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Salam Hangat Direksi
Pindad mengalami pergantian dan
penambahan anggota komisaris serta
pergantian Direksi. Sumardi diangkat
sebagai Wakil Komisaris dan Nurdin
diangkat sebagai anggota komisaris.
Sonatha Halim Yusuf digantikan oleh
Achmad Sudarto sebagai Direktur
Keuangan dan Kinerja. Rotasi merupakan
hal yang biasa terjadi pada perusahaan
yang tumbuh, dinamikanya cepat demi
kemajuan perusahaan.
Peningkatan kesejahteraan karyawan
dan
memajukan perusahaan akan
dilakukan melalui program efisiensi
mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal
besar. Dalam waktu 2 minggu masingmasing satuan kerja/Divisi menyampaikan
program efisiensi dalam arti yang absolut,
bentuk cash sekitar 5 – 10 juta yang akan
dilakukan monitoring 2 minggu kemudian.
Efisiensi akan dilakukan di semua tingkat,
yang paling sederhana adalah penggunaan

listrik, printer, tinta, kertas, makanan,
minuman dan lain-lain.
Mudah-mudahan program efisiensi ini
bisa dilakukan secara menyeluruh sehingga
manfaatnya akan dikembalikan kembali ke
kita semua dalam bentuk yang lebih baik,
mari kita sama-sama memajukan Pindad
kedepan, saya yakin kita pasti bisa dengan
support dari semuanya.
Sosialisasi Visi Misi Perusahaan
Mulai 2 minggu lalu di Komputer
jaringan seluruh karyawan sudah muncul
Visi perusahaan, minggu depan akan
diganti dengan Misi dan informasi lainnya.
Ini merupakan bentuk sosialisasi Visi &
Misi perusahaan untuk meningkatkan
awareness karyawan supaya mulai terbiasa
dan menyadari bahwa kita memiliki jalan &
tujuan yang sama.
29 April 2017 lalu kita telah
memperingati puncak perayaan HUT ke-34

P

Jokowi Tinjau Alsintan - Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo meninjau langsung Alsintan hasil karya
anak negeri ini untuk mendukung kemandirian dan percepatan program ketahanan pangan pemerintah.

Pindad dengan berbagai acara mulai dari
jalan santai, lomba Tarik panser, prosesi
perayaan HUT, tausiyah, pameran produk
hankam maupun industrial, hiburan, bazar,
wayang bobodoran dan pesta kembang api.
HUT kali ini memiliki tema “Membangun
Pindad Incorporated Unggul”, intinya
adalah bagaimana Pindad mengkonsolidasi
seluruh pendapatan sehingga Pindad lebih
tumbuh berkembang kedepan. Semoga di

Ini menunjukkan adanya
keterkaitan dan hubungan
yang kuat serta solid antara
Pindad dengan TNI AD yang
telah terjalin dengan sangat
baik selama ini.
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Efisiensi ini bisa dilakukan
secara menyeluruh sehingga
manfaatnya akan dikembalikan
kembali ke kita semua dalam
bentuk yang lebih baik

Pindad Perkenalkan 3 Alsintan
di Penas Aceh

T Pindad (Persero) memperkenalkan
produk industrial terbarunya, 3 Alat
Mesin Pertanian (Alsintan) pada
Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan
Andalan (Penas KTNA) ke-15 yang digelar
pada 6 – 11 Mei 2017 di Stadion Harapan
Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh.
Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo meninjau langsung Alsintan hasil
karya anak negeri ini untuk mendukung
kemandirian dan percepatan program
ketahanan pangan pemerintah.
Pindad bersinergi dengan PT Bhirawa
dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (Balitbangtan) Kementerian
Pertanian
untuk
mengembangkan
berbagai mesin ini.
1. Pengolah Tanah Amphibi, PA-1800
Alat ini memiliki fungsi mengolah tanah

sekaligus mencacah sisa jerami padi,
jagung, dan gulma serta mencampur
dengan tanah, sehingga meningkatkan
kandungan bahan organik tanah. PA1800 juga dilengkapi dengan penyemprot
decomposer.
2. Mesin panen, PP-160
Mesin ini memiliki fungsi Memanen
jagung dan padi sekaligus memasukan
hasil panen kedalam karung. PP-160
menggunakan roda krepyak (crawler) dari
karet yang dapat digunakan untuk lahan
agak basah maupun kering.
3. Traktor Multiguna
PTM-90 memiliki fungsi sebagai loader,
sebagai ekskavator kecil yang dilengkapi
fungsi drilling dan jack hammer untuk
keperluan konstruksi, pertanian, serta
pemeliharaan jalan pedesaan. (Ryan)

Arahan KASAD selaku
Komisaris Utama Pada HUT
Ke-34 Pindad
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono
selaku Komisaris Utama menyampaikan beberapa arahan dan point-point strategis dalam upaya membangun pindad pada 29 April 2017 lalu.

umur yang semakin bertambah ini Pindad
menunjukan kinerja yang lebih baik dan
berkembang pesat.

K

epala Staf Angkatan Darat, Jenderal
TNI Mulyono selaku Komisaris
Utama Menyampaikan beberapa
arahan dan pont-point strategis kepada
seluruh jajaran Pindad untuk melakukan
serangkaian terobosan guna membangun
Pindad.
Pertama, Inovasi; dengan melahirkan
produk-produk baru yang bisa merespon
tuntukan kebutuhan operasional TNI
dan konsumen lainnya. kedua, Unggul;
dengan melahirkan produk yang bermutu
tinggi, tepat waktu dan layanan purna jual
yang bagus untuk menjamin kepuasan
pelanggan.
Ketiga, Tata Kelola Perusahaan; dengan
mengedepankan tingkat kepatuhan pada
regulasi pemerintah, TNI dan Kemhan

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

alam pengelolaan perusahaan serta
d
penyampaian pelaporan secara berkala.
Keempat, Kemitraan Strategis; dengan
menggandeng principal teknologi Alutsista
di dunia yang bersedia bekerjasama d
 engan
Pindad untuk percepatan lahirnya produk
baru seperti MKB, kendaraan tempur dan
lainnya, baik untuk sasaran market dalam
negeri ataupun global.
Jenderal
TNI
Mulyono
dalam
memberikan ucapan selamat ulang tahun
kepada Pindad yang berhubungan erat
dengan TNI AD. Mulyono mengatakan
komitmen bersama untuk 
membangun
Pindad untuk terus berprestasi dan
membanggakan bangsa Indonesia.
“Saya
sudah
merasakan
aura
pekembangan Pindad, komitmennya


@pindad
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Pengolah Tanah
Amphibi PA-1800

Traktor Multiguna
PTM-90

Mesin Panen
PP-160

s udah sangat baik dan saya akan berjalan
bersama-sama dengan Pindad sehingga
kedepan betul-betul menjadi kebanggan
bangsa, kebanggan industri AD. Pindad
selalu mendampingi saya dalam kegiatan
event-event lomba tembak internasional,
bahkan sekarang Pindad sedang dilirik oleh
negara-negara lain. Kita selalu juara dalam
berbagai lomba tembak internasional
menggunakan produk kita sendiri dan kita
bangga sekali,” lanjut Mulyono.
Sebagai BUMN, Pindad selaku korporasi
harus mampu menjaga arus pertumbuhan
usaha, kesehatan pengelolaan keuangan
dan melahirkan inovasi terkait investasi
pengembangan Alutsista dalam Batasan
yang diatur UU No. 16 tahun 2012 tentang
Industri Pertahanan dalam rangka meraih
prestasi dan capaian positif.
Pencapaian positif Pindad dalam
beberapa tahun terakhir baik di industri
Alutsista maupun non militer harus
dijaga dengan baik guna mewujudkan

pembangunan industri pertahanan bangsa
Indonesia. (Ryan)
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PROFIL DIREKSI

Pergantian Anggota
Dewan Komisaris
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
perusahaan PT Pindad (Persero) Nomor SK-84/MBU/04/2017
dilaksanakan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan
Komisaris perusahaan. Sumardi diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama
menggantikan Sonhadji.
Perusahaan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih tenaga
dan pikiran selama menjabat. Selain itu juga dilaksanakan penambahan
anggota Dewan Komisaris perusahaan, Nurdin diangkat sebagai
Komisaris. Penambahan dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi
pengawasan Dewan Komisaris perusahaan.
Berikut Susunan Jajaran Komisaris Pindad saat ini:
Komisaris Utama		
: Jenderal TNI Mulyono
Wakil Komisaris Utama
: Mayjen TNI (Purn.) Sumardi
Komisaris
: Brigjen TNI Sigid Witjaksono
Komisaris
: Komjen Pol. Drs. Safruddin, M.Si
Komisaris			
: Alexandra Retno Wulan
Komisaris			: Nurdin

Pindad gelar lomba tembak antar wartawan dalam rangka press gathering dan memperingati HUT
ke-34 perusahaan. Acara diikuti oleh 46 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan
online (18/4).

*Sumber Kementrian Komunikasi dan Informatika
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BERITA FOTO

Bongkar Pasang Senjata

HUT Bersama 28 BUMN

Salah seorang karyawati Pindad menunjukkan kebolehannya bongkar pasang senjata dalam acara
perayaan HUT ke-34 perusahaan. (29/4)

Sejumlah karyawan mengikuti kompetisi tenis meja dalam rangka perayaan HUT Pindad yang
diikuti dari tiap unit dan divisi. Selain itu, digelar juga berbagai kegiatan olahraga diantaranya voli,
bulutangkis dan Futsal pada 3-25 April 2017. (25/4)

Pemberian Santunan, Anjang Asih

Donor Darah

Amie Mose, mewakili manajemen Pindad, IIKP dan yayasan Cakra Pawestri menyerahkan bantuan
kepada masyarakat sekitar wiayah Ring I perusahaan, panti jompo Muhammadiyah Gedebage, dan
Panti Asuhan Insan Harapan Muhammadiyah (25/4)

Pindad berhasil kumpulkan 342 labu darah pada kegiatan Donor Darah memperingati HUT perusahaan di Aula
Diklat Kantor Pusat Bandung. Pada tahun 2016 Pindad berhasil menempati peringkat ke-2 dari instansi dan
lembaga pemerintah yang mendonorkan darahnya di kota Bandung (26/4)

Khitanan Masal

Pindad Senggalarakan Seminar IT

Pindad Khitan 53 anak yang terdiri dari 25 putra karyawan, tenaga Outsourching, dan pegawai
cleaning service serta 28 putra masyarakat di sekitar Pindad. Khitanan massal memasuki tahun ke-9
pelaksanaan yang terselenggara berkat dukungan DKM Al-Fithrah, CSR & PKBL Pindad, IIKP dan
Rumah Sakit Umum Pindad (27/4)

Pindad menyelenggarakan seminar IT bertajuk “Membangun Kesadaran Keamanan Informasi Menuju
Pindad Incorporated Unggul” di Graha Pindad. Acara dibuka oleh Dirut, Abraham Mose, diikuti oleh
peserta yang terdiri dari Direksi, GM dan VP, manager, serta junior manager Pindad (28/4)

Lomba Tarik Panser

Jalan Sehat
Pindad selenggarakan kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT perusahaan yang diikuti oleh Karyawan
beserta keluarganya. Dirut, Abraham Mose beserta Direksi turut serta dan berjalan ke sekitar
lingkungan perusahaan bersama karyawan (29/4)
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Pindad gelar lomba unik dalam rangkaian HUT perusahaan, bukan lomba Tarik tambang, tapi Tarik
Panser. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit yang berlomba untuk menarik
panser ke garis finish secepat mungkin (29/4)

@pindad
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Pameran Produk

Antusiasme Warga

Pindad menampilkan produk-produk andalannya baik Hankam seperti senjata, munisi dan Kendaraan
Khusus maupun Bisnis Industrial seperti Ekskavator, Handakom, Alat Peralatan Kapal Laut, Sarana
dan prasarana Kereta Api. Masyrakat dapat menyaksikan secara langsung produk kebanggaan buatan
dalam negeri (29/4)

Warga di sekitar perusahaan antusias mengikuti dan menyaksikan rangkaian kegiatan HUT Pindad
yang terdiri dari Bazar, berbagai lomba, hiburan, wayang Golek Bobodoran, dan lain-lain (29/4)

Excellent Employee

Prosesi Perayaan HUT

Dirut, Abraham Mose memberikan selamat kepada 3 orang pemenang excellent employee yang
dipilih dari 18 karyawan. Juara 1: Herman Setiawan dari Divisi TC dan Alat perkeretaapian, Juara 2:
Yulianto Sumargo dari Divisi Pengamanan dan pengelolaan Aset, juara 3: Taufik dari Divisi Alat Berat.
Juara pertama mendapatkan plakat dan hadiah utama paket wisata religi sesuai agamanya. (29/4)

Pindad menyemarakkan puncak perayaan HUT ke-34 dengan prosesi HUT yang dihadiri langsung oleh
Komisaris Utama, Jenderal TNI Mulyono. Berbagai kegiatan digelar seperti pemotongan tumpeng,
sambutan Dirut dan Komut, pelepasan balon serta kegiatan lainnya (29/4)

HUT IIKP

Turnamen Golf Piala Pindad

Ikatan Istri Karyawan Pindad Cakra Pawestri (IIKP CP) memperingati HUT ke-17 dengan tema menjalin
silaturahmi yang bersinergi dan berwawasan. Direktur Keungan dan Kinerja, Achmad Sudarto
mewakili Pembina, Dirut membuka acara yang dihadiri oleh anggota IIKP serta perwakilan karyawan
dan karyawati perusahaan (10/5)

Pindad menyelenggarakan turnamen golf Piala Pindad 2017 di Bandung Giri Graha Golf & Resort,
Jatinangor yang diikuti oleh 152 peserta. Turnamen ini dihadiri oleh Pangdam III SIliwangi, Pangdam
VI Mulawarman, Dansesko AD, Aslog Kasad, Komisaris Pindad, TNI AD, AU, AL, Polisi, Perbankan, dan
instansi pemerintah lainnya (30/4)

Tersedia hadiah untuk 5 (Lima)
orang pemenang yang akan diundi
untuk edisi bulan depan. Jawab
dengan pertanyaan - pertanyaan
di bawah ini:
1. Berapakah jumlah produk industrial Alsintan yang diperkenalkan
Pindad pada Pekan Nasional
Kontak Tani Nelayan Andalan
(penas KTNA) yang digelar di Aceh
lalu?
A. 2 Alsintan
B. 4 Alsintan
C. 3 Alsintan

3. Tag Line apa yang diusung
Pindad di Tahun 2017 ini?
A. Membangun Pindad Incor
porated Unggul
B. Membangun Pindad
Incorporated Sejahtera
C. Membangun Pindad
Incorporated Maju
4. Berikut ini poin penting arahan
Kasad selaku Komisaris Utama
yang disampaikan saat HUT
Pindad, Kecuali?
A. Inovasi
B. Unggul
C. Sejahtera

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:
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
087823319081 paling lambat
2. Berapa labu darah yang berhasil 5. Berapa jumlah peserta yang tanggal 20 Juni 2017.
dikumpulkan Pindad pada kegiatan mengikuti turnamen golf Piala Pin4. Pengumuman pemenang akan
Donor Darah pada peringatan HUT dad 2017 lalu?
diumumkan pada edisi “Pindad
Pindad ke-34?
A. 151 Peserta
Update” berikutnya.
A. 341 Labu
B. 154 Peserta
B. 347 Labu
C. 152 Peserta
SELAMAT MENCOBA!
C. 342 Labu
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PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI MEI 2017
Jawaban yang benar pada quiz
edisi sebelumnya adalah DCACC.
Daftar Pemenang Quiz:
1. Mila, 05390, SPI
2. Samiyono, 02798, Divjat
3. Pratiwi Dwi Citrasari,
05322, Divmu
4. Aris Prihandoko, 05567, Divmu
5. Bambang Hermana, 05983,
Sesper
Pemenang berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp.
100.000,-. Hadiah dapat diambil
di Ryan, Departemen Komunikasi
Korporat, Sekretaris Perusahaan
(ext. 2662). Pemenang dari Divmu,
Turen akan dikirim melalui jasa
pengiriman barang.

PT Pindad - Persero

REDAKSI
Penasehat
Bayu A Fiantoro
Pemimpin Redaksi
Komarudin
Redaktur
Ami Marlinawati
Reporter
Ryan Prasastyo Wisaksono
Rizki Bani Sabiq
Desain Grafis
Muh. Dzakki Filfikkri
Distribusi dan Sirkulasi
Giono Saputro
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
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www.pindad.com

