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SAMBUTAN Direksi

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Insan Nindya yang Saya Banggakan.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa yang telah memberikan banyak keberkahan pada 
Perusahaan di tahun 2022 dan semoga Rahmat dan 
RidhoNya selalu membimbing kita yang melangkah ke 
periode kerja tahun 2023. Terima kasih atas dedikasi dan 
kerja keras yang diberikan kepada Perusahaan selama 
satu tahun ini dan mari kita pacu kembali semangat 
dan komitmen kita untuk mewujudkan target-target 
bisnis yang lebih baik lagi ditahun mendatang agar 
perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang.

Totalitas dan segala upaya inovasi perlu dilakukan oleh 
segenap Insan Nindya agar fundamental bisnis kita 
menjadi semakin kuat dan lebih efektif efisien. Hal ini 
diperlukan mengingat banyak sekali ketidakpastian 
yang akan kita hadapi di tahun 2023 mendatang. 
Potensi resesi yang kini menjadi bayang-bayang banyak 
pelaku usaha perlu kita waspadai bersama. Untuk 
itu harus dibangun soliditas di setiap lini baik bisnis, 

Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Nindya Karya

pendukung utama dan pendukung lainnya untuk 
betul-betul mengoptimalkan kinerja dan mencapai 
target-target yang ada. Menghapus ketidakefisienan 
dan ketidakefektifan proses bisnis yang menghambat 
kemajuan Perusahaan dengan transformasi digital 
sebagai sebuah solusi serta menciptakan inovasi-
inovasi yang diperlukan dalam mendukung kemajuan 
Perusahaan.

Salah satu upaya membangun soliditas seluruh Insan 
Nindya Karya yaitu melalui Majalah THINK. Untuk itu 
kami seluruh jajaran Direksi menyambut baik atas 
terbitnya THINK Edisi XI/Oktober-Desember/2022 ini. 
Direksi berharap informasi positif yang disampaikan 
dapat memberikan inspirasi dan memacu semangat 
Insan Nindya di manapun berada. 

Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan 
kali ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
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PERUSAHAAN

Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh

Insan Nindya yang Saya banggakan.

Seluruh pelaku usaha melakukan berbagai strategi bisnis guna menghadapai 
ketidakpastian mendatang dan potensi resesi yang kini menjadi bayang-
bayang bagi Perusahaannya, tak terkecuali PT Nindya Karya yang begerak 
dalam bidang usaha industri Jasa Konstruksi, EPC dan Investasi melakukan 
berbagai upaya strategis guna mengoptimalkan nilai investasinya, salah 
satunya Kerjasama kolaborasi Holding Danareksa dan beberapa mitra bisnis 
strategis lainnya. Disamping itu Perusahaan juga konsisten mengembangkan 
5 pilar bisnis utamanya, yakni Jasa Konstruksi, Energi, Manufaktur, Properti, 
dan Jalan Tol. 

Upaya optimalisasi nilai Investasi juga dilakukan melalui percepatan 
penyelesaian proyek-proyek infrastruktur dan kerjasama lainnya guna 
meningkatkan kepercayaan Stakeholder, sehingga perolehan kontrak dan 
Kerjasama dapat terus meningkat. Hal inilah yang kemudian menginpirasi 
Tim Redaksi Majalah THINK untuk mengangkat tema “Accelerate 
Infrastructure to optimize investment value” pada edisi kali ini, merefleksikan 
upaya percepatan infrastruktur yang dilakukan perusahaan dengan tetap 
mengedepankan kualitas terbaik untuk mengoptimalkan nilai investasi.

Pada edisi kali ini Majalah THINK akan mengulas informasi seputar 
pencapaian kinerja perusaaan dan berbagai perolehan selama tahun 2022 
yang dapat Insan Nindya simak sehingga Insan Nindya yang saya banggakan 
akan dapat tersosialisasi dengan baik mengenai perkembangan Perusahaan 
secara aktual. Selain liputan utama, seperti biasanya kami juga menyajikan 
beragam liputan menarik seperti update kegiatan perusahaan selama tahun 
2022, opini dan sharing knowledge dari dan untuk Insan Nindya.

Akhir kata Saya mewakili seluruh Tim Redaksi Majalah THINK mengucapkan 
terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada kami 
sehingga Edisi XI/Oktober-Desember/2022 dapat terbit dan mewarnai 
khazanah informasi para pembaca setia THINK.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi

THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/20224
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Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan proyek infrastruktur terus 
digenjot, meski di tengah suasana pandemi Covid-19. Hal ini agar proyek infrastruktur dapat menjadi 
daya ungkit kebangkitan, daya saing perekonomian nasional, serta upaya untuk meningkatkan nilai 
investasi. Nindya Karya berkomitmen selalu mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia sejalan 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus 

dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 

THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id8
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Secara Umum, Nindya Karya berfokus dalam 
penyelesaian proyek strategis nasional dan 
mendukung pembangunan IKN. Sedangkan 
secara khusus, Nindya Karya membangun 
infrastruktur pada beberapa bidang yaitu 
gedung, pengairan dan irigasi, jalan dan 
jembatan serta dermaga. Pada bidang 
sumber daya air, salah satu yang vital adalah 
proyek pembangunan bendungan temef 
yang menopang kebutuhan pertanian dan 
ketahanan pangan masyarakat Nusa Tenggara 
Timur. Bahkan, Tim Proyek Pembangunan 

Bendungan Temef memperoleh penghargaan 
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 
(SMKK) dari Kementerian PUPR. 

Percepatan pembangunan berbagai 
infrastruktur dan fasilitas juga dilakukan dalam 
rangka persiapan presidensi Indonesia dalam 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 
2022. Sebagaimana yang sudah disampaikan 
oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa 
Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada 
KTT G20 tahun 2022 yang mengambil tema 
besar yaitu recover together, recover stronger. 
Nindya Karya pun ikut berkontribusi dan 
memberikan peran nyata dalam menyambut 
dan menyukseskan G20 tahun 2022.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang 
terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa 
(EU). G20  merepresentasikan lebih dari 60% 
populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 
80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika 
Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, 
Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, 
Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik 
Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni 
Eropa.

G20 pada awalnya merupakan pertemuan 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. 
Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala 
Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula 
pembahasan di sektor pembangunan. Sejak 
saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (Finance 
Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Sherpa 
diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, 
menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 
membuka jalan menuju KTT (Summit).

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, 
G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi 
presidensi dipegang oleh salah satu negara 

 LIPUTAN UTAM
A

9THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

Memahami G20



THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id10

 L
IP

UT
AN

 U
TA

M
A

anggota, yang berganti setiap tahun. 
Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 
2020, Indonesia memegang presidensi 
G20 pada 2022, dengan serah terima yang 
dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 
2021). Melalui tema "Recover Together, 
Recover Stronger", Indonesia ingin mengajak 
seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling 
mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh 
lebih kuat dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Investasi Infrastruktur yang 
Berkualitas (Quality Infrastructure Investment), 
yang selama ini populer dengan istilah QII, 
menjadi bagian penting dari hasil forum 
G20. Melalui IWG (Infrastructure Working 
Group) Presidensi Indonesia, pekerjaan untuk 
mendorong optimalisasi penerapan prinsip-
prinsip QII dengan menyusun indikator-indikator 
pemenuhan prinsip QII dalam pembangunan 
infrastruktur telah dilakukan. Sejak pertemuan 
IWG pertama, rencana penyusunan indikator 
QII ini diarahkan agar bersifat non-binding, 
tidak preskriptif, dan dapat disesuaikan dengan 
konteks dan kebutuhan negara masing-masing. 

Dalam pertemuan keempat yang juga 
merupakan pertemuan terakhir kelompok 

kerja infrastruktur G20 (Infrastructure 
Working Group/IWG), pertemuan difokuskan 
pada finalisasi hasil kerja agenda G20 di 
bidang infrastruktur untuk mendapatkan 
persetujuan pada Forum Menteri Keuangan 
dan Bank Sentral di bulan Oktober 2022. 
IWG memiliki enam agenda utama, yaitu 
investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi 
sosial dan kesenjangan daerah, infrastruktur 
transformatif pascapandemi, indikator Quality 
Infrastructure Investment (QII), infrastruktur 
digital dan infratech, serta tata kelola Global 
Infrastructure Hub (GI Hub).

Dalam pertemuan tersebut juga terdapat 
finalisasi kerangka untuk mendorong 
partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur 
berkelanjutan serta perangkat kebijakan untuk 
memobilisasi pendanaan dan pembiayaan 
investasi infrastruktur yang inklusif dan 
berkualitas di daerah dan kota. Dengan 
perkembangan ini, Indonesia yang saat ini 
telah menerapkan prinsip QII dalam penyiapan 
infrastruktur berpeluang memetik manfaat 
nyata melalui investasi dari investor luar negeri 
dalam memfasilitas penyiapan pembangunan 
proyek KPBU maupun swasta.

THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id10
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PT Nindya Karya telah membangun berbagai 
macam proyek konstruksi di berbagai 
wilayah di Indonesia, diantaranya merupakan 
bangunan – bangunan bersejarah bagi 
Bangsa. Dalam perhelatan KTT G20, Nindya 
Karya kembali memberikan kontribusinya 
guna menyukseskan Indonesia sebagai tuan 
rumah penyelenggara kegiatan tersebut. 

Salah satu taman budaya yang akan 
dikunjungi oleh delegasi G20 adalah Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII), beberapa 
bangunan monumental telah direvitalisasi 
oleh PT Nindya Karya, diantaranya Keong 
Mas, Gedung Teater Garuda, Gedung Caping 
Gunung, Museum Telkom dan jalan akses 
TMII.

Hal ini merupakan kontribusi dan peran 
nyata Perusahaan dalam menyambut dan 
menyukseskan berbagai event internasional, 
termasuk mendukung penyelenggaraan 
Presidensi G20 2022. Sebagaimana arahan 
Presiden Joko Widodo yang menugaskan 

Peranan Nindya Karya dalam mendukung G20

khusus revitalisasi TMII melalui Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 
2021 tentang percepatan pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur untuk mendukung 
penyelenggaraan acara internasional di Bali, 
DKI Jakarta, NTB, dan NTT. 

 LIPUTAN UTAM
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TMII merupakan suatu taman hiburan bertema 
budaya Indonesia, yang dibangun pada tahun 
1972 dan diresmikan pada 20 April 1975. 
Taman rekreasi ini memiliki luas area kurang 
lebih 150 hektar dan berlokasi di Jakarta Timur. 
Bentuk dan isi TMII berupa bangunan utama 
bercorak rumah-rumah adat yang dilengkapi 
dengan pergelaran kesenian, kekayaan flora-
fauna, dan benda budaya lain dari masing-
masing daerah yang ada di Indonesia. Gagasan 
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itu dilandasi oleh suatu keinginan untuk 
membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta 
terhadap bangsa dan tanah air, serta untuk 
memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-
bangsa lain di dunia.

Selain menyelesaikan revitalisasi TMII, selama 
tahun 2022 Nindya Karya juga berkontribusi 
dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di 
Infrastruktur Kawasan Tana Mori, Kabupaten 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, 
Provinsi Aceh, Bendungan Sadawarna, 
Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tak hanya 
itu, Nindya Karya juga turut berkontribusi 
membangun ibu kota negara (IKN) baru, yaitu 
melalui pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 
Sp. Tempadung dan Jembatan Pulau Balang.

Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. 
Karim merasa bangga Nindya Karya dapat 
menjadi bagian dalam mendukung suksesnya 
pelaksanaan presidensi G20. Semoga 
karya-karya Nindya dapat menarik lebih 
banyak wisatawan baik nasional maupun 
internasional untuk berkunjung ke TMII. 
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Jakarta – PT Nindya Karya memperingati upacara 
Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 
Oktober 2022 secara online/virtual melalui aplikasi 

video of conference Zoom, Sabtu (1/10). 

Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila 
merupakan wujud kesungguhan dengan membulatkan 
tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, 
menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, 
menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono lakukan kunjungan 
ke Proyek Bendungan Temef di Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) 
(2/10). Dalam tinjauannya, Menteri PUPR mengapresiasi 
hasil kerja yang rapi pada proyek yang dikerjakan oleh 
Nindya Karya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, mendampingi 
Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR 
Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian 
PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, 
Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Direktur 
Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, 
Plt Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NT II Feriyanto 
Pawenrusi serta Direksi Utama PT Nindya Karya Haedar 
A. Karim.

Nindya Karya Peringati Hari Kesaktian 
Pancasila

Hasil Kerja Rapi, Menteri PUPR Apresiasi Proyek Bendungan Temef yang Dikerjakan 
Nindya

Melalui upacara peringatan ini, kita berharap Pancasila 
dan UUD 1945 tetap sakti dan Merah Putih tetap 
berkibar di Bumi Pertiwi dalam bingkai NKRI. Selamat 
Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022.
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Bendungan Temef termasuk dalam salah satu Proyek 
Strategis Nasional (PSN) yang diusung oleh pemerintah 
pusat untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah 
tersebut. Pembangunan bendungan ini mulai dibangun 
pada tahun 2018 dan saat ini progres konstruksinya 
secara keseluruhan sudah mencapai 68,49%.

Setelah meninjau progres pembangunan Bendungan 
Temef, Menteri PUPR menyampaikan apresiasinya atas 
hasil kerja yang sudah dilaksanakan hingga saat ini. 
"Bagus, metode dan hasil kerja rapi. Saya minta agar 
terus dijaga dan ditingkatkan kualitas hasil kerja dan 
estetika dalam pembangunan Bendungan Temef," 
ujarnya.

Sementara itu, lingkup kerja PT Nindya Karya dalam 
pembangunan Bendungan ini yakni mengerjakan 
paket dua dan tiga, meliputi pekerjaan bangunan 
pelimpah dan jalan akses.
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Eratkan Hubungan Antar Pelaku Bisnis Pariwisata, Nindya Biodistrict Gelar 
Gathering

Tingkatkan Mutu Manajemen Risiko, Virama Karya Kunjungi Nindya Karya

Hotel Nindya Biodistrik menggelar gathering 
bersama pelaku bisnis pariwisata guna 
meningkatkan silaturahmi serta memperkenalkan 

Hotel Nindya Biodistrict ke masyarakat luas (28/9). 
Kegiatan yang mengundang beberapa travel agent, 
media dan influencer ini dilaksanakan di Hotel Nindya 
Biodistrict Bandung.

Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager Divisi Properti 
PT Nindya Karya Andri Suhendar, Manager Pemasaran 
Divisi Properti sekaligus Manager Operational (Plt) Hotel 
Nindya Biodistrict Bandung, tujuh media lokal, empat 
influencer serta dua puluh travel agent.

J akarta – PT Nindya Karya menerima kunjungan PT 
Virama Karya (Persero) dalam rangka membahas 
implementasi manajemen risiko perusahaan dan 

aplikasi BORN (Business and Operation Risk Management 
Nindya), bertempat di kantor pusat PT Nindya Karya, 
Rabu (21/9).

Adapun pejabat yang hadir dalam pertemuan ini antara 
lain Senior Vice President Manajemen Risiko & Sistem 
PT Nindya Karya Faizal Addin Achmad, Vice President 
Manajemen Risiko PT Nindya Karya Irwan, Vice President 
Digitalisasi PT Nindya Karya Feraliana Audia Utami, 
sementara itu dari PT Virama Karya diwakili oleh Kepala 
Biro Teknik dan Manajemen Risiko PT Virama Karya 
(Persero) Ernawati dan Kepala Bagian Manajemen Risiko 
PT Virama Karya (Persero) Raymon Binsar.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempelajari 
bagaimana penerapan seputar manajemen risiko dan 
penggunaan aplikasi BORN di Nindya Karya, dimana 
Nindya Karya sendiri telah meraih skor tertinggi RMI 

BERITA NINDYADalam sambutannya, General Manager Divisi Properti 
PT Nindya Karya Andri Suhendar menjelaskan bahwa, 
"Hotel Nindya Biodistrict ini merupakan pengembangan 
usaha bisnis properti realty PT Nindya Karya Divisi 
Properti, dan ini juga merupakan hotel kedua setelah 
Hotel Horison Nindya Semarang yang dibangun oleh 
Nindya karya. Dengan diadakannya Gathering ini, 
sebagai ajang silaturahmi serta meningkatkan branding 
Hotel Nindya Biodistrict supaya lebih banyak dikenal 
oleh masyarakat luas."

Rangkaian kegiatan gathering ini tidak hanya 
memperkenalkan dan menampilkan mengenai sejarah 
awal mula dibangunnya Hotel Nindya Biodistrict, para 
peserta gathering diajak untuk room tour melihat 
fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Nindya Biodistrict. Tak 
hanya itu, peserta juga diajak keliling Kota Bandung 
menggunakan bandros.

Nindya Karya melalui unit-unit bisnisnya senantiasa 
berinovasi untuk menghasilkan produk yang bernilai 
tambah dan dapat diterima oleh pasar. Hal ini tentunya 
sejalan dengan Visi Misi Perusahaan yang diantaranya 
menekankan pada nilai tambah, excellent engineering 
dan inovasi yang tercermin dalam Nindya Biodistrict.

(Risk Maturity Index) 3,97 dari skala 5,00 se-Holding 
Danareksa.

Melalui pertemuan ini, perusahaan akan terus 
melakukan peningkatan agar dapat mempertahankan 
dan terus meningkatkan kualitas manajemen risiko di 
tahun-tahun yang akan datang.
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Jakarta – PT Nindya Karya melaksanakan Closing 
Meeting Assesment ICORPAX (Indonesian Corporate 
Accountability Index) bersama BPKP (Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bertempat 
di Kantor Pusat PT Nindya Karya, Senin (3/10).

ICORPAX sendiri merupakan alat ukur akuntabilitas 
korporasi melalui komposit dari 5 Indeks Individuals yang 
digunakan untuk mengukur akuntabilitas BUMN sebagai 
pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KNYD) 
dalam mendukung keuangan dan pembangunan serta 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pertemuan tersebut, hadir Korwas Bidang 
Akuntan Negara Perwakilan BPKP Jakarta Roy Yournalista 
beserta jajaran, Kepala Satuan Pengawasan Internal 
(SPI) PT Nindya Karya Broto Hariadi mewakili jajaran 
Manajemen Perusahaan.

Broto Hariadi menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas 
kerjasamanya dalam pelaksanaan assesment ICORPAX 
BPKP. "Saya pribadi dan mewakili manajemen PT Nindya 
Karya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim 
BPKP atas bantuannya dan kerja samanya kepada PT 

Manado – PT Nindya Karya dalam hal ini Divisi 
Infrastruktur 2 berbangga hati seiring dengan 
telah diselesaikannya proyek Penataan Pantai 

Malalayang dan Penataan Ecotourism Village Bunaken. 
Menjadi sebuah kebanggaan bagi Nindya mengingat 
begitu iconic nya Pantai Malalayang dan Ecotourism 
Bunaken sebagai destinasi wisata yang tersohor hingga 
mancanegara.

Adapun ruang lingkup pekerjaan Nindya pada proyek 
milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) 
meliputi pembangunan Dermaga, Tower, Warung 
Apung, Monumen Bola Dunia dan Toilet di kawasan 
Pantai Malalayang serta jalan kawasan, gedung 
terminal, trestle, teater budaya, galeri wisata dan 

Nindya Karya Raih Hasil ICORPAX Sangat 
Baik dari BPKP

Wajah Baru Kawasan Pantai 
Malalayang dan Ecotourism Village 
Bunaken

Nindya Karya dalam proses pelaksanaan penilaian 
ICORPAX PT Nindya Karya Tahun 2021"

Sementara itu dalam paparannya, Roy Yournalista 
menyampaikan hasil Sangat Baik atas asesmen yang 
dilakukan BPKP selama 2 minggu ini. “Adapun hasil 
penilaian kami terhadap Nindya Karya, nilai skornya 
adalah A, yang berarti sangat baik atau memuaskan” 
ucapnya yang disambut tepuk tangan audience.

Roy juga menambahkan harapannya terhadap Nindya 
Karya agar terus meningkatkan kinerjanya dengan 
mengedepankan prinsip tata kelola yang baik."Kedepan, 
bagaimana kita bisa membangun Nindya Karya dengan 
bertata kelola yang baik, termasuk didalamnya adalah 
membangun sistem pengendalian yang baik".

platform pada Ecotourism Village Bunaken. Dengan 
telah dirampungkannya pekerjaan tersebut, pada senin 
(3/10) bertempat di Area Teater Budaya Kawasan Pantai 
Malalayang dilangsungkan kegiatan serah terima oleh 
Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Manado. Ke 
depan kawasan tersebut akan menjadi ikon pariwisata 
Kota Manado dengan nama Malalayang Beach Walk 
(MBW).

Kegiatan serah terima dihadiri oleh Project Manager 
PT Nindya Karya, Hendra Akwan Putra; Dirjen Cipta 
Karya Kementerian PUPR, Komang Raka Maharthana; 
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey; 
Walikota Manado, Andrei Angouw dan seluruh jajaran 
Forkompimda Sulawesi Utara dan Kota Manado.

Sebagai Perusahaan Jasa Konstruksi, EPC dan Investasi 
Nindya Karya senantiasa menghadirkan pekerjaan yang 
tepat mutu, waktu dengan nilai tambah terutama 
dalam mendukung pemerintah dalam menghadirkan 
infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.
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Tingkatkan Kualitas Proyek, Divisi Infrastruktur 1 Nindya Karya Lakukan Studi 
Banding 

BOGOR – (5/10) Divisi Infrastruktur 1 Nindya Karya 
yang berfokus pada segmen infrastruktur Sumber 
Daya Air, melakukan kunjungan sebagai upaya 

studi banding dalam penyerapan informasi dan kualitas 
proyek yang nantinya dapat diterapkan di proyek-proyek 
yang saat ini dikerjakan Nindya Karya.

Kunjungan yang diikuti oleh seluruh Project Manager 
dibawah Divisi Infrastruktur 1 tersebut, dilakukan ke 2 
(dua) proyek Bendungan yang berlokasi di Kabupaten 
Bogor. yakni, Bendungan Ciawi yang dikerjakan PT 
Brantas Abipraya dan Bendungan Sukamahi yang 
dikerjakan PT Wijaya Karya.

General Manager Divisi Infrastruktur 1 Nindya Karya, 
Bambang Asmoro menyampaikan, kegiatan studi 
banding tersebut dilakukan sebagai upaya membuka 
wawasan dan menambah insight kepada para Project 

Manager Nindya Karya terutama yang berada dibawah 
Divisi Infrastruktur 1. “Kunjungan tersebut agar seluruh 
PM dan tim proyek Infra 1 mendapatkan insight dan 
menambah wawasan tentang pengerjaan proyek 
Bendungan” ungkap Bambang.

Selain itu Bambang juga menyebutkan, kegiatan 
tersebut merupakan tindak lanjut atas Kunjungan yang 
dilakukan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ke 
salah satu proyek Bendungan yang dikerjakan Nindya 
Karya. “ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan 
Bapak Dirjen SDA ke Proyek Nindya, sebagai persiapan 
menuju peresmian beberapa Proyek Bendungan” 
tambahnya.

Nindya Karya di tahun 2022 tengah mengejakan 
beberapa proyek bendungan. Dimana, beberapa 
diantaranya akan diresmikan pada Tahun ini. Adapun 
proyek bendungan yang saat ini tengah dikerjakan 
Nindya Karya antara lain:

1. Bendungan Sadawarna, Subang, Jawa Barat
2. Bendungan Beringin Sila, Sumbawa, NTB
3. Bendungan Meninting, Lombok Barat, NTB
4. Bendungan Tiu Suntuk, Sumbawa Barat, NTB
5. Bendungan Temef, Timor Tengah Selatan, NTT
6. Bendungan Tiga Dihaji, Ogan Komering Ulu,
    Sumatera Selatan
7. Bendungan Rukoh, Pidie, Aceh
8. Bendungan Pamukkulu, Takalar, Sualwesi Selatan
9. Bendungan Kuwil Kawangkoan, Minahasa Utara,
    Sulawesi Utara
10. Waduk Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI Jakarta
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Nindya Karya Tandatangani MoU PeNgembangan Bisnis Kawasan PT Pupuk Sriwidjaya

JAKARTA – PT Nindya Karya beserta PT Sri Aneka 
Karyatama (SAK) melakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) dan Non-

Disclosure Agreement, kerjasama dalam pembangunan 
infrastruktur dan Pengembangan Bisnis di Kawasan PT 
Pupuk Sriwidjaja (3/10).

Bertempat di Gedung Nindya Jl Letjend MT Haryono 
Kav. 22 Jakarta, penandatanganan MoU tersebut 
dilakukan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan, 
Moeharmein Zein Chaniago, bersama Direktur Utama 
PT Sri Aneka Karyatama, David Joroh.

Moeharmein berharap, dengan ditandatanganinya 
perjanjian tersebut, dapat menjadi langkah awal dalam 
menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan baik untuk 
Nindya Karya maupun untuk Sri Aneka Karyatama.

“Semoga Kerjasama ini dapat menjadi kendaraan, 
untuk menumbuhkan bisnis kedua perusahaan secara 
berkelanjutan.” Ungkap Moeharmein

Sementara itu Direktur Utama PT Sri Aneka Karyatama, 
David Joroh berharap, kerjasama yang terjalin antara 
kedua pihak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang 
direncanakan.
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Nindya Karya Semarakkan Fun Walk HHD-HKD 2022 Kementerian PUPR

Jakarta – PT Nindya Karya turut serta meramaikan Fun 
Walk dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia – 
Hari Kota Dunia (HHD-HKD) yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) bertempat di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) Jakarta Timur (16/10).

Adapun perwakilan yang hadir antara lain General 

Manager Divisi Gedung PT Nindya Karya Arif Putranto, 
Manager Operasi 2 Divisi Gedung PT Nindya Karya Arif 

Iswadi, serta hadir pula Rani Kardiani yang merupakan 
Project Manager Renovasi TMII Paket 2 (Renovasi 
Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong 
Mas).

Kegiatan ini diawali dengan senam pagi, dilanjutkan 
dengan pelepasan burung merpati yang menjadi tanda 
dimulainya Fun Walk sejauh 2 kilometer, kemudian 
pelepasan sekitar 20 ribu benih ikan di kawasan Danau 
Archipelago.

Dengan mengangkat tema “Kolaborasi Pentahelix dalam 
Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan 
Menuju Nol Kumuh” merupakan wujud komitmen 
dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang 
inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dimaksudkan agar 
para peserta Fun Walk dapat menikmati satu venue 
pendukung bagi presidensi Indonesia pada Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 setelah dilakukan penataan 
dan revitalisasi sarana prasarana kawasan TMII.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong 
kolaborasi serta keterlibatan aktif berbagai stakeholders 
untuk melakukan penanganan kawasan kumuh, 
pengelolaan persampahan, air limbah domestik, dan 
penyediaan air minum.
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Direksi PT Nindya Karya Berbagi Pengetahuan tentang Implementasi Core Values AKHLAK 
ke Mahasiswa UI

Jakarta – Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen 
Risiko PT Nindya Karya Sri Haryanto mendapat 
kesempatan berbagi pengetahuan tentang wujud 

implementasi Core Values AKHLAK sebagai budaya 
organisasi dalam perusahaan, bertempat di Universitas 
Indonesia Salemba, (13/10).

Peserta kuliah tamu merupakan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang 
mengambil Program Studi Ekstensi S1 UI.

Dalam pelaksanaannya, materi Budaya Organisasi 
tampak berlangsung interaktif dan memunculkan banyak 
pertanyaan oleh mahasiswa, khususnya bagaimana Core 
Values AKHLAK diterapkan oleh Nindya Karya sebagai 
bagian dari perusahaan BUMN. 

Melalui paparannya, Sri Haryanto menjelaskan 
bagaimana membangun budaya organisasi dalam 
kehidupan perusahaan dengan mengedepankan Core 
Values AKHLAK sebagai pembeda suatu organisasi 
dengan organisasi lain.

“Dalam membangun budaya organisasi hal pertama 
yang harus dilakukan ialah bagaimana proses 
sosialisasi, dengan memunculkan sense of urgency, 
awareness, pemahaman dan persepsi yang sama. 

Kedua, Internalisasi, bagaimana menanamkan budaya 
dan membangun kapabilitas untuk menggerakan 
budaya perusahaan. Ketiga, Implementasi, bagaimana 
penerapan nilai-nilai budaya perusahaan berdasarkan 
Core Values AKHLAK BUMN, dan terakhir ialah Monev 
(Monitoring and Evaluation)” ucapnya.

Sebagai bagian dari Insan BUMN, PT Nindya Karya 
senantiasa konsisten dalam membangun budaya 
organisasi dengan mengedepankan AKHLAK (Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) 
sebagai nilai utama dalam membangun sebuah karakter 
perusahaan yang lebih baik kedepan.
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Pasok Air Lahan Irigasi dan Pengendalian Banjir di Aceh, Bendungan Rukoh Yang 
Dikerjakan Nindya Karya Ditargetkan Rampung 2023

Pidie - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan 
pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten 

Pidie, Provinsi Aceh rampung pada 2023 untuk dapat 
segera dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan 
irigasi dan pengendalian banjir. 

"Bendungan Rukoh merupakan salah satu dari 13 
bendungan yang harus selesai pada tahun 2023. 
Diharapkan dapat rampung pada Agustus 2023, lebih 
cepat dari target kontrak yakni Desember 2023. Saat ini 
progresnya sekitar 45%," kata Menteri Basuki (19/10).

Bendungan Rukoh berada di aliran Sungai/Krueng Rukoh 
yang juga dihubungkan dengan Krueng Tiro dengan 
bendung pengarah sehingga menjadi satu sistem yang 
saling mendukung.

"Ini merupakan inovasi sistem yang unik dan bagus. 
Jadi air dari Tiro kita bawa ke Rukoh. Rukoh ini kapasitas 
bendungannya besar tetapi debit sungainya kecil, 
sedangkan Tiro kapasitas bendungnya kecil tetapi debit 
sungainya besar. Sehingga potensi banjir di Tiro dapat 
dikurangi dan dimanfaatkan untuk irigasi di Rukoh," 
kata Menteri Basuki. 

Bendungan Rukoh akan mengairi lahan persawahan 
Daerah Irigasi Baro Raya seluas 11.950 hektare (ha) 
khususnya di Kecamatan Kembang Tanjong yang 
berada di paling hilir Daerah Irigasi Baro Raya.

"Dengan hadirnya bendungan ini diharapkan dapat 
meningkatkan intensitas tanam dari satu kali setahun 
menjadi tiga kali setahun, karena ketersediaan air lebih 
terjamin," kata Menteri Basuki.



23THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

BERITA NINDYA

Jalin Kerja Sama, Nindya-Antara Tandatangani Nota Kesepahaman Revitalisasi 
Gedung Antara Pasar Baru dan Gedung Antara Relokasi

PT Nindya Karya melakukan penandatanganan 
Nota Kesepahaman bersama Perum LKBN Antara 
(24/10). Kerja sama ini dilakukan untuk revitalisasi 

Gedung Antara Pasar Baru dan Gedung Antara Relokasi. 
Kegiatan ini diselenggarakan di Galeri Foto dan Museum 
Antara. Penandatanganan nota kesepahaman ini 
dilakukan oleh Direktur Pengembangan & Pemasaran 
PT Nindya Karya Moeharmein Z. Chaniago dan Direksi 
Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat. 

Dalam kesempatan ini, General Manager Divisi Properti 
PT Nindya Karya Andri Suhendar memaparkan konsep 
desain revitalisasi Gedung Antara. Ia menjelaskan 

Nindya Tandatangani MoU Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Dolomit

Jakarta – PT Nindya Karya bersama PT Polowijo Gosari 
Indonesia dan Synergy Korea Company Limited 
tandatangani nota kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) dalam rangka pengembangan Kawasan 
Industri Berbasis Dolomit pada Rabu (26/10). 

MoU ini merupakan tindak lanjut atas rencana PT Polowijo 
Gosari Indonesia yang berencana untuk membangun 
pabrik pupuk terintegrasi di Gresik, Jawa Timur yang 
terdiri dari pabrik kalsinasi dolomit, pabrik pengolahan 
(smelter) asam sulfat, dan pabrik pupuk kiserit. Adapun 
tujuan dari MoU ini sendiri untuk melakukan penjajakan 
dan persiapan kerja sama sehubungan dengan rencana 
kerja sama yang akan dilakukan oleh masing-masing 
pihak. 

Hadir melakukan penandatanganan MoU tersebut, 
Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya 
Karya, Moeharmein Zein Chaniago; Direktur Utama PT 
Polowijo Gosari Indonesia, Deddy Harnoko Sucahyo dan 
CEO Synergy Korea Company Limited, David Kim.

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah Nindya 
Karya dalam mengembangkan potensi bisnis dari sisi 
kompetensi intinya sebagai perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa konstruksi dan EPC serta potensi 
bisnis lainnya dari perannya sebagai investor.

bahwa akan ada lima bagian gedung yang akan 
dibangun, antara lain Gedung Pamer Indoor & Ruang 
Direksi, Kantor Redaksi, Ruang LPJ Antara & Ruang 
Arsip, Ruang Cafe & Creative Space serta Public Space 
& Ampitheatre. Rencana pembangunan gedung Antara 
akan diusung konsep green building.

Direktur Pemasaran & Pengembangan PT Nindya 
Karya Moeharmein Z. Chaniago dalam sambutannya 
menjelaskan bahwa proyek ini menjadi proyek khusus, 
karna Antara sendiri merupakan aset sejarah Republik 
Indonesia yang menjadi media publikasi sehingga 
Indonesia bisa dikenal di dunia internasional.

"Proyek ini menjadi proyek khusus, karna mengandung 
nilai heritage. Indonesia dikenal banyak oleh dunia 
internasional melalui Antara, akan banyak kepentingan 
dari petinggi luar negeri. Maka dari itu revitalisasi 
gedung Antara memiliki value yang khusus," lanjutnya.

Hal ini merupakan komitmen Nindya dalam menjalin 
sinergitas antar perusahaan BUMN dalam melestarikan 
sejarah budaya Indonesia. Sebelumnya, Nindya juga 
pernah mengerjakan revitalisasi bangunan sejarah 
diantaranya, revitalisasi Candi Borobudur, revitalisasi 
Benteng Pendem Ngawi, dan revitalisasi Pasar Johar.



THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id24

Nindya Karya Bersama BUMN Holding 
Danareksa, Tandatangani MoU 
Penyediaan Indonesia Water Fund (IWF)

BALI – Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo 
menyaksikan penandatangan Memorandum 
of Understanding (MoU) Indonesia Water 

Fund (IWF) antara Holding BUMN Danareksa dengan 
Strategic Partners dan Financial Investors (18/10).

Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, program 
IWF dapat memperluas jangkauan air bersih melalui 
perusahaan-perusahaan daerah air minum (PDAM) 

SANUR – Direktur Utama Holding Danareksa 
Ari Surono Soedono melakukan kunjungan ke 
Proyek yang dikerjakan Nindya yakni, Proyek 

Revitalisasi Hotel Grand Inna Bali Beach Kawasan Sanur, 
didampingi oleh Direktur Utama Nindya Karya Haedar 
A Karim serta Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Moeharmein Zein C. (14/10)

Dalam kunjungannya, Ari merasa bangga dengan apa 
yang diperoleh Nindya Karya. “Bangga sekali Nindya 

sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada 
air tanah. Harapannya PDAM dapat menjangkau seluruh 
masyarakat yang ada di daerahnya, agar masyarakat dapat 
berarih menggunaan air bersih dari PDAM dan tidak lagi 
bergantung pada air tanah.

"Harapan kami nantinya jika jangkauan PDAM tersebut 
semakin luas dan jauh sehingga bisa menjangkau 
masyarakat, tentu tidak perlu lagi untuk menggunakan air 
tanah," ujar Kartika.

Penadatanganan dilakukan Oleh Haedar A Karim selaku 
Direktur Utama Nindya Karya bersama Perum Jasa Tirta 
1, Perum Jasa Tirta 2, PT Taspen serta BPJS Ketenaga 
Kerjaan. Adapun penandatanganan MoU bersama 
Strategic Partners dan Financial Investors, dilakukan oleh 
Ari Soerono Sudono selaku Direktur Utama PT Danareksa 
bersama, Uez Recycling & Recovery Pacific Pte Ltd, PT 
Moya Indonesia serta PT CITIC Environment Indonesia.
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Kunjungi Proyek Revitalisasi Hotel Bersejarah yang Dikerjakan Nindya, Dirut 
Danareksa: “Saya Bangga Sekali”

diberi Kesempatan yang bersejarah untuk mengerjakan 
Revitalisasi Hotel ini” ungkapnya dalam testimoni yang 
ditulis.

Ari juga berpesan, agar tim Nindya Karya terus 
semangat dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 
kualitas terbaik.

Dalam proyek tersebut, ruang lingkup pekerjaan 
Nindya terdiri dari revitalisasi bangunan Hotel Grand 
Inna Bali Beach, Kawasan Inna Bali Beach garden serta 
bagian Back of House (B.O.H).

Dengan desain baru yang berupaya untuk 
mengembalikan esensi dan karakter asli bangunan 
yang dahulu mengusung gaya Art Deco dan Googie 
serta perpaduan konsep Tropical Luxury dan visi 
American Futurism yang digagas oleh Presinden 
Pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Selain alasan usia, proyek ini juga bertujuan untuk 
mendukung ketersedian fasilitas penunjang di kawasan 
Sanur yang akan diproyeksikan sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK).
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Nindya Karya dan Brantas Abipraya Launching Go Live Financial Dashboard - ERP

PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya (Persero) 
melakukan launching Go Live Financial Dashboard 
- ERP oleh Sub PMO Financial Dashboard (26/10). 

Kegiatan yang digelar di Ruang Serba Guna Lantai 
6, PT Brantas Abipraya (Persero) ini, juga dilakukan 
penyerahan Sertifikat Keahlian Berstandar Internasional 
Secara Simbolik oleh Sub PMO Core Competency BUMN 
Jasa Konstruksi

Dengan launching financial dashboard ini, merupakan 
upaya membantu perusahaan memberikan gambaran 
terhadap kondisi kesehatan keuangan lebih cepat, 
tepat, dan akurat. Sistem yang sudah terintegrasi 
juga harus didukung dengan sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul dan berkompeten. Pelatihan dan 
sertifikasi di lima area kompetensi telah dilakukan untuk 
menghasilkan SDM dengan sertifikasi keahlian bertaraf 
nasional dan internasional.

Bersamaan dengan launching ini, diselingi penyerahan 
sertifikat secara simbolis oleh Sekretaris Kementerian 
BUMN Susyanto kepada perwakilan masing-masing 
BUMN karya anggota PMO. Secara keseluruhan terdapat 
103 sertifikasi yang telah dihasilkan hingga Oktober 
2022 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2023 
sebagai bentuk komitmen meningkatkan kompetensi 
yang berstandar Nasional maupun Internasional.

Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, hadir sekaligus 
membuka acara Launching Go Live Financial Dashboard 

- ERP oleh Sub PMO Financial Dashboard. Dalam 
sambutannya, Susyanto mengapresiasi atas semangat 
yang diberikan BUMN Karya dalam mendukung 
percepatan perbaikan kesehatan keuangan BUMN 
sektor konstruksi dan jalan tol. 

"Hal ini membuktikan komitmen para anggota PMO 
dalam mendukung program kementerian dalam 
membangun Indonesia serta dapat memberikan 
manfaat nyata untuk BUMN dan indonesia," lanjutnya.
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Nindya Karya, Hadir Dalam Event 
State-Owned Enterprises (SOE) 
International Conference di Bali

Bali – Bersama anak Perusahaan PT Nindya Tirta 
Unggul (NTU), Nindya Karya turut hadir dalam 
penyelanggaraan event State-Owned Enterprises 

(SOE) International Conference berkolaborasi dengan 
BUMN Holding Danareksa yang diselenggarakan oleh 
Kementerian BUMN di Bali Nusa Dua Convention Center 
pada Senin, (17/10).

Nindya hadir sebagai salah satu perusahaan yang 
memiliki rekam jejak dan tim profesional di bidang 
konstruksi dan infrastruktur pengolahan air minum. 
Dimana, pada penyelenggaraan event tersebut, juga 
dilakukan peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) Oleh 
Menteri BUMN Erick Thohir sebagai upaya Pemerintah 
dalam memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Hadir dalam undangan tersebut, Direktur Utama Nindya 
Karya Haedar A. Karim didampingi Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Nindya Moeharmein Zein Chaniago.

PT Nindya Tirta Unggul sendiri merupakan anak 
usaha PT Nindya Karya yang bergerak dibidang 
Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang berlokasi 
di Kecamatan Cilacap dengan kapasitas Air Tawar 
sebanyak 600 M3/Jam serta Kapasitas Air Asin sebanyak 
120 M3/jam. PT Nindya Tirta Unggul memiliki luas lahan 
5.755m2 dengan Daya tampung Embung 7.500 M3.

Melalui Anak Perusahaannya, PT Nindya Karya 
berkomitmen mendukung pembangunan lingkungan 
yang sehat dengan ketersediaan air bersih untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikan Motivasi Kepada Siswa, Nindya Karya Gelar "Guest Teacher"

Nindya Karya gelar acara motivasi "Guest Teacher" 
untuk menumbuhkan motivasi belajar dan 
memberikan inspirasi kepada para siswa SMPN 

2 Bandung (10/11). 

Pembangunan Kegiatan yang diselenggarakan di 
Aula SMPN 2 Bandung ini, berupa sharing knowledge 
yang menghadirkan pemimpin-pemimpin sukses yang 
menginpirasi.

Siswa didik merupakan calon pemimpin masa depan, 
sehingga penting untuk diberikan motivasi dan inspirasi. 
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Perusahaan 
trhadap generasi penurus Bangsa agar termotivasi giat 

belajar dan meraih suksesnya dan bermanfaat bagi 
bangsa dan negara. 

Pada kesempatan ini, Direktur Pemasaran & 
Pengembangan PT Nindya Karya Moeharmein Z. 
Chaniago hadir menjadi narasumber. Ia tidak hanya 
berbagi mengenai perjalanan karir yang telah dilalui, 
namun juga menjelaskan dengan rinci kiat-kiat 
menjadi seorang yang sukses. Dengan presentasi yang 
sangat menarik, para siswa juga sangat antusias ingin 
mengetahui lebih dalam bagaimana menjadi seorang 
yang sukses. 

Peserta yang hadir adalah siswa kelas tiga yang nantinya 
akan menghadapi ujian akhir, sehingga menumbuhkan 
semangat kepada para siswa untuk mendapatkan hasil 
ujian yang terbaik.

Dalam kegiatan ini, Nindya Karya juga memberikan 
bantuan sarana pendidikan berupa pembangunan 
fasilitas sumur air bersih.

Terselenggaranya kegiatan ini, merupakan 
komitmen perusahaan mendukung salah satu Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan yaitu SDGs Nomor 4 
Pendidikan Berkualita dan SDGs Nomor 6 Ketersediaan 
Air Bersih.
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Nindya Karya Hadiri Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Pontianak

Pontianak – PT Nindya Karya menghadiri Kunjungan 
Kerja (KUNKER) Reses Komisi VI DPR RI bertempat 
di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (27/10).

Pertemuan dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT 
Nindya Karya Haedar A. Karim, General Manager Divisi 
Infrastruktur 2 PT Nindya Karya Budi Purnomo Setiawan 
dan Sekretariat Perusahaan PT Nindya Karya Taufik 
Hidayat.

Adapun Komisi VI Anggota DPR RI yang hadir di sesi 
kedua ini antara lain, Sarmuji yang bertugas sebagai 
Pimpinan Rapat, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Gde 
Sumarjaya Linggih, Subardi, Rudi Hartono Bangun dan 
Intan Fauzi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, masing-masing 
Direksi BUMN diberi kesempatan memaparkan materi 
yang menyangkut perkembangan kinerja perusahaan, 
keuangan, pembangunan proyek infrastruktur, serta 
peran perusahaan dalam mendukung UMKM di Provinsi 
Kalimantan Barat dihadapan Anggota Komisi VI DPR RI 
yang membidangi BUMN.

Dalam pembahasannya, Deddy Yevri Hanteri Sitorus 
sempat menyinggung infrastruktur air yang dinilai 
sangat penting sebagai investasi masa depan.

“Saya hanya ingin menekankan kepada bapak-bapak 
semua bahwa air ini adalah bisnis masa depan, karena 
hampir semua kota besar di Indonesia kita itu defisit air, 
dan saat ini mulai terasa. Oleh karena itu, saya meminta 
teman-teman untuk mencari mitra strategis yang long 

term sifatnya dan mencoba mengusulkan perubahan-
perubahan kebijakan yang bisa lebih mendorong supaya 
swasta bisa berkecimpung dengan baik”. Ucap Deddy

Mendengar masukan tersebut, Haedar A. Karim 
memberikan respon terkait bisnis Nindya Karya dibidang 
air.

“Kami juga fokus ke air, bahkan kami punya anak 
perusahaan yang fokus dibidang air namanya Nindya 
Tirta Unggul. Saat ini kami juga sedang membuat kajian 
untuk pembangunan infrastruktur air ditempat lain”.

Diakhir sesi, Haedar A. Karim juga menambahkan 
bahwa ke depan Nindya Karya akan terus memperbaiki 
kinerja perusahaan agar dapat memberikan kontribusi 
positif khususnya dibidang infrastruktur.
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Dukung Pembangunan Kawasan Pariwisata, Nindya Karya Tandatangani Kontrak 
Kerjasama Paket Pekerjaan Penataan KSPN Wakatobi Tahap I

Sulawesi Tenggara - NINDYA melalui Divisi Gedung 
melakukan penandatanganan kontrak kerjasama 
paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi Tahap I, bersama 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara (26/10).

Bertempat di Swiss-bel Hotel Kendari, penandatangan 
kontrak kerjasama tersebut dilakukan oleh General 
Manager Divisi Gedung PT Nindya Karya, Arif Putranto 
dengan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sulawesi Tenggara, Mass Medion Pangaroan 

dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT. Nindya 
Karya, Kepala BPPW Sulawesi Tenggara, Kepala Satker 
Pelaksanaan, Kasi Perencanaan Wilayah I dan Kasi 
Pelaksanaan Wilayah II, PPK PKP, Bupati Wakatobi, serta 
beberapa pihak terkait lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Diana 
Kusumastuti memberikan selamat kepada kontraktor 
yang terpilih. “Tentunya ini adalah suatu tugas yang 
tidak main-main dan berat yang harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya” ungkap Diana Kusumastuti. 

Dengan luas area sebesar 15 Ha yang tersebar di 4 
(empat) lokasi, penataan KSPN Wakatobi bertujuan 
agar terwujudnya Indonesia sebagai negara pariwisata 
berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan 
mampu mendorong pembangunan daerah dan 
kesejahteraan rakyat Sulawesi tenggara. Penataan 
KSPN Wakatobi juga diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas dan akses terhadap pelayanan dan infrastruktur 
dasar yang berkaitan dengan pariwisata, meningkatkan 
keterkaitan ekonomi lokal dengan pariwisata, 
mendorong investasi swasta di kabupaten wakatobi, 
serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meningkatkan Keamanan Informasi, Nindya Karya Lakukan Surveillance Audit ISO/IEC 
27001:2013

Pntuk meningkatkan manajemen keamanan 
informasi, PT Nindya Karya melakukan audit ISO/
IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi (18/11). Kegiatan yang dilakukan secara 
daring ini dibuka langsung oleh Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Moeharmein Z. Chaniago. Audit 

dilakukan selama dua hari, yaitu 18-19 November 
2022 oleh PT British Standards Institution (BSI) Group 
Indonesia.

Dengan adanya audit ini merupakan bentuk komitmen 
perusahaan dalam penerapan sistem manajemen 
keamanan informasi secara konsisten dan berkelanjutan 
dalam meningkatkan kinerja sistem manajemen 
keamanan informasi.

Dalam sambutannya, Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Moeharmein Z. Chaniago 
menyampaikan bahwa, penggunaan aplikasi, penerapan 
sistem serta digitalisasi menjadi sangat penting. Dengan 
adanya sistem informasi ini memudahkan dalam proses 
kerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien untuk 
mendapatkan informasi yang akurat dan real time.

"Nindya Karya sudah concern terhadap pencapaian 
teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 
pencapaian teknologi informasi yang sudah diraih oleh 
Nindya Karya di tahun 2022 ini," jelasnya.
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Anak Usaha Nindya Karya Kerjakan Proyek Laboratorium Sentral Universitas 
Andalas

PT Nindya Karya melalui anak usahanya PT Nindya 
Beton melaksanakan pembangunan laboratorium 
Universitas Andalas (Unand) yang berlokasi di 

dalam Kawasan Kampus Universitas Andalas, Limau 
Manis Padang.

Pembangunan gedung laboratorium sentral Universitas 
Andalas ini sudah dimulai sejak tanggal 2 Juni 2022 lalu. 
Pembangunan gedung laboratorium tersebut ditandai 
dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Sumber 
Daya Ditjen Dikti Kemendikbud Dr Sofwan Efendi, 
Rektor Unand Prof Yuliandri dan Direktur Utama PT 
Nindya Beton Okven Ronaldo.

Rektor Unand Yuliandri mengatakan, dana pembangunan 
gedung bersumber dari SBSN Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Okven Ronaldo selaku Direktur Utama PT Nindya Beton 
menargetkan proyek pembangun Gedung laboratorium 
tersebut dapat rampung pada akhir November 2022 

sesuai dengan rencana kontrak. Hal ini dapat terlihat 
dari progress pekerjaan yang sudah mencapai 72 
persen.

Kebutuhan untuk pengembangan Laboratorium Dasar 
dan Sentral sudah menjadi prioritas bagi Universitas 
Andalas dalam rangka meningkatkan kuantitas dan 
kualitas layanan praktikum bagi mahasiswa eksakta 
dan juga untuk pelayanan riset terpadu. Laboratorium 
sentral ini diharapkan bisa menampung dosen dan 
mahasiswa melakukan riset serta melahirkan inovasi 
dan terobosan baru dalam dunia pendidikan.

Nindya Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara 
tentunya akan turut berkontribusi menghasilkan 
sumber daya manusia yang unggul sebagai masa 
depan bangsa, salah satunya dengan menghadirkan 
sarana laboratorium sentral yang dibangun oleh anak 
Perusahaan Nindya Beton. Hal ini juga merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari poin AKHLAK BUMN, 
yaitu kompeten. Dengan pembangunan laboratorium 
sentral ini diharapkan dapat menjadi langkah awal 
lahirnya para periset profesional yang berkontribusi di 
dalam negeri maupun luar negeri.
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Kunjungi Proyek Jembatan Sambas Besar, Dirut Nindya Karya Tekankan Pentingnya 
Menjaga Kelestarian Lingkungan

Kabupaten Sambas – (28/10), Direktur Utama 
Nindya Karya Haedar A. Karim, melakukan 
kunjungan ke Proyek Pembangunan Jembatan 

Sambas Besar yang berada di Kabupaten Sambas, 
Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, 
Haedar manekankan kepada seluruh tim proyek agar 
dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar proyek 
selama masa pembangunan berlangsung.

“Saya tekankan, jangan merusak pohon, jangan 
merusak lingkungan, harus bisa memelihara atau 
melestarikan kembali lingkungan yang ada di sekitar 
proyek.” ungkap Haedar di sela kunjungan tersebut.

Hadir mendampingi Dirut Nindya Karya dalam 
kunjungan tersebut, General Manager Divisi 
Infrastruktur 2 Budi Purnomo Setiawan, Sekretaris 
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Perusahaan Taufik Hidayat serta Manager Operasi 2 
Divisi Infrastruktur 2 Bangun Arifanto.

Disela kunjungan tersebut, Haedar A. Karim bersama 
Taufik Hidayat melakukan penanaman pohon sebagai 
upaya pelestarian lingkungan yang sebelumnya telah 
ia tekankan kepada tim proyek.

Haedar juga mengungkapkan agar tim yang bertugas 
untuk mengerjakan Proyek tersebut, dapat selalu 
menjaga kekompakan dan semangatnya, sehingga 
penyelesaian Proyek Pembangunan Jembatan Sambas 
Besar dapat menjadi salah satu karya unggulan 
Nindya Karya dengan tetap mengedepankan kualitas 
dan mutu pekerjaan yang baik. “Tetap semangat 
dan jaga kekompakan tim. Juga jaga kualitas, mutu 
dan tepat waktu pekerjaan.” Ungkap Haidar dalam 
testimoninnya.

Jembatan Sambas Besar merupakan jembatan bertipe 
jembatan pelengkung (arch bridge). Jembatan 
tersebut, akan menghubungkan Kecamatan Tekarang 
ke Kecamatan Tebas dengan panjang jembatan 
mencapai 922,60 meter dan lebar 11 meter. Adanya 
jembatan tersebut nantinya dapat membantu 
Kabupaten Sambas dalam pengembangan wilayah 
di beberapa kecamatan seperti, di seberang Tebas, 
Takarang, Kawai, Jawai selatan sampai dengan 
Kepaloh.
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Guna Mewujudkan Keselamatan Konstruksi, Nindya Karya Susun Konsep Implementasi 
SMKK

PT Nindya Karya mendapat kepercayaan untuk 
menyusun sekaligus memaparkan konsep 
implementasi Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi (SMKK), guna mewujudkan keselamatan 
konstruksi di proyek. Pemaparan ini dilakukan dalam 
kegiatan Rapat Evaluasi Pendampingan Penerapan 
SMKK di Ibu Kota Nusantara (IKN) (15-16/11). 

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan 
ini, dimulai dengan kunjungan ke proyek-proyek IKN. 
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan 
hasil evaluasi serta petunjuk implementasi SMKK. 

PT Nindya Karya mewakili Forum QHSE BUMN, 
dalam hal ini diwakilkan oleh Senior Vice President 
QHSE Dedikasi Firansyah, untuk memaparkan konsep 
implementasi SMKK yang disusun langsung oleh PT 
Nindya Karya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh 
Kementerian PUPR, salah satu proyek Nindya, yaitu 
Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Sp. Tempadung-
Pulau Balang (JO Waskita-Nindya-Modern) 
mendapatkan skor 96,90 dengan nilai tertinggi kedua 
dari seluruh proyek-proyek IKN.

Sementara itu, untuk pemenuhan dari arahan 
Menteri PUPR, Proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Sp. 
Tempadung-Pulau Balang (JO Waskita-Nindya-Modern) 
mendapatkan skor 90 dengan nilai paling tinggi. 

Dengan diberikannya kesempatan dalam menyusun 
konsep implementasi SMKK, menegaskan bahwa 
insan Nindya memiliki kompetensi yang mumpuni 
di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut merupakan 
pengimplementasian dari budaya AKHLAK yang 
diterapkan di perusahaan, yakni Kompeten.

Nindya Karya Sharing Ilmu Penerapan BIM di Proyek kepada Pelaksana Konstruksi 
Wilayah Kalimantan Barat

PT Nindya Karya hadir menjadi narsumber dalam 
workshop Penyusunan BIM Model 3D-4D-5D Paket 
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas 

Besar (17-18/11). Workshop ini digelar di Hotel Golden 
Tulip Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebagai narasumber, Nindya Karya menghadirkan tim 
ahli BIM, yakni Vice Precident BIM PT Nindya Karya 
Gamma Syahrial, PIC BIM Infrastruktur 2 PT Nindya 
Karya Abdul Rasyid, Project Manager Ega Yogaswara, 
BIM Engineer Fickry Firmansyah, dan Drafter Proyek 
Lihlas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih 
dalam keunggulan BIM dan CDE dalam lingkup proyek 
kepada para penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), konsultan, Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah 
Kalimantan Barat, agar bisa diterapkan pada seluruh 
proyek yang berada di bawah naungan Bina Marga 
Kalimantan Barat.

Workshop ini tidak hanya menjelaskan seputar BIM dan 
CDE (Common Data Environment), untuk lebih dapat 

dipahami juga dilakukan praktek langsung pemodelan 
BIM 3D-4D-5D, serta pengaplikasian BIM dan CDE 
dalam proyek.

Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen Nindya 
Karya dalam mendukung transformasi digital. Hal 
ini juga bentuk penerapan dari poin AKHLAK yaitu 
Kompeten dan Adaptif yang dituangkan dalam proyek-
proyek Nindya.
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Guna Mengurai Kepadatan Kendaraan Arah Sidoarjo – Surabaya dan Sebaliknya, 
Nindya Karya Siap Memulai Pembangunan Fly Over Aloha

Garap Pembangunan 3 Rumah Sakit TNI, Nindya Karya Siap Berikan Hasil Terbaik

SIDOARJO – (2/11) PT Nindya Karya melalui Kerja 
Sama Operasi (KSO) WIKA-NINDYA melakukan 
penandatanganan kontrak Paket Pekerjaan 

Konstruksi Pembangunan Fly Over Aloha, yang 
diproyeksikan dapat menjadi solusi dalam mengurai 
kepadatan kendaraan yang selama ini terjadi di area 
sekitar Perempatan Gedangan hingga area Aloha 
Sidoarjo.

Penandatanganan dilakukan oleh Kuasa KSO WIKA-
NINDYA, Hernowo Adrianto dengan Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) Provinsi Jawa Timur, Mhd. Zaim Zul 
di Ruang Rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

JAKARTA – PT Nindya Karya berkomitmen siap 
memberikan kemampuan terbaiknya dalam 
mengerjakan pembangunan 3 Rumah Sakit 

TNI yang berada di 3 lokasi berbeda. Hal tersebut 
diungkapkan General Manager Divisi Gedung Nindya 
Karya Arif Putranto dalam penandatanganan kontrak 
paket Pekerjaan Rumah Sakit TNI (14/11).

“Sebagai BUMN, kami siap memberikan kinerja terbaik 
demi menghasilkan karya yang maksimal” ungkap Arif 
Disela-sela acara.

Penandatanganan kontrak dilakukan Oleh General 
Manager Divisi Gedung Nindya Karya Arif Putranto, 
bersama Kepala Pusat Konstruksi (KAPUSKON) 
Brigjen TNI R. Limbong di Gedung Nasution Lantai 12, 
Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 
13-14, Jakarta Pusat.

Dalam kontrak paket tersebut, Nindya Karya diamanahi 
untuk mengerjakan setidaknya 3 (tiga) paket pekerjaan 
yakni, Pembangunan/Peningkatan Rumah Sakit TNI 
AU (RSAU) dr. Siswanto di Lanud Adi Soemarmo, 
Solo, Pembangunan/Peningkatan Rumah Sakit TNI AU 
(RSAU) di Lanud Abdulrochman Saleh, Malang serta 

Jawa Timur – Bali, Jl. Raya Waru No.20, Kedungrejo, 
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, serta disaksikan 
oleh General Maneger Divisi Infrastruktur II Nindya 
Karya Budi Purnomo Setiawan.

Rencananya Jalan Layang Aloha akan memiliki total 
panjang jembatan 858 meter dengan lebar jembatan 
9 meter, lebar jalan 7 meter. Adapun rincian Panjang 
meliputi panjang Fly Over I (FO1) menghubungkan 
antara Sidoarjo – Juanda sepanjang 435 meter, serta 
panjang Fly Over II (FO2) menghubungkan antara 
Juanda – Surabaya sepanjang 423 meter.

General Maneger Divisi Infrastruktur II Nindya Karya 
Budi Purnomo Setiawan mengatakan, pembangunan 
fly over Aloha diharapkan bisa mengurai kemacetan, 
memudahkan Mobilitas orang dan barang, sehingga 
mendukung peningkatan perekonomian Nasional 
terutama daerah Sidoarjo dan sekitarnya.

"Fly over Aloha adalah bagian dari upaya kita 
meningkatkan kualitas infrastruktur, sehingga bisa 
mengurai kemacetan. Sekaligus ini upaya mendorong 
pemulihan ekonomi Nasional, khususnya Sidoarjo 
dengan semakin lancarnya pergerakan orang dan 
barang," ujarnya.

Pembangunan Proton Beam di Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Arif Putranto menyampaikan bahwa, 
pembangunan Rumah Sakit yang dikerjakan selama 
210 hari kalender tersebut, bertujuan demi menjaga 
ketahan nasional, dimana salah satunya adalah 
ketahanan dalam bidang Kesehatan.

“pengerjaannya (pembangunan Rumah Sakit) 
selama 210 hari kalender, dimana pembangunan RS 
ini bertujuan sebagai menjaga ketahanan nasional 
terutama dibidang Kesehatan” ungkap Arif.
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BERITA NINDYA

Nindya Karya Mulai Bangun Gedung Proton Center Pertama di Asia Tenggara

PT Nindya Karya lakukan ground breaking Proyek 
Gedung Proton Beam Rumah Sakit Pusat Angkatan 
Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Jumat (9/12). 

Gedung ini akan menjadi gedung proton center pertama 
di Indonesia. Proton Beam sendiri adalah sebuah sistem 
terapi sinar proton Varian ProBeam untuk mengobati 
pasien kanker.

Ground breaking yang menandakan dimulainya 
pembangunan gedung ini, dihadiri oleh Kepala 
RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi 
Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S, Kepala Pusat Konstruksi 
Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Ramses 
Limbong, S.I.P., M.Si, Direktur Keuangan, SDM & 
Manajemen Risiko PT Nindya Karya Sri Haryanto, Project 
Manager PT Nindya Karya Rani Kardiani, Direktur PT 
Vamed Engineering, PT Modern Widya Technical, serta 
Team Leader PT Artefak Arkindo.

Dalam sambutannya, Kepala RSPAD Gatot Soebroto 
Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., 
M.A.R.S, mengatakan, RSPAD akan menjadi rumah 
sakit yang memiliki gedung pusat proton pertama 
di Asia Tenggara. Ia berharap, dengan dibangunnya 
gedung ini, dapat memudahkan para penderita kanker 
untuk berobat dengan terapi proton ini.

Secara resmi Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan 
Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S, 

Kepala Pusat Konstruksi Kementerian Pertahanan, 
Brigadir Jenderal TNI Ramses Limbong, S.I.P., M.Si, 
dan Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko 
PT Nindya Karya Sri Haryanto menekan tombol sirine 
dan secara simbolis pengeboran dengan alat Boring, 
sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek 
gedung Proton Beam RSPAD Gatot Soebroto.

Sebagai kontraktor pelaksana yang dipercaya dalam 
membangun Gedung Proton Beam RSPAD Gatot 
Soebroto, PT Nindya Karya berkomitmen untuk 
mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan mutu.
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Dukung KTT G20, Nindya Karya Sukseskan Lewat Proyek Revitalisasi TMII

PT Nindya Karya merupakan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang 
General Contractor, EPC dan Investment. PT 

Nindya Karya telah membangun berbagai macam 
proyek konstruksi di berbagai wilayah di Indonesia, 
diantaranya merupakan bangunan – bangunan 
bersejarah bagi Bangsa. Kali ini dalam perhelatan KTT 
G20, Nindya Karya kembali memberikan kontribusinya 
guna menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah 
penyelenggara kegiatan tersebut. 

Salah satu taman budaya yang akan dikunjungi oleh 
delegasi G20 adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 
beberapa bangunan monumental telah direvitalisasi 
oleh PT Nindya Karya, diantaranya Keong Mas, Gedung 
Teater Garuda, Gedung Caping Gunung, Museum 
Telkom dan jalan akses TMII.

Hal ini merupakan kontribusi dan peran nyata Perusahaan 
dalam menyambut dan menyukseskan berbagai event 
internasional, termasuk mendukung penyelenggaraan 
Presidensi G20 2022. Sebagaimana arahan Presiden 
Joko Widodo yang menugaskan khusus revitalisasi TMII 
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 
2021 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan 
acara internasional di Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT.

Selain menyelesaikan revitalisasi TMII, Nindya Karya 
juga berkontribusi dalam proyek Penataan Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo, 
Pulau Bintan dan Wakatobi. Tak hanya itu, Nindya 
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Karya juga turut berkontribusi membangun ibu kota 
negara (IKN) baru, yaitu melalui pembangunan Jalan 
Tol IKN Segmen Sp. Tempadung dan Jembatan Pulau 
Balang.

Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim 
merasa bangga Nindya Karya dapat menjadi bagian 
dalam mendukung suksesnya pelaksanaan presidensi 
G20. Semoga karya-karya Nindya dapat menarik 
lebih banyak wisatawan baik nasional maupun 
internasional untuk berkunjung ke TMII. Sebagai 
salah satu BUMN Holding Danareksa, perusahaan 
berkomitmen mendukung Pemerintah untuk terus 
melestarikan budaya bangsa dan memperkenalkan 
pada dunia, bahwa Indonesia memiliki Taman Mini 
Indonesia Indah yang memuat kekayaan budaya 
Indonesia.

TMII merupakan suatu taman hiburan bertema 
budaya Indonesia, yang dibangun pada tahun 1972 
dan diresmikan pada 20 April 1975. Taman rekreasi 
ini memiliki luas area kurang lebih 150 hektar dan 
berlokasi di Jakarta Timur. Bentuk dan isi TMII berupa 
bangunan utama bercorak rumah-rumah adat yang 
dilengkapi dengan pergelaran kesenian, kekayaan 
flora-fauna, dan benda budaya lain dari masing-
masing daerah yang ada di Indonesia. Gagasan itu 
dilandasi oleh suatu keinginan untuk membangkitkan 
kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa dan 
tanah air, serta untuk memperkenalkan Indonesia 
kepada bangsa-bangsa lain di dunia.
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BERITA NINDYA

Selesai Dikerjakan Nindya Karya, Proyek Asrama Mahasiswa Nusantara 
Diresmikan Presiden

SURABAYA – Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo menghadiri acara peresmian Asrama 
Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya yang 

telah selesai dikerjakan Nindya Karya pada, Selasa 
(29/11).

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan 
apresiasi sekaligus menyambut baik atas adanya AMN 
Surabaya. AMN di Surabaya ini telah diisi oleh 410 
Mahasiswa dari Sabang sampai Merauke.

Asrama yang berlokasi di Jalan Jemur Andayani No 
1 Surabaya tersebut, dikerjakan PT Nindya Karya 
selama 257 Hari Pelaksanaan dengan jumlah 2 jumlah 
tower, 184 kamar dengan kapasitas total penghuni 
mencapai 540 orang. Pembangunan AMN mengacu 

pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 
2021 dengan tujuan sebagai wadah pembinaan untuk 
mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi 
muda di tingkat perguruan tinggi.

Sebagaimana tercantum dalam Perpres tersebut, 
Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) adalah wadah 
untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai 
suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang 
berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari 
berbagai perguruan tinggi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan dan 
Kebudaayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BIN Budi Gunawan 
(BG), Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Dirjen Cipta 
Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti serta 
manajemen Nindya Karya yang diahadiri oleh Direktur 
Utama Haedar A. Karim serta Direktur Produksi dan 
HSE Firmansyah.

Scan here

Keberagaman bangsa Indonesia menjadi 
kekuatan, bukan kelemahan. Kalau 
kelemahan artinya gampang di adu-adu 
domba, nggak, ini adalah kekuatan kalau 
kita bisa kompak, kita bisa rukun dan kita 

bisa bersatu

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
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Hadiri Indonesia Infrastructure Week 2022, Nindya Karya Tampilkan Karya-karya 
Terbaik

Letakkan Batu Pertama, Nindya Karya Mulai Pembangunan Penataan KSPN Wakatobi

JAKARTA – PT Nindya Karya turut menghadiri 
penyelenggaraan Indonesia Infrastructure Week 
2022 dengan menghadirkan proyek-proyek terbaik 

yang pernah dikerjakan Nindya terutama dibawah 
kepemilikan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) seperti, Bendungan Karalloe 
di Sulawesi Selatan, Jalan Tol Solo - Kertosono di Jawa 
Tengah, Pos Lintas Batas Negara SOTA di perbatasan 
Papua serta Proyek Renovasi Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII) di Jakarta.

PT Nindya Karya lakukan peletakkan batu pertama 
pembangunan penataan Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi (25/11). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sombu, tepatnya 
di Sombu Dive di Pulau Wangi – Wangi ini, menandakan 
pembangunan penataan KSPN Wakatobi tahap I resmi 
dimulai.

Peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Direktur 
Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat 
Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Ir. Johanes 
Wahyu Kusumo Susanto, Bupati Wakatobi H. Haliana, 
SE, Ketua DPRD Wakatobi H Hamiruddin, Kepala 
Satuan Pengawasan Internal PT Nindya Karya Broto 
Hariadi serta para jajaran pejabat daerah setempat.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman 
Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Ir. 
Johanes Wahyu Kusumo Susanto mengatakan, dalam 
pembangunan ini agar memperhatikan 5T, yaitu tepat 
mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat manfaat dan 
tepat administrasi. 

"Sehingga dalam pembangunannya dapat berjalan 
lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan, 
kemudian kedepannya dapat bermanfaat baik untuk 

Diselenggarakan selama tiga hari dimulai tanggal 23-
25 November 2022 di JIE Expo Kemayoran, Indonesia 
Infrastructure Week kali ini mengangkat tema “Bangga 
Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa” 
dengan harapan dapat melahirkan terobosan baru 
dalam membangun infrastruktur, bangunan serta 
hunian yang lebih berkualitas dan terjangkau serta 
memberikan sarana interaksi dan inspirasi untuk 
meningkatkan kapasitas industri dalam membangun 
infrastruktur di Indonesia.

Hadir membuka kegiatan tersebut, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono didampingi Komisaris Utama 
Nindya Karya Rachman Arief Dienaputra, Direktur 
Produksi dan HSE Nindya Karya Firmansyah serta Senior 
Vice President Pemasaran Nindya Karya Imam Sugiatno.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa 
sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo, 
pekerjaan infrastruktur utamanya yang menggunakan 
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
harus menggunakan produk dalam negeri.
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warga disekitar maupun para wisatawan," lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Wakatobi H. Haliana, SE, 
pihaknya berharap dengan adanya Penataan KSPN 
Wakatobi ini dapat menggerakan ekonomi, membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat Wakatobi.

Lingkup pekerjaan yang dikerjakan Nindya adalah 
penataan kawasan di Alun-Alun Merdeka, Sombu 
Dive, Puncak Toliamba dan Danau Kapota. Sebagai 
pelaksana dalam proyek penataan KSPN Wakatobi 
ini, NINDYA berkomitmen untuk mengerjakan proyek 
tepat waktu dan mutu.
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BERITA NINDYA

Nindya Karya Laksanakan Topping Off Gedung Poltekpar NHI Kampus Dayeuhkolot

PT Nindya Karya laksanakan kegiatan Topping Off 
Gedung Praktik Kuliah Praktik Terpadu Jurusan 
Hospitality (24/11). Kegiatan yang berlangsung di 

Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung 
ini, dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno untuk 
meresmilkan pelaksanaan proses topping off.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno menyampaikan 
rasa bangga atas proses topping off pembangunan fase 
pertama, yaitu pembangunan Gedung Praktik Terpadu 
Jurusan Hospitality Kampus Dayeuhkolot. Ia juga 
menekankan, bahwa pembangunan ini menjadi tonggak 

dasar merealisasikan kampus pariwisata terpadu terbesar 
di dunia. Adapun lingkup pekerjaan yang dikerjakan 
oleh Nindya adalah pembangunan struktur Arsitektur 
MEP (Mekanikal Elektrikal Plumbing), Gedung Kuliah 
Praktek Manajemen Tata Hidang-Manajemen Tata Boga-
Manajemen Pastri, Gedung Kuliah Praktek Manajemen 
Divisi Kamar-Bisnis Jasa Makanan, Gedung MEP, Gardu 
PLN, dan Infrastruktur.

Turut hadir dalam kegiatan Topping Off ini, Direktur 
Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim dan Direktur 
Produksi & HSE PT Nindya karya Firmansyah. Prosesi 
topping off ini menunjukan komitmen Nindya dalam 
memberikan kinerja ekselen dimana Nindya berhasil 
melaksanakan pembangunan dengan baik. Dengan 
pembangunan gedung ini, diharapkan dapat mencetak 
SDM pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berdaya 
saing dunia.

Scan here

Saya bangga atas proses topping off pembangunan 
fase pertama, yaitu pembangunan Gedung Praktik 
Terpadu Jurusan Hospitality Kampus Dayeuhkolot. 
ini menjadi tonggak dasar merealisasikan kampus 

pariwisata terpadu terbesar di dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sandiaga Uno
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Nindya Karya Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi NTT dalam Penanganan Masalah 
Hukum

Tingkatkan Tata Kelola Manajemen 
Resiko, Nindya Karya dan Virama 
Karya Selenggarakan Sharing Session

PT Nindya Karya bersama Kejaksaan Tinggi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) bersinergi dalam penanganan 
masalah hukum, khususnya dalam bidang perdata 

dan tata usaha negara. Penandatanganan perjanjian 
kerja sama antara keduanya dilaksanakan di Ruang 
Meeting Ksatria, Hotel Century Park, Senayan, Jakarta 
Selatan pada Jumat (25/11).

Kegiatan penandatanganan kerja sama ini dilakukan 
oleh General Manager Infrastruktur I PT Nindya 
Karya Bambang Asmoro dengan Kepala Kejaksaan 
Tinggi Nusa Tenggara Timur didampingi oleh Asisten 

PT Nindya Karya bersinergi dengan PT Virama Karya 
(Persero) menyelenggarakan kegiatan sharing session 
penerapan manajemen risiko perusahaan secara 

hybrid, bertempat di Kantor Pusat PT Virama Karya (Persero), 
Kamis (24/11).

Acara dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Virama Karya 
(Persero) Jusarwanto, Sekretaris Perusahaan PT Virama Karya 
(Persero) Sentot Purboseno, Kepala Satuan Pengawasan 
Intern (SPI) PT Virama Karya (Persero) Vivi Arivia, serta pejabat 

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTT Jaja Raharja, 
Asisten Intelijen Kejati NTT Asbach, Kepala Kejaksaan 
Negeri Timor Tengah Selatan Andarias D'Orney, 
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Bambang 
Dwi Murcolo dan disaksikan langsung oleh Direktur 
Produksi & HSE PT Nindya Karya Firmansyah.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan guna memperkuat 
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance) dan mitigasi risiko hukum. Sehingga 
segala tindakan dan/atau aksi korporasi perusahaan 
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
khususnya pada penanganan masalah hukum di bidang 
perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun 
di luar pengadilan.

Direktur Produksi & HSE Firmansyah mengatakan, 
dengan perjanjian ini, akan sangat bermanfaat bagi PT 
Nindya Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
terutama dalam meningkatkan tata kelola dan mitigasi 
permasalahan hukum sesuai dengan undang-undang. 
Dengan kerja sama ini diharapkan Nindya Karya bisa 
menjadi lebih baik kedepannya, khususnya dalam 
aspek Good Corporate Governance (GCG) perusahaan.

lainnya. Sementara itu, dari pihak PT Nindya Karya diwakili 
oleh Senior Vice President Manajemen Risiko dan Sistem PT 
Nindya Karya Faizal Addin Achmad, Vice President Manajemen 
Risiko PT Nindya Karya Irwan, serta Tim Manajemen Risiko PT 
Nindya Karya lainnya.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai bentuk sinergi 
antara anggota Holding Danareksa dalam rangka penguatan 
dan berbagi pengetahuan untuk peningkatan Penerapan 
Manajemen Risiko. Hal ini juga sejalan dengan keluarnya 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/
MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada 
Badan Milik Negara sebagai landasan dan kepastian hukum 
dalam penatakelolaan manajemen risiko.

Melalui peraturan ini, perusahaan mendapat acuan dalam 
mengatur sistem yang memiliki karakteristik berorientasi 
strategis, berwawasan ke depan, bersifat pencegahan, 
pengendalian risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis 
dan budaya risiko serta menggunakan teknologi dan metode 
pelaporan yang efektif.
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BERITA NINDYA

Pastikan Kualitas Pekerjaan, Dirut Nindya Karya Kunjungi 3 Proyek di Jawa Timur

MURABAYA – Direktur Utama Nindya Karya 
Haedar A. Karim bersama Direktur Produksi 
dan HSE Firmansyah melakukan peninjauan 

ke 3 (tiga) lokasi proyek yang tengah dikerjakan Nindya 
Karya di Jawa Timur. Kunjungan tersebut, merupakan 
upaya peninjauan terhadap kualitas proyek, serta 
dalam rangka melihat kesiapan beberapa proyek yang 
hendak diresmikan tahun ini (29/11)

Adapun beberapa proyek yang dikunjungi diantaranya, 
Proyek Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya, 
Proyek Gedung DRC Mandiri Injoko Surabaya, Proyek 
Gedung Terpadu Psikologi Olahraga Universitas 
Negeri Surabaya, serta Proyek Renovasi Situs Benteng 
Pendem Ngawi. Haedar A. Karim dalam kunjungan 
tersebut memberikan arahan, sebagai generasi muda 
tim proyek perlu menyelaraskan pemikiran satu sama 

lain dengan baik, harus kompak, sehingga singkronisasi 
antar lini disetiap proyek dapat berjalan sesuai yang 
direncanakan.

“Sebagai satu kesatuan kita harus bekerjasama dengan 
baik, komunikasi dilakukan dengan baik dan teroganisir, 
sehingga jangan sampai ada ketersinggungan. Bangun 
tim yang kompak, sehingga apa yang di rencanakan 
dapat dicapai sesuai target.” Ungkap Haedar.

Haedar juga berharap, sebagai BUMN konstruksi yang 
berpengalaman, Nindya Karya harus memberikan 
kulaitas dan hasil yang terbaik kepada seluruh 
stakeholder sehingga Nindya dapat mewujudkan 
marwah perusahaan sebagai agen pembangunan 
bangsa.
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Tingkatkan Kesiagaan, Nindya Karya Lakukan Sosialisasi dan Simulasi Tanggap 
Darurat Kebakaran

Kalimantan Barat – Departemen QHSE PT Nindya 
Karya bekerjasama dengan tim proyek melaksanakan 
sosialisasi dan simulasi tanggap darurat kebakaran di 

lokasi proyek pembangunan jembatan sungai sambas besar, 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (8/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Project Manager PT Nindya Karya 
Ega Yogaswara, Site Engineering Manager Adinanda Mediyan 
Nor, Office Engineering Muhammad Sadikin, Site Operation 
Manager Roy Martinus, Site Administration Manager Aldo 
Rivaldi, HSE Officer Adventius beserta seluruh staf, subkon 
dan pekerja.

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan simulasi tanggap 
darurat kebakaran ini diharapkan seluruh Insan Nindya yang 
ada di lokasi proyek mengetahui dan memahami prosedur 
ataupun tata cara yang harus dilakukan dalam menghadapi 
keadaan darurat kebakaran, dari mulai identifikasi bahaya 
kebakaran, cara penanganan ketika terjadi kebakaran 
seperti penggunaan sarana proteksi aktif penanggulangan 
kebakaran yang ada seperti apar, fire blanket dan lainnya, 
proses evakuasi dan proses rehabilitasi. 

Ega Yogaswara selaku project manager menyampaikan 
bahwa pentingnya menghilangkan tiga unsur dan pemicu 

terjadinya kebakaran yaitu adanya sumber panas, oksigen 
& bahan bakar agar potensi terjadinya kebakaran bisa 
dieliminasi tingkat risikonya. Adapun kegiatan tersebut 
penting dilaksanakan untuk pencegahan dan kesiapan 
penanggulangan kebakaran yang bisa saja terjadi di lokasi 
proyek.

Adventius Ronald Palisu selaku HSE Officer proyek jembatan 
sungai sambas besar menyampaikan bahwa sosialisasi 
dan simulasi tanggap darurat kebakaran ini adalah yang 
pertama di proyek sambas dan akan dilaksanakan simulasi 
lanjutan dengan kompleksitas lebih tinggi menggunakan 
mobil pemadam kebakaran api bekerja sama dengan Badan 
Pemadam Kebakaran (BPK) Bhakti Mulya Kecamatan Tebas 
ditahun berikutnya.
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Kerjakan Pembangunan dan Renovasi Komplek Perkantoran LKBN Antara, Dirut 
Nindya: Jangan Sampai Melupakan Sejarah

JAKARTA – Nindya Karya secara resmi memulai 
pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Komplek 
Perkantoran LKBN Antara, dengan ditandatanganinya 

Surat Perintah Kerja (SPK) untuk dua paket pekerjaan 
yakni, Paket Pembangunan Kompleks Perantaraan Pasar 
baru dan Renovasi Gedung lantai 4 Wisma Antara baru 
di Jl. Cikini IV No. 11 Menteng Jakarta Pusat. (13/12)

Ketua Penandatanganan yang dilakukan disela-sela 
perayaan Hari Ulang Tahun LKBN Antara ke 85 tersebut, 
dilakukan oleh General Manager Divisi Gedung Arif 
Putranto, General Manager Divisi Properti Andri 
Suhendar, Manager Operasi II Divisi Gedung Bayu 
Apriyadi bersama Ketua Tim Akuisisi dan Mobilisasi 
LKBN Antara Jaka Sugiyatna. Penandatanganan tersebut 
disaksikan langsung oleh Direktur Utama Nindya 
Haedar A. Karim, bersama Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Moeharmein ZC. Serta Direktur Utama 
LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat.

Haedar A. Karim dalam sambutannya menyampaikan 
kebanggaan yang dirasakan oleh Nindya Karya yang 
kembali dipercaya untuk mengerjakan proyek heritage 
yang kaya akan nilai sejarahnya. Haedar menyampaikan 
ke tim proyek yang bertugas, nantinya agar terus 
mempertahankan apa yang menjadi kebanggaan kantor 
berita milik Negara tersebut.

“ini suatu kebanggaan bagi Nindya Karya yang kembali 
dipercaya mengerjakan proyek heritage nasional, 
saya berpesan, agar pelaksanaan pekerjaan dapat 
mempertahankan apa-apa saja yang menjadi nilai 
sejarah dan kebanggaan dari kantor berita yang sama-
sama BUMN ini” ungkapnya.

Adapun nantinya, Nindya Karya akan mengerjakan 
2 Bangunan Cagar Budaya (Graha Anatara dan Griya 
Aneta), 1 Bangunan Biasa (Gedung Anex) dan 1 
Bangunan Pendukung (Taman Langit Antara) dengan 
waktu pekerjaan selama 366 hari kerja.

BERITA NINDYA
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Nindya Karya Tandatangani Kontrak Baru Proyek Pembangunan Gedung Universitas 
Jambi

Siap Diresmikan, Menteri PUPR Kunjungi Proyek Nindya Bendungan Beringin Sila di 
NTB

PT Nindya Karya tandatangani kotrak baru, yakni 
untuk Pembangunan Gedung Universitas Jambi 
(30/11). Kegiatan yang dilakukan di Ruang 

Meeting Hotel Century Park Senayan ini, menandakan 
dimulainya proses proyek dijalankan.

SUMBAWA - Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 
melakukan kunjungan kerja menjelang peresmian 

Proyek Bendungan Beringin Sila yang berlokasi di Sungai 
Utan, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten 
Sumbawa, Provinsi NTB (19/12)

Dalam kunjungan tersebut Basuki didampingi oleh 
jajaran manajemen Nindya Karya diantaranya, Direktur 
Utama Haedar A Karim, Direktur Produksi dan HSE 
Firmansyah, General Manager Divisi Infrastruktur I 
Bambang Asmoro serta Project Manager Bendungan 
Beringin Sila Paket II Ahmad Dairobi.

Menteri PUPR menyampaikan, proyek tersebut 
direncanakan akan diresmikan akhir tahun 2022 oleh 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Kalau bisa jangan lama-lama, tetap di akhir tahun ini” 
ungkapnya

Sementara itu, Direktur Utama Nindya Karya Haedar 
A Karim menjelaskan, selain bendungan tersebut, 
Nindya Karya juga tengah mengerjakan beberapa 
proyek sejenis lainnya di NTB. diantaranya, Proyek 
Bendungan Tiu Suntuk di Brang Ene, Sumbawa Barat 
dan Bendungan Meninting di Lombok.

Penandatanganan ini dilakukan oleh General Manager 
Gedung PT Nindya Karya Arif Putranto dan PPK 
Proyek Yudi C. Samuels. Kegiatan ini juga dihadiri dan 
disaksikan oleh Direktur Produksi dan HSE PT Nindya 
Karya Frimansyah dan Senior Vice President Divisi 
Pemasaran Imam Sugiatno.

Ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh Nindya 
terdapat enam gedung, diantaranya Ruang Kelas 
Terpadu A Mendalo, Ruang Kelas Terpadu B Mendalo, 
Ruang Kelas Terpadu C Mendalo, Laboratorium 
Terpadu Sosial Sains, Laboratorium Ilmu Teknik, dan 
Pusat Kegiatan Mahasiswa.

Dengan kontrak baru ini, Nindya kembali mendapat 
kepercayaan dari pemerintah untuk membangun sarana 
pendidikan, dan tentunya Nindya turut berkontribusi 
dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 
unggul. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari 
poin AKHLAK, yakni Kompeten.

Kehadiran Bendungan Beringin Sila diharapkan dapat 
mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur 
untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan 
pangan nasional.
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Utamakan Keselamatan Kerja, Nindya Karya Lakukan Riksa Uji Berkala Alat Berat

Kalimantan Barat – Dalam rangka menerapkan 
Permenaker No 8 tahun 2020 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat 

Angkat dan Angkut BAB VII pasal 176, serta penerapan 
HSE Golden Rules urutan kedua tentang Peralatan 
dan Alat Berat, seluruh alat berat milik Divisi Peralatan 
PT Nindya Karya khususnya yang beroperasi di proyek 
pembangunan jembatan sungai sambas besar dilakukan 
riksa uji berkala bekerjasama dengan Tim Perusahaan 
Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dan Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kalimantan Barat 
(09/12).

Pengujian ini disaksikan langsung Senior Vice President 
QHSE PT Nindya Karya Dedikasi Firansyah, General 
Manager Divisi Peralatan PT Nindya Karya Eko 
Suhartono, HSE Officer Adventius Ronald Palisu, HSE 
Inspector Hadyan Rashidi, Operator Divisi Peralatan 
dan perwakilan Tim Perusahaan Jasa Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (PJK3) dan Dinas Ketenagakerjaan 
(Disnaker) setempat.

Tujuan dilaksanakannya pengujian ini adalah untuk 
mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja, 
menguji secara berkala kelayakan dari alat berat yang 
digunakan, disamping itu pengujian ini juga sekaligus 
memverifikasi lisensi Perusahaan telah memenuhi syarat 
K3 Alat Berat atau Surat Izin Layak Operasi (SILO) yang 
masih berlaku. 

Eko Suhartono selaku General Manager Divisi Peralatan 
PT Nindya Karya menyampaikan kegiatan ini sebagai 
wujud komitmen Divisi Peralatan dalam pengelolaan 
alat berat yang berstandar pada ISO 45001:2018, ISO 
9001:2015 dan SMK3. Perusahaan memastikan alat 
berat yang digunakan dalam kondisi prima dengan 
implementasi pelaksanaan kegiatan P2H (Pemeriksaan 

dan Pemeliharaan Harian) alat sebelum bekerja, 
melaksanakan uji kelayakan operasi, serta memastikan 
tenaga operator yang mengoperasikan memenuhi 
kualifikasi dalam pengoperasian alat secara aman dan 
benar.

Pada kesempatan yang sama Senior Vice President QHSE 
PT Nindya Karya Dedikasi Firansyah, menyampaikan 
bahwa alat berat merupakan peralatan teknik yang 
mengandung resiko bahaya tinggi dan bisa menyebabkan 
terjadinya kecelakaan kerja bila tidak ditangani secara 
baik dan benar, maka sebelum pemakaian setiap 
alat berat harus dilakukan pemeriksaan, pengujian 
pertama dan berkala, serta dioperasikan oleh operator 
yang berkemampuan dan keterampilan yang sudah 
berkompeten dibuktikan dengan mempunyai Surat Izin 
Operator (SIO). 

Kegiatan ini juga sejalan dengan misi Nindya Karya yaitu 
mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang 
berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan 
mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan dan 
keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan yang 
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Penguatan Implementasi Manajemen Risiko Nindya Karya

Direksi Nindya Karya Memperoleh Gelar Profesi Insinyur dari Fakultas Teknik UNHAS

Dalam rangka penguatan Implementasi 
Managemen Risiko PT Nindya Karya, Tim 
Manajemen Risiko PT Danareksa mengunjungi PT 

Nindya Karya, untuk melaksanakan Evaluasi terhadap 

Makassar – Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
PT Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago 
melaksanakan kegiatan pengambilan Sumpah 

Profesi Insinyur Universitas Hasanuddin (UNHAS) periode 
Desember 2022, yang diselenggarakan oleh Program Studi 
Program Profesi Insinyur (PPI) Universitas Hasanuddin pada 
Senin, 19 Desember 2022 bertempat di Hotel Claro Makassar.

PT Nindya Karya sesuai dengan MOU dengan Fakultas Teknik 
UNHAS tanggal 20 Mei 2022 dalam hal ini menugaskan 
68 Karyawan untuk mengikuti pelaksanaan Pendidikan 
Profesi Insiyur sebagaimana implementasi undang-undang 
keinsinyuran No 11 tahun 2004 dan PP No 25 tahun 2019. 

Karyawan PT Nindya Karya ikut serta dalam Program 

Pendidikan Profesi Insinyur di Prodi Profesi Insinyur Fakultas 
Teknik UNHAS untuk memperoleh STRI (Surat Tanda Registrasi 
Insinyur) sebagai wujud verifikasi dan validasi kompetensi 
karyawan bersangkutan dalam bidang ilmu serta pengalaman 
yang dimilikinya, sesuai amanat UU No. 14 tahun 2011 
tentang Keinsinyuran di Indonesia.

Kegiatan pengambilan sumpah profesi Insinyur ini diharapkan 
dapat mengukuhkan pengetahuan dan keterampilan Direksi 
serta memotivasi karyawan Nindya Karya lainnya untuk 
senantiasa bersemangat meng-upgrade diri, meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan, serta berinovasi. 

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan Insinyur 
yang handal dan profesional serta berdaya saing tinggi untuk 

Implementasi Manajemen Risiko pada Perusahaan. 
(16/11)

Ground Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko ini 
dipimpin langsung Arief Rahmanto sebagai Kepala 
Divisi Manajemen Risiko PT Danareksa dan dihadiri 
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 
PT Nindya Karya Sri Haryanto, Senior Vice President 
Manajemen Risiko dan Sistem PT Nindya Karya Faizal 
Addin Achmad, Vice President Manajemen Risiko PT 
Nindya Karya Irwan, serta Tim Manajemen Risiko PT 
Nindya Karya lainnya.

Evaluasi ini bertujuan memperkuat implementasi 
Managemen Risiko di Perusahaan dan Anggota 
Holding lainnya, melalui Komunikasi dan konsultasi 
seluruh Holding Danareksa sebagai bentuk penguatan 
dan sharing knowledge guna meningkatkan Penerapan 
Manajemen Risiko yang terintegrasi.

Perusahaan, dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu 
untuk kemaslahatan masyarakat terutama dalam mendukung 
kemajuan pembangunan Indonesia.
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BERITA NINDYA

Presiden Joko Widodo Resmikan Bendungan Sadawarna yang Dikerjakan Nindya

Presiden Joko Widodo resmikan Bendungan 
Sadawarna yang dikerjakan Nindya Karya pada 
Selasa, 27 Desember 2022 yang berlokasi di 

Kabupaten Subang dan Sumedang, Jawa Barat. Secara 
simbolik peresmian Bendungan Sadawarna ditandai 
dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan 
prasasti oleh Presiden.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, 
Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim, 
Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Resiko Sri 
Haryanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Gubernur Provinsi 
Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Kabupaten Sumedang 
Dony Ahmad Munir, Bupati Kabupaten Indramayu Nina 
Agustina, serta pihak – pihak terkait lainnya.  

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan 
bahwa Bendungan Sadawarna merupakan bendungan 
ke-33 yang telah diresmikan sejak delapan tahun 
terakhir. Bendungan yang pembangunannya dimulai 
sejak 2018 ini dibangun dengan nilai investasi mencapai 
Rp2 triliun. Bendungan ini memiliki luas genangan 
seluas 695 hektare dan mampu mengairi sawah seluas 
4.280 hektare sawah. Presiden berharap pembangunan 
Bendungan Sadawarna ini dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan produksi padi khususnya di Kabupaten 
Subang, Sumedang dan Indramayu.

Presiden juga berharap dengan banyaknya jumlah 
bendungan yang dibangun di tanah air, produktivitas 
pertanian utamanya padi dan komoditas holtikultura 
lain di sejumlah daerah semakin meningkat. Dengan 
demikian, Kepala Negara berharap ketahanan dan 
kemandirian pangan nasional juga semakin membaik.

“Itulah tujuan utama dari dibangunnya waduk, selain 
memang waduk juga ada yang dipakai untuk wisata, 
untuk pembangkit listrik, dan juga penyediaan air 
baku,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, selain meresmikan 
Presiden Joko Widodo juga melakukan beberapa 
rangkaian kegiatan yaitu penandatanganan prasasti 
dilanjutkan dengan meninjau beberapa area bendungan 
serta papan informasi bendungan, meninjau dermaga, 
melepaskan bibit ikan dan menyempatkan berdiskusi 
dengan beberapa petani. Presiden juga menyempatkan 
untuk menyapa warga sekitar yang antusias dengan 
kedatangan pemimpin negara.

Nindya senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dalam 
menghasilkan infrastruktur berkualitas sehingga mampu 
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat 
sesuai dengan tujuan dan harapan pembangunan yang 
ditetapkan oleh pemerintah.

Scan here
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Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Beringin Sila yang Dikerjakan Nindya Karya 
Siap Tingkatkan Produktivitas Pertanian di NTB

Sumbawa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 

meresmikan Bendungan Beringin Sila yang terletak di 
Desa Motong Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (29/12). 

Dalam sambutannya, Presiden berpesan kepada 
masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah 
Pusat untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan 
Bendungan Beringin Sila utamanya untuk ketahanan 
air dan ketahanan pangan. Dengan luas genangan 126 
hektare (ha) Bendungan tersebut akan mengairi sawah 
kurang lebih 3500 ha. 

"Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya 
yang dulu bisa panen sekali, nanti para petani bisa jadi 
panen 2 atau bahkan 3 kali. Harapan kita produktivitas 
pertanian di NTB bisa meningkat secara drastis, karena 
menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, jadi ada 
return/manfaatnya," ucap Presiden.

Bendungan Beringin Sila selain difungsikan untuk 

irigasi, juga menghasilkan air baku sebesar 76 liter/
detik untuk Kabupaten Sumbawa. Serta bermanfaat 

untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 
sebesar 1,4 MW, reduksi banjir sebesar 85 m3/detik 
atau sekitar 32,7%, serta potensi sebagai tempat 
pariwisata.

Nindya Karya sendiri menjadi pelaksana 
pembangunan Bendungan Beringin Sila paket II 
dengan lingkup pekerjaan meliputi, pekerjaan jalan 
masuk, jalan main dam, saluran pelimpah (spillway), 
Water Treatment Plant (WTP) serta bangunan fasilitas 
umum.

Partisipasi Nindya Karya dalam pembangunan 
tersebut, merupakan upaya BUMN dalam 
mewujudkan pemerataan pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan 
ketahanan pangan nasional.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot 
Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, 
Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, 
Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya Firmansyah 
didampingi General Manager Divisi Infrastruktur I 
Bambang Asmoro.

Scan here
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Peduli Lingkungan Sekitar Proyek, 
Nindya Karya Beri Bantuan untuk 
Bangun Masjid di Manggarai Barat

GOLO MORI – Nindya Karya melalui proyek 
Pengembangan dan Pembangunan Meeting, 
Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) 

dan Infrastruktur Kawasan Tana Mori melakukan 
penyerahan bantuan Masjid Uswatun Hasanah di 
Kampung Tao, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT (11/10).

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Ocky Dwi Saktian 
selaku Project Manager kepada Bapak Samaila sebagai 
Kepala Desa Golo Mori.

Dalam penyerahan tersebut, Ocky menyebutkan 
bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk 
kepedulian Nindya Karya terhadap lingkungan sekitar 
proyek. Dimana, dengan bantuan tersebut diharapkan 
dapat membantu masyarakat di Desa Golo Mori 
mendapatkan tempat ibadah yang lebih memadai.

“ini adalah bentuk kepedulian perusahaan, agar 
masyarakat sekitar proyek bisa mempunyai tempat 
ibadah yang lebih memadai” ungkap Ocky.

Sementara itu Kepala Desa Golo Mori Samaila 
mengucapkan terima kasih kepada Nindya Karya 
dengan adanya bantuan sumbangan Masjid tersebut.

“kami mengucapkan terima kasih kepada Nindya 

Karya, Diharapkan dengan bantuan ini dapat 
memberikan berkah pada masyarakat Golo Mori,” 
ucap Samaila

Jakarta – PT Nindya Karya berkolaborasi bersama 47 
BUMN lainnya, selenggarakan program Bakti BUMN 
untuk Guru melalui pelatihan pembekalan Sertifikasi 

Profesi Guru yang digagas oleh Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara pada 11-12 Oktober 2022.

Pelatihan yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 guru 
dilaksanakan di 6 lokasi yang tersebar diseluruh 
Indonesia, diantaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, Lampung, Maluku dan Nusa Tenggara 
Timur baik secara luring maupun daring. 

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Sektor pendidikan 
menjadi satu dari tiga fokus utama program tanggung 
jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN selain 
lingkungan dan UMKM. Tak hanya mendukung 
peningkatan kualitas pendidikan, BUMN juga memiliki 
keberpihakan penuh bagi para tenaga pendidik atau 
guru.

“Program ini selaras dengan UU nomor 14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen yang mengamanatkan untuk 
seluruh guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki 
Sertifikasi Profesi Guru yang dilakukan melalui sertifikasi 
pendidikan profesi guru.” Ucap Erick

"Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah membekali para 
guru agar siap dan matang menghadapi ujian sertifikasi 
profesi yang akan segera dilaksanakan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," 
Tambahnya.

Erick Thohir juga menyampaikan harapannya agar 
program ini dapat membantu guru-guru lulus ujian 
sertifikasi sebagai penanda keseriusan untuk bersama 
terus meningkatkan kemampuan dalam sektor 
pendidikan seiring kemajuan zaman dan perkembangan 
SDM Indonesia.

"Besar harapan sumbangsih Bakti BUMN untuk Guru 
ini dapat turut mendorong optimalisasi potensi pendidik 
agar dapat mendampingi para siswa guna mewujudkan 
Indonesia yang maju makmur dan mendunia. Semoga 
guru-guru Indonesia dapat menjadi pendidik profesional 
demi kemajuan pendidikan Indonesia," kata Erick.

Nindya Karya Berkolaborasi dalam 
48 BUMN, Gelar Bakti BUMN untuk 
Sertifikasi Guru
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NINDYA PEDULI

Nindya Karya Bersama DMC IKATEK 
UNHAS Cepat Tanggap Berikan 
Bantuan Korban Gempa Cianjur

PT Nindya Karya melalui Nindya Peduli bersama 
DMC IKA Teknik Unhas bergerak cepat 
memberikan bantuan untuk korban gempa 

berkekuatan 5,6 skala richter di Cianjur, Provinsi Jawa 
Barat (22/11).

Nindya Peduli dan DMC IKA Teknik Unhas menyerahkan 
bantuan berupa terpal, tikar, mie instan, ikan sarden, 
air mineral, minyak goreng, paket untuk balita, beras, 
pakaian wanita dan pria. Tidak hanya memberikan 
bantuan berupa sembako, Nindya Peduli juga 
mendirikan dapur umum dengan kapasitas 100 porsi 
sekali masak, dan mengaktifasi Posko Komando yang 
bertempat di Jalan Rancagoong, RT. 02, RW. 05. 

Diketahui bahwa gempa tersebut menimbulkan banyak 
korban jiwa. Data terakhir Pusat Pengendalian Operasi 
(Pusdalops) BNPB pada Selasa (22/11) mencatat 268 
orang meninggal dunia, dan 151 orang masih dalam 
pencarian. 

Warga meninggal tersebar di Desa Rancagoong di 
Kecamatan Cilau, Desa Limbagansari di Kecamatan 
Cianjur, dan Kecamatan Cugenang. Dilaporkan 
sebanyak 1.083 orang luka-luka, masyarakat yang 
mengungsi sebanyak 58.362 orang, dan kerusakan 
infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 
22.198 unit. 

Nindya Peduli bersama DMC IKA Teknik Unhas akan 
terus membantu kebutuhan warga yang terdampak 
gempa hingga beberapa hari kedepan, khususnya 
warga disekitaran perkampungan di Jalan Rancagoong. 
Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk 
kontribusi dan tanggung jawab sosial Nindya Karya 
terhadap masyarakat.

Nindya Karya Bersama Holding 
Danareksa Distribusikan Bantuan 
untuk Korban Gempa Cianjur

PT Nindya Karya melalui Nindya Peduli bersama 
holding Danareksa kerahkan bantuan untuk 
korban gempa berkekuatan 5,6 skala richter di 

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (22/11).

Bantuan ini dilakukan guna meringankan beban para 
korban bencana. Bantuan yang diberikan berupa 
sembako, makanan siap saji, air mineral, tikar, terpal 
serta pakaian layak pakai. Tidak hanya berikan bantuan 
berupa sembako, Nindya Karya juga membuka 
dapur umum bersama untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang terkena dampak gempa. 

Seluruh bantuan diserahkan secara langsung oleh Tim 
Nindya Karya yang berada di sekitar daerah bencana 
kepada Satgas Bencana BUMN Koordinator Bencana 
Jawa Barat. Penyaluran bantuan tanggap bencana ini 
adalah salah satu bentuk kontribusi dan tanggung 
jawab sosial Nindya Karya terhadap masyarakat dan 
lingkungan

Nindya Karya akan selalu siap dalam berbagai kegiatan 
kemanusiaan dan kepedulian lingkungan. Hal ini 
sejalan dengan program Sustainability Development 
Goals (SDG's) Pilar Lingkungan Nomor 11, yaitu 
Penanganan Perubahan Iklim dan Bencana Alam.
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Nindya Karya Selenggarakan 
Pelatihan dan Penyerahan NIB UMKM 
Jabodetabek

Jakarta – PT Nindya Karya berkolaborasi dengan Go 
UKM Group menyelenggarakan kegiatan Pelatihan 
dan Penyerahan NIB (Nomor Induk Berusaha) 

secara simbolik kepada pelaku UMKM di Jabodetabek, 
bertempat di Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta Pusat, 
Kamis (20/10).

Kegiatan resmi dibuka secara langsung oleh Vice 
President Humas & Sekretariat PT Nindya Karya M. 
Maududy Ary dihadapan para pelaku UMKM. Adapun 
total pelaku UMKM yang hadir sebanyak 52 orang 
dengan jenis usaha beragam, mulai dari arsitektur dan 
desain interior, kuliner, kecantikan hingga jasa instalasi.

Dalam sambutannya, Maududy Ary menyampaikan 
bahwa hadirnya NIB akan memberikan legalitas 
usaha/bisnis para pelaku UMKM sehingga dapat 
meningkatkan kapabilitas usaha maupun produknya.

“Dengan sertifikasi NIB ini, Nantinya bapak ibu akan 
memperoleh kepercayaan yang tinggi dari rekan, 
dengan adanya legalitas dan peningkatan kapabalitas. 
Selain itu, dengan NIB persyaratan permodalan 
bapak ibu dapat didukung melalui lembaga-lembaga 
keuangan dan perbankan, salah satu persyaratannya 
memiliki sertifikasi NIB” ucap Maududy Ary.

Melalui kegiatan ini, PT Nindya Karya senantiasa 
berkomitmen mewujudkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Deveopment Goals (SDGs), 
dalam hal ini berkaitan dengan Pilar Pembangunan 
Ekonomi Nomor 8 yaitu Pekerjaan Layak dan 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pilar Hukum & Tata Kelola 
Nomor 16, yaitu Kelembagaan yang tangguh.

Nindya Karya Lestarikan Lingkungan 
Melalui Penanaman 1000 Pohon di Area 
Bendungan Pamukkulu

Takalar – PT Nindya Karya bekerjasama dengan 
Laznas LMI melakukan penanaman 1000 pohon 
di area Bendungan Pamukkulu yang berlokasi 

di dusun Buttadidia, desa Kale Ko’mara, kecamatan 
Polombangkeng Utara, kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan, rabu (9/11).

Acara penanaman ini dihadiri oleh Kepala Camat 
Polombangkeng Utara Sangaji, Kepala Desa Kale 
Ko’mara Parawansa dan Kepala Perwakilan Laznas LMI 
Andreas Irawan, sementara itu dari pihak PT Nindya 
Karya diwakili oleh Project Manager Bendungan 
Pamukkulu Paket 2 Djirjize Abd Hakim.

Dalam sambutannya, Sangaji menyampaikan 
bagaimana kondisi hutan di desa Kale Ko’mara yang 
beberapa tahun belakangan mengalami kondisi yang 
memperihatinkan.

“Perlu diketahui, masa-masa 10 tahun terakhir 
ini kondisi alam kita khususnya hutan di Desa 
Kale Ko’mara ini memperihatinkan. Menurut KPH 
(Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kelara, hutannya 
paling kecil, tapi paling banyak masalahnya. Sehingga, 
dengan adanya bantuan bibit batang keras masuk ke 
kami, akan sangat membantu kondisi hutan di desa 
Kali Ko’mara” ucap Sangaji.

Penanaman 1000 pohon merupkan salah satu 
komitmen perusahaan menerapkan Lean and Green 
Construction dilapangan, salah satunya Rehabilitasi 
Lahan melalui penanaman kembali atas pembebasan 
lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan 
ini juga selaras dengan pencapaian atas Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 15 tentang 
Ekosistem Darat.
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Nindya Karya Bersama DMC IKATEK-
UNHAS Salurkan Bantuan 1 Ton Beras 
untuk Korban Gempa Cianjur

PT Nindya Karya bersama DMC IKATEK-
UNHAS menyalurkan kembali bantuan untuk 
korban gempa Cianjur berupa satu ton beras. 

Bantuan beras ini untuk menyuplai empat dapur 
umum di tiga kecamatan terdampak, yakni di Desa 
Rancagoong Kecamatan Cilaku, Kampung Cisarua 
Kulon Kecamatan Rancagoong, Desa Sarampan 
Kecamatan Cugenang dan Desa Cirumput 
Kecamatan Cugenang.

Ketua RT 02 Cirumput Supriatna mengatakan, 
warga terdampak bencana gempa sangat berterima 
kasih atas bantuan yang diberikan oleh PT Nindya 
Karya dan Tim DMC IKATEK-UNHAS. Bantuan yang 
diberikan dengan menyuplai bahan makanan untuk 
dapur umum, sehingga bisa membantu menyuplai 
makanan untuk sebanyak para korban yang ada di 
lokasi pengungsian.

Sementara itu, Koordinator Tim Gabungan PT Nindya 
Karya dan DMC IKATEK-UNHAS Muh. Syukri Turusi 
menegaskan akan terus mendampingi para korban 
gempa Cianjur hingga Fase Tanggap Darurat selesai. 

Dengan penyaluran bantuan ini, merupakan bentuk 
kepedulian Nindya Karya terhadap masyarakat. 
Nindya Karya akan selalu siap dalam berbagai 
kegiatan kemanusiaan dan kepedulian terhadap 
lingkungan.

Dukung Pengembangan UMKM, Nindya 
Karya Bangun Gazebo di Mangrove 
Center Balikpapan

PT Nindya Karya melalui Nindya Peduli melakukan 
serah terima pekerjaan pembangunan Gazebo 
pada Senin 28 November 2022 yang berlokasi 

di Mangrove Center Balikpapan. Serah terima ini 
dilakukan oleh perwakilan PT Nindya Karya dengan 
pengurus Mangrove Center Balikpapan.

Gazebo ini akan digunakan sebagai tempat Usaha 
Batik Khas Kalimantan dan akan digunakan oleh Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat untuk 
pameran. Diharapkan dengan adanya Gazebo ini 
dapat meningkatkan produktifitas serta meningkatkan 
penjualan UMKM tersebut, sehingga profit yang 
dihasilkan juga meningkat. Hal ini sebagai bentuk 
upaya mengembangkan UMKM dengan menyediakan 
fasilitas pengembangan UMKM, salah satunya berupa 
pembangunan Gazebo.

Mangrove Center Graha Indah Balikpapan merupakan 
salah satu obyek wisata yang sangat strategis bagi 
wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara. 
Mangrove Center Balikpapan merupakan wilayah 
konservasi pohon bakau dan satwa endemik 
Kalimantan. Dengan adanya Gazebo dan kegiatan 
pameran UMKM di area Gazebo ini, diharapkan dapat 
meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung 
ke Mangrove Center Balikpapan dan juga dapat 
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 
khususnya Batik Khas Kalimantan.

Program Pembangunan Gazebo Mangrove Center 
Graha Indah Balikpapan merupakan bagian dari 
kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) perusahaan. Kegiatan ini juga selaras dengan 
program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/ Sustainablity Development Goals (SDG’s) Pilar 
Pembangunan Ekonomi Nomor 9 yaitu Industri, Inovasi 
dan Infrastruktur.
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CIANJUR – Direktur Utama Nindya Karya Haedar 
A. Karim didampingi Direktur Produksi dan 
HSE Nindya Karya Firmansyah turun langsung 

menyerahkan bantuan ke lokasi bencana gempa 
bumi yang berlokasi di Kampung Cisarua Kulon, 
Kelurahan Rancagoong, Kecamatan Celaku Cisarua, 
Cianjur, Jawa Barat (24/11) 

Penyaluran bantuan berupa tikar, terpal, popok, 
selimut, baju, paket Hygien Kit serta sembako tersebut, 
dilakukan secara bergotong royong bersama Holding 
Danareksa serta DMC IKATEK UNHAS bersama warga 
sekitar.

Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim 
menyampaikan, Kehadiran top manajemen Nindya 
dilokasi tersebut, merupakan kepedulian perusahaan 
terhadap kondisi terkini akibat musibah yang terjadi 
di Cianjur dan sekitarnya pada Senin (21/11) silam.

“kehadiran kami disini merupakan bentuk kepedulian 
kami sebagai BUMN kepada para korban bencana 
gempa bumi yang terjadi senin yang lalu” ungkap 
Haedar.

Haedar juga mengungkapkan, turut berduka cita 
kepada warga yang terdampak musibah serta 
berharap semoga seluruh korban diberikan kekuatan 
dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.

PT Nindya Karya melalui program TJSL (Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan) memberikan 
bantuan ke Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat 

cabang Tangerang Selatan (21/11) dan ke Yayasan 

Madinatul Quran Indonesia di Bandung (23/11). 
Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat merupakan 
lembaga yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, 
kemanusiaan dan keagamaan yang peduli dengan 
generasi muda khususnya anak-anak yatim dan 
dhuafa.

Sementara itu, Yayasan Madinatul Quran Indonesia 
adalah sebuah lembaga pendidikan yang mencetak 
generasi yang berkarakter dan peduli terhadap 
Ummat. Selain itu juga ada program Tahsin dan 
Tahfidz, Mulazamah kitab, dan bahasa Arab.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh tim TJSL 

PT Nindya Karya ini adalah berupa bantuan biaya 
pendidikan yang nantinya bisa digunakan untuk 
keperluan penunjang anak-anak dibawah binaan 
Yayasan tersebut.

Vice President Sekretariat & Humas PT Nindya Karya 
Maududy Ary, menyampaikan bahwa, penyerahan 
bantuan ini merupakan bentuk kepedulian serta 
kontribusi Nindya Karya terhadap bidang sosial dan 
pendidikan. 

Bantuan ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals 
(SDG’s) Pilar Sosial Nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan.

Gotong Royong Bantu Korban Gempa 
Cianjur, Dirut Nindya Karya Turun 
Langsung Ke Lokasi Gempa
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Nindya Karya Berikan Bantuan ke 
Lembaga Pendidikan
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Nindya Karya Bersinergi dengan 22 BUMN Wujudkan Pengolahan  

Nindya Karya bersinergi dengan 22 BUMN 
dalam program kolaborasi pengolahan sampah 
terintegrasi di salah satu Destinasi Pariwisata 

Super Prioritas (DPSP) yaitu di Likupang, Sulawesi Utara 
(8/12). Program ini diawali dengan peletakan batu 
pertama pembangunan Rumah Bakti BUMN, gerakan 
bersih-bersih pantai bersama pelajar, serta penyerahan 
simbolis bantuan renovasi PAUD sekitar Likupang. 

Bantuan yang diberikan dalam program ini adalah 
fasilitas pengangkut sampah dua truk motor, tempat 
sampah sebanyak 50 buah, pembangunan Rumah 
Bakti BUMN, Renovasi PAUD sekitar Likupang serta 
pelatihan guru PAUD.

Program kolaborasi ini, tidak hanya menyediakan 
fasilitas-fasilitas pengolahan sampah terintegrasi, 
tetapi juga ada program pendampingan dan pelatihan 
mengenai pengelolaan sampah, ekonomi kreatif, 
lembaga keuangan mikro, kewirausahaan dan tata 
kelola organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 
masyarakat yang bersih, sehat dan peduli terhadap 
lingkungan, sehingga para wisatawan yang datang 
dapat menikmati kawasan ini dengan nyaman.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Minahasa 
Utara Ir. Novly Geret Wowiling, M.Si, mengatakan, 
pihaknya fokus terhadap pengembangan pariwisata 
khususnya Likupang. Ia sangat mengapresiasi program 
kolaborasi yang diberikan oleh Kementerian BUMN 
dan juga Perusahaan BUMN.

"Dalam program pengelolaan sampah ini mengandung 
inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan, 
sehingga dampaknya juga dapat dirasakan secara 
berkesinambungan," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Madya Penata 
Usaha BUMN Kementerian BUMN Teddy Arifin 
Poernama, mengatakan dalam rangka mendukung 
pengembangan DPSP, perlu melibatkan masyarakat 
dan pemerintah setempat dalam menjalankan 
program ini dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainability Development Goals 
(SDG's) Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, 
dan Pilar Hukum & Tata Kelola.
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Bersama Anggota Holding Danareksa, Nindya Karya Kembali Serahkan Bantuan Ke 
Cianjur

Cianjur – (10/12) Nindya Karya kembali melakukan 
penyerahan bantuan kepada korban bencana 
gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Penyerahan 

bantuan tersebut, dilakukan bersama beberapa 
perusahaan yang tergabung dalam anggota Holding 
Danareksa.

Bertempat Vice President TJSL Nindya M. Maududy 
Ary menyampaikan, bantuan tersebut merupakan 
lanjutan dari penyaluran yang sebelumnya juga telah 
diserahkan Nindya Karya dalam membantu pemulihan 
korban yang terdampak bencana gempa bumi Cianjur 
yang terjadi pada (21/11) lalu.

Maududy juga meneruskan bahwa bantuan yang 
disalurkan tersebut berupa sembako, air mineral, 
diapers dan kebutuhan bayi, susu formula serta alas 
tidur yang seluruhnya disalurkan melalui posko Induk 
BUMN di Kantor Perhutani Jl. Dr. Muwardi No.120 
B, serta posko Nindya Peduli DMC IKATEK UNHAS Jl. 
Rancagoong, Rancagoong, Kec. Cilaku, Kabupaten 
Cianjur.

Selain melakukan penyaluran bantuan, dalam kegiatan 
tersebut, anggota tim Holding Danareksa melalui PT 
Balai Pusataka berkesempatan melakukan trauma 
healing serta membantu dalam kegiatan belajar 
mengajar kepada anak-anak yang menjadi korban.

Adapun anggota Holding Danareksa yang terlibat 
dalam penyerahan bantuan tersebut diantaranya, PT 
Danareksa (Persero), Nindya Karya Danareksa Invesment 
Management, Danareksa Finance, Danareksa Capital, 

NI
ND

YA
 P

ED
UL

I

PPA, SIER, Balai Pustaka, JIEP, KIW, KIM, KBN, KBI, Jalin, 
KIMA, Amarta Karya, Yodya Karya, Virama Karya, 
Indra Karya, Bina Karya, Perum Jasa Tirta 1, Perum Jasa 
Tirta 2, PANN, Kawasan Industri Terpadu Batang, BRI 
Danareksa, ISN, BBI, Istaka Karya dan PNRI.

Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk 
kontribusi dan tanggung jawab sosial Nindya Karya 
terhadap masyarakat yang terdampak musibah di 
tanah air. Dimana, Nindya Karya akan selalu siap 
dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan kepedulian 
Lingkungan sejalan dengan program Sustainability 
Development Goals (SDG's) Pilar Lingkungan Nomor 
11, yaitu Penanganan Perubahan Iklim dan Bencana 
Alam.
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Nindya Karya Bersama BUMN Holding Danareksa Bangun Musholla Darurat Bantu 
Korban Gempa Cianjur

PT Nindya Karya bersama BUMN Holding 
Danareksa serta DMC IKATEK UNHAS masih terus 
memberikan support untuk warga korban gempa 

Cianjur. Saat ini, sudah menyelesaikan pembangunan 
musholla darurat At Taubah. Musholla yang berada 
di Kampung Kadudampit ini, dibangun guna 
mempermudah aktivitas ibadah sholat berjamaah dan 
kegiatan mengaji untuk warga sekitar.

Penyaluran bantuan lainnya seperti air mineral, susu, 
terpal, beras dan penyediaan dispenser juga masih 
disalurkan untuk korban gempa. Selain itu, kegiatan 
trauma healing yang ditujukan untuk membantu 
kegiatan belajar anak-anak juga masih terus dilakukan.

Saat ini juga dalam proses pembangunan satu 
unit toilet dan kamar mandi untuk warga. Dengan 
adanya pembangunan ini, diharapkan warga dapat 
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pasca 
gempa. Sehingga, para warga dapat mencegah dari 
penyakit yang sering timbul pasca gempa. 

Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk 
kontribusi dan tanggung jawab sosial Nindya Karya 

terhadap masyarakat yang terdampak musibah di 
tanah air. Dimana, Nindya Karya akan selalu siap 
dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan kepedulian 
Lingkungan sejalan dengan program Sustainability 
Development Goals (SDG's) Pilar Lingkungan Nomor 
11, yaitu Penanganan Perubahan Iklim dan Bencana 
Alam.
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Peduli Ekosistem Suaka Margasatwa, Nindya Karya Tanam Bibit Pohon Mangrove di 
Jakarta

Jakarta Utara – Sebagai upaya kepedulian 
perusahaan terhadap ekosistem yang 
berlangsung di Suaka Margasatwa (SM) Muara 

Angke, Nindya Karya bersama tim Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Karya serta 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta 
dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) 
menggelar acara penanaman mangrove dan Ngobrol 
Santai Konservasi (Ngonser) di SM Muara Angke 
dengan tema “Sinergi untuk Mangrove Lestari”, 
pada Kamis (15/12).

Delapan BUMN yang tergabung di dalam TJSL BUMN 
Karya ini, yakni PT Nindya Karya, PT Hutama Karya 
(Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), Perum 
Pembangunan Perumahan Nasional, dan PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk,.

Vice President TJSL Nindya Karya M. Maududy Ary 
menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan 
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bentuk kepedulian perusahaan terhadap ekosistem 
mangrove di sekitar ibu kota serta demi menjaga 
keragaman hayati di daerah tersebut.

“sebagai BUMN tentu Nindya Karya sangat 
memperdulikan kondisi yang terjadi disekitar 
terutama yang berada di Suaka Margasatwa (SM) 
Muara Angke ini. Apalagi ini di dekat Ibu Kota 
dan dekat dengan kantor pusat Nindya Karya” 
ungkapnya.

Maududy juga berharap semoga Inisiasi ini 
diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian 
dan mendorong para pihak khususnya BUMN untuk 
terus bersama-sama melakukan pemulihan dan 
perbaikan lingkungan. Dimana, Nindya Karya akan 
selalu siap dalam berbagai kegiatan kemanusiaan 
dan kepedulian Lingkungan sejalan dengan program 
Sustainability Development Goals (SDG's) Pilar 
Lingkungan Nomor 14, yaitu Penanganan Ekosistem 
Kelautan.
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Layaknya peran kapten pada umumnya, Kapten Millenial memiliki peran yang penting di PT 
Nindya Karya, yaitu sebagai sentralisasi informasi dan juga sebagai koordinator pergerakan 
bagi para millenial di PT Nindya Karya. Kapten Millenial juga berfungsi sebagai penggerak, 

penampung aspirasi, dan juga sebagai penghubung dengan para pengambil keputusan dan 
banyak pihak lainnya di berbagai kegiatan yang ada, yang nantinya dapat memberikan manfaat 
bagi karyawan maupun perusahaan.

Rizky Aidzin Fitri merupakan salah satu karyawan PT Nindya Karya yang saat ini menjabat sebagai 
kapten Millenial Nindya. Proses yang dilewati untuk terpilih sebagai kapten pun memiliki banyak 
rintangan, mulai dari seleksi, pengumpulan berkas, votting, dan juga melakukan presentasi. 

Baginya, menjadi Kapten Millenial merupakan peran yang sangat menyenangkan, 
karena millenial sendiri merupakan wadah untuk menuangkan dan mewujudkan 
ide-ide yang ada, Rizky juga memiliki pribadi yang gemar berinteraksi dengan 
orang baru, sehingga sering mendapatkan insight-insight baru.

Rizky sudah berkarir di Nindya Karya sejak tahun 2016 hingga saat ini. Nindya 
Karya bahkan menjadi perusahaan pertama tempat Ia bekerja setelah lulus dari 
bangku kuliah. Hebatnya, Rizky sudah mulai bergabung bahkan sebelum Ia 
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melewati tahap wisuda. Sejak bergabung di Nindya 
Karya, Rizky telah bekerja di berbagai proyek 
Nindya, seperti proyek gabungan Universitas 
Brawijaya, proyek double track kereta Kroya-
Kutoarjo Banyumas, proyek Irigasi Rentang, 
kemudian pindah ke kantor pusat menjadi staf 
SCM Assurance, hingga saat ini menjadi staf TJSL 
di Sekretariat Perusahaan.

Wanita kelahiran Malang ini juga menjelaskan 
bahwa banyak hal-hal menarik ketika menjadi 
Kapten Millenial Nindya. Terlibat dalam berbagai 
rangkaian acara, seperti kegiatan dari kementerian 
maupun dari BUMN lain merupakan hal yang sangat 
menarik baginya. Dan hal yang paling menarik 
ialah ketika ia bisa bertukar ide, pandangan, dan 
juga pendapat dari teman-teman millenial lainnya 
untuk mewujudkan sesuatu. Karena baginya, 

INSAN NINDYA
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semakin sering berdiskusi, semakin banyak Ia bisa 
mendapatkan insight baru. 

Kegiatan yang dilakukan dari tim Millenial Nindya 
sendiri terbilang banyak dan menyenangkan. 
Kegiatan rutin dari Milenial Nindya sendiri 
merupakan olahraga bersama. Beberapa kali, 
Millenial Nindya juga membuat webinar, yang 
ditujukan untuk memberikan insight positif bagi 
Insan Nindya. Millenial Nindya juga menjalin 
komunikasi dengan millenial dari BUMN lain guna 

IN
SA

N 
NI

ND
YA

mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama 
membuat berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh 
BUMN lainnya.

Ia juga berpesan bahwa Millenial merupakan wujud 
suatu pemikiran yang biasanya disebut Out of the 
box. Dimana bebas memberikan gagasan yang 
bertanggung jawab dan juga bebas berekspresi. Dari 
hal ini, para millenial pun bisa berkembang lebih 
baik lagi.
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Konstruksi berkelanjutan mengacu pada 
desain, konstruksi, dan pemeliharaan 
bangunan dan infrastruktur dengan cara 

meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan 
dan melestarikan sumber daya alam. Metode 
konstruksi tradisional, di sisi lain, sering kali 
bergantung pada bahan dan teknik yang dapat 
menimbulkan konsekuensi lingkungan yang 
negatif.

Salah satu cara di mana konstruksi berkelanjutan 
berbeda dari konstruksi tradisional adalah bahan 
yang digunakan. Konstruksi berkelanjutan 
sering menggunakan bahan yang bersumber 
secara lokal, didaur ulang, atau terbarukan, 
seperti bambu, jerami, dan baja daur ulang. 
Bahan-bahan ini memiliki jejak karbon yang 
lebih rendah daripada bahan seperti beton dan 
baja, yang sering digunakan dalam konstruksi 
tradisional dan membutuhkan banyak energi 
untuk diproduksi.

Perbedaan lainnya adalah desain bangunannya. 
Konstruksi berkelanjutan sering menekankan 
efisiensi energi, dengan fitur seperti insulasi, 
panel surya, dan sistem pemanas dan pendingin 
yang efisien. Elemen desain ini membantu 
mengurangi konsumsi energi gedung, yang 
dapat berdampak positif terhadap lingkungan 

Konstruksi Berkelanjutan vs 
Tradisional Konstruksi
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dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. 
Metode konstruksi tradisional mungkin tidak 
memprioritaskan efisiensi energi, sehingga 
konsumsi energi lebih tinggi dan emisi gas rumah 
kaca lebih banyak.

Konstruksi berkelanjutan juga sering memasukkan 
ruang hijau dan fitur lain yang dapat membantu 
mengurangi dampak lingkungan binaan terhadap 
lingkungan alam. Ini dapat mencakup atap hijau, 
sistem pengumpulan air hujan, dan landscape 
yang dirancang untuk mendukung ekosistem 

lokal. Metode konstruksi tradisional mungkin tidak 
memprioritaskan unsur-unsur ini, yang mengarah ke 
lingkungan binaan yang lebih terfragmentasi dan 
kurang beragam secara ekologis.

Secara keseluruhan, konstruksi berkelanjutan 
memiliki sejumlah manfaat bagi lingkungan 
dibandingkan dengan metode konstruksi tradisional. 
Ini dapat membantu mengurangi emisi gas 
rumah kaca, melestarikan sumber daya alam, dan 
menciptakan lingkungan binaan yang lebih ramah 
lingkungan.

Proyek konstruksi dapat memberikan dampak 
yang signifikan terhadap lingkungan, baik selama 
proses konstruksi maupun setelah bangunan atau 
infrastruktur tersebut selesai dibangun. Salah satu 
cara utama konstruksi memengaruhi lingkungan 
adalah melalui jejak karbonnya, yang merupakan 
jumlah total gas rumah kaca yang ditransmisikan 
selama konstruksi dan pengoperasian bangunan 
atau infrastruktur.

Salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca 
dalam industri konstruksi adalah produksi dan 
pengangkutan bahan bangunan. Banyak bahan 
yang digunakan dalam konstruksi, seperti beton 
dan baja, memerlukan sejumlah besar energi untuk 
diproduksi, yang menyebabkan tingkat emisi gas 
rumah kaca yang tinggi. Pengangkutan bahan-
bahan ini juga menghasilkan emisi, karena sering 
dikirim dalam jarak jauh.

Konstruksi juga dapat berdampak pada 
keanekaragaman hayati, yang mengacu pada 
keragaman kehidupan tanaman dan hewan di 
suatu area. Proyek konstruksi seringkali melibatkan 
penghilangan habitat alami, seperti hutan atau 
lahan basah, yang dapat mengganggu ekosistem 
lokal dan menyebabkan hilangnya spesies yang 
bergantung pada habitat tersebut. Selain itu, 
kebisingan, polusi, dan gangguan lain yang 
disebabkan oleh konstruksi juga dapat berdampak 
negatif terhadap satwa liar setempat.

Untuk meminimalkan dampak lingkungan dari 
konstruksi, penting untuk mempertimbangkan 
bahan yang digunakan, desain bangunan atau 

Dampak konstruksi terhadap lingkungan 
dan keanekaragaman hayati

infrastruktur, dan potensi dampak terhadap 
keanekaragaman hayati. Praktik konstruksi 
berkelanjutan, seperti penggunaan bahan yang 
bersumber dan didaur ulang secara lokal serta 
penggabungan ruang hijau, dapat membantu 
mengurangi jejak lingkungan dari proyek konstruksi 
dan melindungi keanekaragaman hayati.

SHARING KNOW
LEDGE
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Nindya Sustainable construction

Pada tahun 2021 Nindya sudah mencanangkan 
implementasi Green and Lean, dimana diharapkan 
proyek – proyek NINDYA dapat lebih ramah 
lingkungan, penghematan energi dan sumber 
daya alam, dan lebih ramping dengan proses yang 
lebih efektif dan efisien. Juga pada tahun 2021 
juga Kementrian PUPR mengeluarkan Peraturan 
Menteri PUPR no 21 tahun 2021 tentang konstruksi 
berkelanjutan. Adapun definisi konstruksi 
berkelanjutan menurut  Permen PUPR no. 21 tahun 
2021 adalah : Konstruksi Berkelanjutan adalah 
sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian 
kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu 
fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa 
yang akan datang 

Menurut definisi tersebut proses konstruksi yang 
kita lakukan tidak hanya harus berdampak pada sisi 
ekonomi tapi juga harus memenuhi tujuan sosial 
dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun yang 
akan datang.  Sosial terkait dengan komunitas, 
masyarakat, karyawan, dll. Lingkungan terkait 
dengan jejak lingkungan seperti emisi karbon, 
keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, 
limbah, dll

Kemudian apa yang harus kita lakukan ?

1. Identifikasi pemenuhan atas Permen PUPR no 
9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Konstruksi Berkelanjutan, juga roadmap SDGs 
2030 oleh Bappenas

2. Identifikasi stekholders dan isu materialitasnya

3. Setelah mengetahui hal yang paling material 
dari NINDYA dan stakeholders, kita lakukan 
pemetaan antara stakeholders dengan materiality 
matriks untuk mendapatkan

4. Setelah mengetahui isu – isu terkait lingkungan, 
social dan ekonomi, kita lakukan potensial 
program pemenuhan dan peluang dari ESG

5. Membuat roadmap dan implementasi dari 
rencana program dan peluang ESG

6. Pengukuran dan continuous improvement

"Tidak ada plan b, planet bumi hanya ada satu. Saat 
ini perubahan iklim sudah terasa, seluruh industri, 
pelaku bisnis dan individu harus mulai bergerak. Kita 
mengambil manfaat dari bumi kita, pula harus 
mengembalikan ke bumi. Industri konstruksi masih 
sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan untuk 
menggerakkan roda perekonomian, namun pola 
konstruksi tradisional sudah tidak relevan dengan 
kondisi saat ini, sudah saatnya kita hijrah ke 
konstruksi berkelanjutan.

Oleh Andri Rohim

Departemen Riset & 
Teknologi Informasi

"
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Nindya Raih Dua Penghargaan dalam Transformasi Digital

Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi eksternal 
atas upaya transformasi digital kesisteman yang 
dilakuakan PT Nindya Karya di tengah tantangan 

dunia usaha dan upaya peningkatan daya saing, 
Perusahaan berhasil meraih dua penghargaan dalam 
ajang Indonesia Digital Innovation & Achievement 
Award 2022 (IDIA Award 2022) yang diselenggarakan 
pada Rabu (19/10).  

Dua penghargaan yang berhasil diperoleh yaitu Best 
Digital Leadership in Construction Services sebagai 
bentuk apresiasi atas komitmen Nindya dalam 
pelaksanaan transformasi digital kesisteman di sektor 
bisnis industri jasa konstruksi serta Best IT Development 
Senior Leader of The Year 2022 yang diberikan secara 
personal kepada Senior Vice President Departemen 
Riset dan Teknolgi Informasi Nindya, Andri Rohim atas 
kontribusi profesionalnya.

Penghargaan yang diselenggarakan atas kolaborasi 
Business Asia, Business Update serta didukung oleh 

Penghargaan ini tentunya menjadi capaian Nindya untuk terus 
memaksimalkan transformasi digital kesisteman bagi kelangsungan bisnis 

Perusahaan.

Kementerian Kominfo, Pusyantek BRIN serta beberapa 
asosiasi di bidang teknologi informasi lainnya tersebut 
sebelumnya telah melakukan penjurian terhadap 
pelaksanaan transformasi digital kesisteman yang 
dilakukan Nindya dalam menghadapi tantangan bisnis 
serta upaya peningkatan daya saing. 

Seperti yang diketahui entitas bisnis saat ini tengah 
dihadapkan pada beberapa situasi penting seperti 
revolusi industri 4.0, perkembangan Internet of Things 
(IoT) yang masif, era VUCA hingga Pandemi COVID-19 
yang mengharuskan para pelaku bisnis untuk 
bertransformasi dan berinovasi menyintasi situasi dan 
tantangan yang dihadapi.

Penghargaan ini tentunya menjadi capaian Nindya 
untuk terus memaksimalkan transformasi digital 
kesisteman bagi kelangsungan bisnis Perusahaan 
serta membangun budaya inovasi yang kuat dalam 
menciptakan daya saing yang tinggi sebagai salah satu 
bentuk pengamalan nilai AKHLAK.

" "
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Nindya Peroleh Penghargaan atas Program Pemberdayaan 
Insan Berkemampuan Khusus

Jakarta – PT Nindya Karya memperoleh penghargaan 
Perusahaan Pemberdaya IBK (Insan Berkemampuan 
Khusus) dalam IBK’s Day yang diselenggarakan 

oleh CAGAR Foundation bertempat di Auditorium Dr. 
Djajusman, London School of Public Relation (LSPR) 
pada Kamis (6/10). IBK’s Day merupakan gerakan 
membangun kepedulian dan perhatian kepada IBK 
berupa proyek sosialisasi, edukasi masyarakat dan 
advokasi serta mensosialisasikan penggunaan istilah 
Berkemampuan Khusus (Special Ability) dari istilah 
Berkebutuhan Khusus (Special Needs). 

Pada penghargaan tersebut Nindya menjadi salah 
satu BUMN penerima penghargaan Perusahaan 
Pemberdaya IBK. Hadir menerima penghargaan, Vice 
President Sekretariat & Humas yang membawahi 
Bidang TJSL M. Maududy Ary serta turut dihadiri oleh 
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dr. Dante Rigmalia, 
M.Pd.

Nindya senantiasa memberikan perhatian khusus 
kepada IBK melalui program-program Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungannya (TJSL) khususnya pada pilar 

sosial. Baru-baru ini TJSL Nindya menyelenggarakan 
pelatihan Barista kepada para Insan Berkemampuan 
Khusus dalam meningkatkan kemampuannya untuk 
semakin berdaya di tengah masyarakat serta program 
pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

“Saya mewakili Manajemen PT Nindya Karya 
mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas 
apresiasi yang diberkan kepada Perusahaan. Apresiasi 
ini tentunya diraih juga berkat dukungan segenap 
pihak untuk mendorong pelaksanaan Program 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang 
terukur di PT Nindya Karya yang bermanfaat salah 
satunya melalui program pemberdayaan terhadap 
Insan Berkemampuan Khusus.” terang Maududy 
dalam pidato singkatnya.

Sebagai entitas usaha, Nindya melalui TJSL 
berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang 
berkesinambungan dengan turut serta berkontribusi 
bagi pembangunan dan pemberdayaan lingkungan 
maupun sosial di sekitarnya dalam mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan.

Apresiasi ini tentunya diraih juga berkat dukungan segenap pihak untuk mendorong pelaksanaan 
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terukur di PT Nindya Karya yang 

bermanfaat salah satunya melalui program pemberdayaan terhadap Insan Berkemampuan Khusus.

-M. Maududy Ary, Vice President Sekretariat & Humas-

"
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Proyek Nindya Karya, Bendungan Temef Raih Penghargaan 
SMKK Kementerian PUPR

PT Nindya Karya kembali mendapatkan 
penghargaan, yakni Penghargaan Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

yang diraih oleh Tim Proyek Pembangunan Bendungan 
Temef Paket 3 (19/12). Penghargaan ini diselengarakan 
oleh Kementerian PUPR dalam rangka Hari Bakti 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke-77. 

Acara yang dilaksanakan di Palma Room, Courtyard 
by Marriott Bali Nusa Dua Resort ini, terbagi dalam 
beberapa kategori peraih penghargaan, dan Nindya 
Karya berhasil mendapatkan penghargaan dalam 
kategori Sumber Daya Air dengan peringkat pertama 
dan memiliki total nilai 370.

Penerimaan penghargaan ini diterima oleh Direktur 
Produksi & HSE PT Nindya Karya yang diwakilkan oleh 
Senior Vice President Pemasaran Imam Sugiatno. Hadir 

Penghargaan ini tentunya menjadi capaian Nindya untuk terus 
mempertahankan dan memaksimalkan penerapan SMKK dalam segala bentuk 

pengerjaan konstruksi di proyek Nindya.

juga mendampingi, Komisaris PT Nindya Karya Andar 
Perdana Widiastono, Senior Vice President QHSE 
Dedikasi Firansyah dan Project Manager Bendungan 
Temef Paket 3 Alfriady Zuliansyah.

Sebagai informasi, SMKK adalah bagian dari sistem 
manajemen dalam pelaksanaakn pekerjaan konstruksi 
untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. 
Tidak hanya untuk keselamatan pekerja dalam sebuah 
proyek, tetapi juga untuk keselamatan di sekitar 
proyek.

Penghargaan ini tentunya menjadi capaian Nindya 
untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan 
penerapan SMKK dalam segala bentuk pengerjaan 
konstruksi di proyek Nindya. Hal ini juga merupakan 
salah satu bentuk pengamalan nilai AKHLAK yaitu 
Kompeten.

" "
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INFO KONSTRUKSI

Industri konstruksi terus berkembang pesat 
secara global dan diperkiran akan menghasilkan 
pendapatan sebesar 10,5 triliun Dolar AS atau 

setara Rp 151.334 triliun pada tahun 2023. 
Dengan adanya kebutuhan infrastruktur yang kian 
meningkat setiap tahun, diperlukan perusahaan 
kontraktor terbaik untuk mengerjakannya. Situs 
konstruksi, Construction Placements telah merilis 
daftar perusahaan konstruksi terbaik di dunia tahun 
2022. Posisi lima besar, diborong seluruhnya oleh 
perusahaan-perusahaan konstruksi asal Eropa, di 
mana perusahaan asal Perancis, VINCI yang ada di 
urutan teratas.

Sementara itu, perusahaan konstruksi Amerika 
Serikat Kiewit Corporation berada di peringkat 

ke-delapan, tepat di bawah perusahaan Perancis 
lainnya, Bouygues Construction. China, yang 
merupakan raksasa konstruksi di wilayah Asia hanya 
mampu masuk di peringkat 20 besar, tepatnya di 
posisi ke-11 dan 12. Pada posisi ke-11, ada China 
State Construction Engineering Corporation Ltd 
(China Construction), yang berdiri sejak tahun 
2007. Sedangkan di posisi ke-12 diduduki oleh 
China Railway Group Limited (CREC). Perusahaan 
Asia lainnya yang masuk dalam peringkat 20 besar 
adalah perusahaan konstruksi yang berbasis di 
India, Larsen & Toubro Limited (L&T Construction). 
Berikut 10 perusahaan konstruksi terbaik di dunia 
versi situs konstruksi, Construction Placements.
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Lebih dari 80% kebocoran data melibatkan komponen 
manusia, hal ini mencakup social engineering. Kesalahan 
manusia (human error) serta user dan password yang 
tercuri karena keteledoran manusia. (Sumber : 2022 Data 

Breach Investigations Report)

Berdasarkan data dari InfoCyte, Malware dan 
Phishing adalah serangan paling umum. Fakta ini juga 
menyokong fakta bahwa manusia adalah komponen 
paling lemah dalam implementasi pengamanan 
siber. Hal ini disebabkan oleh Malware dan Phishing 
mayoritasnya mencoba menyerang psikologi manusia 
untuk mendapatkan keuntungan. Dengan data ini kita 
akan membahas Malware dan Phishing secara lebih 
dalam untuk memahami ciri-khasnya. 

TOP 10 CYBER ATTACK:

1. Malware  

2. Phishing   

3. Man-in-the-Middle

    (MitM) Attacks  

4. Denial-of-Service (DOS)

    Attack   

5. SQL Injections

6. Zero-day Exploit 

7. Password Attack

8. Cross-site Scripting

9. Rootkits

10. Internet of Things (IoT)

      Attacks

Tujuan dari Cyber Security atau Information Security 
adalah melindungi segitiga CIA. 

C – Confidentiality, Kerahasiaan sebuah data atau 
informasi 

I – Integrity, Integritas dari sebuah data atau informasi 

A – Availability, Ketersediaan data atau informasi 

Apakah kamu tau? Apa saja hal yang bisa merusak 
komponen segitiga CIA? 

Apa yang harus kita lindungi? 
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Malware adalah program atau software jahat yang dibuat untuk menginfeksi sebuah komputer. Motif pembuatan 
dan distribusinya berbeda-beda. Cybercriminal menggunakan malware untuk mendapatkan keuntungan, mencuri 
informasi penting perusahaan atau melakukan sabotase terhadap bisnis.

Tipe-tipe Malware 

Distribusi Malware 

1. Ransomware – bekerja dengan mengenkripsi data
    korban untuk dimintakan tebusan
2. Spyware – bekerja dengan memata-matai korban dan
    mencuri data 
3. Adware – bekerja dengan melakukan spam iklan
    kepada korban 
4. Worms – bekerja dengan menggandakan dirinya
    didalam jaringan 
5. Trojans – bekerja dengan terlihat seperti dokumen
    atau aplikasi asli untuk menipu korban 
6. Botnets – bekerja dengan memberikan akses penuh
    komputer korban kepada hacker 

1. Social Engineering (Phishing, Malicious USB atau
    Kabel palsu, Software Bajakan) 
2. Eksploitasi kerentanan sistem

TEKNOLOGI
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Phishing adalah tipe social engineering dimana seorang hacker akan mengirimkan sebuah pesan palsu dengan 
tujuan menipu korban. Hal ini bertujuan agar korban memberikan informasi rahasia atau mendownload dan 
menjalankan sebuah malware seperti ransomware.

Tipe-tipe Phishing

1. Smishing – Phishing yang distribusinya lewat
    SMS atau WhatsApp 

Berdasarkan metode distribusinya: 

2. Vishing  – Phishing yang distribusinya menggunakan
    suara (voice call, voice notes) 

3. Email Phishing – Phishing yang distribusinya melalui
    email. 

4. Search Engine Phishing – Phishing yang distribusinya
    melalui search engine dengan menggunakan SEO
    dan iklan. 

Berdasarkan target: 
1. Spear-Phishing – Phishing yang menargetkan individu, organisasi atau grup tertentu. 
2. Whaling – Phishing yang menargetkan “target besar” seperti CEO, CFO, BOD, BOD-1, dll. 
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Tanda-tanda Phishing: 
• Ancaman atau dorongan memaksa 
• Permintaan diluar normal dan tidak wajar 
• Kesalahan penulisan dan tata bahasa 
• Domain dan alamat web yang tidak konsisten 
• Permintaan informasi sensitif berupa informasi
   personal, pembayaran dan identifikasi personal 

Apa yang harus dilakukan bila 
terinfeksi sebuah Malware? 

Bagaimana kita bisa melindungi 
diri sendiri dan orang lain? 

Dikantor atau perangkat kantor: 
1. Putuskan koneksi ke jaringan dengan mencabut kabel
    atau memutus koneksi Wi-Fi
2. Hubungi IT, melalui Halo IT atau melalui No WA IT
    Contact Center

1. Jangan membuka link dan attachment files yang
    dikirim oleh seseorang yang tidak kita kenal. 
2. Jangan gunakan USB flashdisk dan Kabel yang
    ditemukan dijalan. 
3. Selalu mengganti password secara berkala, dan tidak
    menggunakan password yang mudah ditebak
4. Jangan berbagai akun (sharing password) dengan
    orang lain
5. Menggunakan password yang berbeda untuk masing-
     masing email dan aplikasi. Jika salah satu akun diretas,
    akun yang lain tidak turut teratas
6. Aktifkan Multi-Factor Authentication. 
7. Jangan menyimpan password pada internet browser
    (chrome, firefox, ms edge, dll)
8. Teliti ketika membuka file attachment. Terutama
    dengan tipe ekstensi .SCR , .EXE , .gif, .png, .doc, .pdf
   dan Macro. 
9. Hindari Software bajakan karena melanggar hak
     cipta, melanggar compliance dan kemungkinan besar
    telah disisipi malware. 
10. Selalu update OS dan Aplikasi secara rutin. 
11. Gunakan antivirus terupdate, jadwalkan scanning
      antivirus secara rutin. 
12. Lakukan backup rutin agar data dan informasi
      terjaga. 
13. Gunakan koneksi internet dan protokol yang aman,
      jangan di Wi-Fi sembarangan
14. Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi
      untuk umum seperti di social media

Dirumah atau perangkat personal:  
- Putuskan koneksi ke jaringan dengan mencabut kabel
  atau memutus koneksi Wi-Fi 
- Buka Antivirus dan lakukan scanning penuh. Bila gagal,
  lakukan penginstallan ulang. 
- Gunakan backup data untuk mengembalikan data
  yang hilang. 
- Bila tiba-tiba ada tawaran melalui email, telepon dan
  media lain untuk membersihkan virus, segera hindari 
  karena kemungkinan besar datang dari penipu. 

Oleh Tim Infra & Security

Departemen Riset & 
Teknologi Informasi
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DAkhir-akhir ini metaverse menjadi topik 
perbincangan yang populer, metaverse 
hadir sebagai distopia untuk membawa 

manusia berkeliling dunia tanpa terikat waktu 
dan tempat. Kehadiran "metaverse" ini di dunia 
arsitektur seakan menjadi angin segar. Arsitektur di 
metaverse sebenarnya telah menjadi hal yang sangat 
menegangkan selama dekade terakhir. Perubahan 
teknik pembuatan gambar secara manual, seperti hal 
lain seperti penggunaan alat gambar, kini didominasi 
oleh gambar rencana tiga dimensi melalui perangkat 
lunak yang bahkan dapat terintegrasi dengan BIM 
(Building Information System) untuk menghasilkan 
informasi digital. Dalam hal digital, industri film adalah 
salah satu contoh terbaik dari konsep arsitektur 

di dunia meta. Kehadiran beberapa film ternama 
seperti The Matrix, Inception, Ready Player One dan 
Doctor Strange kuat dalam menggambarkan peran 
arsitektur dalam realita lain, bangunan seolah tidak 
memiliki bentuk yang tetap namun dapat berputar, 
meluas, mendistorsi. dll. Metaverse tampaknya 
menawarkan aliran baru dan dapat mengubah teori 
dan pandangan arsitektur yang ada. Konsep realitas 
ruang fisik terbatas bertabrakan dengan realitas 
ruang virtual tak terbatas. Ruang interaktif virtual 
tanpa batas yang menyatukan jutaan orang dari 
lokasi fisik mereka di dunia nyata. Apakah arsitektur 
berkembang menurut cerita fiksi? Sebelum 
kita menyelami, pertama-tama mari kita kenali 
metaverse.

Metaverse muncul sebagai pemicu munculnya 
inovasi di era digital, kini berbagai aspek kehidupan 
mulai terwakili sebagai makhluk virtual di dunia 
digital. Objek tidak lagi dapat disebut sebagai objek 
fisik, bahkan objek virtual imajiner pun kini dapat 
menjadi properti. Bagi yang belum familiar dengan 
metaverse, metaverse secara etimologis berasal dari 
kata “meta” yang berarti akhirat dan “ayat” yang 
berarti alam semesta, yang jika diartikan berada di 
luar alam semesta. Meskipun CEO Facebook Mark 
Zuckerberg kembali mempopulerkan istilah tersebut 
pada akhir tahun 2021 dengan konsep interaksi 
manusia di ruang virtual, namun istilah metaverse 
sendiri pertama kali muncul dalam novel fiksi ilmiah 
Snow Crash (1992) yang menggambarkan manusia 
dalam bentuk avatar. Interaksi dalam dunia tiga 
dimensi (3D). ). Dari sini kita dapat menyimpulkan 
bahwa ruang virtual adalah kunci dari interaksi alam 
semesta baru yang melampaui batas fisik. Dunia 
ini mungkin masih menjadi misteri karena konsep 
ini terus berkembang. Metaverse tidak bisa berdiri 

sendiri, banyak platform yang bisa membantu 
membangun distopia virtual ini. Jika ada yang ingin 
bertanya seberapa besarkah dunia maya ini? Bagi 
saya itu seperti berbicara tentang imajinasi tanpa 
batas.

Imajinasi merupakan penggerak utama dalam 
implementasi ide-ide arsitektural. Proses 
desain membutuhkan beberapa langkah untuk 
"membongkar" imajinasi menjadi sebuah bangunan 
yang kokoh. Lantas bagaimana jika dekonstruksi 
imajinasi ini tidak harus bertabrakan dengan logika 
fisik seperti konstruksi, iklim, konteks dan lainnya? 
Jelas, jutaan kemungkinan arsitektur sedang 
dikembangkan. Imajinasi tanpa batas tampaknya 
memiliki tempatnya sendiri sekarang. Bahkan 
teori Vitruvius bahwa arsitektur yang baik harus 
memenuhi tiga prinsip:

Firmitas (soliditas), utilitas (fungsi), dan venustas 
(keindahan) harus dihilangkan sebagai prinsip tetap 
yang tidak terlalu penting di dunia Metaverse. Banyak 
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teori dan pandangan arsitektur baru lahir ketika 
arsitek baru muncul di dunia metaverse. Di masa 
depan, ada kemungkinan orang akan menghabiskan 
lebih banyak waktu di dunia maya dari pada di dunia 
nyata. Selain itu, dunia maya akan dibangun semakin 
kompleks mengikuti perkembangan aktivitas 
manusia, selain rumah, bahkan akan ada ekosistem 
seperti kota maya dengan segala fasilitasnya seperti 
di dunia nyata. Pada akhirnya, Metaverse menjadi 
alat yang menawarkan banyak kesempatan bagi 
para arsitek dan perencana kota untuk berpartisipasi 
di dunia baru ini. Aktivitas desain ruang dalam 
metaverse tidak lagi merupakan ekspresi antara 
arsitek dan kliennya, tetapi hanya dapat dirancang 
sebagai refleksi antara arsitek dan kreasinya dalam 
bentuk virtual. Arsitek memiliki banyak peluang dan 
peluang untuk menjual karyanya. Selain berprofesi 
sebagai penjual jasa, arsitek juga bisa menjual 
karyanya layaknya seorang seniman menjual lukisan. 
Penghargaan Arsitektur tidak lagi terkait dengan 
karya bangunan, namun berbagai kreasi arsitektural 

seperti sketsa, grafiti, karya tiga dimensi, animasi 
arsitektural dan lain-lain akan memiliki pasarnya 
sendiri di masa mendatang. Ini adalah era baru 
arsitektur dengan potensi dan kemungkinan tak 
terbatas serta arsitektur yang belum dijelajahi yang 
berkembang pesat di Metaverse.

Jelas tidak adil jika hanya berbicara tentang 
kemungkinan arsitektur dan kemungkinan 
metaverse, akan ada banyak kesalahan yang 
tentunya akan berbenturan dan menimbulkan 
kebingungan di masa depan. Sebelum arsitektur 
adalah paradigma di mana siapa pun dapat 
melakukan apapun yang mereka inginkan, terlepas 
dari apakah orang tersebut memiliki pendidikan 
arsitektur atau tidak. Pada tahun 2000-an, game 
simulasi TheSims sempat populer di kalangan remaja 
dan pecinta game. Game simulasi ini merupakan 
game simulasi kehidupan di mana orang dapat 
membangun rumah sendiri dan melakukan aktivitas 
di dalamnya. Fitur dari game ini telah didesain 

TEKNOLOGI
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senyaman mungkin agar setiap orang yang 
memainkannya dapat bertindak seperti seorang 
arsitek yang mendesain rumahnya sendiri. 
Permainan ini seolah memberi isyarat bahwa di 
masa depan akan ada gangguan serupa pada 
alat arsitektur yang membuat desain arsitektur 
lebih mudah dan efisien. Bentuk arsitektur 
metaverse, yang tidak lagi terkait dengan 
logika fisik, dapat diakses oleh semua orang 
dan lebih mudah diimplementasikan. Setiap 
orang dapat mendesain ruangnya sendiri atau 
utopianya sendiri sesuai dengan idenya. Jika 
semua orang bisa mendesain ruangnya sendiri, 
di mana posisi negosiasi para arsitek di era baru 
ini? Jawabannya mungkin tidak tersedia saat 
ini. Arsitektur mungkin perlu mendefinisikan 
kembali dasar-dasar karya arsitektur agar terus 
diakui sebagai profesi yang berkarakter kuat 
dalam perancangan bangunan.

Di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi, 
arsitektur berkembang, dan arsitek adalah pemain 
utama di lautan Metaverse. Arsitek membawa 
arah baru ke arsitektur di ruang virtual dengan 

menciptakan karya, teori, dan standar baru. Pada 
fase awal perkembangan metaverse ini, arsitektur 
juga dieksplorasi dengan segala kemungkinan dan 
pengalihannya. Di masa depan, arsitektur akan 
mendapat pengakuan baru untuk memperkuat 
profesi arsitek di dunia liar di mana orang dapat 
mewujudkan semua imajinasinya. Architecture and 
the Metaverse adalah era baru untuk menemukan 
identitas arsitektural di tengah dunia digital ini. 
Akhirnya era baru ini menimbulkan berbagai tanya 
jawab dan rasa penasaran bagaimana era baru 
arsitektur ini akan terjadi.

Oleh Raden Mas Dama Aditya 
Satguna

Sekretariat Perusahaan
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Perhelatan Presidensial G20 merupakan 
hajatan penting yang digelar di Indonesia 
pada tahun ini. Karna kegiatan yang dimulai 

pada tanggal 1 Desember 2021 hingga puncaknya 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada bulan 
November 2022 ini, Indonesia menjadi tuan rumah 
dalam pertemuan forum utama kerja sama ekonomi 
internasional. 

Di masa pandemi yang belum usai ini, Presidensi 
G20 kali ini mengambil tema “Recover Together, 
Recover Stronger”. Dengan tema tersebut, 
Indonesia ingin mengajak masyarakat di seluruh 

dunia untuk saling bahu membahu serta saling 
dukung untuk bangkit dan pulih bersama. Tidak 
hanya itu, Indonesia juga mengajak untuk tumbuh 
lebih kuat setelah melewati pandemi ini.

Perhelatan yang dihadiri oleh para pemimpin 
negara dari anggota G20 ini, pemerintah Indonesia 
mengangkat seorang juru bicara untuk memberikan 
informasi terkait pelaksanaan kegiatan KTT G20. 
Juru bicara ini juga akan menginfokan secara 
rutin terkait perkembangan informasi rangkaian 
pertemuan G20 mulai dari working group, 
engagement group, maupun side event.
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Penunjukkan juru bicara diumumkan langsung oleh 
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Johnny G. Plate. Juru bicara yang ditunjuk adalah 
seorang public figure yang juga concern di bidang 
Pendidikan, yaitu Maudy Ayunda. Sosok Maudy 
Ayunda sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 
Indonesia. Pelantun lagu Perahu Kertas ini telah 
meraih gelar sarjana dari Oxford University 
dengan jurusan Politics, Philosophy and Economics 
serta memperoleh gelar Master of Business 
Administration dan Master of Arts in Education di 
Stanford University.

Dengan prestasi yang luar biasa, Maudy dianggap 
sebagai representasi milenial saat ini. Karna saat 
ini partisipasi milenial dianggap penting serta bisa 
menaikkan popularitas G20 di kalangan Milenial 
dan Gen Z. Sehingga informasi yang didapatkan 
tidak hanya untuk para petinggi dan orang penting 
pemerintah saja, namun masyarakat Indonesia dan 
masyarakat dunia bisa mengikuti perkembangan 
terkait G20.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Johnny G. Plate mengangkat juru bicara ini guna 
mendukung sosialisasi dan promosi Presidensi 
G20 Indonesia demi mewujudkan Presidensi G20 
Indonesia yang sukses, baik dari segi substansi 
maupun penyelenggaraan G20. 

Maudy Ayunda adalah seorang artis yang 
multitalenta. Mulai dari acting, menyanyi, 
pencipta lagu, hingga memainkan alat musik. 
Tidak hanya bidang kesenian saja yang Ia tekuni, 
namun bidang pendidikan pun menjadi hal 
yang penting bagi perempuan kelahiran 1994 
ini. Pendidikan yang Ia jalani juga tidak main-
main dan berhasil menjadi kebanggaan untuk 
Indonesia.

FIGUR
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Diumur yang terbilang masih muda, Maudy 
yang memiliki banyak teman di kancah 
internasional ini, merasa bangga dan suatu 
kehormatan atas kepercayaan yang diberikan 
oleh pemerintah Indonesia terhadap dirinya. Ia 
menjadikan ini menjadi momentum bersejarah 
sehingga semangatnya juga harus bisa 
dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia 
dalam menyukseskan perhelatan besar ini.

Isu-isu yang diangkat seperti krisis ekonomi 
yang berkepanjangan, perubahan iklim dan 
transformasi digital, akan menjadi isu penting 
di masa depan. Maka dari itu, kesempatan 
yang sangat baik ini, menurutnya, sebagai 
masyarakat Indonesia harus bangga, bahwa 
Indonesia bisa memimpin pembahasan 
tentang skenario menyelamatkan dunia keluar 
dari pandemik.

Sangat menginspirasi ya Insan Nindya. Seorang 
Wanita muda dan berprestasi mewakili 
Indonesia untuk menjadi juru bicara di 
perhelatan besar dunia.
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Dia, yang menurutmu tak pernah bisa kamu 
mengerti, adalah dia yang kamu cinta.  

“Jadi apakah itu berarti, kamu membencinya?” 
tanyaku penuh selidik suatu ketika.

“Ya, aku menyukai dan membencinya sekaligus, dalam 
sebuah paket tak terpisahkan. Dan itu, kamu tahu, 
sangat menyakitkan” jawabmu lirih.

Aku terkekeh. Kamu mendelik tak suka.

Bagiku, ini aneh dan lucu.

Separuh dari dirimu menginginkannya : datang 
membawa binar cinta dari kerjap matanya, yang 
membuatmu ingin terdampar dan luluh pada muara 
hatinya. Lalu kamu membayangkan kalau saja di suatu 
titik kekuatan kosmik mampu stagnan, kamu tanpa 
sedikitpun keraguan akan memilih walau hanya satu 
detik sekalipun bersamanya.

Membekukan waktu, menyesap segala keberadaannya 
sembari mengingat setiap langkah terkecil perjalanan 
kenangan indah kalian, mengabadikannya di kanvas 
hati lalu mengabaikan segenap hal lain yang datang 
pada detik berikutnya. Dia adalah segalanya bagimu. 
Karena kamu mencintainya.

Separuh dari dirimu yang lain justru berusaha 
membencinya. Menyesali segala kebodohannya telah 
jatuh hati padamu, perempuan sederhana yang bahkan 
tak pernah sekalipun bermimpi menjadi Cinderella . 

Memaki segala keikhlafan (juga kenekadan) lelaki itu 
telah gigih mencarimu hingga ke batas dunia sekalipun 
hanya ingin melihat matamu, yang konon menyimpan 
pijar lembut cahaya bulan disana.

Kamu membencinya, karena lelaki itu telah berhasil 
memporak porandakan hatimu dengan bait bait 
puisi indah, yang kemudian didepan mataku kamu 
membakarnya, membiarkan asapnya memasuki 
kelopak matamu yang telah basah oleh airmata, 
bahkan sebelum kamu memantik korek api.

“Dia Lelaki Bodoh! Untuk apa dia mesti terus 
mengejarku menawarkan ketulusan cintanya, padahal 
dia tahu, aku sudah bertunangan?” jeritmu putus asa.

“Iya, bertunangan dengan lelaki yang tidak kau cintai, 
pilihan orangtuamu?Begitu?”, sahutku tajam.

Kamu menatapku garang.

“Jangan dustai hatimu dan jangan pernah pula 
mencoba mempermainkan perasaannya. Kamu tidak 
tegas dalam hal ini. Bila memang dari lubuk hatimu 
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LIFESTYLEyang terdalam kamu tidak menginginkannya lagi 
demi memenuhi keinginan perjodohan kedua 
orangtuamu, sepahit apapun itu, jangan pernah 
ragu untuk katakan tidak!,” tambahku sengit.

“Tapi…”

“Tapi apa? Kamu mencintainya dan tak rela 
melepaskannya? Itu maksudmu?”

Kamu mengangguk pelan lalu menunduk tersipu.

“Itulah. Kamu telah menyiksanya sedemikian rupa 
dengan sikapmu yang ambigu. Ini sangat tidak 
sehat. Padamu, terlebih pada dia!”, tukasku kesal.

“Lantas aku mesti bersikap bagaimana?”

Aku menghela nafas panjang. Gemas.

“Ikuti kata hatimu untuk memilihnya atau tinggalkan 
dia. Selamanya. Jangan pernah ragu sedikitpun 
mengambil keputusan, tentu dengan sudah 
memperhitungkan segala resiko terburuk yang 
mungkin datang,” jawabku datar.

Kali ini sahabatku menghela nafas panjang. Ia 
mengangguk pelan.

“Terimakasih. Kali ini aku akan lebih tegas bersikap” 
katanya mantap.

“Bagus. Dan ingat, jangan pernah menyesali 
keputusan yang kamu buat. Segetir apapun resiko 
yang akan kamu tempuh dan sebelumya sudah 
pernah kamu pertimbangkan secara matang,” 
sahutku mengingatkan.

Sahabatku itu lalu memelukku erat-erat.

Aku sayang padanya, tapi juga membencinya 
sekaligus. Sebuah perasaan yang tak pernah jua bisa 
aku mengerti.

****

Sesungguhnya akupun mencintai lelaki yang ia 
sayangi. Lelaki yang sama, yang telah ia paketkan 
dengan rapi bersama cinta dan bencinya dalam hati.

Lelaki bermata teduh itu telah memenjara hatiku 
dalam pesonanya.

Membuatku terperangkap dalam segala mimpi 
indah berbagi kebahagiaan, meresapi cinta dan 

cerpen
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menghabiskan sisa usia bersamanya.

Aku selalu membiarkan diriku terhempas tanpa 
daya pada kilau teduh matanya yang melenakan. 
Yang membuatku ingin segera mendekap dan 
membisikkan lembut ditelinganya, bahwa aku 
menyayanginya, tanpa jarak, yang selama ini telah 
terbentuk oleh pengorbananku sendiri.

Pikiran jahat pernah merasuki benakku untuk terus 
menggedor-gedor pintu kesadaran sahabatku itu 
dengan beragam asumsi untuk lebih memilih pria 
pilihan kedua orangtuanya saja, dan membiarkan 
lelaki bermata teduh itu menjadi milikku, 
selamanya.

Tapi aku tidak melakukan itu.

Aku ingin semuanya berlalu secara alamiah, tanpa 
rekayasa. Akupun tidak berusaha untuk mencari-
cari simpati lelaki bermata teduh itu padaku, meski 
beberapa kali kami bertemu berdua, ketika lelaki 
itu meminta pertolonganku menghubungkannya 
pada sahabatku, perempuan pujaannya.

Dia, sahabatku, tak pernah tahu perasaanku itu. 
Juga lelaki bermata teduh, yang juga merupakan 
sahabat dekat kami berdua.

Biarlah ini menjadi rahasia langit. Dan aku 
memendamnya diam-diam.

Dalam pilu. Dalam duka menyayat hati.

Sungguh aku menyayangi sahabatku.

Dan membencinya sekaligus.

****
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Surat itu aku baca dengan mata basah

“Aku sudah memilih dengan segala resiko terpahit 
yang mungkin aku hadapi, termasuk dikucilkan 
oleh kedua orangtuaku karena dengan berani 
tidak mengikuti keinginan mereka.

Dan bagiku keputusan ini membahagiakan. Sangat 
membahagiakan. Aku memilih lelaki bermata 
teduh sebagai pendamping hidupku, melewati 
sisa umur bersama, tak terpisahkan. Kami lari dan 
menikah disuatu tempat yang tak seorangpun 
tahu dimana, kecuali kamu tentunya. Tolong 
doakan kami. Terimakasih atas segala nasehatmu. 
Kami menyayangimu dan akan terus memelihara 
komunikasi denganmu. Keep in touch ya?”

Kepalaku ,mendadak seperti dihantam palu godam 
raksasa. Sakit sekali. Aku menyesali kebodohanku 
telah mengorbankan perasaanku sendiri demi 
dia, sahabatku. Sebuah ironi sesungguhya karena 
disaat yang sama diam-diam aku turut bahagia, 
sahabatku telah mengambil keputusan terbaik 
dan terpenting dalam hidupnya untuk menuai 
kebahagiaan bersama sang kekasih hati.

Aku menangis. Sejadi-jadinya.

Dengan tangan gemetar, aku membaca sebuah 
puisi yang aku koleksi dari sebuah blog.

Kesaksian luka itu

sudah lama kita kemas

dalam senyap hati

juga pada mendung langit

yang kian ranum menurunkan gerimis

kita menyimpan rasa itu rapat-rapat

sembari menatap nanar

senja turun perlahan di ufuk

menghayati setiap jejak merah saga yang 
ditinggalkannya

bagai menyaksikan semua impian kita

yang luruh perlahan oleh derap waktu

serta tetes rindu yang menghias disisinya

seumpama ornamen lusuh, meleleh dalam diam

“Kita tengah bercakap tentang cinta, pada tiada,” 
katamu lesu

dan desir angin membawa tinggi ucapmu

bersama pekik camar yang terbang limbung

ke selarik pelangi di batas cakrawala

Aku termangu dan memandang bening matamu

dimana ada lelah dan kegetiran disana

dimana genangan kenangan kita

larut pada sajak yang kupahat

dalam pilu tak terungkapkan

Sebuah Cinta, Pada Tiada, gumamku dengan lidah 
kelu dan hati masygul.

Departemen Supply Chain 
Management

Oleh Amril Taufik Gobel
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Indonesia memiliki kepulauan yang sangat indah, 
salah satunya yang berada di timur Indonesia, 
yaitu Papua. Salah satu karya monumental 

dan ikonik yang ada di Papua, tepatnya di Kota 
Jayapura, yang berhasil dibangun oleh PT Nindya 
Karya ialah Jembatan Youtefa. Jembatan Youtefa 
merupakan jembatan penghubung antara Kampung 
Holtekamps dan Kampung Hamadi yang disahkan 
bertepatan pada hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 
Oktober 2019.

Dalam peresmiannya, Presiden Joko Widodo 
menjelaskan bahwa Jembatan ini bukan hanya 
merupakan simbol pemersatu bangsa, namun 
sebagai simbol akan kemajuan dalam membangun 
tanah Papua. Hal ini menandakan bahwa Nindya 
sudah ikut berkontribusi dalam membangun 
Indonesia hingga ke timur Indonesia.

Berhasilnya PT. Nindya Karya dalam membangun 
jembata Youtefa membuat kondisi sosial masyarakat 
Papua semakin membaik. Dengan adanya Jembatan 
masyarakat Papua mampu memperpendek 
jarak tempuh yang sebelumnya dari kawasan 
pemerintahan Kota Jayapura menuju Distrik Muara 
Tami menempuh jarak sejauh 35 km dengan waktu 
tempuh sekitar 1 jam. Namun, bila melewati 

Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 
km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Tak hanya berfungsi sebagai penghubung, keindahan 
akan jembatan ini mampu membuatnya menjadi 
tempat wisata yang ramai dikunjungi orang. Sore 
hari merupakan tempat favorit bagi para wisatawan 
untuk menyaksikan sunset di pinggir Jembatan 
Youtefa. Terlebih adanya keindahan laut yang 

Hi
DD

EN
 G

EM

THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id92



93THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

terbentang luas di sekitar jembatan. Hal yang 
sama juga bisa dirasakan jika menempuh jarak 
kurang lebih 40 menit dari jembatan Youtefa ke 
Bukit Teletubbies. 

Bukit Teletubbies yang memiliki nama asli bukit 
Tungku Wiri ini merupakan hamparan bukit-bukit 
yang membentang luas diantara danau Sentani. 
Pemandangan yang memanjakan para wisatawan 
dengan keindahan alamnya ini, Bukit Teletubbies 

juga memiliki pemandangan yang tak kalah indah 
dari Jembatan Youtefa disore hari. Terlebih dari 
atas bukit tersebut, juga bisa melihat 21 pulau kecil 
yang ada di area tengah danau Sentani.

Selain itu, Insan Nindya juga bisa mengunjungi 
destinasi yang tak jauh dari Jembatan Youtefa, 
yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, yang 
terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. 
PLBN ini juga dibangun oleh Nindya Karya loh! 
Perjalanan yang perlu ditempuh untuk menuju 
ke PLBN Skouw dengan jalur melewati Jembatan 
Youtefa adalah 30 menit saja.

Para wisatawan yang berkunjung akan disambut 
dengan patung Bhinneka tunggal Ika yang 
terpampang di depan Pos, deretan bendera merah 
putih, dan juga bangunan PLBN sendiri yang 
terlihat megah dengan mengusung budaya lokal, 
dengan mengadaptasi bentuk bangunan rumah 
khas Papua, yaitu Tangfa. Penggunaan ornamen 
lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan 
hijau yang membuat para wisatawan takjub akan 
bangunan tersebut.

Papua, menjadi salah satu daerah di Indonesia 
yang kaya akan pemandangan alamnya. Hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata 
yang tersimpan di sana. Mulai dari pegunungan, 
perbukitan, danau, dan juga bangunan yang indah. 
Berbagai hal mengenai destinasi wisata alam yang 
ada di Papua tentunya membuat Insan Nindya tahu 
bahwa  pesona nusantara Papua selalu menjadi 
primadona yang tak tergantikan. 

LIFESTYLE
HIDDEN GEM
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Peringati Sumpah Pemuda, Milenial Nindya Hadiri Festival KPR Hunian 
Pemuda

Milenial PT Nindya Karya menghadiri acara Festival KPR Hunian Pemuda, yang bertepatan dengan Hari 
Sumpah Pemuda (28/10). Kegiatan yang mendukung para milenial untuk memiliki hunian dengan 
mudah ini diselenggarakan di Gedung Sarinah Main Atrium Jakarta.

Festival KPR Hunian Pemuda ini dibuka langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 
Ia mengatakan bahwa 31 persen milenial Indonesia belum memiliki rumah. Dengan adanya festival ini, menjadi 
solusi untuk para milenial memiliki hunian dengan program pembiayaan yang ringan.

M
ilenial update

"Rumah atau hunian bagi penduduk adalah salah satu 
wujud pemerataan dan simbol pertumbuhan ekonomi. 
Dan milenial merupakan harapan untuk menunjang 
ekonomi nasional. Maka dari itu kita menyediakan 
KPR Hunian pemuda ini dengan harga terjangkau dan 
mudah diakses transportasi, sehingga bekerja akan 
lebih produktif," lanjutnya.

Bertepatan dengan hari sumpah pemuda, Kementerian 
BUMN mengajak para milenial khusunya Insan Nindya, 
untuk memiliki hunian dengan pembiayaan ringan. 
Berbagai promo KPR ditawarkan di festival ini. Festival 
KPR Hunian Pemuda ini berlangsung tiga hari, 28 
Oktober hingga 30 Oktober 2022.
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Upacara Hari SUMPAH PEMUDA di KM. Sinabung, Millenial Nindya Ikuti 
Rangkaian Acara Gelora Millenial BUMN

Hai Insan Nindya! 

Kawan Millenial Nindya mengikuti acara Gelora Millenial 
BUMN yang diadakan oleh PT Pelni di KM Sinabung 
( Rute Makassar – Surabaya). Acara ini berlangsung 
selama dua hari yaitu 8 – 10 November 2022, yang 
diikuti sekitar 150 orang dari 63 perusahaan BUMN. 

Kegiatan Gelora Millenial dihadiri oleh Staf Khusus 
Kementrian BUMN Arya Sinulingga, Direktur SDM dan 
Umum PELNI Rainnoc dan Direktur UAB dan Tol Laut 
PELNI Yossianis Marciano. 

Perjalanan Makasar – Surabaya menempuh waktu 
kurang lebih 16 jam. Dalam perjalanan di dalam 
KM.Sinabung, para peserta mengikuti kegiatan tour on 
board, focus group discussions, hiburan dan games. 
Para peserta Gelora Milenial diajak melihat fasilitas 
yang ada pada kapal KM. Sinabung. Setelah kegiatan 
tour on board, para peserta mengikuti sesi Motivatalks 
yang disampaikan oleh Arya Sinulingga  dan  Yossianis 
Marciano.

Arya Sinulingga menyampaikan milenial harus bisa 
memiliki time management yang baik. Selain itu 
milenial diharapkan dapat mampu berfikir kritis 
dan solutif dalam menghadapi masalah yang 
ada, menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat di 
implementasikan pada masing-masing BUMN.

Direktur UAB dan Tol Laut PELNI Yossianis Marciano 
memberikan motivasi dan inspirasi sebagai “Direktur 
Muda BUMN” . Dalam penyampaiannya , ia berpesan 
“Kita kerja harus Do The Best, atau tidak doing the 
best. Kerja itu harus mengandalkan tuhan, sayangi 
keluarga dan sahabat yang ada disekitar kita.” Ia 
berharap kepada para peserta Gelora Millenial yang 
mengikuti acara ini agar selalu memiliki semangat 
untuk maju, dan wujudkan mimpi.

Dalam Focus group discussions, para peserta 
dibagi menjadi 10 Klaster. Masing-masing dari 
setiap klaster membuat ide atau gagasan dalam 



99THINK EDISI XI/OKTOBER-DESEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

menciptakan Program Kerja pada masing-masing 
BUMN yang dapat diimplementasikan dikemudian 
hari. Nindya Karya masuk dalam Klaster PPA 2 & 
Media Telekomunikasi bersama dengan PT Telkom 
Indonesia Tbk, Perum Peruri, PT Kawasan Industri 
Medan dan PT Danareksa (Persero). Dari hasil diskusi, 
klaster kami membuat sebuah gagasan “Bedah 
BUMN”.  Bedah Desa merupakan ide brilian yang 
meng-upgrade taraf desa menjadi lebih baik berskala 
nasional hingga internasional berkat campur tangan 
BUMN. Dalam gagasannya tersebut, terdapat 5 
(lima) program kerja yaitu diantaranya Desa Pintar, 
Desa Digital, Desa Maju, Desa Wisata, dan Desa 
Sehat. Dengan adanya ide ini diharapkan ribuan desa 

yang ada di Indonesia berpotensi berkembang dan 
meningkatakan perekonomian di lingkungan sekitar. 
Hasil diskusi dipaparkan di depan Arya Sinulingga, 
Rainnoc dan Yossianis Marciano. 

Kegiatan Gelora Millenial diakhiri dengan pembagian 
kaos AKHLAK kepada para penumpang KM. 
Sinabung serta Upacara Peringatan Hari Pahlawan 
yang dilaksanakan di topdeck KM Sinabung. 
Bertepatan  dengan momen hari Pahlawan ini, 
para millenial di harapkan dapat berperan dalam 
transformasi serta, mendorong para millenial untuk 
dapat menjadi direktur atau pemimpin di masing-
masing BUMN. 

M
ilenial update
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RAYAKAN HARI KEMERDEKAAN RI KE-77, MILENIAL NINDYA JADI RELAWAN BAKTI 
BUMN UNTUK BADUY DI BANTEN

Kementerian BUMN menyelenggarakan program 
“Relawan Bakti BUMN” yang merupakan sebuah 
kegiatan kolaborasi BUMN dalam rangka implementasi 
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari 
BUMN untuk Indonesia pada Agustus 2022. Acara 
ini diselenggarakan di enam lokasi, antara lain: Bakti 
BUMN untuk Way Kambas di Lampung, Surakarta di 
Jawa Tengah, Anambas di Kepulauan Riau, Bunaken 
di Sulawesi Utara, Baduy di Banten dan Karangasem di 
Bali.

Milenial Nindya Karya berkesempatan menjadi Relawan 
Bakti BUMN untuk Baduy di Banten bersama dengan 24 
rekan lainnya dari berbagai macam perusahaan BUMN. 
Acara ini diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 
17 Agustus 2022. Selama empat hari, Relawan Bakti 
BUMN melaksanakan beberapa kegiatan utama, seperti 
Pelayanan Kesehatan untuk warga Baduy, Penanganan 
Stunting untuk warga Baduy, Digital Marketing & 
Pengemasan Produk untuk warga Baduy, dan ditutup 
dengan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Indonesia yang ke-77. 

Dalam sambutannya, Deputi SDM dan TI Kementerian 
BUMN Tedi Bharata mengatakan “Pegawai muda 
BUMN harus berbakti dan berkontribusi kepada 
Indonesia. Salah satunya melalui Program Relawan 
Bakti BUMN. Program ini membawa karyawan-
karyawan yang masih muda dari berbagai BUMN 
menuju ke Bunaken. Di hari yang sama kegiatan 
juga ada yang menuju ke Anambas, ada Badui, 
Karang Asem, Surakarta dan Way Kambas. Kita 
ingin menunjukkan bahwa BUMN bisa hadir dan 
memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negara. 
BUMN harus membantu Bunaken sehingga mereka 
bisa siap untuk bangkit kembali menerima wisatawan 
baik lokal maupun mancanegara untuk datang setelah 
Pandemi ini berakhir.”

Kegiatan berlangsung dengan lancar, yang diawali 
dengan penyambutan dari Kepala Desa Kanekes 
yang menjadi representasi Suku Baduy ke instansi 
pemerintah atau organisasi yang berkunjung ke Baduy. 
Pihaknya sangat menyambut baik akan kegiatan yang 
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akan diselenggarakan. Dengan adanya program ini, 
sangat membantu masyarakat sekitar khususnya 
masyarakat baduy dalam penanganan Kesehatan 
dan pelatihan ekonomi digital yang diberikan.

Dalam kegiatan ini, para relawan dibagi menjadi 
empat tim untuk melakukan aksi sosial. Diantaranya, 
Pelayanan Kesehatan, di Desa Nanggerang dan Desa 
Cibolege, Penanganan Stunting untuk warga Baduy 
di Desa Cijahe, serta Digital Marketing & Pengemasan 
Produk untuk warga Baduy di Kampung Binong.

Dengan antusias yang sangat baik dari masyarakat 
Baduy, para relawan juga berkesempatan 
mengunjungi warga Baduy Dalam di Kampung 
Cikeusik dan Kampung Cibeo untuk melakukan 
kegiatan pelayan kesehatan. Adat istiadat warga 
Baduy Dalam yang khas dan belum menerima 
teknologi di dalamnya membuat kesederahanaan 
mereka menjadi istimewa. Dengan adanya kegiatan 
ini masyarakat sekitar bisa mendapatkan pengobatan 
yang cukup. 

Di hari ke-empat, para relawan melaksanakan 
upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke-77 di Kampung Binong yang terasa sangat 
berbeda dari biasanya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 
Kordinator TJSL Madya Kementerian BUMN Teddy 
Poernama. Sebagai pembina upacara, Direktur 
Operasi 1 & QHSE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
I Ketut Pasek Senjaya Putra memberikan pesan 

bahwa, “dengan memperingati Hari Kemerdekaan, 
kami berharap semoga kita meningkatkan rasa cinta 
ita kepada tanah air dan bangsa lebih meningkatkan 
daya juang kita terhadap bangsa dan negara lebih 
mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk 
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.” 

Setelah upacara, para relawan milenial ini juga 
mengadakan lomba 17an Bersama masyarakat 
sekitar. Pengalaman yang sangat menyenangkan 
dan menjadi kebanggaan tersendiri menjadi relawan 
dalam membangun Indonesia menjadi lebih maju 
dan bersama bangkit lebih kuat, terutama dalam 
menghadapi masa pandemi yang belum usai ini. 

M
ilenial update
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SURAT  PEMBACA
Hai, Insan Nindya, kami menerima surat pembaca dari 
kalian loh. Insan Nindya bisa request pembahasan di edisi 
selanjutnya, kesan pesan terkait majalah THINK, ide-ide 
acara/event di Nindya Karya, ide visual, ataupun masukan 
lainnya yang ingin kalian sampaikan.

Surat kalian pasti tim redaksi tunggu. Untuk majalah 
THINK yang lebih baik. Meskipun majalah internal, harus 
tetap eksis dong. Yuk kirim surat pembaca ke tim redaksi 
ke nomor Whatsapp 0812 2742 2002 (Dudy) . Kita tunggu 
surat-suratnya ya.

Regards, 
Tim Redaksi.

SURAT TERBUKA UNTUK INSAN NINDYA

SURAT PEMBACA
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INVESTASI
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