
PROFIL PERUSAHAAN

Didirikan pada tahun 2006, PT. CITRA SHIPYARD, atau “CITRA SHIPYARD” telah

tumbuh menjadi salah satu galangan kapal one-stop-service terbesar di industri maritim

tanah air.  CITRA SHIPYARD memiliki dua galangan; satu galangan di Kabil dengan

luas 42 hektar, dan satu galangan di Kampung Becek seluas 24 hektar.   Keduanya

dilengkapi dengan fasiltas pier space, perbengkelan untuk berbagai keperluan, dan

area luas untuk membangun kapal-kapal Barge, CPO, SPOB, dan kapal tunda.

Dengan peralatan dan permesinan berat yang modern, dan didukung dengan fasilitas

yang efisien yang siap pakai dan tenaga ahli dan terampil, CITRA SHIPYARD mampu

memprioritaskan pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang sesingkat mungkin.   CITRA 

SHIPYARD selalu menekankan produktivitas tinggi yang efisien, yang didasarkan pada

regulasi keamanan dan kesehatan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan aman, sehingga mampu memberikan hasil produksi yang terbaik kepada

pelanggan.

CITRA SHIPYARD mampu memberikan layanan skala penuh untuk berbagai tipe dan

ukuran kapal sehingga para pelanggan mendapatkan pelayanan yang efisien dan

nyaman.  CITRA SHIPYARD juga mampu melakukan modifikasi kapal berbagai jenis

dan ukuran; merancang ulang kapal untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang 

efisien dan biaya operasi yang lebih ramah.

CITRA SHIPYARD berpengalaman dalam pengembangan dan pembuatan kapal-kapal

cepat dengan bahan material aluminium dan baja high-tensile, seperti misalnya kapal

patroli, kapal penumpang, kapal ferry, kapal SAR, dan kapal perang.

PT. Citra Shipyard

Kantor Pusat:

Kompleks Century Park  Blok A No.6 

Batam Centre,  Batam 29465, Kep. Riau - Indonesia

Yard I

Kav. 20 Sei. Lekop Kampung Becek Sagulung, Tg.Uncang Pulau Batam-Indonesia

Yard II

Jalan Hang Kesturi, Kabil, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa

www.citrashipyard.com
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PT CITRA SHIPYARD



Panjang: 43M, awak: 35 orang, mesin: 3x MAN V12, power: 3x 1800 HP

propulsi: fix propeller, kecepatan: 24 Knots, kapasitas bahan bakar: 56,000liter, 

kapasitas air: 56,000liter

OFFSHORE PATROL VESSEL 80m

Panjang: 80M, awak: 36 orang, mesin: 3x MAN V12, power: 3x 1800 HP

propulsi: fix propeller, kecepatan: 24 Knots, kapasitas bahan bakar: 56,000liter, 

kapasitas air: 56,000liter
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PATROL BOAT 43m



Panjang : 59,80 Meter

Kapasitas : 33 Personel

Mesin : 4 x Cummins KTA50-M2

Tenaga : 4 x 1800 HP Propulsion : Fix

Kecepatan : 28 Knots

Kapasitas Bahan Bakar : 50.000 Liter

Kapasitas Air Bersih : 20.000 Liter

Negara : Indonesia

Operator : BASARNAS

PATROL VESSEL 48m

Panjang : 48 Meters

Kapasitas : 36 Personel

Mesin : 3x MAN D2862 LE463

Tenaga : 3x 1800 HP

Propulsi: Fix Propeller

Kecepatan : 25 Knots

Kapasitas Bahan Bakar : 50.000 Liter

Kapasitas Air Bersih : 15.000 Liter

Panjang : 40.8 Meters

Awak : 24 Personnels

Mesin : 3 x MAN D2862 LE463

Tenaga : 3 x 1400 HP

Propulsi : Fix Propeller

Kecepatan : 31 Knots

Kapasitas Bahan Bakar : 25.000 Liter

Kapasitas Air Bersih: 15.000 Liter

RESCUE BOAT 40m
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RESCUE VESSEL 59m Catamaran



COMPANY PROFILE

Sejarah PT Daya Radar Utama (DRU) berawal pada tahun 1972 di kawasan Tanjung Priok, 

Jakarta. DRU memulai bisnis sebagai sebuah perusahaan jasa dan perdagangan umum, 

termasuk di dalamnya usaha galangan kapal (Shipyard). Bisnis galangan kapal baru benar-

benar digeluti pada tahun 1980 dengan proyek perdana berupa pembangunan kapal baru 

jenis pilot boat untuk perusahaan offshore minyak dan gas bumi.

Dalam perjalanannya DRU telah berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan 

menghasilkan produk-produk yang telah beroperasi menghubungkan nusantara. DRU hadir 

melengkapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (archipelagic state) dan 

bangsa maritim menuju poros Maritim Dunia. Dengan sejarah yang panjang, DRU telah 

menjadi saksi pasang surutnya industri perkapalan di Indonesia.

Pada tahun 2008,DRU mengembangkan bisnisnya ke sejumlah daerah di Indonesia dalam 

rangka memantapkan visi sebagai galangan kapal nasional yang terdepan. Provinsi Lampung 

menjadi daerah pertama tujuan investasi dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan 

potensi daerah tersebut sehingga saat ini telah berdiri galangann kapal unit Lampung.turut 

dioperasikan galangan kapal unit Lamongan yang dibangun sebagai bagian grand strategy

dalam mendukung program kemaritiman nasional.

Sampai dengan saat ini, DRU telah menyelesaikan pembangunan ratusan unit kapal dengan 

berbagai type dan ukuran seperti kapal jenis Roll-on Roll-Off, cargo vessel, tanker , patrol  

vessel, naval ship, fast patrol boat, tug boat, offshore dan speed boat. Kapal yang dibangun 

dan diperbaiki terbuat dari baja, fiberglass reinforced plastic (FRP) dan aluminium.

DRU juga memiliki sumber daya manusia yang handal, bekerja efisien dan berprodukvitas 

tinggi dalam menunjang pembangunan kapal baru, perbaikan kapal dan konversi sesuai 

kebutuhan pelanggan. Perseroan terus berinovasi mengembangkan kapal-kapal prototype, 

menambah fasilitas seperti perluasan area, perpanjangan dermaga, slipway, membangun 

graving dock, fasilitas permesinan dan otomasi serta memperkuat kegiatan penelitian dan 

pengembangan. DRU aktif mencari lokasi baru di dalam negeri guna mengembangkan 

kehadirannya sebagai galangan nasional.

PT. Daya Radar Utama

Head Office:

Jalan LRE. Martadinata, Volker, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

DKI Jakarta – Indonesia

Telp. 62 21 4303180, Fax. 62 21 4308891

www.drushipyard.com

www.dayaru.com
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PT DAYA RADAR UTAMA



Kapal jenis Landing Ship Tank (LST) atau kapal angkut tank merupakan produk kapal

yang dibangun dalam rangka memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) 

nasional.     PT Daya Radar Utama telah menyerahkan satu unit kapal jenis ini pada

pertengahan 2015.

LOA  :  120.00m,   Breadth  :  18.00m,   Draft  :  3.00m,   Speed  :  16Knots

Propulsion   :  2 x 3,285kW

SPESIFIKASI:
Panjang : 61,0 m

Lebar : 8,5 m

Kedalamam : 4,5 m

Draft : 3,0 m

Kecepatan Maks. : 18 Knot

Propulsi : 2x2520 kW

Jumlah Awak : 50 Persons

KAPAL PATROLI PENJAGA PANTAI 60m

LOA  :  61.00m,   Breadth  :  8.50m,   Draft  :  3.00m,   Speed  :  18Knots

Propulsion   :  2 x 2,520kW

LANDING SHIP TANK
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Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) – ORCA, merupakan salah satu 

produk kebanggaan PT Daya Radar Utama yang dibangun berdasarkan pesanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

LOA  :  60.00m,   Breadth  :  8.60m,   Draft  :  2.6m,   Speed  :  24Knots

Propulsion   :  2 x 2,560kWPATROL VESSEL 48m

PT Daya Radar Utama telah membangun berbagai jensi dan ukuran kapal patroli untuk

kebutuhan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Kapal-kapal ini sudah diserahkan kepada

pemesan dan dioperasikan dalam rangka memperkuat armada patroli Coast Guard 

Indonesia.

LOA  :  61.00m,   Breadth  :  8.50m,   Draft  :  3m,   Speed  :  24Knots

Propulsion   :  2 x 2,560kW
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ORCA 60m Kapal Pengawas Perikanan



Kapal jenis Fast Patrol Boat (FPB) atau kapal patroli cepat ini dibuat berdasarkan

spesifikasi dari Direktorat Kepisian Air, Polri, untuk tugas-tugas pengamanan dan

penegakan hukum di wilayah perairan RI.   

Kapal patroli cepat ini menggunakan baja high tansile untuk bagian lunas, dan

aluminium alloy  bagian dek .   Dengan menggunakan material ringan, kapal ini mampu

melaju dengan kecepatan maksimum 22Knot.

.
LOA  :  27.00m,   Breadth  :  5.60m,   Draft  :  2.80m,   Speed  :  22Knots

KAPAL ANGKUT PERSONEL POLISI PERAIRAN

LOA  :  45.90m,   Breadth  :  9.40m,   Draft  :  4.80m,   Speed  :  16Knots
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FPB 27  



PROFIL PERUSAHAAN

PT. Elmas Viana Djaja telah membangun pusat penelitian, teknologi, dan pengembangan 

untuk mendukung industri pertahanan dengan tujuan mendukung kemandirian pemenuhan 

kebutuhan peralatan pertahanan. PT. Elmas Viana Djaja juga telah melakukan reverse 

engineering produk luar negeri, serta memproduksi berbagai prototipe alat pertahanan yang 

dihasilkan dari lembaga penelitian dan pengembangan TNI. 

PT. Elmas Viana Djaja bertujuan untuk menjadi perusahaan milik swasta yang mampu 

secara mandiri memproduksi peralatan pertahanan di dalam negeri, dengan melakukan 

penelitian dan pengembangan yang inovatif melalui upaya terpadu mulai dari kegiatan 

penelitian, teknik industri, hingga manufaktur. 

PT. Elmas Viana Djaja juga berniat menjadi perusahaan milik swasta yang mampu 

memenuhi suku cadang peralatan militer, baik dari pengadaan asing maupun domestik.

PT. Elmas Viana Djaja

Kantor Pusat:

Gedung Arthaloka Lt.12

Jalan Jendral Sudirman kavling 2, Jakarta Pusat 10220, DKI Jakarta – Indonesia

Telp. 62 21 25122471, Fax. 62 21 25122471

Bengkel:

Bhimasena Research Technology Building

Jalan Ir. Soekarno No.4-6, Jatinangor, Bandung 45363, Jawa Barat – Indonesia 

Ph. 62 22 87700333, Fax. 62 22 87700179

www.elmasvianadjaja.com
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PT ELMAS VIANA DJAJA



WAHANA DORONG PENYELAM – Ganendra RI-1

GANENDRA dirancang khusus untuk membawa berbagai perlengkapan pasukan khusus

melalui dalam air dengan lebih cepat dan tanpa terdeteksi. 

Desainnya yang kompak membuat GANENDRA dapat diluncurkan oleh kapal angkut dan

dioperasikan di perairan dangkal serta membuat pasukan penyelam dapat bermanuver di 

dalam air dengan efisiensi tinggi dan kendali yang presisi. 

GANENDRA tidak hanya merupakan kombinasi dari performa tinggi dan rancangan yang 

kuat serta menarik, namun juga durabilitas dengan biaya perawatan dan harga suku

cadang yang lebih terjangkau.
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Front Tunnel

Buoyancy Control

Piezo sensors

Switched and operated through the

use of modern piezo

Operation display

To provide all important operating

information

Safety magnetic belt

Emergency system shut down

Attachment machanism

Compass

Humadity censor

Led headlights

Featuring two LED flaslight



WAHANA INTAI BAWAH AIR - Arnawarna

ARNAWARNA adalah sebuah konsep baru kapal intai bawah air yang 

menggabungkan kemampuan bergerak di permukaan air dengan kecepatan yang 

tinggi dan penyelaman yang senyap.

ARNAWARNA mampu membawa hingga 6-7 penyelam dan beban 350Kg menuju

target dengan kecepatan tinggi, dan menyelam senyap tanpa terdeteksi hingga

kedalaman 18m ketika mendekati target.   

ARNAWARNA dirancang tidak kedap air, yang berarti bahwa seluruh kompartemen

akan penuh terisi air saat melakukan penyelaman dengan tujuan untuk menghindari

kebutuhan tekanan udara bagi para penyelam yang berada di dalam kompartemen.
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TITAH HITAM adalah solusi kapal cepat yang efisien dan ekonomis. Dirancang untuk

meningkatkan efektifitas kinerja pasukan khusus dalam melakukan tugas patroli dan

pengejaran di wilayah perairan republik Indonesia. 

TITAH HITAM memiliki kelebihan dirancang hidromika lambung kapal yang membuatnya

mampu melaju hingga 40 knot dengan kemampuan manuver tajam dan mendaratkan

pasukan sekaligus dalam waktu singkat tanpa memerlukan dermaga khusus. Kecepatan

lajunya tidak mengurangi kenyamanan keamanan 12 orang yang mampu diangkut. 

TITAH HITAM dilengkapi kursi anti-guncangan yang menjaga kondisi pasukan tetap

prima, serta memiliki pelontar granat dan dapat dipasang senjata. 

TITAH HITAM  diproduksi di dalam negeri dengan konstruksi komposit dan alumunium

yang sangat kuat namun ringan, mampu dioperasikan secara terus menerus selama 8-11 

jam atau jarak 350 mil laut tanpa menibulkan gangguan / kerusakan, dengan biaya

perawatan dan harga suku cadang yang lebih terjangkau.

WAHANA PENCEGAT & PENDARAT – Titah Hitam
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PT FARIN INDUSTRI NUSANTARA

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Farin Industri Nusantara, atau “FARIN”, adalah perusahaan terkemuka di Indonesia 

yang beroperasi dalam bidang pembiatan peralatan pertahanan dan militer dengan standar 

internasional. FARIN memiliki produksi dan penelitian yang lengkap di bidang peralatan 

keselamatan dengan material armouring di Indonesia. 

FARIN memiliki jaringan distribusi yang luas di beberapa negara di Asia dan Pasifik. FARIN

telah dipercaya oleh beberapa prinsipal internasional dan menjadi mitra strategis mereka 

untuk kawasan Asia Pasifik. 

Dengan latar belakang sejarah yang panjang, FARIN dimulai sebagai industri rumahan 

dengan nama CV. Fajar Indah yang keberadaannya sudah hampir 3 dekade sejak tahun 

1970-an , dan sekarang telah berubah menjadi PT. Farin Industri Nusantara. 

FARIN telah mendapatkan banyak kepercayaan terutama di Indonesia dalam memasok 

bahan baku, kebutuhan baju anti-peluru, dan peralatan lainnya untuk militer dan kepolisian 

Indonesia, lembaga pemerintah, lembaga swasta di Indonesia serta lembaga lain di Asia 

dan Pasifik. 

FARIN akan terus membangun reputasi dan dedikasinya melalui inovasi dalam menciptakan 

produk pertahanan berkualitas tinggi yang akan membantu Indonesia menjadi sangat 

berpengaruh di panggung pertahanan dunia.

PT. Farin Industri Nusantara

Kantor Pusat:

Jalan Sulaiman No.1 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11540, DKI Jakarta – Indonesia

Telp. 62 21 5366 3181, 62 21 5366 0086, 

Fax. 62 21 5366 3224

Pabrik:

Jalan Perum Giri Asih Raya No.1, RT.004/RW.008

Batujajar, Bandung Barat 40561, Jawa Barat - Indonesia

www.armoguardlite.com
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PT. Farin Industri Nusantara adalah

perusahaan yang sudah memiliki fasilitas

produksi lengkap dalam bidang

perlengkapan keamanan dan bahan

pelindung di Indonesia, sudah memiliki

jaringan distribusi dan penjualan yang luas

di kawasan Asia Pasifik dengan kapasitas

produksi yang besar untuk keperluan lokal

dan ekspor. Merk yang terkenal adalah “ 

Armoguard Lite”

HELM DAN ROMPI ANTI-PELURU
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HELM DAN ROMPI ANTI-PELURU
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HELM DAN ROMPI ANTI-PELURU
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PERALATAN ANTI-HURU-HARA & FORENSIK



PT GARDA PERSADA

PROFIL PERUSAHAAN

PT. Garda Persada, atau "Garda Persada", adalah perusahaan yang bergerak di bidang

pembuatan baterai, sistem tenaga surya & pengolahan mineral logam terutama untuk militer. 

Garda Persada adalah anggota Industri Pertahanan Indonesia dan terdaftar di Departemen 

Pertahanan Indonesia. 

Garda Persada saat ini memproduksi baterai untuk kendaraan tempur, sistem tenaga surya, 

billet timbal antimon dan mengembangkan diri untuk memproduksi baterai militer untuk kapal 

angkatan laut, kapal selam, helikopter, tank/kendaraan artileri, pesawat tempur, torpedo, dan

lain-lain.   Produk Garda Persada telah menggunakan sekitar 50% konten lokal. 

Garda Persada bertujuan menjadi pelopor perusahaan global dalam solusi energi terbarukan 

di dunia. Misi yang dijalankan adalah mempertahankan tanah air Indonesia dengan selalu 

menciptakan dan membangun energi terbarukan, berpartisipasi dalam menciptakan produk 

ramah lingkungan, dan menyediakan solusi energi yang dapat diandalkan dan terjangkau.

.

PT. Garda Persada

Kantor Pusat:

Graha Mas Fatmawati Blok B/10

Jalan RS. Fatmawati No.39 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12150, DKI Jakarta – Indonesia 

Telp. 62 21 7262081, Fax. 62 21 7223140

Pabrik:

Jalan Kampung Kembang Kuning RT.015/05

Desa Kembang Kuning, Klapanunggal, Bogor 16710, Jawa Barat – Indonesia 

www.gardapersada.co.id

87KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

SOLAR PANEL
TYPE : MONOCRYSTALINE

SUBMARINE
BATTERY 927U09K AL)

SOLAR PANEL
TYPE : POLYCRYSTALINE

AIRCRAFT BATTERY BATTLESHIP BATTERY TANK BATTERY



BATERAI PESAWAT

BATERAI KAPAL – Lead Acid Maintainance-free
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BATERAI TANK - Gell

BATERAI TORPEDO
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Battery Terminals

Torpedo Operation

Terminal Voltage (V)

Discharge Current (A)

Final Discharge Voltage 

(V)

Discharge Time (min)

Capacity (Ah)

Number of cells pcs,r

Activation Time (Sec)

Power (average)(KW)

Electrical pulse for 

Activation

Heating power 



BATERAI KAPAL SELAM

BATERAI RADIO KOMUNIKASI
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(PROTOTIPE)


