
Pindad yang tergabung dalam klaster National
Defence and Hightech Industry (NDHI) dengan
PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia
(Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia
(Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero),
dan PT Len Industri (Persero) menampilkan
berbagai produk unggulannya bersama-sama
dalam booth NDHI. (Ryan)

Uji Amphibious di Lautan
Makassar

Selain tampil di puncak peringatan
Hari
Kebangkitan
Teknologi
Nasional (Hakteknas) dan pameran
RITECH Expo, Anoa Amphibious
juga melakukan uji coba di lautan
Makassar. Uji di air laut ini sendiri
merupakan yang pertama kali
dilakukan setelah sebelumnya
Amphibious juga telah melakukan
uji di waduk Jatiluhur dan danau
taman satma, Mabes TNI Cilangkap.
Uji fungsi berjalan dengan baik
dan lancar dengan Amphibious
beberapa kali bermanuver di lautan
dan mampu dioperasikan pada sea
state level 1.
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BERITA FOTO

Upacara Hut RI Ke 72

Kunjungan KCIC

Direktur Utama, Abraham Mose menjadi inspektur upacara bendera memperingati Hut RI
ke-72 yang diikuti oleh lebih dari 1000 pegawai PT Pindad (Persero) di Lapangan Kanpus
Pindad Bandung, pada (17/8)

Rombongan PT Kereta Cepat Indonesia China, (KCIC) mengunjungi PT Pindad (Persero) di
Bandung (22/6). Kunjungan tersebut dalam rangka penjajakan kerjasama di berbagai sektor.

Lomba 17 Agustusan

Kunjungan Direktur Peruri

Keluarga Besar PT Pindad menyelenggarakan berbagai perlombaan 17 agustusan di lingkungan Pindad Bandung dalam rangka memeriahkan Hut Kemerdekaan RI ke 72 yang diikuti oleh Dirut, Direksi, pimpinan dan karyawan (17/2).

Direksi Antara, Peruri, Balai Pustaka mengunjungi PT Pindad (Persero) Bandung yang
diterima oleh direktur keuangan dan kinerja, Achmad Sudarto (3/8).

Kunjungan Sesko TNI AD

Kunjungan Badiklat

Sebanyak 95 siswa Seskoad TNI Pasis Dikreg 44 mengunjungi PT Pindad (Persero), Bandung
(29/8).

Sejumlah orang dari Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kementrian Pertahanan mengunjungi PT Pindad (Persero) pada (30/8).

Kunjungan Kasau Brunei

Duta Besar Belgia

Courtesy call Panglima Tentera Udara Diraja Brunei (Kasau Brunei) Brigadier Jeneral (U)
Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar Bin Haji Ma’awiah mengunjungi PT Pindad (Persero),
(7/8).
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Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Patrick Herman mengunjungi PT Pindad (Persero) Bandung pada (22/8). Kunjungan tersebut dalam rangka penjajakan kerjasama antara kedua
belah pihak.
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EXPLORE MAKASSAR
Mengenal Wisata dan Kuliner Makassar
Beberapa waktu lalu tim redaksi Pindad
Update berkesempatan mengunjungi
Makassar,
tempat
diperingatinya
puncak Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (Hakteknas) 2017. Sebagai kota
metropolitan yang modern, Makassar
tetap menyimpan pesona sejarah
dan budaya yang tetap terjaga
dengan apik sehingga menjadi
salah satu destinasi wisata
favorit di Indonesia.
1. Benteng Fort Rotterdam
Benteng Fort Rotterdam
merupakan ikon wisata sejarah
Makassar,
sisa
peninggalan
pendudukan
kolonial
Belanda
yang didirikan sejak abad ke-15 oleh
Kerajaan Gowa. Benteng Fort
Rotterdam pernah menjadi tempat
pengasingan Pangeran Diponegoro
pada masa penjajahan Belanda. Di
dalamnya juga terdapat bangunan
rumah adat Sulawesi Selatan yang
merupakan khas dari suku Bugis,
Mandar, Makassar, dan Toraja.
2. Pantai Losari
Pantai ini memang tidak asing di
telinga kita karena menjadi ikon dari
Kota Makassar itu sendiri, dengan
tanda tulisan nama pantainya yang
besar. pantai Losari terkenal karena
pemandangan terbit dan terbenamnya
matahari yang sangat indah. Terdapat
berbagai fasilitas wahanan air, memancing
serta aneka kuliner yang menjual makanan
khas Makassar.
3. Masjid Amirul Mukminin
Masjid ini merupakan masjid terapung
pertama di Asia Tenggara yang menjadi ikon
wisata religi Makassar. Tempatnya bersih
dan nyaman, masih di area Pantai Losari.
Pemandangan sunset yang luar biasa dari
sisi pantai dapat dinikmati menjelang waktu
maghrib. Masjid terapung ini memiliki total
3 lantai dengan pemandangan yang paling
indah jika dilihat dari lantai paling atas
dimana keseluruhan pantai Losari dapat
terlihat.
4. Tanjung Bira
Pantai ini terkenal dengan panorama
alam pantai tropis dimana lautnya jernih
berwarna biru kehijauan. Tanjung Bira juga

merupakan lokasi favorit untuk berenang,
Selain destinasi wisata, berbagai kuliner
diving, snorkeling serta menikmati indahnya khas Makassar yang terkenal kelezatannya
pemandangan terbit dan terbenamnya
juga sangat menarik untuk dicoba.
matahari.
Banyak juga oleh-oleh makanan dari
5.Pelabuhan Aotere
makassar yang menjadi
Pelabuhan bersejarah ini menjadi
incaran
para
tempat wisata yang menarik
dimana
kapal-

kapal
berlabuh atau menepi.
Di Pelabuhan ini terdapat kapal
khas Makassar bernama kapal Phinisi dengan
bentuk unik dan berbeda dari kapal pada
umumnya.
6. Museum Kota Makassar
Suasana dalam museum ini sangat
kental dengan aksen dan nuansa kolonial
Belanda yang dilengkapi dengan beberapa
peninggalan sejarah Makassar. salah satu
koleksi antik yang paling populer adalah
meriam tua berusia 300 tahun lebih. terdapat
berbagai lemara kaca berisi keramik antik
yang masih utuh dari pelaut asal China dan
Jepang pada masa Dinasti Ming sejak abad ke
14 hingga 17.

wisatawan untuk dibawa
pulang.
7. Coto Makassar
Coto Makassar adalah makanan
tradisional Makassar yang terbuat dari
daging, hati dan jeroan sapi yang direbus
kemudian diiris-iris kecil lalu disuguhkan
bersama kuah dengan bumbu yang diracik
secara khusus. Kuline ini memiliki kekhasan
rasa tersendiri terutama dari segi bumbu
rempahnya. Salah satu keunikan yang
dimiliki coto Makassar adalah dimakan
dengan ketupat.
8. Pallubasa
Pallubasa hampir sama dengan coto,
terdiri dari daging dan jeroan sapi atau
kerbau yang disajikan dengan kuah

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:

Tersedia hadiah untuk 5 (lima) orang
pemenang yang akan diundi untuk
edisi bulan depan. Jawab dengan
pertanyaan - pertanyaan di bawah
ini:
1. Kendaraan tempur apa yang
dipamerkan
dalam
pagelaran
HabFest 2017?
a. Badak dan Komodo
b. Anoa dan Komodo
c. Amphibi dan Anoa
2. Kerjasama dalam bidang apa yang
dilakukan oleh PT. Pindad dengan
PT. GEO Dipa Energi?
a. Pertahanaan dan Keamanan
b. Pengembangan teknologi
(ORC) Binary System
c. Menciptakan inovasi
untuk kendaraan khusus
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3. Sebutkan salah satu senjata
buatan PT. Pindad yang digunakan
dalam lomba Piala KASAD 2017?
a. G2 Elte dan Combat
b. Mu1 Tj dan Mu2 Tj
c. Mu5 Tj dan Mu2 Tjs
4. Kendaraan khusus apa yang
dipamerkan oleh PT. Pindad dalam
pameran RITECH EXPO 2017?
a. Badak
b. Anoa Amphibious
c. Komodo
5. Dimana dilaksanakan pagelaran
RITECH EXPO 2017?
a. Makasar
b. Medan
c. Jakarta

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format
Jawaban:
#NAMA #NPP #DIVISI
#JAWABAN
Contoh: #NIKITA #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 20 September 2017.
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.

@pindad

REDAKSI

PENGUMUMAN PEMENANG
QUIZ EDISI JULI 2017

Jawaban yang benar pada quiz edisi
sebelumnya adalah:

Daftar Pemenang Quiz:
1. Rusida Febriana, 05255, Renkinrus
2. Ruddy T, 05356, K3LH
3. Taufik Ramdhan, 05421, Alat Berat
4. Yudistira Sanjiwani, 05327, Divtekbang
5. Dudi Setiawan, 023210, Alat berat.
Pemenang berhak mendapatkan Hadiah
yang dapat diambil di Ryan, Departemen
Komunikasi
Korporat,
Sekretaris
Perusahaan (ext. 2662). Pemenang dari
Divmu, Turen akan dikirim melalui jasa
pengiriman barang.

PT Pindad - Persero

Penasehat
Bayu A Fiantoro
Pemimpin Redaksi
Komarudin

AABCA

SELAMAT MENCOBA!

@pt_pindad

berwarna cokelat. Pembeda utama dengan
coto adalah tambahan kelapa sangrai
yang disajikan di atas kuah pallubasa serta
pendamping utamanya. Bila coto disajikan
bersama ketupa maka pallubasa disajikan
bersama nasi putih.
9. Sop Konro dan Iga Bakar Konro
Konro adalah kuliner khas Makassar
yang berbahan dasar iga sapi.
Makanan ini punya dua varian
utama, yaitu Sop Konro dan Konro
Bakar. Sop Konro adalah masakan
berkuah warna coklat kehitaman.
Warna gelap ini berasal dari buah
kluwek yang memang berwarna
hitam. Bumbunya relatif “kuat”
akibat digunakannya ketumbar. Konro
aslinya dimasak berkuah dalam
bentuk sup yang kaya rempah,
akan tetapi kini terdapat
variasi kering yang disebut
“Konro Bakar” yaitu iga sapi
bakar bumbu kacang racikan
khas Makassar.
10. Pisang Ijo
Es pisang ijo merupakan
kuliner olahan pisang, yang juga
cocok untuk menu berbuka puasa
karena rasanya yang manis dan
mengenyangkan. Es pisang ijo
disajikan dengan bubur sumsum dan sirup dengan pisang
yang dibungkus kulit tepung
berwarna hijau.
11. Baklave
Oleh-oleh
kekinian
Makassar yang dimiliki oleh
artis kondang Irfan Hakim ini baru
dibuka tahun 2017 dan banyak diminati
oleh wisatawan yang penasaran berkat
promosi gencarnya melalui media sosial.
Baklave Makassar ini terdiri dari Pastry yang
ditumpuk berlapis-lapis, dimodifikasi dengan
kelembutan cotton cake yang lumer di mulut.
Baklave Tersedia dalam bermacam variasi
rasa seperti pisang, kacang, coklat, keju dan
biskuit.
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