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Salam Hangat Direksi

anyak keutamaan yang ada di bulan
ramadhan, di bulan suci ini semua
proses waktu dapat menjadi ibadah,
dan setiap ibadah akan dilipatgandakan
oleh Allah SWT. Diwajibkannya puasa di
bulan ramadhan tak lain agar menjadikan
setiap individu semakin bertaqwa.
Sebagaimana yang terkandung dalam
surat Al Baqarah ayat 183, “Hai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kalian agar kamu
bertaqwa”.

Perfect Ramadhan
Selama bulan ramadhan 1438 H
Pindad dan DKM melaksanakan berbagai
kegiatan dengan tema “Perfect Ramadhan,
Sempurnakanlah Ramadhanmu”. Setiap hari
selama bulan ramadhan dilaksanakan kajian
ba’da dzuhur, ta’jil buka puasa, tarawih
berjamaah dan Kultum di Masjid Al-Fitrah.
Selain itu juga dilaksanakan perlombaan
islami, SYIFA (Spirituality Inspiring For
Achievement), pemberian santunan anak
yatim & dhuafa, perbaikan dan pemeliharaan
mesjid, penerimaan infaq, zakat, sodaqah

dan wakaf serta pelaksanaan Nuzulul Quran.
Pindad
juga
melakukan
Baksos
membagikan 1000 paket yang masingmasingnya terdiri dari beras 3 kg, terigu 1 kg,
minyak goreng 1 liter, kecap 220 ml, gula 1
kg dan mie instan 3 bungkus. Paket diberikan
ke warga sekitar Pindad sebanyak 740 orang,
Cleaning Service 150 orang, pengelola
sampah 23 orang serta anak binaan DKM
60 orang. Dana berasal dari bantuan CSR
Pindad, donasi DKM dan donatur serta
voucher amal pegawai pindad. Semoga
amal Bapak Ibu sekalian dibalas berkali-

kali lipat oleh Allah SWT serta membawa
berkah bagi kita dan perusahaan.
Manajemen beserta keluarga besar
Pindad mengucapkan selamat hari raya Idul
Fitri 1438 H, “Taqabbalallahu minna wa
minkum wa ja’alanallahu minal ‘aidin wal
faizin”. “Semoga Allah menerima (amalanamalan) yang telah aku dan kalian lakukan
dan semoga Allah menjadikan kita termasuk
(orang-orang) yang kembali (kepada fitrah)
dan (mendapat) kemenangan”. Mohon
maaf lahir dan batin atas segala kesalahan
yang disengaja maupun tidak sengaja.

Senjata Pindad Dukung TNI AD
Raih Juara Umum AASAM 2017

dalam negeri produksi PT Pindad (Persero),
SS2 V1 HB dan Pistol G2 Elite. Ini membuktikan
bahwa kualitas senjata buatan dalam negeri
mampu bersaing dengan buatan negaranegara lain.
TNI AD keluar sebagai juara umum lomba
tembak AASAM tahun 2017 setelah meraih
28 medali emas, 6 medali perak dan 5 medali
perunggu di berbagai materi lomba tembak,
baik beregu maupun perorangan.
Juara kedua adalah kontingen tuan
rumah Angkatan Darat Australia dengan

perolehan 14 medali emas, 16 medali perak
dan 16 medali perunggu. Peringkat ketiga
yaitu kontingen dari Angkatan Darat Jepang
yang memperoleh 10 medali emas, 7 medali
perak dan 7 medali perunggu.
Ajang menembak Angkatan Darat
tingkat dunia ini diikuti oleh 20 negara.
TNI AD berhasil mengalahkan beberapa
negara yang dikenal memiliki kekuatan dan
persenjataan Angkatan Darat yang cukup
kuat seperti Amerika Serikat, Perancis,
United Kingdom dan Australia.
Manajemen Pindad menyampaikan
rasa bangga dan ucapan terimakasih
kepada kontingen AASAM 2017 yang
mempertahankan tradisi juara. “Kami
bangga dan mengapresiasi prestasi
petembak TNI AD yang mampu menjuarai
lomba tembak AASAM selama 10 kali
berturut-turut. Selain telah menggunakan
produk kami saat perlombaan, tim TNI AD
juga secara langsung turut memperkuat
promosi terkait brand awareness terhadap

keunggulan senjata dan amunisi Pindad
kepada negara-negara lain saat berkompetisi
di AASAM,” ujar Dirut Pindad, Abraham
Mose.
Selain di AASAM, tim petembak TNI AD
didukung senjata Pindad juga langganan
juara di berbagai kompetisi menembak
bergengsi lainnya. Misalnya saja, di ajang
Brunei International Skill at Arms Meet
(BISAM), dan ajang ASEAN Armies Rifle Meet
(AARM). Dalam dua kompetisi tersebut,
produk senjata Pindad juga turut digunakan.

teknologi, khususnya di bidang industri
pertahanan yang tidak kalah dengan negara
lain. Indonesia Bersama Jepang dan India
merupakan wakil dari Asia yang mengikuti
event ini.
Pindad menampilkan mock up dan poster
produk maritim serta produk unggulannya
seperti Anoa Amphibious yang dapat
beroperasi di perairan dan darat, Anoa yang
turut beroperasi dalam misi perdamaian

internasional serta tank boat Antasena.
Produk lainnya yang ditampilkan
antara lain, kendaraan lapis baja Badak
yang dilengkapi canon 90 mm, prototype
medium tank pengembangan Bersama
dengan FNSS, senjata dan munisi yang telah
memenangkan berbagai lomba tembak
internasional, serta produk industrial seperti
peralatan kapal laut, ekskavator, komponen
transportasi dan alat mesin pertanian.

MAST Asia adalah event trade-show
dan konferensi pertahanan internasional
terbesar di Jepang yang diikuti oleh indhan
dari berbagai negara di dunia. (Ryan)

Dok. Puspen TNI

KSAD saat memberikan ucapan selamat kepada kontingan AASAM 2017 di Mabes AD

T

im petembak Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
kembali menjadi juara pada ajang
lomba tembak internasional Australian
Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2017
yang diselenggarakan di Puckapunyal,
Australia pada 5-26 Mei 2017.
Indonesia berhasil menjadi juara
umum selama 10 kali berturut-turut sejak
mengikuti ajang ini pada tahun 2008. Yang
lebih membanggakan, petembak Indonesia
menjadi juara menggunakan senjata buatan

Indonesia berhasil menjadi
juara umum selama 10 kali
berturut-turut, tahun 2017
menggunakan senjata buatan
Pindad, SS2 V1 HB dan
Pistol G2 Elite.

Pindad Ikuti
Pameran Mast
Asia 2017

P

T Pindad (Persero) yang tergabung
dalam klaster National Defence
and High-Tech Industry (NDHI)
Kementerian BUMN dalam paviliun
Indonesia mengikuti pameran Maritime/
Air Systems & Technologies for Defence,
Security and Safety (MAST Asia) yang
diselenggarakan pada 12-14 Juni 2017 di
Tokyo, Jepang.
Kementerian BUMN hadir di MAST Asia
diwakili oleh klaster NDHI & NSHI yang
menampilkan berbagai mock up beserta
poster produk. 5 BUMN yang hadir langsung
yaitu PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia,
PT Pal Indonesia, PT Len Industri dan PT
Dahana. Adapun BUMN yang tidak hadir
langsung diwakili oleh poster produk.
Partisipasi Indonesia dalam pameran
teknologi sistem maritim dan udara ini
untuk menunjukkan berbagai kemajuan
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“Indonesia Bersama Jepang dan India
merupakan wakil dari Asia
yang mengikuti event ini”
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www.pindad.com

BERITA FOTO

Pindad Peringati Nuzulul Quran
dan Buka Puasa Bersama

Kunjungan Wakil Ketua BPK RI

Peringatan Hari Pancasila

Dirut, Abraham Mose dan Dirkeu & kinerja, Achmad Sudarto menerima kunjungan Wakil
Ketua BPK Barullah Akbar beserta jajaran di Gedung Direktorat Pindad Bandung (8/6)

P

indad memperingati Nuzulul Quran,
turunnya kitab suci agama islam dan
menggelar buka Bersama pada Jumat,
16 Juni 2017 di Graha pindad Bandung.
Acara dihadiri oleh jajaran manajemen,
karyawan Pindad dan 66 anak-anak yatim,
piatu dan dhuafa yang berada di wilayah ring
1 sekitar perusahaan. Direktur Keuangan
dan Kinerja, Achmad Sudarto mewakili
manajemen menyerahkan santunan kepada
anak-anak yatim, piatu dan dhuafa.
Pada peringatan kali ini, Ustadz
Cecep Maulana memberikan tausiyah
dengan tema “Dengan Nuzulul Qur’an

Mari Kita Tingkatkan Semangat Berzakat
Untuk Mewujudkan Pindad Unggul”. Acara
kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab
dengan narasumber Ustadz Cecep dan Dirkeu
& Kinerja, Achmad Sudarto.
Achmad Sudarto dalam sambutannya
menyampaikan
rencana
pembentukan
LAZIS di perusahaan. “Insyaallah kami dan
DKM akan bekerjasama membentuk badan
Lembaga Amal Zakat, Infak dan Shodaqoh
(LAZIS) perusahaan, sebagai sarana untuk
mempermudah karyawan,” tutur Achmad.
Beliau mengapresiasi kegiatan ini dan
mengingatkan kepada seluruh karyawan

untuk tidak lupa menyisihkan zakatnya.
“Terimakasih kepada seluruh panitia,
acara ini rutin dilakukan setiap tahun, pada
kesempatan kali ini kita mengundang 66
anak yatim, piatu dan dhuafa di sekitar
perusahaan, semoga memberikan manfaat
dan barokah. Kami menghimbau Jangan
lupa menyisihkan minimal 2,5%, haknya
orang lain untuk menyucikan harta kita, diri
kita,” tambah Achmad.
“Ambillah
zakat
dari
sebagian
harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka, dan
mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya

PT Pindad (Persero) menyelenggarakan upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila
di pelataran lapangan Pindad Bandung. Bertindak sebagai inspektur Upacara adalah Direktur Utama, dan dihadiri oleh jajaran direksi, pejabat teras, dan para karyawan pindad (1/6)

do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui” (QS At Taubah: 103).
Acara ditutup dengan shalat maghrib
berjamaah dan buka bersama yang diikuti
oleh karyawan serta anak yatim, piatu dan
dhuafa yang hadir.
“Kami menghimbau jangan
lupa menyisihkan minimal 2,5%,
haknya orang lain, semoga
memberikan manfaat dan
barokah.”

Bakti Sosial IIKP

Kunjungan Delegasi JSC

Ikatan Istri Karyawan Pindad (IIKP) Cakra Pawestri & yayasan Cakra Binangkit melakukan
anjang asih ke warakawuri di sekitar Pindad (12/6).

PT Pindad (Persero) menerima kunjungan dari 30 orang delegasi Join Staff College (JSC) of
The Japan Ministry of Defence (JMOD) (7/6)

“Muncak Bersama” Punceling Pass Ciwidey
Oleh : Iwan Kuswana

K

omunitas Penggiat alam bebas di
perusahaan,
Cakrawana
Pindad
mengadakan acara “Muncak Bersama”
pada 13-14 Mei 2017 di Punceling Pass
Ciwidey. “Muncak Bersama” merupakan
akronim dari Munggahan Cakrawana,
Bersilaturahmi Saling Memaafkan. Acara
diikuti lebih dari 100 orang yang terdiri dari
anggota dan berbagai komunitas lainnya
yang turut diundang.
Acara ini merupakan ajang silaturahmi
keluarga besar Cakrawana Pindad dalam
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menyambut bulan Ramadhan 1438 H dan
sebagai sarana memperkenalkan Cakrawana
Pindad yang baru diresmikan kembali pada
tanggal 22 April 2017 kepada komunitas
penggiat alam lainnya yang diundang
sebagai peserta tamu. Ada 6 komunitas yang
diundang, yaitu Komunitas Pendaki Gunung
Bandung (KPGB), Ikatan Persaudaraan
Gunung Singah (Ikapaguna), Bobotoh
Penggiat Alam (Bopala), Tali Persaudaraan
Alam Semesta (Tapas), SaveCiharus, dan
Jarambah Priangan (Japri).

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

Acara “Muncak Bersama” bertemakan
Kajian Alam (Kalam), diisi dengan kegiatankegiatan yang ditujukan untuk menggalang
kebersamaan serta menggugah kesadaran
pentingnya harmonisasi antara manusia
dengan alam. Kegiatan hari pertama
diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Mozas
tentang pentingnya menjaga alam, paparan
dan diskusi terkait Sadar Kawasan oleh
Kang Pepep dari SaveCiharus serta makan
bersama nasi liwet yang disajikan beralaskan
daun pisang.
Hari kedua diisi dengan berbagai
kegiatan, hiking bareng menuju puncak
Bukit Keraton, game edukatif yang dipimpin
oleh Game master Kang Andi Gondrong dari
Sky Adventure dan wahana berupa Space
Net yang menguji adrenalin, konsentrasi,
dan ketahanan yang cukup menguras fisik.
Di sela-sela acara Panitia membagikan
doorprize yang berjumlah total 46 item. Acara
ditutup dengan silaturahmi bersalaman
sebagai simbol saling memaafkan.
Selain melaksanakan acara “Muncak
Bersama” di Buper Punceling Pass Ciwidey,
Cakrawana Pindad juga memberikan donasi
sejumlah uang untuk anak Adli Ihsan (1
tahun 2 bulan) yang didiagnosa terkena
Hidrocephalus Meningitis pada tanggal 19

@pindad

PT Pindad - Persero

Mei 2017. Saat itu anak Adli Ihsan masih
dirawat di RSHS Bandung. Donasi diberikan
oleh Ketua Cakrawana, Iwan Kuswana
kepada pengurus Bascomm (Bandung Social
Community) Tubagus Zainal Arifin secara
simbolis.
Walaupun merupakan acara yang baru
pertama kali diselenggarakan dengan waktu
persiapan yang singkat, acara “Muncak
Bersama” ini terbilang sukses. Hal ini bisa
dilihat animo peserta yang antusias serta
rangkaian acara yang berjalan dengan baik.
Acara didukung juga oleh sponsor dan
donatur baik dari internal maupun eksternal
Pindad. Secara khusus Ketua Panitia, Aditya
Pratama menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada para
sponsor dan donatur yang telah mendukung
kesuksesan acara.
Ke depan, jajaran Pengurus berharap
agar dapat kembali mengadakan kegiatan
lain yang bermanfaat, tidak hanya bagi
keluarga besar Cakrawana Pindad sendiri,
namun secara lebih luas mampu memberikan
manfaat dan kontribusi positif membantu
tercapainya misi Perusahaan untuk menjadi
produsen Alutsista terkemuka di Asia pada
tahun 2023.

Wawancara Global Bussines

Peringatan Hari Pancasila

Dirut Pindad, Abraham Mose diwawancarai oleh majalah Listrik Indonesia, media business
global, Liputan 6.com (8/6)

Penandatanganan Kerjasama

Pindad Peduli

Penandatanganan kerjasama antara Pindad dan Barata yang ditandatangani oleh
masing-masing direktur utama (29/5)

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

Dirut, Abraham Mose dan Hery Mochtadi menerima kunjungan kementrian luar negeri
Asia Fasifik dan Afrika (12/6)

3

EDISI # 13 Juni 2017

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

@pt_pindad

Pindad dan DKM Mesjid Al Fitrah mengadakan Bakti Sosial “Baksos” dengan membagikan
paket sembako sebanyak 950 paket (13/6)

@pindad
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www.pindad.com

Tersedia hadiah untuk 5 (Lima)
orang pemenang yang akan diundi
untuk edisi bulan depan. Jawab
dengan pertanyaan - pertanyaan
di bawah ini:
1. Berapa jumlah medali emas
yang diperoleh kontingen Jepang
dalam AASAM 2017 lalu?
A. 10 Medal Emas
B. 15 Medali Emas
C. 13 Medali Emas
2. Dimanakah pameran Maritime/
Air Systems & Technologies for
Defence, Security and Safety (Mast
Asia) 2017 berlangsung?
A. Seoul
B. Tokyo
C. New Delhi

4

EDISI # 13 Juni 2017

3. Apa tema kegiatan yang diangkat Pindad dalam Ramadhan 1438
H?
A. Berkah Ramadhan, Sempurnakanlah Ramadhanmu
B. Perfect Ramadhan, Sempurnakanlah Ramadhanmu
C. Satu Ramadhan, Sempurnakan
Ramadhanmu
4. Dimanakah acara Cakrawana
Pindad “muncak bersama” digelar?
A. Ciwidey Resort
B. Punceling Pass Ciwidey
C. Ciwidey Valley
5. Berapa jumlah anak yatim yang
mendapat santunan dari pindad
dalam acara Nuzulul Quran?
A. 66 Orang
B. 65 Orang
C. 60 Orang

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

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
tanggal 20 Juli 2017.
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.

PENGUMUMAN PEMENANG
EDISI MEI 2017
Jawaban yang benar pada quiz
edisi sebelumnya adalah CCACC.
Daftar Pemenang Quiz:
1. Wawan Gunawan, 02381, BI
2. Arum Maulana, 06036, Sesper
3. Kanthis, 05319, Divmu
4. Rizki Mitra A, 05800, Divmu
5. Puja Nasri, 05395, AB
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.

SELAMAT MENCOBA!

@pt_pindad

@pindad
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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
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ryan@pindad.com
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