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KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI PT'PiNDAD (PERSERC)

DTREKST

PT

PTNDAD (PERSERO)

Menimbang.: Bahwa untuk kepentingan tugas dan org.anisasi PT. Pindad (Persero),
perlu menetapkan Kebijakan Teknologi lnformasi PT Pindad (Per.sero).
Mengingat:

1.

Surat Keputusan Direksi Pf. Pindad (Persero) nomor

:

Skepil/P/BDAlll/2009 tanggal 1 Juli 2009 beserta perubahannya
nomor : Skep/1 alPiBDl\!lir'2009 tanggal 10 Pebr"uari 201 1 tentang
Organisasi cjan Tugas Perrrsahaan PT. Pindaci (Persero).
2.

Kebijakan perusahaan bidang lnformasi & Komputerisasi nomor
1 10-PK-00 tanggal 29 April 1993.

:

Tt.,iEMUTUSKAN
Menetapkan :

1.

Sr-rrat Keputusan Direksi PT Pindad (Rersero) tentang Kebijakan
Teknclcgi lniorrnasi PT Pindad (Fersero) sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini

2.

Mencabut kebijakan perusahaan bidang lnformasi & Ko:"nputerisasi
nomor : 110-PK-00 tanggal 29 Aprii 1993.

3.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
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1. Direksi
2. ParaKadiv
3 Ka. SPI
4. Kasetper
5. Pai'a Kapus
6. Paia Depuii Dir-extuq
Iirad Olfi;e : Jl .Jeilci Gaiot Subrcic i,lo 5 i7 bandung 402A+ - lnijones,a. pnor.a ,.it-ZZ) 73 2073( Huni,nq) .
Facsirniie . (62-22 ) ;3C1?Z? E.nta,l rr.]iC,C:il[]daai C:,
Sales Oltice: .ri Batu Cep6r Nq 2S Jaka(a :0i20 -'lnoo;]esia. pho,:e (02.21),?!{,,1926 3302856 . Fafsrmile (52.lll
:
38140-i; . tr,nra,t pi jldadtL!'{x!irr,:;ir, dDrlr
1

i

:-.'.=-r:ry.Effi.,T=-i:.

PT. PTNDAD {PERSERC)

LAMPIR,qt{ sURnT KEPUTUSAN DIREKSI PT PINDAD (PERSERC)
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Ser.tanfaatanteknolegiiniormasidiPTPincad(Persero)dirnaksudkanuntuk:
kinerja
o Memberit<an rilai tambair oe,gi perusahaan dalam bentuk perringKata,r
untuk
waktu,
tepat
dan
yang
akqrat
pro,"", bisnis serta penyedialn informasi
yang
bermutu
produk
menunjang fungsi-iungsi usaha dalam menghasilkan
pada
tinggi Oan nerOilya renoah sei'ia menyerahkan produk tersebut tepat
waktunya,.
o Sebagai Alat untuk meiakukan perubahan, sebagai akibat dari tuntutan

.

kompetisi,
Sarana perbaikan berkel: tj':ian cJan membangun citra Perusahaan,

:
melalui peningkatan pelbaikan tata kelbla yang berkelanjutan dalam tral
kesesltaian
guna
dan
. Mengemblngkan Aplikas,i Can tnfrastruktur yang tepat
terhadaP kebutuhan fungsi usaha

.

melalui
Mengembangkan kompetensi SDM dan kemampuan organisasi
program manajemen Pengetahuan'

.

Mengelola risiko Teknciogi lrrfcrmasi (keamanan informasi dan resiko
benclana), dan kesesuaian terhadap peraturan dan perundang-undangan
berlaku.

.

fulembangun clan meraeiihara ringkungan Y3ng mendukung keakuratan'
keaktualan dan keabsanan data/informasi, bersama dengan setiap unit
manajemen.

.

dan
Mengkomunikasikan dan menEevaluasi setiap kebijakan, ketentuan
bersama
komiimen
menjadi
prcsedur Segara berka,a untuk dipahami c.lan
seluruh ,'nanajemen dar: selurul-' pegawai'
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Sales Oflice : Jl 8at'.:56,1E'll: 23 JaLana 101:i i ..::a::

)

