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untuk mewujudkan kemandirian 

Alpalhankam nasional.

“Kita tahu semuanya, 

perkembangan global yang perlu 

disikapi oleh industri pertahanan 

dalam negeri kita, karena kita tahu 

indikasi anggaran pertahanan 

di negara-negara NATO, Timur 

Tengah, dan juga Asia Timur, 

ada kecenderungan naik sangat 

drastis, serta kemunculan 

teknologi-teknologi militer yang 

baru, ini juga perlu kita ikuti 

P
residen Joko Widodo 

dalam konferensi pers 

Indo Defence Expo & 

Forum menuturkan, kegiatan 

pameran ini merupakan kegiatan 

yang baik untuk promosi produk 

Alat Peralatan Pertahanan 

dan Keamanan (Alpalhankam) 

nasional, dan membuka peluang 

kerjasama dengan perusahaan 

dari negara-negara yang 

hadir. Presiden Jokowi turut 

mengapresiasi langkah-langkah 

yang diambil oleh DEFEND ID 

LAPORAN UTAMA

Presiden Apresiasi Target DEFEND ID

Top 50 Global Defence Industry



4

Dalam kesempatan terpisah, 

Direktur Teknologi & Pengembangan 

PT DAHANA sekaligus Ketua 

Pelaksana Pameran DEFEND ID 

Suhendra Yusuf RPN mengatakan, 

Paviliun DEFEND ID berada di Hall 

A-279 JI Expo Kemayoran berisikan 

bersama, dan saya senang tadi sudah 

disampaikan oleh Direktur Utama 

DEFEND ID, mereka menargetkan 

untuk segera bisa masuk ke 50 

perusahaan kelas dunia, tentu saja 

dengan produk-produk yang kita 

miliki sekarang harus dikembangkan” 

ujar Presiden kala itu.

Sementara itu, Direktur 

Utama PT Len Industri (Persero) 

selaku induk holding DEFEND ID 

menuturkan, pihaknya berkomitmen 

untuk mendukung kemandirian 

Industri Pertahanan Indonesia, dan 

mengembangkan kerjasama baik 

dengan partner dari dalam maupun 

luar negeri, sekaligus meningkatkan 

Tingkat Kandungan Dalam Negeri 

(TKDN) dalam produk-produk 

pertahanan DEFEND ID.

“Jika kita mampu untuk 

memanufaktur produk teknologi 

mutakhir menggunakan bahan dasar 

yang kita buat secara lokal serta 

supply chain yang kita kendalikan 

secara mandiri, tentunya akan 

semakin baik bagi perkembangan 

industri pertahanan nasional dan 

pada akhirnya juga dapat berdampak 

baik pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai holding baru, 

DEFEND ID ingin menunjukkan 

kemampuannya di bidang industri 

pertahanan yang dapat bersaing 

dengan produk-produk internasional. 

Kehadiran DEFEND ID dalam Indo 

Defence Forum & Expo 2022 juga 

merupakan langkah perusahaan 

untuk menunjukkan kesiapannya 

menjadi lokomotif kemandirian Alat 

Peralatan Pertahanan dan Keamanan 

(Alpalhankam) nasional.

DEFEND ID ingin 
menunjukkan 

kemampuannya 
di bidang industri 
pertahanan yang 

dapat bersaing 
dengan produk-

produk internasional.

LAPORAN UTAMA
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Berbagai produk pertahanan 

buatan DEFEND ID turut dipamerkan 

dalam Indo Defence Expo & Forum 

2022.  Sebut saja Len Industri yang 

akan menampilkan radar, intercome, 

E-Tactical Bike hingga Combat 

Management System.  PT Dirgantara 

teknologi-teknologi canggih yang 

dibuat oleh anak bangsa, dan 

beberapa sudah terbukti membawa 

prestasi di tingkat internasional.

“Selain memamerkan produk 

pertahanan, dalam pameran tersebut 

juga dilaksanakan beberapa agenda 

lainnya seperti penandatanganan 

kontrak Kerjasama courtesy call, dan 

DEFEND ID Talk.  Dan tidak kalah 

menariknya ada demo produk dari 

Pindad dan Dirgantara Indonesia di 

Pondok Duyung dan Halim Perdana 

Kusumah,” terang Suhendra.

Suhendra menambahkan, 

penandatangan kontrak antara 

DEFEND ID dengan mitra disaksikan 

oleh Presiden Jokowi dan beberapa 

menterinya pada hari pembukaan 

pameran, 2 November 2022 di 

Sharing Area Paviliun DEFEND ID. 

Selain itu, panitia juga menggelar 

pertemuan pimpinan perusahaan 

DEFEND ID dengan perbankan, 

khususnya HIMBARA terkait peluang 

potensi kerjasama investasi di 

DEFEND ID.

Sebelumnya, bisnis industri 

pertahanan mengalami kesulitan 

dalam hal pendanaan, karena proses 

bisnis industri pertahanan memiliki 

memiliki kandungan teknologi tinggi, 

dimana dari riset hingga produksi 

memakan waktu yang tidak sebentar 

dan menelan biaya yang tinggi, serta 

pasar yang terbatas hanya kepada 

institusi pertahanan dan keamanan.

Namun, Suhendra optimis, 

dengan keberpihakan pemerintah 

Republik Indonesia, DEFEND ID 

akan mendapatkan pembiayaan 

baik melalui kerjasama investasi 

dengan HIMBARA, maupun 

kerjasama-kerjasama strategis yang 

dilaksanakan oleh holding DEFEND 

ID. Dengan sumber pembiayaan 

yang kuat, Suhendra yakin DEFEND 

ID dapat membangun berbagai 

teknologi baru di industri pertahanan.

Selain itu, dalam setiap 

prosesnya, DEFEND ID juga 

berkomitmen untuk menggunakan 

dual-use system technology, dimana 

teknologi militer menjadi garda 

terdepan dalam pengembangan 

teknologi di masyarakat. 

Sebagaimana yang sering terjadi 

dalam perkembangan teknologi di 

dunia.

Keberadaan DEFEND ID 

merupakan hal yang sangat strategis, 

mengingat Indonesia memiliki 

kebijakan politik bebas aktif, dan 

berada di kawasan jalur perdagangan 

dunia. Oleh sebab itu, kemandirian 

dan pemenuhan Alpalhankam sangat 

diperlukan. Dengan pengalaman 

dan Sumber Daya Manusia yang 

mumpuni, DEFEND ID percaya 

dapat meningkatkan daya tawar 

pertahanan Indonesia di hadapan 

negara-negara dunia.

DEFEND ID 
berkomitmen untuk 
menggunakan dual-

use system technology, 
dimana teknologi militer 
menjadi garda terdepan 
dalam pengembangan 

teknologi di masyarakat

LAPORAN UTAMA
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Indonesia akan memamerkan 

pesawat N219 Amphibi dan beragam 

jenis pesawat lainnya yang diproduksi 

di Bandung antara lain CN235-220, 

NC212i, serta produk kolaborasi 

helikopter dan pesawat tempur KFX/

IFX. PTDI juga akan menghadirkan 

Pesawat N219 dan CN235 FTB di area 

static display di Bandar Udara Halim 

Perdanakusuma.

Sementara itu, matra laut 

yang diwakili PT PAL Indonesia 

akan menunjukkan berbagai jenis 

kapal perang, mulai dari LPD 163M, 

KCR generasi baru,  Kapal Rumah 

Sakit, Perusak Kawal Rudal, Frigate, 

hingga Kapal Selam tanpa awak 

(Autonomous).  Dari matra darat PT 

Pindad akan menampilkan ragam 

produk senjata & munisi mulai dari 

SS2-V5 A1, SS Amphibious hingga 

simulator senjata "Pasupati". PT 

Pindad juga menghadirkan berbagai 

kendaraan tempur yaitu Medium 

Tank Harimau, Badak 6x6 hingga 

refurbishment kapal perang dengan 

Badan Sarana Pertahanan Kemenhan. 

Kerja sama strategis PT PAL dan Naval 

Group untuk membangun teknologi 

baterai litium kapal selam. PT Len 

Industri (Persero) teken kontrak 

refurbishment KRI 41 dan E-Tactical 

Bike dengan PT PAL Indonesia terkait 

MRO kapal milik TNI AL.

Sementara itu, PT Len Industri 

(Persero) teken Memorandum of 

Agreement untuk membentuk 

Joint Venture dengan perusahaan 

Prancis, Thales. PT PAL Indonesia 

menandatangani MoU dengan 

Kongsberg, Norwegia untuk 

mengembangkan produk kapal 

serang ringan. PT PAL Indonesia juga 

menandatangani MoU dengan Thales 

untuk penelitian dan pengembangan 

teknologi kapal perang dan perluasan 

pasar global.

Serta, PT DAHANA 

menandatangani perjanjian 

kendaraan taktis Maung yang 

didemonstrasikan secara langsung di 

area outdoor. 

Dan terakhir, PT DAHANA 

hadir dengan beragam produk 

energetic materialnya seperti roket 

dan kendaraan peluncurnya, bom 

pesawat tempur, Senjata Lawan 

Tank, Manpads hingga drone pintar 

bernama RAJATA.

Penandatanganan Kerjasama
PTDI dan Kementerian 

Pertahanan sepakati kontrak 

Pengadaan 1 unit Pesawat Fix Wing 

Angkut Sedang CN235-220, dengan 

nilai kontrak Rp748 Milliar. PTDI dan 

PT Karya Logistik Indotama (KLI) 

sepakati kontrak Pengadaaan 11 unit 

Pesawat N219 dengan nilai kontrak 

Rp1,27 Milliar, PTDI teken MoU dengan 

Airbus untuk menjajaki perluasan 

MRO helikopter dan pesawat militer

PT PAL teken kontrak 

Keberadaan

DEFEND ID

merupakan hal 
yang sangat 

strategis, mengingat 
Indonesia memiliki 

kebijakan politik 
bebas aktif, dan 

berada di kawasan 
jalur perdagangan 

dunia

LAPORAN UTAMA
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penelitian, pengembangan, dan 

produksi ranjau laut bersama 

Sociedad Anonima De Electronica 

Submarina (SAES) Spanyol 

dan PT Adventura Prokreasi. 

Penandatanganan nota 

kesepahaman dengan 

PT Petrokimia Gresik 

mengenai Hilirisasi 

Petrokimia dan Amonia, 

dan nota kesepahaman 

dengan Lahab-Edge 

Group untuk penjajakan 

kerja sama investasi 

Pabrik TNT.

Hingga kini, DEFEND 

ID terus bergerak 

melakukan berbagai 

inovasi dan kolaborasi 

untuk mendukung 

kemandirian Alat Utama 

Sistem Senjata (Alutsista) 

nasional, berkontribusi 

dalam meningkatkan 

nilai Tingkat Kandungan 

DEFEND ID terus 
bergerak melakukan 

berbagai inovasi 
dan kolaborasi 

untuk mendukung 
kemandirian Alat 

Utama Sistem 
Senjata (Alutsista) 

Nasional
Dalam Negeri, menjadi pemain 

utama di rantai pasok industri 

pertahanan dunia, serta menjadi 

Top 50 Global Defence Company.

LAPORAN UTAMA
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Dorong Transformasi, 

PT Len Industri (Persero) 
Lakukan Langkah Untuk 
Majukan Perusahaan di 2023

Penyerahan Salinan Surat Keputusan 

Para Pemegang Saham tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan 

Anggota Direksi PT Dahana 

selaku anggota holding, dengan 

mengukuhkan pemberhentian 

dengan hormat Bambang Agung 

Suhadi dan mengangkat Yusep 

Nugraha sebagai Direktur Operasi PT 

Dahana. 

Selanjutnya di minggu kedua 

tahun 2023, Direktur Teknologi PT 

Len Industri (Persero) Tazar Marta 

Kurniawan mewakilkan Len dalam 

agenda monitoring dan evaluasi 

kinerja triwulan BUMN 2022 dan 

rencana kinerja BUMN 2023. Agenda 

yang dihadiri oleh Asdep Bidang Jasa 

Infrastruktur Kementerian BUMN dan 

Asdep Bidang Industri Manufaktur 

Kementerian BUMN ini dilaksanakan 

di Bogor pada 10 Januari 2023. 

Mengawali tahun dan membawa 

semangat baru, millennial Len yang 

tergabung dalam millennial YOUNG 

DEFEND melakukan courtesy call 

dengan millennial YES Thales pada 

10 Januari 2023. Courtesy call ini 

membahas mengenai kolaborasi 

millennial DEFEND ID dan Thales 

Indonesia dalam menghadirkan 

program bersama di tahun 2023.

A
wali tahun baru 2023, PT Len 

Industri (Persero) laksanakan 

agenda yang berdampak 

bagi karyawan, perusahaan, maupun 

holding DEFEND ID. Agenda-agenda 

ini dilaksanakan dalam rangka 

mendorong transformasi dan 

memajukan perusahaan di tahun 2023.

Sebelumnya, dalam acara 

penutup akhir tahun 2022 Town Hall 

Meeting 4 dengan tema End of Year 

Reflection 2022, Direktur Utama PT 
Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin 

mengatakan bahwa tantangan ke 

depan tidak menjadi lebih mudah.

"2022 akan berakhir dan kita 

akan menyongsong 2023 dan bertemu 

dengan tantangan yang lebih lagi di 

tahun 2023. Banyak hal di 2022 yang 

kita selesaikan, prestasi yang kita capai 

bersama," ungkap Bobby.

Ia pun menambahkan bahwa 

dibutuhkan komitmen dan integritas 

dari masing-masing insan Len untuk 

menghadapi tantangan di tahun 

2023. Bobby juga percaya bahwa 

2023 dapat menjadi era baru bagi Len 

dan dapat berkontribusi positif bagi 

kemajuan Len.

Monday Morning Coffee (MMC) 

merupakan agenda pertama di 

minggu pertama tahun 2023. MMC 

merupakan forum rutinitas mingguan 

untuk tiap divisi menyampaikan 

update program kerja secara santai, 

yang dilanjutkan dengan agenda 

sharing terkait resolusi dari masing-

masing individu maupun divisi. 

Masih di minggu pertama, PT 

Len Industri (Persero) selaku induk 

holding BUMN industri pertahanan 

DEFEND ID mengadakan agenda 

RAGAM |
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DMR SPM-1, 
Senapan Terbaru Andalan Infanteri

setelan tembakan semi otomatis dan 

otormatis.

“SPM-1  ini merupakan salah satu 

produk inovasi produk persenjataan 

PT Pindad yang sudah digunakan 

oleh militer infanteri Indonesia 

dengan jumlah yang cukup banyak. 

SPM-1 ini juga dibuat berdasarkan 

kebutuhan militer Indonesia yang 

karakteristiknya disesuaikan pula 

dengan user,” jelas Komarudin.

Selain senapan jenis DMR 

SPM-1 kaliber 5.56 mm x 45, Pindad 

juga memiliki senapan DMR SPM-2 

kaliber 7.62 mm x 51. Saat ini Pindad 

juga telah menghasilkan senjata 

Latihan Dopper, SS Blackout dan SS 

Amphibious.

Senjata Dopper kaliber 7.62 mm 

yang memiliki kemampuan untuk 

menembakkan munisi sebanyak 

720-760 butir/menit ini merupakan 

senjata untuk melatih dan menguji 

nyali prajurit. 

Kehadiran DMR SPM-1 dan 

senjata terbaru buatan Pindad ini 

menambah variasi kategori senjata 

yang diperlukan untuk mendukung 

kebutuhan pengguna di berbagai 

medan operasi. 

P
T Pindad telah memproduksi 

beragam senjata, mulai 

dari pistol, revolver, rifle, 
shotgun, karabin dan lain sebagainya 

dengan inovasi dan teknologi  yang 

terus dikembangkan hingga saat 

ini. Produksi senjata Pindad terus 

dikembangkan dan ditingkatkan 

kualitasnya berdasarkan penelitian 

dan pengembangan dari para 

tenaga ahli Pindad bersama dengan 

masukan dari pengguna di lapangan. 

Saat ini, PT Pindad juga 

memproduksi salah satu senjata 

yang menjadi kelengkapan utama 

pasukan infanteri militer negara kuat 

dunia, Designated Marksman Rifle 
(DMR) modern. DMR merupakan jenis 

senapan yang memiliki presisi tinggi 

lingkup modern, fungsinya digunakan 

pada unit infanteri untuk tugas taktis 

menembak jitu sasaran, serta sebagai 

“pembuka” serangan, bertahan, 

pemindahan dan operasi lawan 

insurjensi bagi suatu regu infanteri. 

Personel tentara yang menggunakan 

DMR biasanya bertugas untuk 

membidik secara cepat semua 

sasaran awal yang terlihat. 

PT Pindad merupakan salah satu 

produsen DMR modern yang sejajar 

dengan Amerika, Jerman, Belgia, 

dan Rusia. Adapun senjata senapan 

DMR produksi Pindad adalah SPM-

1. Senjata DMR SPM-1 kaliber 5.56 

mm x 45 masih bagian keluarga dari 

SS-2. DMR SPM-1 ini memiliki jarak 

tembak efektif sejauh 400 meter jika 

menggunakan alat bidik mekanik 

serta 600 meter untuk alat bidik 

optik. DMR SPM-1 memiliki kecepatan 

tembakan 720-820 butir/menit, 

dimana kapasitas magasen standar 

20 peluru tetapi dapat digunakan 

juga dengan kapasitas 30 peluru. 

Senapan DMR SPM-1 dapat dipasangi 

peredam suara sehingga tembakan 

dapat terjadi secara senyap. Akurasi 

tembakan SMP-1 ini juga terbukti 

lebih bagus ketika dipasangi peredam 

suara tersebut.

Senapan jenis DMR dirancang 

lebih ergonomik, sehingga beberapa 

bagian dipasang perlengkapan 

penunjang misalnya pada bagian 

popor. Tak hanya itu, senapan jenis 

DMR dapat juga dilengkapi dengan 

pembidik teleskopik, serta umumnya 

dilengkapi oleh bipod agar getaran 

tembakan dapat tertahan. Karena 

berasal dari dasar senapan serbu, 

senapan jenis DMR ini memiliki 

 | RAGAM
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Pererat Kerjasama Rudal,

CIRNOV UAD Kunjungi DAHANA
berjalan lebih efektif.

Keberadaan rudal panggul 

bagi Indonesia sangat penting jika 

menengok perang yang terjadi 

antara Rusia dan Ukraina, ribuan 

rudal panggul telah ditembakkan 

oleh masing-masing Negara untuk 

membela kepentingan Negaranya. 

Oleh sebab itu, Hariyadi juga 

menegaskan pentingnya kerjasama 

antar elemen anak bangsa untuk 

mewujudkan kemandirian 

Alpalkankam seperti teknologi rudal 

panggul.

K
epala Pusat Riset Center 

for Integrated Research 

and Innovation (CIRNOV) 

Universitas Ahmad Dahlan, Hariyadi 

beserta rombongan mengunjungi 

PT DAHANA. Direktur Utama 

Wildan Widarman secara langsung 

menyambut kedatangan CIRNOV 

UAD di Smartroom Kampus DAHANA 

Subang, Kamis, 5 Januari 2023.

Dalam sambutannya, Wildan 

menyampaikan bahwa pola 

kolaborasi saat ini sangat penting 

untuk mendukung kemandirian 

industri pertahanan.

“Oleh sebab itu, kami sebagai 

bagian dari DEFEND ID yang berfokus 

pada energetic materials dan 

aplikasinya sangat mendukung dan 

terbuka pada program kerjasama 

riset dan pengembangan rudal serta 

roket bersama CIRNOV Universitas 

Ahmad Dahlan,” ungkap Wildan.

Bagi DAHANA, CIRNOV UAD 

bukanlah nama baru, perusahaan 

bahan peledak tersebut sering 

melakukan kolaborasi dengan 

CIRNOV di bidang penelitian 

teknologi Alpalhankam, beberapa 

hasil kolaborasi riset juga telah 

mencapai tahap uji coba, seperti uji 

coba Rudal Kodok dan Rudal Merapi 

keduanya merupakan jenis Rudal 

Panggul.

Sementara itu, menurut 

Hariyadi, CIRNOV UAD dan DAHANA 

terhitung merupakan salah satu 

pelopor teknologi rudal di Indonesia 

yang mulai dirintis sejak tahun 2012. 

Rudal Panggul 

ini merupakan 

misil dengan 

kemampuan peluru 

kendali yang dapat 

menargetkan 

musuh secara 

presisi. Dengan 

berbagai 

kemampuannya, 

rudal panggul 

dapat membuat 

peperangan 

RAGAM |
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nama PTDI, saya ucapkan terima 

kasih kepada Kemhan dan TNI AU 

atas kepercayaan yang diberikan, 

semoga ferry flight ini berjalan 
lancar dan selamat sampai tujuan, 

sehingga kemudian pesawat ini 

dapat berkontribusi maksimal dalam 

mendukung operasi TNI AU,” kata Gita 

Amperiawan, Direktur Utama PTDI. 

Pesawat NC212i merupakan 

pesawat angkut ringan dengan sistem 

avionik modern full glass cockpit dan 

autopilot, yang dilengkapi dengan 

winglet, ramp door dan memiliki 

ukuran kabin yang luas dibandingkan 

pesawat sekelasnya. Sejak tahun 

2014, PTDI merupakan satu-satunya 

industri manufaktur pesawat terbang 

di dunia yang memproduksi pesawat 

NC212i dan hingga saat ini terhitung 

sebanyak 120 unit pesawat NC212 

series yang telah diproduksi dan 

dikirimkan PTDI ke berbagai customer, 

baik dalam maupun luar negeri, dari 

total sebanyak 604 unit populasi 

pesawat NC212 series di dunia.

P
esawat NC212i keempat 

dari kontrak pengadaan 

sebanyak 9 (sembilan) unit 

pesawat NC212i oleh Kementerian 

Pertahanan RI untuk end user TNI 

Angkatan Udara telah berhasil lepas 

landas dari Hanggar Delivery Center 

PTDI, Bandung menuju Skadron 

Udara 4, Lanud Abdulrachman Saleh, 

Malang pada 28 Desember 2022.

Direktur Utama PTDI, Gita 

Amperiawan didampingi Direktur 

Produksi, Batara Silaban, Direktur 

Keuangan, Manajemen Risiko & 

SDM, Wildan Arief dan Group Head 

Commercial PTDI, Indar Atmoko hadir 

meninjau persiapan dan ferry flight 
pesawat NC212i yang kemudian akan 

dioperasikan oleh Skadron Udara 4. 

Pesawat dengan tail number AX-

2130 ini dikirim dengan konfigurasi 
Troop Transport yang diterbangkan 

oleh Mayor Pnb Deharday Nugraha 

sebagai Pilot In Command Ferry dan 

Lettu Pnb Faizal Fibriyan sebagai 

Copilot, setelah sebelumnya 

pesawat ini memperoleh Flight 

Acceptance Certificate pada tanggal 
27 Desember 2022. Adapun ketiga 

pesawat NC212i pertama dari 

kontrak tersebut telah dikirimkan 

pada tanggal 26 Januari 2021, 26 

Oktober 2021 dan 31 Desember 2021, 

dimana satu diantaranya dikirim 

dengan konfigurasi Rain Making. 

“Alhamdulillah atas kerja sama 

semua pihak, hari ini dapat berbuah 

hasil kita bisa mengirimkan pesawat 

keempat NC212i untuk TNI AU dari 

total pesanan Kemhan sebanyak 

9 unit, dengan 4 unit konfigurasi 
Troop Transport, 4 unit konfigurasi 
Rain Making dan 1 unit konfigurasi 
Navigation Training. Saya sebagai 

pimpinan PTDI mengucapkan 

apresiasi kepada seluruh pihak, 

termasuk tim IDAA bersama-

sama PTDI yang telaten dalam 

menghadapi setiap dinamikanya. 

PTDI pun terus berkomitmen dalam 

menjaga readiness pesawat dan 

menjaga customer satisfaction. Atas 

Tutup Tahun 2022, PTDI Kirim NC212i
Untuk Perkuat Alutsista TNI AU 

 | RAGAM



12

Sambut 2023, PT PAL Indonesia Siap Perkuat

Armada Pertahanan Maritim
KCR 60m, PT PAL Indonesia yang 

sebelumnya tengah melakukan 

pembangunan sister ship Kapal 

Rumah Sakit yang setara dengan 

Rumah Sakit Tipe C atau Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) yang pada awal 

tahun ini siap untuk menjalankan 

fungsi operasinya di satuan kapal 

bantu Koarmada I. Hal ini ditandai 

dengan telah telah dilaksanakannya 

rangkaian pengujian baik performa 

kapal, kesiapan alat kesehatan, serta 

tenaga medis dalam Kapal Rumah 

Sakit yang diberi nama dr. Radjiman 

Wedyodiningrat-992 ini. 

Pada Desember 2022 lalu 

menjadi momen penting bagi 

Kapal Rumah Sakit yang memiliki 

nomor lambung 992, yakni telah 

menjalani tahap akhir melalui agenda 

Commodore Inspection. Iropslat 

Itjenal Laksma TNI Nursyawal Embun 

selaku pimpinan Commodore 

Inspection menyampaikan bahwa 

hasil giat Commodore Inspection 

hari ini menuai hasil yang baik dan 

memuaskan secara umum. 

“Kapal BRS dr. Radjiman 

Wedyodiningrat-992 telah memenuhi 

fungsi asasi sebagai kapal rumah 

sakit” terangnya.

P
T PAL Indonesia menyambut 

tahun 2023 dengan semangat 

kemandirian dengan 

menambah kekuatan pertahanan 

maritim. Kapal Cepat Rudal 

(KCR) 60m KRI Halasan-630 & KRI 

Kerambit-627 yang sebelumnya 

tengah melakukan pemasangan 

senjata utama di PT PAL Indonesia, 

kini siap untuk kembali ke satuan 

kapal cepat. Kesiapan KCR 60m 

ke-3 dan ke-4 ini akan menambah 

kekuatan armada kapal cepat dengan 

telah dilengkapi sistem persenjataan 

mutakhir yang mengusung Meriam 

57mm Mk3.

Hal tersebut diungkapkan oleh 

Direktur Produksi PT PAL Indonesia 

Iqbal Fikri.  Menurutnya, kesiapan 

armada ini dapat dilihat melalui hasil 

yang memuaskan dari rangkaian 

pengujian yang telah dilakukan, dan 

puncaknya pada giat Commodore 

Inspection pada Desember 2022 

silam. 

“Dalam kegiatan yang dipimpin 

oleh Direktur Jenderal Kekuatan 

Pertahanan RI (Dirjen Kuathan) 

Kementerian Pertahanan RI Laksda TNI 

Bambang Irwanto, beliau menyatakan 

bahwa dengan adanya instalasi dan 

integrasi sistem senjata ini dapat 

menjadikan kemampuan KRI yang 

sudah ada semakin meningkat, dan 

siap menjalankan fungsi tempur 

strategis,” ungkap Iqbal Fikri.

Dalam kaitannya dengan 

proyek pemasangan senjata ini, 

Iqbal menyampaikan bahwa 

kapabilitas PAL telah teruji, tidak 

hanya mampu membangun kapal 

saja, atau kapal dengan platform dan 

sewaco saja, namun juga mampu 

mengintegrasikan senjata ke dalam 

sistem kapal eksisting. 

“Tentu tingkat kesulitan 

berbeda, sehingga dengan 

pengalaman dan kapabilitas yang 

ada ini membuktikan bahwa PAL siap 

menerima kepercayaan Pemerintah 

dan menyelesaikannya dengan 

memuaskan,” ungkapnya.

Komitmen manajemen PT 

PAL bersama seluruh Insan PAL 

dalam menghadirkan Alutsista 

canggih, modern dan memiliki 

nilai kemanfaatan bagi masyarakat 

merupakan wujud kesiapan PT PAL 

Indonesia bersama Pemerintah RI 

khususnya TNI AL dalam menuju 

Indonesia mandiri dan berdaya saing 

di sektor pertahanan.

Tidak hanya pada kapal jenis 

RAGAM |
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DEFEND ID Hadir di
INDO DEFENCE 2022

GALERI PERISTIWA

Keterangan Foto

Kementerian Pertahanan RI kembali menggelar pameran pertahanan internasional terbesar se-Asia Tenggara, Indo De-
fence 2022 Expo & Forum yang mengusung tema “Peace, Prosperty, Strong”.  Untuk pertama kalinya, dengan nama 
DEFEND ID hadir dalam pameran yang akan diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 2-5 November 2022.  
Dalam pameran ini, DEFEND ID memamerkan produk pertahanan, penandatanganan kontrak Kerjasama, courtesy call, 
DEFEND ID Talk dan demo produk pertahanan.  Istimewanya, Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan 
berkunjung ke booth DEFEND ID.
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TJSL DEFEND ID dan BRI Berkolaborasi 
Perkuat UMK Indonesia

mengembangkan perekonomian 

masyarakat Indonesia melalui 

program pendanaan UMK. Tak hanya 

pendanaan, DEFEND ID juga akan 

menggelar berbagai pelatihan bagi 

penerima bantuan agar usahanya 

dapat naik kelas, dan mampu 

menembus pasar global.

“Hingga saat ini, capaian 

program pembinaan yang dilakukan 

oleh anggota holding DEFEND ID 

sudah sangat baik, mudah-mudahan 

dengan adanya kerjasama dengan 

BRI, UMK mitra binaan DEFEND ID 

semakin menjadi lebih baik, naik 

kelas, hingga produk-produknya 

mampu bersaing di pasar dunia,” 

ungkap Emma.

Hingga berita ini diturunkan, 

beberapa UMK mitra binaan anggota 

DEFEND ID telah berhasil menembus 

pasar internasional, seperti Hofland 
Coffee (mitra binaan DAHANA) yang 

secara rutin mengekspor produk 

perkebunan kopi ke Timur Tengah.

U
nit Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan 

(TJSL) Holding Industri 

Pertahanan Indonesia, DEFEND 

ID menjalin kolaborasi dengan 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

untuk mengoptimalkan program 

pendanaan Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK). Penandatangan Kerjasama 

dilangsung di Kantor Induk Holding 

PT LEN Industri (Persero), Bandung, 

26 Januari 2023.

GM TJSL LEN, Emma Sri 

Sakti menuturkan, pelaksanaan 

program pendanaan UMK atau yang 

dahulu dikenal dengan program 

kemitraan, secara umum dinilai 

dapat meningkatkan skala usaha 

UMK. Namun ada beberapa hal 

yang menjadi catatan TJSL, seperti 

penyaluran dan kolektibilitas piutang 

masih belum optimal.

“Dan jika merunut pada 

peraturan Menteri BUMN No. 06 

Tahun 2022, BUMN yang memiliki 

program pendanaan UMK diarahkan 

untuk bekerja sama dengan BUMN 

lain yang menjalankan bisnis 

sebagai lembaga pembiayaan dan 

perbankan,” ungkap Emma.

Hal ini turut disambut baik oleh 

Department Head of Micro Business 

Development Division BRI, Antonius 

Aris Bangun Prasetyo, menurutnya, 

BRI yang telah memiliki rekam 

jejak sangat baik dalam penyaluran 

pendanaan UMK akan mendukung 

TJSL DEFEND ID, terutama dalam 

mengoptimalkan penyaluran dan 

kolektibilitas piutang.

“BRI sangat terbuka untuk 

bersinergi dan berkolaborasi dengan 

TJSL DEFEND ID, kami berharap dapat 

mendukung perkembangan UMK 

mitra binaan DEFEND ID, baik UMK 

baru maupun yang existing. Bagi UMK 

mitra binaan DEFEND ID yang telah 

ada juga dapat mengikuti program 

optimalisasi ini,” ungkap Aris Bangun.

Emma melanjutkan, TJSL 

DEFEND ID berkomitmen untuk terus 

KEPEDULIAN
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G
enerasi milenial Holding 

BUMN DEFEND ID (Young 

Defend) menggelar 

Millennials Gathering bersama 

Kementerian BUMN dengan tema 

“First to Fire”. Kegiatan perdana 

Young Defend dalam skala besar 

yang dihadiri oleh Stafsus III Menteri 

BUMN Arya Sinulingga dan direksi 

anggota DEFEND ID ini dilaksanakan 

di Grha Pindad, Bandung, Kamis, 24 

November 2022.
 

Stafsus Menteri BUMN, Arya 

Sinulingga yang didaulat mengisi 

acara sharing session mengapresiasi 

langkah Young Defend. Ia juga 

menantang anggota Young Defend 

dapat menunjukkan performa 

terbaiknya dalam bekerja. 
 

“Kami di Kementerian BUMN 

sangat mendukung kepemimpinan 

generasi milenial di BUMN, saat ini 

sudah ada 5% kursi BoD yang diisi 

milenial dengan target 10% di tahun-

tahun yang akan datang, dengan 

begitu komposisi ke depan di jajaran 

direksi BUMN akan dipenuhi oleh 

Hal ini diharapkan dapat menjadi 

penggerak utama holding DEFEND ID 

dalam mencapai target Top Global 50 

Defence Company.
 

“Terima kasih kepada teman-

teman semua yang telah datang, 

saat ini kita telah resmi memiliki 

wadah milenial bersama-sama yang 

bernama Young Defend, ke depan 

kami berharap dapat membuat acara 

seperti ini lagi, seperti misalnya, 

touring dengan pesawat PTDI atau 

Harimau Pindad,” ujar Rusyadie.
 

DEFEND ID merupakan holding 

BUMN Industri Pertahanan yang 

diresmikan oleh Presiden Joko 

Widodo pada 22 April 2022. Diketuai 

oleh PT Len Industri (Persero) dengan 

anggota PT DAHANA, PT PINDAD, PT 

Dirgantara Indonesia, dan PT PAL 

Indonesia.  DEFEND ID ditugaskan 

untuk mewujudkan kemandirian 

Alutsista nasional, meningkatkan nilai 

TKDN, menjadi pemain dalam rantai 

pasok global, hingga menjadi Top 

Global 50 Defence Company.

generasi milenial,” ujar Arya. 

 Arya juga menambahkan, 

Kementerian BUMN sejak dipimpin 

oleh Menteri Erick Thohir telah 

melakukan berbagai langkah 

transformasi struktural, dari mulai 

penyelarasan core values, hingga 

memaksa BUMN yang memiliki lini 

bisnis saling terkait untuk menjadi 

holding. 
 

Keberadaan holding ini 

memudahkan Kementerian BUMN 

dalam memonitor perusahaan-

perusahaan plat merah. Setidaknya, 

menurut Arya, saat ini pertemuan 

antara BoD BUMN dengan 

Kementerian dapat dilakukan 

sebulan sekali, atau seminim-

minimnya dua bulan sekali. Proses 

transformasi BUMN pun diyakininya 

akan lebih cepat dilakukan.
 

Sementara itu, Ketua Young 

Defend, Rusyadie Azhar Harahap 

menuturkan, generasi milenial di 

seluruh perusahaan DEFEND ID 

menempati populasi paling tinggi, 

jumlahnya mencapai di atas 60%. 

Gelar Millennials Gathering,
Anggota Young Defend ditantang Isi Posisi Direksi BUMN 

MILENIAL
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