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Salam Hangat Direksi
Pemahaman mengenai kondisi perusahaan
agar dijadikan dasar sebagai penyusunan strategi
dan dipahami bersama untuk kemajuan PT Pindad
(Persero) kedepannya.
Upaya strategic partnership dilakukan untuk
meningkatkan kapasitas produksi dan diharapkan
setiap direktorat agar menyusun strateginya masingmasing dan dituangkan kedalam RJPP disesuaikan
dengan target 5 tahun kedepan.
pola market leadership yang dapat dilakukan
oleh Pindad salah satunya dalam bentuk kerja sama,
begitupun dengan anak perusahaan, charted yang
sudah ada agar diefektifkan.
Selain itu perubahan-perubahan yang terjadi
seperti penambahan lini bisnis baru, penambahan
anak perusahaan, penambahan divisi baru, serta
perubahan organisasi harus in line dengan rencana
jangka panjang perusahaan. Pengajuan anggaran
Pindad juga harus in line dengan RJPP, Visi dan Misi
sehingga goal selama 5 tahun kedepan harus jelas
demi tercapainya Pindad incorporated unggul.
Target RKAP tidak dapat tercapai jika terdapat
Gap dalam perusahaan. Untuk memperkecil gap
dapat dilakukan secara deduktif, adalah dari segi
ekonomi outlook dan rencana pemerintah kedepan
serta secara induktif, berasal dari masing-masing
direktorat yang didasari pengalaman.
Visi Pindad adalah menjadi produsen peralatan
pertahanan dan keamanan terkemuka Asia pada tahun 2023 melalui upaya inovasi dan kemitraan strategic. Definisi terkemuka bagi Pindad belum bisa diukur secara kuantitatif, sehingga definisi terkemuka
dituangkan kedalam 6 aspek, diantaranya: Penjualan
& pasar, kinerja operasional, citra/image, daya saing,
inovasi dan jaringan.

Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, menembak menggunakan pistol buatan Pindad di dalam Mobile Shooting Range (MSR) pada pembukaan Pameran Nasional IBD Expo 2017 di Jakarta Convention Centre Senayan. (20/9)

IBD EXPO 2017:
Ajang Pamerkan Produk BUMN
Perhelatan Indonesia Business and
Development Expo (IBD Expo) 2017 kali ini
diadakan di Jakarta Convention Center (JCC)
20 hingga 23 September 2017.
Expo ini diikuti oleh sebanyak 96 BUMN
dan turut hadir pula empat perusahaan
swasta, empat perusahaan asing, lima
instansi pemerintah dan juga satu media
radio.
Masing-masing `stand` menghadirkan
berbagai
informasi
terkait
kegiatan
perusahaan
yang
ditujukan
untuk
mengedukasi masyarakat.
Acara ini juga menyajikan berbagai acara
pendukung seperti konferensi pers BUMN,
"talk show" dimana masyarakat dapat
mendapatkan banyak informasi lebih lanjut
mengenai kiprah BUMN di tanah air dari
berbagai sektor.
Dalam IBD Kali ini Pindad memamerkan
panser Cannon 20 mm dengan senjata
kaliber 20 mm.

Direktur Utama Pindad Abraham Mose
mengatakan acara ini merupakan ajang untuk
mengenalkan produk kita ke masyarakat.
"Ini ajang untuk mengenalkan produk ke
masyarakat," ujarnya.
Di IBD Expo 2017 ini pindad juga
menghadirkan Mobile Shooting Range (MSR)
agar pengunjung bisa merasakan sensasi
menembak senjata. Semua senjata api dan
amunisi yang digunakan asli.

Dalam
sambutannya
Presiden
memaparkan perihal perubahan pola
konsumsi yang ada masyarakat. Menurut
Presiden perubahan pola konsumsi akan
berpengaruh pada pola produksi di era
ekonomi digital.
"Hati-hati. Akan ada perubahan bukan
hanya pada pola konsumsi tapi juga pola
kerja ini akan berubah semuanya dan pada
pola produksi akan ada perubahan," kata
Jokowi.
Ia mengatakan perusahaan di Indonesia
perlu mengamati perubahan pola konsumsi
dan produksi. Hal ini perlu ditangkap dengan
cepat.
lebih lanjut mengatakan, saat ini
Dibuka Presiden
kebanyakan orang memanfaatkan media
Presiden RI Joko Widodo membuka sosial melalui internet untuk mengabadikan
Indonesia Business and Development Expo momen. Selain itu jaringan digital juga
(IBD Expo) membahas perkembangan ekonomi berpotensi besar mengembangkan pola
digital.
konsumsi hingga distribusi.***

Hadiri Penutupan IBD Expo 2017,
Direktur Keuangan & Kinerja Pindad
berikan testimoni dan masukan
Direktur Keuangan & Kinerja, Achmad
Sudarto menghadiri Closing ceremony IBD
Expo 207 yang dihadiri seluruh peserta pada 23
September 2017 di prefunction Hall B, Jakarta
Convention Center (JCC).
Direktur Keuangan & Kinerja, Achmad
sudarto mewakili peserta IBD Expo
memberikan apresiasi, testimoni dan masukan
bagi penyelenggara. "Kami apresiasi sebesarbesarnya pelaksanaan IBD Expo yang semakin
baik penyelenggaraannya, semoga taun depan
semua BUMN dapat ikut hadir dan BUMN bisa
menghasilkan produk yang luar biasa," ujarnya.
Pindad sendiri mampu menghasilkan
produk yang menjadi juara 10 kali berturutturut lomba tembak internasional. Semoga
tahun depan ada business gathering sehingga
ada transaksi antar BUMN beserta mitranya.
Semoga kita semakin baik dan BUMN semakin
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maju kedepan," ujar Achmad.
Dalam sambutannya, ketua panitia IBD
Expo 2017, Hempi N prajudi menyampaikan
rekap penyelenggaraan IBD Expo kali ini
yang mendapatkan atensi yang baik dari
pengunjung.
"IBD Expo tahun ini dihadiri lebih dari
1400 pengunjung yang diikuti oleh 96 BUMN,
perusahaan swasta, instansi pemerintah dll.
Rangkaian acara terdiri dari seminar, launching
website BUMN klaster NDHI & NSHI, talkshow,
gempita 100th Balai Pustaka, press conference
10 BUMN, BUMN Career Oppirtunity, rumah
kreatif BUMN, 203 media coverage," ujar Hempi.
Achmad mengucapkan terima kasih karena
kami bisa menampilkan produk-produk terbaik
Pindad seperti mobil Sanca dan Komodo
sehingga masyarakat bisa berinteraksi di IBD
Expo tahun ini.***
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PERISTIWA
Pindad
Gelar Pelatihan
Ekskavator
Standar
Excava 200
Sebanyak 45 orang operator dan mekanik
ekskavator di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga dari beberapa daerah
di seluruh Indonesia mengikuti pelatihan
pengoperasian dan pemeliharaan alat berat
ekskavator standar Excava 200 di Hotel
Grand Cordela, Gede Bage, Kota Bandung, 6
September 2017.
Kegiatan ini digelar PT Pindad (Persero)
bersama Dirjen yang berlangsung mulai 6 –
8 September 2017. Kegiatan ini secara resmi
dibuka oleh Direktur Operasi Produk
Industrial, Bobby Sumardiat Atmosudirjo.
Pelatihan ini sebagai tindak lanjut
pemenuhan layanan tambahan kontrak
pengadaan alat berat tahun anggaran 2016.
Kegiatan difokuskan bagi operator alat
berat dan mekanik di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga, untuk meningkatkan
kompetensi dan pengetahuan sumber daya
manusia di bidang pengoperasian dan
pemeliharaan alat berat.
Bobby mengatakan Lahirnya Excava 200
berawal dari kebutuhan Kementrian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) tiga tahun lalu untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan nasional.
“Kami mewakili Pindad menyampaikan

terimakasih kepada Menteri PUPR, Menteri
Perindustrian, Bappenas karena tiga tahun
lalu, diminta memproduksi ekskavator untuk
memenuhi
kebutuhan
pembangunan
nasional,” ujar Bobby.
Lebih lanjut Bobby menambahkan atas
dasar itu Pindad bertekad untuk menjawab
permintaan tersebut, Bobby mengatakan
dalam industri alat berat untuk membuat unit
perlu setidaknya beberapa tahun.
“Kesempatan tersebut mendorong kami
untuk menjawabnya, hasilnya dalam satu
tahun lahir prototype pertama, tahun kedua
kami kirim prototype kedua, dan prototype

ketiga kami kirim tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Bahan dan Peralatan
Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga,
Yana Astuti mengatakan ini merupakan
kesempatan PT Pindad untuk unjuk gigi dan
branding produk anak bangsa untuk bersaing
di pasaran.
“Semoga Pindad bisa menciptakan
inovasi-inovasi baru dalam bisnis alat berat
serta melebarkan sayapnya ke dunia
International,” ujarnya.

Excava 200 merupakan produk alat berat pertama produksi
PT Pindad yang merupakan hasil transformasi kompetensi
produk hankam, yaitu kompetensi sistem hydraulic pada
kendaraaan khusus jenis recovery dan kompetensi roda rantai. Excava 200 memiliki kemampuan angkut beban hingga
20 Ton.

40 Peserta Sertifikasi
Inspector Kelaikan Puslaik
Baranahan Kemhan
Kunjungi Pindad
40 peserta workshop sertifikasi inspector
kelaikan darat militer yang diselenggarakan
Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan
(Baranahan) Kementerian Pertahanan RI
mengunjungi PT Pindad (Persero) pada 14
September 2017. Rombongan dipimpin
oleh Kabid Laik Darat Puslaik Baranahan
Kemhan, Kolonel Cpl Ridaryatmo Aris dan
diterima oleh Vice President QA & K3LH,
Isrady Sofiansyah di gedung Direktorat
Pindad. Peserta workshop berasal dari
Kemhan, TNI Angkatan Darat, Laut dan
Udara.
Isrady Sofiansyah dalam sambutannya
mengatakan akan sangat terbuka menerima
masukan-masukan dari para peserta setelah
meninjau Pindad. “Pindad sangat terbuka
terhadap masukan, kami commit untuk
meningkatkan terus kualitas produk dan
tentunya masukan dari pengguna sangat
kita harapkan,” ujar Isrady.
Pimpinan rombongan, Kolonel Cpl
Ridaryatmo Aris mengatakan tujuannya
ke Pindad untuk memperkenalkan proses
kelaikan di Pindad dan meningkatkan
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pengetahuan peserta. “Kami berkunjung ke
Pindad dalam rangka memperkenalkan proses
kelaikan yang dilakukan oleh Pindad kepada
peserta, harapannya para peserta betulbetul memahami bagaimana lini produksi
dan quality assurance dilakukan. Puslaik
membentuk SDM sebagai inspector untuk
memberikan
pengetahuan-pengetahuan
yang dibutuhkan,” ujar Ridaryatmo Aris.
Dengan menaiki Anoa dan Komodo, para
peserta kemudian melaksanakan plant tour
ke Divisi Senjata dan Kendaraan Khusus
untuk mempelajari dan mengetahui proses
rancang bangun (design), struktur (structure),
standard drawing, serta pengendalian mutu
dan penjaminan mutu baik untuk produkproduk senjata maupun Kendaraan Khusus di
Pindad.
Baranahan adalah unsur pendukung
tugas dan fungsi Kementerian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Pertahanan. Baranahan
bertugas melaksanakan pengelolaan Sarana
Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

PT Pindad - Persero

www.pindad.com

BERITA FOTO

Direksi BUMNIS Nasional

Iedul Adha 1438 H

Direksi - direksi BUMN Berfoto bersama pada pembukaan Pameran Nasional IBD Expo 2017
beberapa waktu lalu di Jakarta Convention Centre Senayan. (20/9)

Direktur Keuangan PT Pindad (Persero) membanggikan daging qurban untuk masyarakat pada
hari raya Iedul Adha 1438 H di PT Pindad (1/9)

Tinjau Turet

Launching Website NDHI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Direktur Utama PT Pindad (Persero)
meninjau turet medium tank yang akan dilaunching dalam perayaan HUT TNI ke 72 di Cilegon 5 Oktober mendatang (18/9).

Direksi BUMN menekan tombol peresmian launching website NDHI - NSHI saat pembukaan
IBD Expo 2017 di Jakarta Convention Centre. (20/9)

Kunjungan Menhan RI

Pelatihan Pengoperasian Excava 200

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mencoba senjata produksi Pindad usai meninjau
kesiapan progress Medium Tank beserta Turret 105 mm pada acara sarasehan industri pertahanan, di PT Pindad, Bandung, (18/9)

Instruktur dari Pindad memberikan penjelasan terkait pengoperasian dan pemeliharaan
alat berat ekskavator Excava 200 di Kantor Pindad yang digelar bersama Direktorat Jenderal
Bina Marga (6/9)

Kunjungan Kasau
AU Malaysia
Kunjungan
Brunei

Program CSR
PT Pindad (Persero) memberikan bantuan untuk partisipasi /donasi untuk pembangunan
Masjid Al-Hanifah di Program CSR Mesjid Al-Hanifah di RW 04, Kelurahan Sukapura,
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. (25/9)
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KABAR PINDAD
Dirut Pindad Apresiasi
Dukungan Menhan RI
Direktur Utama Pindad mengapresiasi
dukungan Menteri Pertahanan Republik
Indonesia (RI) dalam rangka memenuhi
kebutuhan alutsista negara.
Hal itu dikatakan saat menjamu Menteri
Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di kantor
PT Pindad, Bandung 18 September 2017.
Pindad saat ini tengah merancang medium
tank untuk melengkapi dan memenuhi
kebutuhan alutsista. Pengembangan produk
baru ini merupakan hasil kerjasama dengan
perusahaan pertahanan asal Turki, FNSS.
"Ini merupakan atensi dari Menhan
terhadap perkembangan terkini dari
kesiapan industri pertahanan, khususnya
BUMN Strategis, dalam mendukung alutsista
TNI dan Polri," ujar Abraham.
Medium tank merupakan program
pemerintah
yang
termasuk
tujuh
pengembangan strategis Kemenhan yang
rencananya akan diperlihatkan pada puncak

perayaan HUT ke-72 TNI di Cilegon, 5 Oktober
mendatang.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan
Medium Tank merupakan yang paling tepat
digunakan di Indonesia karena karakter
medannya.
"Medium tank ini kelas menengah. Beratnya
kurang-lebih 37 ton. Saya rasa medium tank ini
paling tepat (digunakan) di Indonesia (karena
karakter) medannya. Apalagi di Sumatera dan
di Jawa,"ujarnya.
Ryamizard berharap medium tank mampu
memenuhi kebutuhan pertahanan dalam
negeri. Menhan menginginkan tank-tank yang
lama diganti dengan medium tank.
"Kita harapkan tank-tank yang lama itu
digantilah (dengan medium tank ini). Kita
memerlukan 500 unitlah. Tapi kan ini baru
tahap awal. Kalau sudah jelas, paling butuh
buat dua batalion. Jadi sekitar 100 unit," ujar
Ryamizard. ***

Forum Group
Discussion
Corporate Plan
Pindad
Pertemuan Forum Group Discussion Corporate
plan Pindad dilaksanakan pada 11 September
2017 di Gedung Dewa Krisna yang dihadiri oleh
jajaran manajemen beserta pejabat eselon
1. FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan
mengenai corporate plan selama 5 tahun
kedepan dalam rangka penyusunan RJPP tahun
2017-2021. Direktur Utama beserta Direksi
mempresentasikan kondisi terkini masingmasing direktorat beserta rencana kedepan.
Seluruh Divisi/ Unit dan anak perusahaan perlu
menyusun konsep dan strategi pengembangan 5
(lima) tahun kedepan, melakukan upaya efisiensi
biaya dan ekspansi bisnis demi mendukung
Pindad Incorporated Unggul. Berikutnya akan
diagendakan kembali FGD untuk mendiskusikan
lebih lanjut detail program kerja RJPP masingmasing divisi/unit pada akhir bulan September
atau awal bulan Oktober 2017.

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 IBD
Expo 2017?
a. Panser Cannon 20 MM
b. Amphibious
c. Anoa
2. Berapa orang peserta yang
mengikuti pelatihan pengoperasian

dan pemeliharaan alat berat
ekskavator standar Excava 200?

a. 50 Orang
b. 45 Orang
c. 65 Orang
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3. Berapa BUMN yang mengikuti
IBD Expo 2017 beberapa waktu lalu?
a. 10 BUMN
b. 8 BUMN
c. 96 BUMN

TATA CARA KEIKUTSERTAAN:

4. Produk pindad terbaru apa yang
akan dilaunching pada perayaan
HUT TNI ke 72 di Cilegon nanti?
a. Badak
b. Anoa Amphibious
c. Medium Tank

#NAMA #NPP #DIVISI
#JAWABAN
Contoh: #NIKITA #06492
#DIVJAT #A, B, A, B, C

5. Tanggal berapa workshop

sertifikasi inspector
kelaikan darat militer yang
diselenggarakan Pusat Kelaikan
Badan Sarana Pertahanan
(Baranahan) Kementerian
Pertahanan RI digelar?
a. 14 September 2017
b. 25 September 2017
c. 10 September 2017

Jujur - Belajar - Unggul - Selamat

1. Kirimkan jawaban via e-mail
atau SMS dengan format
Jawaban:

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 Oktober 2017.
4. Pengumuman pemenang akan
diumumkan pada edisi “Pindad
Update” berikutnya.
SELAMAT MENCOBA!

@pt_pindad
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REDAKSI

PENGUMUMAN PEMENANG
QUIZ EDISI AGUSTUS 2017

Jawaban yang benar pada quiz edisi
sebelumnya adalah:

Penasehat
Bayu A Fiantoro
Pemimpin Redaksi
Komarudin

ABABA
Daftar Pemenang Quiz:

Redaktur
Ami Marlinawati

1. Moefid (05429) HCPO
2. Irena (05247) Handakkom
3. Dian Permana (070577) ISC
4. Indra Dwi Permana (06039) SC
5. Amalia Kurnia (06045) BI

Reporter
Ryan Prasastyo Wisaksono

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.
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Layout
Rizki Bani Sabiq
Distribusi dan Sirkulasi
Giono Saputro
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