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SAMBUTAN Direksi

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh Insan 
Nindya dimanapun berada.
Insan Nindya yang Saya Banggakan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa pada 11 Maret 2022 ini PT Nindya Karya (Persero) 
memasuki usianya yang ke-62 tahun. Usia tersebut 
tentunya tidaklah singkat bagi Nindya Karya. Banyak 
jejak langkah yang ditorehkan Perusahaan selama lebih 
dari enam dekade dalam keikutsertaannya membangun 
Indonesia, negara yang kita cintai ini. Banyak pula 
peristiwa yang mewarnai perjalanan Nindya Karya 
sebagai perusahaan jasa konstruksi namun satu hal 
yang patut kita syukuri Nindya Karya tetap mampu 
mempertahankan eksistensinya serta terus tumbuh dan 
berkembang dengan memberikan nilai tambah bagi 
seluruh pemangku kepentingan.

Dua tahun ke belakang sepatutnya menjadi tahun yang 
penuh tantangan serta tahun pembuktian bagi kesiapan 
bisnis Nindya Karya. Tantangan pademi Covid-19 
hingga saat ini masih menjadi ganjalan bagi iklim usaha, 
termasuk jasa konstruksi di dalamnya terus diwaspadai 
Perusahaan dengan mempersiapkan strategi maupun 
action plan yang terukur agar Perusahaan senantiasa 
dapat beradaptasi bahkan mampu menciptakan 
peluang. Berkat kesiapan tersebut Nindya Karya 
mampu membuktikannya dengan raihan kinerja yang 
membanggakan.

Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero)

Di tahun 2020 sampai dengan 2021 di tengah banyak 
industri sejenis mengalami goncangan, Nindya Karya 
mampu mencetak pertumbuhan Pendapatan Usaha 
menjadi 122,09% (year on year) dan Laba Bersih 
menjadi 153,64% (year on year). Melalui hasil tersebut, 
tujuan dari survival strategy melalui pembentukan Tim 
Business Continuity Management (BCM), transformasi 
digital kesisteman beserta upaya-upaya strategis 
lainnya yang dilakukan untuk mengoptimalkan 
pendapatan dan menjaga biaya telah berhasil kita 
capai.

Meski demikian, kita tidak boleh larut dalam 
keberhasilan yang kita capai. Kita harus senantiasa 
sigap dalam mencapai resolusi bisnis “Lean and Green 
Toward The Excellent” serta mewujudkan target 
yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 yang telah kita 
sepakati bersama. Untuk itu melalui kesempatan ini 
Saya beserta seluruh jajaran Direksi berpesan kepada 
seluruh Insan Nindya di berbagai level baik di unit kerja 
maupun unit bisnis untuk bersama-sama memperkuat 
komitmen dan memberi kinerja terbaiknya demi 
terwujudnya tujuan bersama yang kita harapkan.

Selamat ulang tahun PT Nindya Karya (Persero) untuk 
seluruh Insan Nindya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh.
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Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh

Insan Nindya yang Saya hormati.

Tidak terasa tahun ini PT Nindya Karya (Persero), Perusahaan 
yang kita cintai bersama telah memasuki usia yang ke-62 tahun. 
Maka menjadi suatu kebanggan tentunya bagi kita seluruh 
Insan Nindya menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Jasa Konstruksi yang memiliki sejarah panjang dalam 
mendukung pembangunan Indonesia.

Pada THINK edisi kali ini, redaksi mengangkat tema yang 
sama dengan tema HUT Ke-62 kita yaitu “Harmony In Smart 
Green”. Sedikit bercerita bahwa tema tersebut dipilih sebagai 
bentuk pengejawantahan isu strategis Nindya Karya baik yang 
berasal dari internal maupun eksternal. Lalu apa isu-isu strategis 
tersebut?  antara lain resolusi “Lean and Green Toward The 
Excellent” yang di dalamnya mencakup aksi transformasi digital 
kesisteman Nindya Karya dalam menciptakan proses bisnis yang 
efisien, efektif dan real time serta arah bisnis Nindya untuk 
masuk ke sektor clean energy dalam mendukung keberlanjutan 
dan penciptaan kegiatan bisnis yang seimbang baik dalam 
dimensi lingkungan sosial dan tata kelola (Environment, Social 
and Governance/ ESG)  sebagaimana menjadi tujuan dari 
komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan latar 
belakang tersebut diharapkan tema HUT Nindya Karya kali ini 
menjadi media sosialisasi terhadap tujuan strategis Perusahaan 
di masa mendatang.

Tentunya dalam edisi kali ini redaksi juga menghadirkan 
bagaimana reportase kemeriahan peringatan HUT ke-62 Nindya 
Karya baik dari kegiatan-kegiatan pra HUT maupun acara 
puncak. Selain itu, melalui majalah ini kami juga memberikan 
ruang bagi seluruh Insan Nindya dalam menyampaikan ide 
maupun gagasannya di berbagai rubrik yang redaksi sediakan 
dengan harapan terbentuknya diskursus yang berdampak bagi 
kemajuan intelektualitas Insan Nindya serta Perusahaan.

Selamat ulang tahun ke-62 PT Nindya Karya (Persero) kepada 
seluruh Insan Nindya. Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi

THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/20224
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Tepat pada 11 Maret 2022, PT Nindya Karya (Persero) menginjakkan usianya yang ke-62. Usia 
tersebut tentunya tidak sebentar bagi Nindya sebagai salah satu Perusahaan konstruksi milik Hindia 
Belanda yang bernama NEDAM yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 
silam. Nindya bersama Badan Usaha Milik Negara lainnya saat itu diproyeksikan sebagai soko guru 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas yang berperan 
sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi strategis negara bersama-sama pelaku ekonomi lainnya, 
menjadi perintis bidang usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan serta memberikan 
manfaat atau keuntungan kepada negara untuk kemudian dirasakan dampaknya oleh masyarakat 

secara luas.
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Harmony in Smart Green

Di dekade ke-enam ini Nindya Karya telah 
mengisi agenda pembangunan secara baik 
bahkan memberikan catatan penting sebagai 
BUMN Jasa Konstruksi, EPC dan Investasi yang 
menjalankan amanat tujuan pendiriannya serta 
menciptakan daya saing yang bernilai tambah 
di industri jasa konstruksi. Telah banyak proyek-
proyek bermutu baik di sektor Bendungan dan 
Irigasi, Konektivitas, Sarana dan Prasarana, 
Perumahan yang dikerjakan Nindya Karya dan 
manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. 
Bahkan untuk memperkuat bisnisnya Nindya 
juga masuk kepada sektor Engineering 
Procurement & Construction (EPC) bahkan 
investasi dan menetapkannya sebagai core 
business Perusahaan.

Perjalanan Nindya Karya hingga saat ini 
tentunya patut di syukuri mengingat secara 
bisnis kegigihan dan kerja keras Perusahaan 
untuk tumbuh di tengah beragam tantangan 
dan turbulensi bisnis baik secara makroekonomi 
maupun pada lingkup industri jasa konstruksi 
dapat diantisipasi dengan baik bahkan mampu 
survive hingga mampu menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. 

Di tahun 2020 saat gelombang pertama pandemi 
Covid-19 memuncak dan memberikan kontraksi 
pada perekonomian nasional Nindya Karya masih 
mampu mebukukan laba bersih sebesar Rp43 
miliar (audited) dan di tahun 2021 di tengah 
kondisi pandemi yang sudah mulai terkendali 
Perusahaan kembali mencatatkan laba sebesar 
Rp65 miliar (audited) meski di tengah banyak 
perusahaan sejenis mengalami kerugian bisnis. 
Yang lebih menggembirakan, berkat kerja keras 
di semua lini untuk menghasilkan kinerja terbaik 
serta mengisi celah kelemahan yang ada, laba 
bersih yang dicatatkan Perusahaan dalam dua 
tahun terakhir tersebut mampu melampaui 
target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini 
mengisyaratkan bahwa Nindya Karya telah 
mampu mengembalikan performanya sama 
pada zona pra pandemi.

Menyemarakan peringatan HUT Ke-62, PT Nindya 
Karya menyelenggarakan beberapa kegiatan Pra 
HUT diantaranya Nindya Peduli, Nindya Leading 
Innovation, Nindya Got Talent, Duta Nindya 
2022, Lomba Reels, Lomba Fotografi, E-Sport 
dan Lomba Dekorasi HUT Kantor dan Proyek.

Kesuksesan Nindya Karya dalam meraih performa 
terbaiknya tentunya tidak terlepas dari salah 
satu indikator yaitu adanya koordinasi solid yang 
dibangun guna menciptakan kesepahaman arah 
tujuan bisnis di setiap jenjang baik di unit kerja 
maupun unit bisnis. Kesepahaman tersebut 
dilakukan dengan merumuskan resolusi bisnis 
tahunan yang disesuaikan pada tujuan yang 
diharapakan dengan memperhatikan isu-isu 
strategis yang bejalan sehingga memiliki makna 
filosofis yang mendalam bagi seluruh Insan 
Nindya.

Seperti di tahun 2020, Nindya mencanangkan 
resolusi “Final Lap” sebagai upaya bentuk upaya 
sekuat tenaga Perusahaan dalam menggeber 

www.nindyakarya.co.id

 LIPUTAN UTAM
A

9THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022



THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022 www.nindyakarya.co.id10

 L
IP

UT
AN

 U
TA

M
A

habis kekuatannya dalam mencapai target 
bisnis yang diharapkan. Di tahun 2021 
dengan resolusi “Total Football” yang 
memiliki arti agility setiap Insan Nindya dalam 
menjaga ritme strategi bisnis dengan saling 
mengisi celah-celah kelemahan untuk bersatu 
padu mencapai target yang ditetapkan. 
Tema tersebut kemudian diturunkan dalam 
peringatan HUT Ke-61 Nindya melalui tema 
Nindya GOAL (Growth Optimization in 
Advanced Leap). 

Pada peringatan HUT Ke-62 ini interalisasi 
resolusi bisnis juga dilakukan. Di tahun 
2022 ini Perusahaan merumuskan resolusi 
“Lean and Green Toward The Excellent”. 
Tema ini memiliki definisi pembentukan 
efektivitas dan efisiensi proses bisnis dalam 
mencapai output kinerja yang maksimal 
melalui struktur organisasi yang ramping 
dan kesisteman yang terdigitalisasi serta 
real time sebagai hasil dari transformasi 
yang dilakukan. Selain itu, Pereusahaan 
juga memperhatikan keselarasan kegiatan 
usaha pada upaya-upaya menciptakan 
pembangunan yang berkelanjutan dengan 

berpedoman pada komitmen Sustainable 
Devlopment Goals (SDGs) yang menyasar 
pada penciptaan keseimbangan bisnis dengan 
aspek kesejahteraan sosial dan pelestarian 
lingkungan.   

Tema Lean and Green Toward The Excellent 
kemudian diturunkan dalam tema HUT ke-
62 Nindya dalam Harmony in Smart Green. 
Adapun makna Harmony in Smart Green yaitu 
harapan terbentuknya keselarasan antara 
transformasi digital kesisteman yang telah 
dilakukan dengan aksi-aksi keberlanjutan 
Perusahaan baik dalam lingkup operasional, 
strategi bisnis hingga rencana investasi.

Sementara, logo yang dipilih pada 
peringatan HUT Ke-62 Nindya Karya kali ini 
merepresentasikan semangat transformasi 
digital  yang diseimbangkan dengan 
komitmen Nindya Karya dalam menciptakan 
pembangunan yang berkelanjutan seperti 
terlihat dari pemilihan nuansa garis yang 
tegas dan simple serta didukung penggunaan 
warna-warna yang merepresentasikan 
sustainability.
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Falah Tangerang yang merupakan bagian dari 
program kolaborasi BUMN untuk Banten. 

Program Nindya Peduli lainnya yang dilakukan 
adalah program penataan lingkungan sekitar 
Proyek Waduk Pondok Ranggon Jakarta, 
santunan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman 
Jafariah serta beasiswa bagi anak karyawan-
karyawati Nindya yang berprestasi.

Selain program Nindya Peduli, beberapa 
kompetisi pun dilakukan. Yang pertama adalah 
Nindya Leading Innovation yang bertujuan untuk 
memperkuat budaya inovasi di Nindya Karya. 
Kegiatan ini menjaring 8 (delapan) tim sebagai 
kontestan dari unit kerja maupun unit bisnis. 
Sebagai hasil dari penjurian yang dilakukan, NLI 
mengumumkan 3 juara urutan 1,2 dan 3 yaitu 
Juara pertama, Tim Departemen PSIO dengan 
tema inovasi NINDYA PRIME: Project Integrated 
Management System, Juara kedua diraih oleh 
Tim Departemen QHSE Dengan tema inovasi 
NICAF: Nindya Carbon Footprint Counter for 
Building Construction Work serta Juara ketiga 
diraih oleh Tim Proyek Bendungan Beringinsila 
dengan tema inovasi Rekayasa Material 

Menyemarakan peringatan HUT Ke-62, PT 
Nindya Karya menyelenggarakan beberapa 
kegiatan Pra HUT diantaranya Nindya Peduli, 
Nindya Leading Innovation, Nindya Got Talent, 
Duta Nindya 2022, Lomba Reels, Lomba 
Fotografi, E-Sport dan Lomba Dekorasi HUT 
Kantor dan Proyek. 

Untuk Nindya Peduli sendiri merupakan salah 
satu program rutin yang diselenggarakan 
oleh Nindya Karya mana kala diperingatinya 
HUT Perusahaan sebagai bentuk rasa syukur 
Perusahaan dengan melaksanakan program 
– program kepedulian sosial dan lingkungan. 
Berkoordinasi dengan Bagian Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan (TJSL), Sekretariat 
Perusahaan Nindya menggelar 7 Program 
meliputi Bantuan Sarana Rumah Ibadah dalam 
hal ini pemberian bantuan kepada Masjid Al-
Muhajirin Bekasi, Khitanan Massal untuk anak 
yatim dan dari keluarga tidak mampu, Donor 
darah bekerja sama dengan Palang Merah 
Indonesia, Bantuan peralatan belajar Teknologi 
Informasi dan Komputer (TIK) kepada sekolah 
Pondok Pesantren Daruss’adah Tangerang, 
SMK Pilar Nusantara Tangerang dan MTS Nurul 

 LIPUTAN UTAM
A
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Konstruksi Perbandingan Plastic form work 
System dan Traditional Formwork System 
pada Spillway. Selain itu juga terdapat 2 tim 
yang menjadi juara harapan.

Dalam hal mengakomodasi minat dan bakat 
dari karyawan-karyawati Nindya, panitia 
HUT 62 Nindya Karya menyelenggarakan 
ajang Nindya Got Talent. Beragam bakat 
menarik ditampilkan dalam kegiatan ini dan 
dari penjurian yang dilakukan Perusahaan 
menetapkan tiga orang juara yaitu juara 
3 Ahmad Anom dari Proyek Warehouse 
Balikpapan yang menampilkan bakat 
instrumental gitar, juara 2 Fadli Kaloka dari 
Departemen Estimating dengan menampilkan 
bakat bernyanyi serta Juara 1 diraih oleh 
Tulus dari Proyek Irigasi Rentang yang juga 
menampilkan bakat bernyanyi.

Pada ajang Duta Nindya untuk memilih 
karyawan-karyawati muda Nindya terbaik 
sebagai representasi Perusahaan kepada 
eksternal Perusahaan, dewan juri menetapkan 
Duta Pria Nindya 2022 yaitu Arif Witjaksono 
Perwakilan Duta Pria Divisi Gedung dan Duta 
Wanita Nindya 2022, Febria Nur Khalilah 
Perwakilan Duta Wanita Divisi Properti.

Pada lomba Reels ditentukan juga 3 juara 1,2 
dan 3 yaitu jura 3 diraih oleh Departemen 
Supply Chain Management, juara 2 diraih 

oleh Departemen Keuangan kolaborasi dengan 
Departemen Akuntansi dan Perpajakan serta 
Juara 1 Diraih oleh Proyek Irigasi Batang Asai 
Paket I. 

Dalam mengakomodasi hobi fotografi dan 
menciptakan standar dokumentasi proyek bagi 
karyawan/ karyawati Nindya, pada HUT kali 
ini panitia menggelar lomba Fotografi yang 
juga menetapkan 3 juara 1,2 dan 3. Adapun 
juara 3 diraih oleh Fahmi Maulana dari Proyek 
Bendungan Beringinsila Paket II, Juara 2 diraih 
oleh Eko Priyo Purnomo dari Proyek Bendungan 
Beringinsila Paket II dan Juara 1 diraih oleh Tulus 
Mulia Praja dari Divisi Properti.

Antusiasme yang tinggi juga datang dari 
karyawan-karyawati Nindya dalam mengikuti 
kompetisi E-Sport PUBG Mobile. Dalam 
kompetisi ini menempati posisi ke 3 berasal 
dari Tim Proyek Beringinsila Paket II, posisi ke 2 
diraih oleh Tim Proyek Waduk Pondok Ranggon 
dan juara 1 diraih oleh Tim Proyek Bendungan 
Tiu Suntuk.

Serta yang terakhir dalam lomba dekorasi 
menyambut HUT Ke-62 Nindya Karya, panitia 
juga menetapkan 3 juara 1,2 dan 3. Adapun 
juara 3 diraih oleh Departemen Keuangan, juara 
2 diraih oleh Proyek Bendungan Tiu Suntuk 
dan juara pertama diraih oleh Sekretariat 
Perusahaan.
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Tasyakuran HUT 62

Sebagai acara puncak Peringatan HUT Ke-62 
Nindya Karya, Perusahaan menyelenggarakan 
kegiatan tasyakuran yang diselenggarakan di 
Aula Lantai 9 Gedung Nindya, Jakarta Timur. 
Acara yang diselenggarakan dalam format 
hybrid (online/offline) tersebut diselenggarakan 
dengan tema dekorasi yang futuristik yaitu 
dengan menghadirkan fitur hologram di 
beberapa titik namun tetap mengedepankan 
tema hijau dengan menambahkan unsur alam 
seperti dedaunan dan tumbuhan.

Adapun menjadi tamu undangan secara 
offline perwakilan dari Kementeriaan BUMN, 
PT Danareksa (Persero), PT PPA (Persero), 
Purnabakti Komisaris Utama dan Direktur 
Utama, jajaran pejabat satu tingkat di bawah 
Direksi dan pemangku kepentingan lainnya. 
Acara dibuka dengan penampilan tarian dari 

FD Crew yang membuat suasana menjadi 
semarak. Penampilan tarian tersebut juga 
menggambarkan kondisi relevan yang 
dialami oleh Nindya Karya akibat pandemi 
Covid-19 dan tantangan VUCA (Volatility, 
Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) serta 
bagaimana komitmen Nindya Karya untuk 
mengantisipasinya melalui performa terbaik 
yang dijalankan. Acara kemudian dilanjutkan 
dengan sambutan dari Pemegang Saham yang 
dalam hal ini Asisten Deputi Kementerian 
BUMN Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media 
YB. Priyatmo Hadi yang diwakili oleh Tumik 
Krsitianingsih selaku Koordinator Asisten 
Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, 
Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero), 
Sugiyartanto dan Direktur Utama Nindya 
Karya (Persero) Haedar A. Karim yang dikemas 
dalam tampilan kombinasi antara video dan 

 LIPUTAN UTAM
A
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hologram. Dalam sambutannya, Direktur 
Utama Nindya Karya Haedar A. Karim 
menekankan bahwa capaian bisnis Nindya 
Karya hingga saat ini adalah hasil kerja keras 
dari segenap Insan Nindya. Adapun bentuk 
capaian tersebut antara lain transformasi 
digital sebagai sebuah kebutuhan juga telah 
dilakukan Nindya dengan jangka waktu 3 (tiga) 
bulan, perubahan struktur organisasi ke arah 
sentralisasi spesialisasi, Pengembangan bisnis 
Nindya yang telah dilakukan serta terbitnya PP 
No.6 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur 
Organisasi PT Nindya Karya (Persero) di mana 
dalam PP tersebut dilakukan pengalihan 
saham PPA di Nindya yang bersifat sementara 
kepada negara. Terbitnya PP tersebut juga 
menandai berakhirnya program restrukturisasi 
Nindya Karya.

Acara kemudian dilanjutkan kegiatan 
potong tumpeng oleh seluruh Direksi 
Nindya Karya, di mana Direktur Utama 
Nindya Karya Haedar A. Karim memberikan 
potongan tumpeng tersebut kepada 
Direktur Utama Nindya Karya (Persero) 
Periode 2002-2008 Robert Mulyono 
Santoso. Dalam testimoninya Purnabakti 
Direktur Utama tersebut meyampaikan 
kagum terhadap perkembangan 
Nindya Karya saat ini termasuk Program 
Transformasi Digital Kesisteman yang 
dilakukan. “Beberapa waktu lalu saya 
diundang untuk melihat control room. 
Saya kaget bahwa perkembangan yang 
dilakukan Nindya lebih cepat dari yang saya 
pikirkan dan ini merupakan suatu prestasi 
yang besar bagi Nindya Karya.
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Usai seremoni potong tumpeng, acara 
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 
sapa proyek secara online melalui aplikasi 
zoom sekaligus menyampaikan selamat 
dari karyawan proyek kepada Nindya Karya 
disaksikan Direksi. Tiga proyek yang disapa 
berasal dari wiayah timur, tengah dan barat 
Indonesia. Adapun proyek yang disapa 
antara lain dari wilayah timur yaitu proyek 
pembangunan Gedung Papua Youth 
Creative Hub Papua Muda Inspiratif dengan 
Project Manager Ahmad Bernadi, proyek 
wilayah tengah Indonesia yaitu Proyek IPA 
Kalhol Samarinda dengan Project Manager 
Syafrullah Mahatmantong dan proyek 
dari wilayah barat Indonesia yaitu proyek 
Bendungan Rukoh dengan Project Manager 
Erma Juliadi.

Setelah menyapa proyek-proyek Nindya 
Karya dari wilayah timur, tengah dan barat 
Indonesia, Nindya Karya mendapatkan 
ucapan selamat ulang tahun yang datang 
dari tokoh nasional maupun pemangku 
kepentingan Nindya Karya lainnya.  
Diantaranya dari Wakil Presiden Republik 
Indonesia Periode 2004-2009 dan 2014-
2019, H. M. Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono, Sekretaris Kementerian BUMN 
Susyanto, Direktur Utama PT Danareksa 
(Persero) Arisudono Soerono, dan Direktur 
Utama PT PPA (Persero) Yadi Jaya Ruchandi. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
penampilan band dari Olieve and The 
Jackman, penampilan hypno illusionist 
untuk membangun motivasi karyawan 
oleh Romy Rafael, serta pengumuman 
penghargaan karyawan terbaik, antara lain 
proyek dengan laba terbaik yang diperoleh 
Syafrullah Mahatmantong dari Proyek 
Penanganan Mendesak Longsor di area 
IPA Kalhol Samarinda, Site Administration 
Manager Proyek Non JO terbaik yang diraih 
oleh Yulika Wahyu Perdana dari Proyek 
Pembangunan Jl. Bts Kec. Sidingseluas-
Bts Kec. Sekayan Entikong MYC dan Site 
Administration Manager Proyek JO Terbaik 
yang diperoleh M. Syahroni dari Proyek 
Bendungan Tugu Trenggalek.

Acara kemudian ditutup dengan undian 
pembagian doorprize yang diberikan 
kepada karyawan-karyawati Nindya yang 
mengikuti acara sampai dengan selesai.

 LIPUTAN UTAM
A
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Jakarta – Mengusung semangat baru diawal tahun 
2022, PT Nindya Karya (Persero) memperbaharui 
kepengurusan Perusahaan dengan melantik pejabat 

baru di ruang rapat serbaguna lantai 9 Gedung Nindya 
Karya (3/1).

Pejabat dilantik terdiri dari lima pejabat setingkat Senior 
Vice President dan 23 pejabat setingkat Vice President, 
yang dilaksanakan secara Hybrid, yaitu seluruh Senior 
Vice President (SVP) dan Pejabat yang dilantik hadir tatap 
muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 
Sedangkan Vice President (VP) hadir menyaksikan 
melalui zoom secara daring.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Utama 
Haedar A. Karim didampingi Direktur Pemasaran & 
Pengembangan Moeharmein Zein Chaniago, Direktur 
Produksi & HSE Firmansyah, Direktur Keuangan & SDM 
Sri Haryanto dan turut hadir melalui virtual zoom secara 

Sambut Tahun Baru, NINDYA Bangun Semangat dengan Melantik Pejabat Baru

daring Komisaris Utama Sugiyartanto, Komisaris Rika 
Kiswardani dan Andar Perdana Widiastono. 

Direktur Utama Haedar A. Karim dalam sambutannya 
menyampaikan “pergantian pejabat merupakan hal biasa 
yang mencerminkan kegiatan bisnis dan operasional 
yang dinamis dalam rangka mencapai proses yang baik 
dan hasil yang terbaik”. Selanjutnya Haedar A. Karim 
beserta jajaran memberikan selamat kepada seluruh 
pejabat yang dilantik dalam mengemban amanah serta 
berpesan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi 
kemajuan Perusahaan di masa depan.

Perubahan ini merupakan suatu kebutuhan bagi 
Perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang 
diperlukan sehingga perusahaan dapat lebih agile 
dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mampu 
beradaptasi dengan cepat terhadap segala bentuk 
perubahan terutama di industri jasa konstruksi.
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Presiden Joko Widodo Resmikan Proyek Pasar Johar Yang Dikerjakan Nindya

Semarang – Presiden Joko Widodo resmikan proyek 
revitalisasi Pasar Johar yang dikerjakan Nindya 
Karya berlokasi di jalan KH. Agus Salim, Semarang, 

Jawa Tengah pada Rabu (5/1). Agenda peresmian Pasar 
Johar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam 
lawatan Presiden di beberapa tempat di Jawa Tengah. 

Setiba di lokasi, Presiden menyempatkan untuk meninjau 
area dalam pasar serta menyapa para pedagang maupun 
masyarakat untuk kemudian melaksanakan peresmian 
dengan menandatangani prasasti didampingi oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Rakyat 
Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota 
Semarang Hendrar Prihadi serta sebagai undangan 
Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim dan 
Direktur Produksi dan HSE Nindya Karya Firmansyah.
Proyek revitalisasi Pasar Johar memiliki keistimewaan 
sendiri karena bangunan ini merupakan bagian dari 
cagar budaya peninggalan masa Hindia Belanda yang 
telah berdiri sejak 1939. Akibat musibah kebakaran 
pasar tersebut pada 2015 silam, Nindya Karya ditunjuk 

untuk melaksakan proses revitalisasi untuk paket 
pekerjaan Pasar Johar Utara dan Tengah. Revitalisasi Pasar 
Johar Utara dan Tengah yang dilakukan Nindya Karya 
yang telah rampung pada Desember 2019 tidak hanya 
mengembalikan bentuk dan fungsi pasar namun juga 
meningkatkan kapasitas pasar dengan tetap menjaga 
bentuk dan arsitektur aslinya.

Saat ini Pasar Johar Utara memiliki 51 kios dan 368 los 
kering. Sedangkan pada pasar Johar Tengah terdiri dari 
102 kios, 503 los kering dan 109 los basah. Pasar ini juga 
dapat menampung 1.133 pedagang.

Revitalisasi Pasar Johar termasuk yang dikerjakan Nindya 
Karya pun memperoleh apresiasi dari Presiden Jokowi. 

Scan here

BERITA NINDYA

Saya gembira hari ini bisa melihat langsung 
pasar yang sudah selesai direvitalisasi sehingga 
lebih bersih, lebih rapi, modern dan tertata. 
Saya harap pasar yang sudah bagus dan rapi ini 
akan menjadi pasar yang ramai sehingga dapat 
mengembalikan kejayaan Pasar Johar yang lalu 

dan menjadi landmark Kota Semarang.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo



THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022 www.nindyakarya.co.id20

Menyongsong Tahun 2022 Nindya Selenggarakan Rakernas, Usung Tema Lean and Green 
Toward The Excellent

Jakarta – PT Nindya Karya (Persero) melaksanakan 
kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan 
mengusung tema “Lean and Green Toward The 

Excellent” yang berlokasi di Mason Pine Hotel Bandung, 
Jawa Barat pada jumat (14/1).

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yang dihadiri oleh 
Direksi, Senior Vice President (SVP), General Manager, 
Vice President (VP), Manager dan Auditor secara tatap 
muka di Pine Ballroom Mason Pine Hotel Bandung 
dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang 
berlaku, sedangkan secara online dihadiri oleh Dewan 
Komisaris dan seluruh Project Manager melalui virtual 
conference.

Direktur Utama Haedar A. Karim, saat membuka 
Rakernas menyampaikan tema “Lean and Green Toward 
The Excellent”, langsung diharapkan target 2022 
diharapkan tercapai melebihi apa yang sudah Nindya 
dapatkan saat ini. Disamping itu Nindya berkomitmen 
menerapkan Green Construction di seluruh proyek 

Nindya, salah satunya berupa penanaman pohon dan 
meninggalkan kesan yang baik terhadap masyarakat 
sekitar.

Di Kantor Pusat Nindya Karya juga berkomitmen bahwa 
seluruh karyawan tidak akan menggunakan tas plastik, 
kantong plastik, botol plastik dengan tujuan memperbaiki 
tantangan hidup untuk bumi yang mengandung semakin 
banyak polusi.

BE
RI

TA
 N

IN
DY

A



21THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022www.nindyakarya.co.id

NINDYA Tandatangani MoU Bersama 
Disaster Management Center (DMC) 
Ikatan Alumni Teknik Unhas

Jakarta – Nindya Karya melalui Nindya Peduli 
menandatangani Memory of Understanding (MoU) 
bersama Disaster Management Center (DMC) Ikatan 

Alumni Teknik Universitas Hasanuddin (13/1).

Nota kerjasama tersebut ditandatangani oleh ketua 
Tim Nindya Peduli Muhammad Maududy Ary dan 
Ketua DMC IKA Teknik Unhas Muhammad Syukri Turusi 
disaksikan langsung Direktur Utama Nindya Karya 

Jakarta - Konsisten tingkatkan kualitas manajemen 
mutu, Nindya lakukan Resertifikasi Audit ISO 
45001:2018 dan Surveillence Audit ISO 9001:2015 

dan ISO 14001:2015 di ruang rapat serbaguna lantai 
9 Gedung Nindya Karya dengan menerapkan protokol 
kesehatan (8/2).

Resertifikasi Audit ISO 45001:2018, Surveillance Audit 
ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 yang dilaksanakan 
secara hybrid kali ini, adalah bentuk komitmen 
Perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen 
Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dan Sistem Manajemen Lingkungan 
secara konsisten dan terintegrasi guna mendukung 
terwujudnya Visi dan Misi Perusahaan.

Acara yang dibuka oleh Direktur Keuangan, SDM dan 
Manajemen Risiko Sri Haryanto ini, akan berlangsung 
selama 4 hari mendatang. Audit akan dilakukan di 
seluruh Unit Kerja dan Unit Bisnis Perusahaan termasuk 
proyek Nindya di beberapa wilayah.

Dalam sambutannya Direktur Keuangan, SDM dan 
Manajemen Risiko Sri Haryanto menyampaikan, 

Haedar A. Karim. Dalam sambutannya, Direktur Utama 
Nindya Karya Haedar A. Karim menyampaikan, “Saya 
menyambut baik penandatanganan kerja sama antara 
DMC IKA Teknik Unhas dan Tim Nindya Peduli ini. 
Karena dengan adanya sinergi konstruktif antara kedua 
lembaga ini akan memberikan kontribusi nyata yang 
lebih memperkuat tugas-tugas sosial kemanusiaan 
yang dilaksanakan di wilayah-wilayah bencana.

“Mengingat situasi negeri kita yang rawan bencana, 
maka diperlukan kolaborasi tim yang solid dan 
profesional memberikan bantuan sosial secara tepat 
waktu dan tepat sasaran. Dengan kerja sama ini maka 
penanganan bencana lebih terarah dan akuntabel. 
Nindya senantiasa mengerahkan bantuan sosial 
kemanusiaan kepada korban bencana di wilayah 
terdekat proyek-proyek Nindya dan dengan adanya 
kerja sama bersama DMC IKA Teknik Unhas, tentu 
akan lebih baik dan terorganisir,”tambahnya lagi.

Nindya Karya Tetap Konsisten Terapkan ISO di Semua Unit Bisnis

kegaiatan ini sebagai bentuk penerapan sistem 
manajemen mutu K3 dan lingkungan, dari hasil audit 
ini nantinya kita jadi mengetahui improvement apa yang 
bisa kita lakukan untuk perusahaan. Melalui audit ini 
juga diharapkan operasional Perusahaan dapat berjalan 
dengan baik dalam mewujudkan target yang sudah 
dicanangkan.

BERITA NINDYA
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Nindya dan Politeknik Pekerjaan Umum Lakukan Kerjasama Pelaksanaan Program 
Pemagangan

Semarang – PT Nindya Karya (Persero) melakukan 
koordinasi dan pembekalan Program Pemagangan 
bersama Politeknik Pekerjaan Umum di ruang Kelas 

Kampus di Kecamatan Tembalang, Semarang, Provinsi 
Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Senior Vice President 
Human Capital PT Nindya Karya (Persero) Alif Usman 
Amin dan beberapa perwakilan dari Politeknik Pekerjaan 
Umum yaitu Dr.Ir. H. Masrianto, MT selaku Wakil Direktur 
II Bidang Administrasi Umum, Ir. Danang Atmodjo, MT 
selaku Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni Pranoto Samto Atmojo, Julmadian Abda, ST, 
MT selaku Kepala Program Studi Teknologi Konstruksi 
Bangunan Air (TKBA) , dan Pranu Arisanto, ST, MT 
selaku Dosen Teknik Bangunan Konstruksi Gedung 
(TKBG), serta mahasiswa yang akan melakukan program 
pemagangan.

Dalam pertemuan tersebut ada dua agenda yang 
disepakati oleh Nindya dan Politeknik Pekerjaan Umum.

Agenda pertama melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan perjanjian kerja sama antar dua 
pihak untuk mengatur jalannya program pemagangan. 
Agenda kedua, melakukan pembekalan untuk 
mahasiswa Teknologi Konstruksi Bangunan Air (TKBA) 
dan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung (TKBG) 
sebelum melangsungkan pemagangan di beberapa 
proyek Nindya yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Pelaksanaan magang ini direncanakan mulai tanggal 7 
Februari s.d 7 Agustus 2022 selama 6 (enam) bulan. Senior 
Vice President Human Capital PT Nindya Karya (Persero) 
Alif Usman Amin menyampaikan bahwa pembekalan 
dan penyelarasan kompetensi yang dilakukan sebelum 
magang ini merupakan langkah penting agar tujuan 
magang dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Sementara itu Wakil Direktur II Bidang Administrasi 
Umum Dr.Ir. H. Masrianto, MT mengusulkan bahwa 
evaluasi terhadap program pemagangan diharapkan 
dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari poin AKHLAK BUMN, yaitu 
kolaboratif. Dan merupakan bentuk dukungan Nindya 
dalam meningkatkan sumber daya manusia agar siap 
berhadapan langsung dengan dunia kerja.
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Komisi V DPR RI Tinjau Proyek 
Bendungan Pamukkulu yang Dikerjakan 
Nindya

Takalar – Proyek Bendungan Pamukkulu yang 
dikerjakan oleh Nindya Karya memperoleh 
kehormatan dengan dilakukannya kunjungan oleh 

Komisi V DPR RI pada Sabtu (29/01). Adapun kunjungan 
tersebut merupakan bagian dari agenda Kunjungan 
Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Takalar, 
Sulawesi Selatan.

Setiba di lokasi rombongan Tim Komisi V DPR RI yang 
diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras serta Direktur 
Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono 
disambut oleh tim Proyek Bendungan Pamukkulu, Kepala 
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 
Kementerian PUPR, Bupati Takalar Syamsari Kitta beserta 
Forkompimda Kabupaten Takalar.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan 
lapangan pada area gardu pandang serta penjelasan 
lingkup kerja yang dilaksanakan pada Proyek Bendungan 
Pamukkulu berikut pembahasan mengenai upaya serta 

solusi percepatan progres proyek sehingga Bendungan 
Pamukkulu dapat segera memberi manfaat untuk 
masyarakat.

Proyek Bendungan Pamukkulu terletak di Desa Ko’mara, 
Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten 
Takalar, Sulawesi Selatan. Bendungan dengan luas 640 
Hektare dan kapasitas tampung sebesar 77,62 juta 
meter kubik ini, dapat menyediakan air baku sebanyak 
160 liter per detik, memiliki irigasi yang mampu 
mereduksi banjir dan mengairi lahan seluas 6.188 
hektare. Bendungan ini juga dapat menghasilkan listrik 
sebesar 4,3 megawatt.

Nindya Siap Bangun Proyek Strategis 
Underpass Dewi Sartika Depok

PT Nindya Karya (Persero) siap membangun 
Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Jabar. Hal ini 
dinyatakan dengan penandatanganan kontrak 

Proyek Pembangunan Simpang Tidak Sebidang 
atau Underpass Jl. Dewi Sartika, Depok (10/2). 
Penandatanganan ini dilaksanakan di UPTD Pengelolaan 

Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina 
Marga dan Penataan Ruangan Provinsi Jawa Barat.

Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen Cyrillus Yudha Tamtama dan 
General Manager Infrastruktur II NINDYA Budi Purnomo 
Setiawan.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat 
Komitmen Cyrillus Yudha Tamtama menyampaikan, 
“Proyek ini dilaksanakan dengan batas waktu 
yang sudah ditentukan, tentu saja dengan tidak 
mengesampingkan mutu”. Pihaknya berharap proyek 
ini dapat selesai dengan baik sesuai dengan mutu dan 
waktu yang sudah ditentukan.

Proyek yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ini, 
bertujuan mengurai kemacetan yang sering terjadi di 
kota Depok khususnya di jl. Dewi Sartika. Nindya akan 
membangun jalan underpass sepanjang 970 m dan 
jalan pendamping sepanjang 400 m.

Nindya berkomitmen akan terus mendukung upaya 
pemerintah terutama dalam pembangunan proyek 
strategis dengan melakukan pekerjaan dengan baik, 
tepat waktu dan tepat mutu demi meningkatkan 
ekonomi daerah.

BERITA NINDYA
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Nindya Karya Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera 
Utara

Medan - NINDYA melalui Divisi Infrastruktur II 
kembali melakukan penadatanganan Nota 
Kesepahaman atau Memory of Understanding 

(MoU), kali ini perjanjian tersebut dilakukan bersama 
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (8/2)

Bertempat di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 
Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.1 C, Pangkalan 
Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera 
Utara. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh 
General Manager Divisi Infrastruktur II Budi Purnomo 

Dukung Pemerintah Pulihkan 
Kesehatan Nasional, Nindya Gelar 
Vaksinasi Booster Untuk Karyawan 
dan Keluarga

JAKARTA – Dalam rangka mendukung program 
pemulihan Kesehatan nasional, Nindya Karya 
menyelenggarakan Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga 

(Booster). Yang diperuntukan kepada Karyawan Nindya 
beserta keluarga.

Vaksinasi dilakukan di lantai 9 Gedung Nindya, Jl. Letjend 
MT Haryono Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur mulai dari 
tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2022.

Vice President Perencanaan QHSE Dedikasi Firansyah 
yang juga bertindak sebagai ketua penyelenggaraan 
acara menyebutkan, vaksinasi booster dilakukan 
sebagai langkah lanjutan perusahaan dalam melindungi 
karyawan dan keluarga. Serta, sekaligus mendukung 
program vaksinasi booster yang digencarkan pemerintah. 
Secara bertahap ke depan, Nindya menargetkan seluruh 
karyawan yang di proyek Nindya juga bisa segera 
tervaksin.

Setiawan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera 
Utara, IBN Wiswantanu SH., MH.

General Manager Divisi Infrastruktur II Budi Purnomo 
Setiawan menyampaikan, kerja sama yang dituangkan 
dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, 
merupakan landasan bagi kedua pihak untuk dapat 
berkordinasi dan bersinergi dalam rangka penanganan 
masalah hukum baik di bidang perdata dan Tata Usaha 
Negara.

Dalam penyelenggaraan vaksinasi tersebut, Nindya 
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta melalui Puskesmas Kramatjati, Jakarta Timur.

Sebagai syarat dan ketentuan vaksinasi, peserta vaksin 
diharuskan mengisi link registrasi yang telah disediakan. 
Peserta juga harus sudah berjarak 6 bulan sejak vaksin 
dosis ke-2, serta sudah terbit tiket untuk vaksin dosis 
ke-3 aplikasi Peduli Lindungi. Dedikasi Firansyah juga 
menambahkan bahwa, vaksinasi tidak serta merta 
menggugurkan protokol kesehatan. Sehingga, kami 
tetap menghimbau kepada seluruh karyawan untuk 
terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan 
COVID-19 di setiap kegiatan dimanapun berada.
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Selenggarakan Ground Breaking, Nindya Resmi Memulai Pembangunan Gedung DPRD 
Padang

JADANG – NINDYA resmi memulai pekerjaan 
Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dengan 

diselenggarakannya ground breaking atau peletakan 
batu pertama oleh Wali Kota Padang Hendri Septa serta 
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani pada Kamis (3/2).

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan 
pembangunan Gedung DPRD Padang sudah lama 
direncanakan yakni sejak 8 tahun yang lalu. “Perjalanan 
pembangunan Gedung DPRD ini cukup panjang. 
Perencanaan pembangunannya sudah kita mulai sejak 8 
tahun yang lalu,” sebut Syafrial Kani.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa 
bersyukur Gedung DPRD Padang akhirnya bisa 
dibangun. “Alhamdulillah, kami senang sekali dengan 
pembangunan Gedung DPRD Padang ini. Setelah lama 
direncanakan, dan sekarang gedung DPRD Padang 
mulai kita bangun,” ujar Hendri Septa.

Scan here

Pembangunan Gedung DPRD Padang nantinya akan 
dikerjakan NINDYA dengan jangka waktu 750 hari kerja 
serta waktu pemeliharaan selama 180 hari. Adapun 
lingkup pekerjaan yang dikerjakan NINDYA diantaranya, 
pekerjaan Pematangan Lahan, pekerjaan Struktur, 
pekerjaan Arsitektur, pekerjaan Elektrikal, pekerjaan 
Mekanikal dan pekerjaan Landscape.

Project Manager Pembangunan Gedung DPRD Padang 
Syahriwal menyampaikan komitmen NINDYA dalam 
mengerjakan proyek tersebut ditengah kondisi pandemi 
yang Kembali meningkat.

“Kami akan berkerja dangan maksimal meskipun 
ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang kembali 
tinggi. Kami akan perkuat protokol kesehatan sehingga, 
proyek dapat tetap berjalan dengan baik”. Ungkap 
Syahriwal.

BERITA NINDYA
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Nindya Resmi Memulai Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Dewi Sartika, Depok

DEPOK– Pembangunan Simpang Tidak Sebidang 
di Jl. Dewi Sartika, Depok, Provinsi Jawa Barat 
telah resmi dimulai. hal tersebut ditandai dengan 

diselenggarakannya ground breaking ceremony oleh 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Wali 
Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok 
Imam Budi Hartono serta Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan Nindya Moeharmein Zein Chaniago. 
(14/2)

Ceremony dilakukan dengan menekan sirine dan 
dioperasikannya alat berat dilokasi tersebut sebagai 
tanda dimulainya pekerjaan proyek tersebut.

Pembangunan proyek yang memiliki masa kerja 
selama 321 hari kalender tersebut bertujuan untuk 
mengurangi kemacetan yang sering terjadi di sepanjang 
Jl. Dewi Sartika sampai dengan Jl. Kartini di Kota Depok, 
yang diakibatkan adanya perlintasan sebidang pada 
perlintasan rel Kereta Api.

Gubernur Jawa Barat berharap dengan adanya proyek 
tersebut dapat menjadi solusi pengurai kemacetan yang 
selama ini terjadi di titik tersebut.

“Insya allah, kita akan punya underpass yang akan 
menghilangkan pertemuan lalu lintas dengan jalur 
kereta api yang selama ini sering membuat macet luar 
biasa dan produktivitas tersendat,” kata Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) 
Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono menjelaskan, 
proyek tersebut panjangnya 970 meter, sedangkan untuk 
underpassnya sepanjang 470 meter.

Sebagai pelaksana pembangunan proyek tersebut, 
Nindya berkomitmen untuk mengerjakan proyek tersebut 
dengan sebaik-baiknya sesuai waktu pelaksanaan yang 
ditetapkan dengan tetap mengedepankan kualitas 
pekerjaan. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan 
kita bersama terhadap proyek ini dapat kita wujudkan.

Scan here
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Gubernur Jawa Barat Resmikan UnderpaSs 
Sriwijaya yang dibangun Nindya

CIMAHI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota 
Cimahi Ngatiyana serta Direktur Pemasaran dan 

Pengembangan Nindya Moeharmein Zein Chaniago 
meresmikan Underpass Sriwijaya yang dibangun 
Nindya pada Selasa (22/2). Underpass tersebut 
menjadi Underpass pertama di Kota Cimahi, yang 
menghubungkan Jalan Dustira dan Jalan Sriwijaya 
Raya, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Ridwan Kamil menyakini jika keberadaan underpass 
tersebut akan mampu mengurai kemacetan 
yang kerap terjadi di kawasan Jalan Dustira 
dan Sriwiiaya. Selain itu, imbas positif lainnya 
perekonomian juga pastinya akan meningkat. 

Ridwan Kamil juga menambahkan, adanya 
underpass tersebut dapat mengurangi risiko 
macet yang sebelumnya diakibatkan jalur 
kendaraan yang harus melintasi rel kereta api. 

“Underpass ini akan membuat kelancaran bagi 
arus penumpang barang dan ekonomi masyarakat 
Cimahi. Tidak ada lagi di sini bersilangan dengan 
kereta api,” ucapnya. Underpass Cimahi tersebut 
memiliki Panjang 600 meter, yang dibangun selama 
218 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari. 

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Nindya Moeharmein Zein Chaniago menyebutkan, 
Nindya sebagai pelaksana pembangunan berharap 
semoga dengan dibangunnya underpass tersebut banyak 
memberikan manfaat untuk masyarakat Cimahi dan 
sekitarnya.

Scan here

BERITA NINDYA

Mudah-mudahan warga Cimahi bisa 
menerima dan menjaganya dengan baik. 
Titip, ini infrastruktur yang tidak murah, 

maka rawat jangan sampai kotor

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
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Dalam ajang Nindya Got Talent, Insan Nindya 
menunjukkan bakat-bakat yang dimilikinya. 
Acara ini menjadi salah satu rangkaian Hari 

Ulang Tahun PT Nindya Karya (Persero) k2-62. Peserta 
yang mengikuti lomba ini adalah Insan Nindya dari 
kantor pusat hingga proyek yang berada di ujung-

PT Nindya Karya (Persero) melakukan kesepakatan 
perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi 
Bali terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara (8/3). Kesepakatan 
perjanjian melalui penandatanganan ini dilakukan oleh 
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman dan 
General Manager Divisi Infrastruktur II PT Nindya Karya 
(Persero) Budi Purnomo Setiawan.

Dalam kesempatan ini hadir juga Komisaris PT Nindya 
Karya (Persero) Andar Perdana Widiastomo, Asisten 
Bidang Perdata dan TUN, Koordinator dan para Kasi di 

Insan Nindya Tunjukkan Talent-Talent Berbakat dalam Nindya Got Talent

Nindya Karya dan Kejaksaan Tinggi Bali Jalin Kolaborasi Lewat Kerja Sama

ujung Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara online 
melalui media zoom (4/3).

Acara ini menampilkan seluruh bakat terpendam dari 
Insan Nindya. Mulai dari menyanyi, memainkan alat 
musik, hingga situasi komedi. Acara ini menghadirkan 
juri diantaranya, Ketua Milenial Rizky Aidzin Fitri dan Vice 
President Administrasi Kontrak Arum Sari Trihadiningsih. 
Para juri disini langsung memberikan komentar sekaligus 
penilaiannya untuk para finalis Nindya Got Talent.

Hadir juga memberi sambutan Sekretaris Perusahaan 
Taufik Hidayat. Dalam sambutannya, Ia merasa bangga 
dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh Insan Nindya, 
tidak hanyak di kantor pusat tetapi juga Insan Nindya 
yang berada di Proyek. Diharapkan dengan penampilan 
bakat-bakat dari Insan Nindya ini dapat memotivasi 
kreatifitas Insan Nindya sehingga akan memunculkan 
kreatifitas dan ide-ide baru saat kembali bekerja untuk 
kemajuan perusahaan.

bidang perdata dan TUN serta Jaksa Pengacara Negara 
Kejati Bali.

Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat diterapkan 
dengan baik, di bagian hukum maupun dalam rangka 
peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk Workshop, 
seminar, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) dan 
bimbingan teknis. Selain itu juga bisa memberi manfaat 
yang maksimal bagi PT Nindya Karya (Persero) dalam 
penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan TUN 
yang dialami oleh PT Nindya Karya (Persero) dalam 
melaksanakan kegiatannya di Provinsi Bali.
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Nindya Turut Dalam The 2nd Asia International Water Week di Labuan Bajo

Labuan Bajo - Nindya turut serta dalam 
penyelenggaraan Asia International Water Week 
(AIWW) Ke-2 yang diselenggarakan di Hotel 

Merourah, Labuan Bajo. Mengusung tema “Air yang 
Cukup dan Berkelanjutan untuk Semua.” Kegiatan 
tersebut berlangsung selama 3 hari pada (14-16/3).

Hadir membuka kegiatan tersebut, Wakil Presiden 
Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin, 
didampingi President of Asia Water Council (AWC) Jae-
Hyeon Park, Minister of Environment of Republic of 
Korea Han Jeoung-ae, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB 
ke-8 Ban Ki-Moon, Menteri Kordinator Perkekonomian 
Republik Indonesia Airlangga Hartanto serta Menteri 
Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.

AIWW merupakan forum yang diselenggarakan secara 
rutin setiap tiga tahun sekali untuk melaporkan progres 
dan merumuskan implementasi kebijakan dalam 
mencari solusi atas berbagai masalah keairan di Asia. 
AIWW diselenggarakan oleh Asia Water Council (AWC) 
bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.

Wapres menegaskan, kebutuhan air minum bersih 
sangat penting bagi keberlanjutan dan keberlangsungan 
hidup manusia.

Berkolaborasi dengan 3 (tiga) BUMN Karya lain 
yakni, Hutama Karya, Waskita Karya dan Adhi Karya, 
Nindya Karya menampilkan proyek-proyek terbaik dari 
segmentasi pengairan dan irigasi. Adapun proyek-
proyek tersebut diantara lain, Bendungan Rotiklot, 
Irigasi Prijetan, Bendungan Karalloe, Irigasi Wilalung, 
Bendungan Tanju Mila dan Irigasi Lematang.

Direktur Produksi dan HSE Nindya Firmansayah 
menyebutkan, sebagai BUMN yang banyak membangun 
Bendungan Besar di Indonesia, kehadiran Nindya 
dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan 
perusahaan terhadap permasalahan dan kebutuhan 
ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Scan here

BERITA NINDYA

kebutuhan air minum bersih sangat penting 
bagi keberlanjutan dan keberlangsungan 
hidup manusia. Akses terhadap air bersih 
serta sanitasi yang layak menjadi faktor 

penentu kualitas kesehatan seseorang.

Wakil Presiden Republik Indonesia,
Ma’ruf Amin
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Lindungi Kesehatan Karyawan, Nindya Selenggarakan Vaksinasi Booster Covid-19 
di Proyek

SAMBAS – Nindya menyelenggarakan Vaksinasi 
Booster Covid-19 yang diikuti oleh seluruh 
karyawan di Proyek Pembangunan Jembatan 

Sungai Sambas Besar. (22/3)

Selain sebagai perlindungan terhadap karyawan 
Nindya, kegiatan tersebut juga merupakan dukungan 
perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah 
dalam program pemulihan kesehatan Nasional.

Kegiatan yang berlokasi di Puskesmas Tebas di Jl. 
Kesehatan No.33, Mak Rampai, Kecamatan Tebas, 

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tersebut, diikuti 
sebanyak 40 peserta, yang terdiri dari staf proyek, 
pekerja dan sub kontraktor.

Project Manager Pembangunan Jembatan Sungai 
Sambas Besar Ega Yogaswara mengungkapkan, 
Nindya mendukung penuh setiap program pemerintah 
khususnya dibidang keselamatan dan kesehatan kerja 
agar setiap stakeholder yang beraktivitas di area proyek 
selalu dalam keadaan sehat dan selamat.
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Perkuat Digitalisasi Perusahaan, Nindya Karya Upgrade Pemenuhan Sertifikasi ISO 
19650:2018 BIM

PT Nindya Karya (Persero) Kembali melakukan 
upgrade penerapan Building Information Modeling 
(BIM) melalui sertifikasi ISO 19650:2018 BIM 

oleh The British Standards Institution (BSI). Komitmen 
tersebut ditandai dengan pelaksanaan opening meeting 
pada Selasa (14/3). Nindya Karya berhasil mendapatkan 
sertifikasi BIM Kitemark ISO 19650:2018 level 1, level 2 
dan level 5.

Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut 
dibuka langsung oleh Direktur Keuangan, SDM dan 
Manajemen Resiko PT Nindya Karya (Persero) Sri 
Haryanto dan disaksikan langsung oleh Commercial 
Director BSI Group Indonesia Nolia Natalia, Lead Auditor 
BSI Burak Unsal, Senior Vice President Manajemen 
Resiko dan Sistem PT Nindya Karya (Persero) Faisal 
Addin Ahmad beserta jajarannya. Dalam sambutannya 
Sri Haryanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut 
sangat penting bagi perusahaan karena BIM akan 
menjadi sarana pendukung bagi Nindya Karya dalam 
menjalankan bisnisnya. Lead Auditor BSI Burak Unsal 
juga mengapresiasi atas komitmen dan kerja sama 
Nindya Karya selama proses audit.

BIM sendiri merupakan seperangkat teknologi, yang 
seluruh prosesnya berjalan secara kolaborasi dan 
terintegrasi dalam sebuah model digital. Penggunaan 
teknologi BIM memungkinkan pelaku yang terlibat akan 
membuat efisiensi yang sangat signifikan dari sisi biaya 
dan waktu pelaksanaan proyek, karena data desain 
menjadi sangat detail dan akurat. Dengan menggunakan 
teknologi BIM, Nindya Karya dapat mengontrol 

sumber penggunaan modal, operasional perusahaan 
berjalan menjadi lebih efektif dengan penggunaan 
dana operasional terukur, terkendali, dapat diprediksi 
dengan tepat sebelum proyek berjalan sehingga dapat 
meningkatkan potensi penambahan laba dari proyek 
tersebut.

Adanya BIM ini merupakan upaya PT Nindya Karya 
(Persero) untuk meningkatkan kompetensi perusahaan 
dalam menghadapi persaingan jasa konstruksi kedepan 
dan merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan 
proses digitalisasi perusahaan. Sertifikasi ini juga 
diharapkan mampu mendukung Nindya Karya dalam 
menghasilkan karya-karya konstruksi terbaik dengan 
implementasi BIM berstandar internasional.

BERITA NINDYA
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Menteri BUMN resmikan RS Otak dan Jantung yang dibangun Nindya Karya

Makassar - Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) resmikan Rumah Sakit Otak dan 
Jantung (RSOJ) Pertamina Royal yang dibangun 

Nindya Karya lebih cepat dari rencana awalnya. (30/3)
Selain sebagai perlindungan terhadap karyawan 
Nindya, kegiatan tersebut juga merupakan dukungan 
perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah 
dalam program pemulihan kesehatan Nasional.

Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina 
merupakan RSOJ pertama yang terletak di Kawasan 
Timur Indonesia berlokasi di Jalan Pajjaiang, 
Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, dalam 
peresmiannya hadir mendampingi Menteri BUMN, 
Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim bersama 
Direktur Pemasaran & Pengembangan Moeharmein Z.C, 
beserta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan BUMN 
lainnya.

Pembangunan RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya 

berada di lahan seluas 5.705 meter persegi dengan 
luas bangunan 11.389 meter persegi yang terdiri dari 
satu bangunan utama dan satu bangunan pendukung, 
dilengkapi beragam fasilitas terpadu dengan kapasitas 
yang memadai seperti fasilitas 
Instalasi Gawat Darurat, 
fasilitas Isolasi, Cathlab Neuro, 
Jantung dan Hemodialisa, 
fasilitas rawat inap, ICU, 
NICU dan Kamar Operasi 
dengan kapasitas keseluruhan 
sebanyak 107 tempat tidur 
ditunjang fasilitas lainnya.

Selain itu, secara geografis terbilang strategis karena 
hanya berjarak 8 kilometer dari Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga memudahkan 
masyarakat dari berbagai daerah untuk memanfaatkan 
fasilitas pengobatan yang ada.

“Hal ini semakin memberikan kemudahan bagi 

berbagai lapisan masyarakat baik dari dalam maupun 
luar negeri untuk datang berobat,” ucap Erick dalam 
peresmiaan RSOJ.

Berbagai pihak mengapresiasi kinerja pembangunan 
Rumah Sakit tersebut karena dapat diselesaikan 
dengan cepat sehingga dapat segera bermanfaat bagi 
masyarakat, salah satunya datang dari Direktur Utama 
PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

“Nindya Karya selaku kontraktor mampu menyelesaikan 
pembangunan dengan cepat hanya dalam waktu 8 
bulan saja” kata Nicke dalam sambutannya.
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Hal ini semakin memberikan 
kemudahan bagi berbagai lapisan 
masyarakat baik dari dalam maupun 

luar negeri untuk datang berobat

Menteri BUMN, Erick Tohir
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Nindya Karya Perbaiki Jalan Akses Desa 
Binaan Cikopomayak - Bogor

Bogor – Nindya Karya memulai perbaikan jalan 
akses bagi masyarakat yang berada di Desa Binaan 
Nindya - Cikopomayak dengan dilakukannya 

peletakan batu pertama (ground breaking) di Kampung 
Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat.

Peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Vice 
President Umum dan PKBL Nindya Deka Hardiya Putra 
bersama dengan Pengurus Desa setempat.

Aris Syamsul selaku Sekretaris Desa Cikopomayak 
menyebutkan, bantuan perbaikan jalan akses tersebut 
merupakan bantuan yang kesekian kalinya diberikan oleh 
Nindya Karya ke Desa Binaan, Kampung Cikopomayak. 
“Luar biasa, kami sangat bersyukur dengan adanya 
bantuan yang kesekian kalinya dari BUMN Nindya Karya 
di Kampung Cikompomayak” tutur Aris.

Sementara itu Kepala Desa Cikopomayak Safrudin 
mengatakan, jalan akses tersebut nantinya akan 
dipergunakan warga yang hendak mengambil air 
menuju sumur yang juga telah dilakukan perbaikan 
oleh Nindya Karya. selain itu jalan akses tersebut juga 
diperbaiki lantaran kondisi jalan yang masih tanah dan 
terbilang licin jika terkena hujan. sehingga menyulitkan 
akses warga yang hendak melintasinya. “jalannya ini 

masih tanah, jadi licin untuk dilintasi apalagi kalau 
masuk musim penghujan, warga harus hati-hati kalau 
tidak mau terpeleset” tutur Safrudin.

Perbaikan jalur akses tersebut dikerjakan Nindya Karya 
yang berkolaborasi dengan tenaga ahli setempat yang 
sebelumnya telah mendapatkan pelatihan petukangan 
yang diselenggarakan Nindya di Kantor Desa 
Cikopomayak pada November 2021 silam.

Vice President Umum dan PKBL Nindya Deka Hardiya 
Putra mengungkapakan harapannya terhadap perbaikan 
jalan akses tersebut, “tenaganya dari binaan Nindya 
Karya, Desanya Binaan Nindya Karya Juga, semoga 
apa yang dikerjakan Nindya Karya di Desa Binaan 
Cikopomayak ini dapat segera dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat sekitar” ungkap Deka.

NINDYA PEDULI
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Kerjasama NINDYA-IKATEK UNHAS Kirim 
Bantuan Logistik untuk Korban Gempa 
Banten

PANDEGLANG – NINDYA bekerjasama dengan 
Disaster Management Centre (DMC) Ikatek Alumni 
Teknik Universitas Hasanuddin (IKATEK UNHAS) 

melakukan penyaluran bantuan ke beberapa titik 
terdampak bencana gempa di Desa Panis, Kecamatan 
Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. (18/1)

Bantuan yang diberikan merupakan logistik berupa 
bahan makanan, air minum, kompor gas, karpet dan 
terpal. Dimana, lokasi pembagian bantuan tersebut 
adalah salah satu titik paling parah akibat gempa 
dan sulit diakses. Sehingga warga masih trauma dan 
beberapa lainnya mengungsi dari rumah mereka. 
Bantuan sembako tersebut dimanfaatkan sebagai bahan 
untuk dapur umum.

Sementara itu, hadirnya DMC Ikateknik Unhas pada 
penyelanggaraan tersebut, merupakan implementasi 
atas penandatanganan Memory of Understanding 
(MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh 
kedua pihak pada (13/1) silam.

Vice President Sekretariat dan Humas M. Maududy Ary 
yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, 
penyaluran tersebut menjadi bagian dari kegiatan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
Perusahaan. Dimana, selain menjadi kepedulian 
perusahaan terhadap lingkungan, bantuan yang 
diberikan tersebut juga merupakan implementasi 
perusahaan dalam mendukung pencapaian atas Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 tentang 
penanganan perubahan iklim. “Bantuan yang kita 
berikan ini merupakan bentuk komitmen Nindya selaku 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung 
upaya pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)” ungkap M. Maududy Ary

NINDYA KARYA dan DMC IKATEK-UNHAS 
Distribusikan Bantuan Korban Gempa 
Banten Sampai Desa Terakhir di 
Pandegelang

Pandegelang - Tim Satgas Bencana Nindya Karya 
Peduli beserta DMC IKATEK-UNHAS begerak 
cepat distribusikan bantuan Emergency Logistik 

sampai desa terakhir di Kabupaten Pandegelang. 
Bantuan tersebut didistribusikan kepada warga korban 
terdampak gempa yang mengguncang Banten pada 
Jumat (14/1) lalu.

Akibat dari gempa tersebut terdapat sejumlah 16 rumah 
di Kampung Cegog, Desa Rancapinang, Kecamatan 
Cimanggu, Kabupaten Pandegelang mengalami rusak 
berat.

Sebanyak 17 paket logistik yang terdiri dari bahan 
pangan, air mineral, perlengkapan masak, gas elpiji 
serta alat tidur didistribusikan tim kepada warga.

Pendistribusian Emergency Logistik tersebut dilakukan 
Tim baik dari Nindya Karya maupun DMC IKATEK UNHAS 
setelah melalui rapid assessment sehari sebelumnya agar 
protokol kesehatan tetap terjaga.

“Kami mewakili seluruh warga Kampung Cegog, 
mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan 
yang diberikan kepada warga kami. Bantuan ini 
bisa memberikan stok yang cukup bagi kami hingga 
beberapa hari ke depan sehingga warga bisa fokus 
melakukan perbaikan 16 rumah warga yang rusak berat 
secara bergotong-royong.”

“Kasihan, Pak. Warga kami kebanyakan berprofesi 
sebagai petani dan nelayan,” terang Hamid RT di 
Kampung Cegog.

Tim Nindya Peduli-DMC IKATEK UNHAS M. Azlamil 
Taqwa, M. Maududy Ary dan Muh. Syukri Turusi 
mengatakan akan terus mensuport kebutuhan 
bagi warga korban bencana gempa di Kabupaten 
Pandegelang hingga beberapa hari ke depan.
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TJSL NINDYA Lakukan Kunjungan 
Kepada Dua Calon Mitra Binaan

Jakarta – Menyeimbangkan aktivitas bisnis dengan 
turut serta berkontribusi bagi kesejahteraan 
masyarakat dan lingkungan sekitar, NINDYA melalui 

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
melakukan kunjungan kepada dua mitra binaan TJSL 
Nindya Karya untuk melihat perkembangan usahanya 
setelah mendapat bantuan usaha (25/1).

Kunjungan mitra binaan pertama “Toko Gunther 
Sub Pangkalan Gas dan Aqua Galon” bertempat di 
Kecamatan Bojong Gede Desa Kedung Waringin dan 
mitra binaan kedua “Bidan Praktek Swasta Bidan Ani 
Rayati” bertempat di Kampung Tambun Bintara Jaya 
Bekasi Barat.

Vice President Sekretariat & Humas M. Maududy 
Ary menyampaikan, berdasarkan hasil peninjauan 
lapangan tim TJSL mitra binaan Nindya, Toko Gunther 
Sub Pangkalan Gas dan Aqua Galon telah banyak 
meningkat dan berkembang pesat, dari semula hanya 
sub agen menjadi agen pangkalan, sehingga kebutuhan 
masyarakat juga dapat dipenuhi.

Disisi lain, Maududy juga meninjau Praktek Swasta 
Bidan Ani Rayati juga mengalami banyak kemajuan, kini 
Bidan Ani memiliki tempat praktek sendiri yang lebih 
baik, serta dapat melengkapi peralatan kesehatan yang 
lebih praktis.

Nindya Kerahkan Bantuan untuk 
Korban Gempa Sumbar

PT Nindya Karya (Persero) melalui Nindya Peduli 
bersama IKATEK UNHAS kerahkan bantuan untuk 
korban gempa berkekuatan 6,2 skala richter di 

Pasaman Barat, Sumatera Barat (27/2).

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

Seluruh bantuan diserahkan secara langsung oleh Tim 
Proyek Nindya yang berada di sekitar daerah bencana. 
Penyaluran bantuan tanggap bencana ini adalah salah 
satu bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial 
Nindya terhadap masyarakat yang berada di sekitar 
kantor maupun proyek.

Bantuan ini sejalan dengan program Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainability 
Development Goals (SDG’s) Pilar Lingkungan Nomor 11, 
yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

NINDYA PEDULI
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Jakarta – Kegiatan donor darah menjadi salah 
satu rangkaian Hari Ulang Tahun PT Nindya Karya 
(Persero) ke-62. Donor darah diikuti sebanyak 50 

pendonor Karyawan Pusat Nindya yang diselenggarakan 
di Ruang Serbaguna Lantai 9 Gedung Nindya Karya (4/3).

Ikut serta dalam kegiatan donor darah Direktur 
Produksi dan HSE Firmansyah dan Senior Vice President 
Manajemen Risiko dan Sistem Faizal Addin Achmad. 
Kegiatan donor darah ini didukung oleh Palang Merah 
Indonesia DKI Jakarta.

Senior Vice President Manajemen Risiko dan Sistem 
Faizal Addin Achmad menyampaikan, iya merasa 
kegiatan ini sangat baik dilakukan secara berkala karena 
menurutnya dengan rajin mendonorkan darah dapat 
mampu menurunkan risiko serangan jantung.

Kegiatan Donor Darah menjadi rangkaian HUT Nindya 
yang selalu ditunggu karyawan Nindya yang ingin 
hidup sehat dengan rajin mendonorkan darah, dengan 
terselenggaranya kegiatan ini juga dapat memberikan 
bantuan atau keselamatan untuk seluruh masyarakat 
indonesia.

Peringati HUT Nindya ke-62, Nindya 
Karya Selenggarakan Kegiatan Donor 
Darah

Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke – 62, 
Nindya Gelar Khitanan Massal Untuk 
Masyarakat

JAKARTA – Nindya menggelar khitanan massal dalam 
rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-
62 yang jatuh pada 11 Maret 2022 mendatang. 

Program yang bertajuk Nindya Peduli tersebut terjalin 
berkat Kerjasama Nindya dengan Rumah Sunat Dr. 
Mahdian, Tebet, Jakarta Selatan. (4/3)

Ketua panitia HUT ke-62 Nindya, Rizky Aidzin Fitri 
menyebutkan, khitanan massal tersebut merupakan 
salah satu rangkaian pra HUT melalui program Nindya 
Peduli yang bertujuan untuk membantu masyarakat 
sekitar dalam menyediakan fasilitas khitan gratis.

“Khitanan massal ini merupakan salah satu rangkaian 
dari Pra HUT perusahaan, dimana melalui Nindya 
Peduli, kami memberikan fasilitas khitan gratis untuk 
masyarakat,” ucapnya.

Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut 
berjumlah 50 anak yang terjaring dari pendaftaran yang 
telah dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara.

Rizki juga menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan 
implementasi perusahaan dalam mendukung 
pencapaian atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) / Sustainibility Development Goals (SDGs) Pilar 
Pembangunan Sosial Nomor 3 tentang kehidupan sehat 
& sejahtera.
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Nindya Karya Dukung Pelestarian 
Lingkungan Lewat Penanaman Pohon 
Sekitar Proyek Waduk Pondok 
Ranggon

Jakarta - Nindya Karya berkomitmen mendukung 
pelestarian lingkungan, khususnya penghijauan 
disekitar proyek lewat penanaman pohon, salah 

satunya program Penataan Lingkungan berupa 
penanaman pohon proyek pembangunan Waduk 
Pondok Ranggon (9/3)

Program ini bertepatan dengan peringatan HUT PT Nindya 
Karya (Persero) yang bertujuan untuk penghijauan di 
wilayah proyek serta mampu meningkatkan taraf hidup 
masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial & 
Lingkungan Perusahaan (TJSL).

Penataan Lingkungan sekitar Proyek Pembangunan 
Waduk Pondok Ranggon termasuk bagian Program 
Prioritas di bidang lingkungan. Melalui program ini, 
Nindya Karya telah mendukung pencapaian atas Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 15 tentang 
menjaga ekosistem darat serta merupakan bagian dari 
program Creating Shared Value (CSV) perusahaan.

Nindya Karya Peringati HUT Berbagi 
Dengan Anak Yatim

Jakarta - Nindya Karya Peringati HUT Ke-62 kali ini 
dengan berbagi kebahagiaan bersama Anak Yatim. 
Beberapa paket bantuan sembako disalurkan ke 

Yayasan Anak Yatim Nurul Iman Jafariah. (8/3)

Setelah sebelumnya Nindya Karya melaksanakan 
Khitanan Gratis untuk Yatim dan Du’afa, kali ini masih 
dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Nindya Karya ke-
62, Nindya menyerahkan paket sembako berupa beras, 
minyak, gula, susu, dan lainnya ke Yayasan Yatim yang 
berlokasi di Jalan Menteng Jaya RT 002/RW 010 No. 11 
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT 
Ke-62 Nindya Karya yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok anak yatim di Yayasan tersebut yang 
menempuh pendidikan sekolah Playgroup, SMP dan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pemberian Bantuan Paket Sembako diserahkan 
langsung oleh Tim Nindya Peduli yang terjun langsung 
ke lapangan. Program ini merupakan wujud kepedulian 
serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
dengan maksud mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang digagas Pemerintah /
Sustainability Development Goals (SDG’s) Pilar 
Pembangunan Sosial Nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan.

NINDYA PEDULI
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Jakarta – Sebagai wujud kepedulian terhadap 
masyarakat, Nindya Karya berkolaborasi dengan 
beberapa BUMN menyerahkan Alat Teknologi 

Informasi & Komunikasi (TIK) untuk beberapa Sekolah di 
Banten, berupa laptop siap pakai, proyektor dan screen 
proyektor (8/3).

Bantuan yang diserahkan langsung oleh Vice President 
Sekretariat & Humas M Maududy Ary ini, merupakan 
bagian dari rangkaian Bakti Nindya Karya dalam 
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Nindya Karya 
ke-62. Batuan tersebut merupakan salah satu program 
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan 
berkolaborasi dengan beberapa BUMN kepada sekolah 
yang membutuhkan, agar proses belajar mengajar 
ditengah pandemi dapat terus terlaksana secara virtual 
meski banyak keterbatasan.

Program ini merupakan bentuk dukungan perusahaan 
dalam mendukung program pemerintah mewujudkan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable 
Development Goals (SDG’s) Pilar Sosial yaitu Pendidikan 
Berkualitas.

Berkolaborasi Dengan Beberapa BUMN, 
Nindya Karya Serahkan Alat TIK untuk 
Beberapa Sekolah di Banten

Peringati HUT Ke-62 Nindya Serahkan 50 
Beasiswa Bantuan Belajar Kepada Anak 
Karyawan yang Berprestasi

Jakarta – Sudah menjadi rutinitas bagi PT Nindya 
Karya (Peresero) dalam setiap peringatan ulang 
tahunnya untuk memberikan beasiswa bantuan 

belajar kepada anak-anak karyawan/ti Nindya Karya 
yang berprestasi baik di tingkat SD, SMP dan SMA. 
Dalam peringatan HUT Ke-62 kali ini sebanyak 50 anak 
menerima beasiswa tersebut yang terdiri dari 15 orang 
tingkat SD kelas I-III, 15 orang tingkat SD kelas IV-VI, 
10 orang tingkat SMP kelas VII-IX dan 10 orang tingkat 
SMA kelas X-XII.

Pemberian beasiswa dilakukan dengan memenuhi syarat 
dan ketentuan yang berlaku diantaranya nilai rapot 
terakhir minimal 80 untuk semua tingkat dan belum 
pernah menerima beasiswa yang sama pada tahun 
sebelumnya. Hadir menyerahkan beasiswa bantuan 
belajar Sekretaris Perusahaan PT Nindya Karya (Persero) 
Taufik Hidayat didampingi oleh Ketua Peringatan HUT 
Ke-62 Nindya Karya, Rizky Aidzin Fitri.

Raut wajah gembira tergambar dari para penerima 
beasiswa bantuan belajar ini dan besar harapan 
dari para siswa dan orang tua siswa untuk dapat 
mempergunakannya secara maksimal untuk keperluan 
Pendidikan. “Terima kasih kepada Nindya Karya atas 
bantuan pendidikan yang diberikan, semoga bantuan ini 
bermanfaat bagi anak kami dalam mendukung kegiatan 
belajarnya,” ujar Sarmili orang tua penerima beasiswa 
bantuan belajar yang juga berprofesi sebagai petugas 
keamanan di Kantor Pusat Nindya.

NI
ND

YA
 P

ED
UL

I



41THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022www.nindyakarya.co.id



THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022 www.nindyakarya.co.id42

G20 adalah forum multilateral strategis yang 
menghubungkan negara-negara maju dan 
berkembang di dunia, dilansir dari g20.org. 
Kelompok informal ini terdiri dari 19 negara dan Uni 
Eropa, serta perwakilan dari International Monetary 
Fund (IMF) dan World Bank (WB).

G20 memegang peran yang strategis dalam 
mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran 
ekonomi global di masa depan. Dikutip dari 
Sekretariat G20 Indonesia, secara kolektif forum 
ini merepresentasikan sekitar 65 persen penduduk 
dunia, 79 persen perdagangan global, dan 
setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Forum ini diawali dengan pertemuan menteri 
keuangan dan gubernur bank sentral pada 1999 
silam berkat saran dari menteri keuangan G7 
(Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, 
Kanada, dan Prancis). Para menteri dan gubernur 
bank sentral G20 mengadakan pertemuan untuk 
membahas krisis keuangan global 1997-1999.

Kini pertemuan tersebut telah berkembang menjadi 
agenda puncak tahunan yang melibatkan kepala 
negara dan pemerintahan dari negara-negara 
anggota G20.

Indonesia sebagai Presidensi tuan rumah dalam forum Group of Twenty atau yang dikenal dengan G20 pada 2022. 
Forum ini membahas berbagai isu strategis di taraf global. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ini berdasarkan 
hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma, Italia pada Oktober 2021 lalu. Hal tersebut menjadikan RI sebagai 

negara Asia ke-5 yang memegang forum G20.

Saat pertama kali dibentuk G20 bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan 
stabilitas keuangan internasional. Secara umum, tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, 
berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Apa itu G20 ?

Tujuan G20
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N
in

dya Peduli

Afrika Selatan | Amerika Serikat | Arab Saudi | Argentina Australia | Brasil | China | India | Indonesia | Inggris | 
Italia | Jepang | Jerman | Kanada | Meksiko | Korea Selatan | Rusia | Prancis | Turki | Uni Eropa

Adapun, negara yang tergabung dalam Uni Eropa di 
antaranya Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik 
Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, 
Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, 
Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, 
Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani.

Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum 
internasional ini terbentuk. Melansir situs Kementerian 
Keuangan, kala itu Indonesia tengah menghadapi 
pemulihan pasca krisis moneter 1997-1998 dan 
dinilai sebagai emerging economy di kawasan Asia. 
Kondisi tersebut menjadikan Indonesia hadir dalam 
G20 mewakili negara berkembang dari kawasan Asia 
Tenggara dan dunia Islam.

Indonesia juga ikut berperan dalam sejumlah 
pertemuan. Di antaranya sebagai Co-chair Anti-
Corruption Working Group bersama Prancis pada 
2010-2011, Co-Chair Working Group on Energy and 
Commodities Markets bersama Inggris, menjadi tuan 
rumah pertemuan Study Group on Financing for 
Investment di Bali pada 2013.

Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah 
pertemuan Infrastructure and Investment Working 
Group di Jakarta pada 2014 dan Bali pada 2016, serta 
sebagai Presidensi G20 tahun 2022. Peran Indonesia 
dalam G20 lainnya adalah mengusulkan sejumlah 
inisiatif, di antaranya Global Expenditure Support Fund 
(GESF), Global Infrastructure Connectivity Alliance 
(GICA), dan Inclusive Digital Economy Accelerator 
(IDEA Hub).

Secara langsung manfaat pada aspek ekonomi dapat 
dirasakan dari kunjungan delegasi negara G20 yang 
dapat meningkatkan devisa negara, menggeliatnya 
kembali sektor pariwisata, khususnya Bali, dan 
Indonesia pada umumnya juga berpengaruh ke sektor 
jasa konstruksi, dimana ajang tersebut memberikan 
peluang pengusaha jasa konstruksi untuk berkontribusi 
dengan membangun serta meningkatkan kapasitas 
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana 
pendukung G20 maupun lokasi wisata. Yang nantinya 
juga akan berdampak kepada peningkatan konsumsi 
domestik dengan optimalisasi peran Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM), peningkatan PDB, hingga 
penyerapan tenaga kerja.

Peran Indonesia dalam G20

G20 dan Sektor Konstuksi

Anggota G20 ?
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INSAN NINDYA
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Fenomena Metaverse menjadi salah satu trend 
pembicaraan hangat yang berkembang akhir-
akhir ini. Teknologi yang menghubungkan dunia 

virtual dan fisik tersebut tampaknya akan segera 
bisa terwujud dalam berapa tahun ke depan. Dua 
raksasa dunia digital, Facebook dan Microsoft sudah 
melakukan riset dan implementasi metaverse sebagai 
bagian dari kegiatan mereka. 

Konsep Metaverse berasal dari novel “Snow Crash” 
yang diterbitkan oleh Neal Stephenson pada tahun 
1992, dan mewakili dunia virtual tiga dimensi di 
mana ‘Meta’ berarti maya dan abstrak, dan ‘verse’ 
berarti alam semesta.

Metaverse sendiri bisa dimaknai sebagai konstruksi 
virtual di mana pengguna dapat berinteraksi dengan 
diri mereka sendiri melalui avatar yang dibuat oleh 
mereka sendiri untuk masuk ke dalam lingkungan 
metaforis virtual tanpa batasan temporal (waktu) 
dan spasial (ruang). 

Pada dunia Metaverse ini memungkinkan pengguna 
dapat berinteraksi secara sosial dan ekonomis dengan 
lingkungan online virtual dan multi-pengguna tiga 
dimensi yang imersif (memiliki kesan seperti di dunia 
nyata).

Meski sampai saat ini metaverse masih belum 
sempurna namun secara pasti akan menjelma 
menjadi keniscayaan dengan ditunjukkan 
perkembangan yang luar biasa dalam bidang 
Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) 
juga Mixed Reality (MR) yang mengakselerasi 

pengembangan metaverse di mana oleh banyak 
kalangan diyakini akan matang dalam beberapa 
tahun mendatang.

Lantas bagaimana peran Metaverse ini dalam dunia 
konstruksi?

Pada sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo 
pernah menyampaikan pernyataan bahwa 
pembangunan infrastruktur yang efisien dan 
berkesinambungan adalah salah satu kunci dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran sektor konstruksi tentulah menjadi hal 
krusial dalam mewujudkan proyek pembangunan 
infrastruktur di berbagai daerah Indonesia yang 
berjalan dengan lancar dan efisien. Tentunya, 
pemanfaatan teknologi adalah salah satu andalan 
untuk merealisasikannya.

Sebagai bagian dari sektor AEC (Architecture, 
Engineering, and Construction) industri konstruksi 
mendapatkan tantangan hebat untuk beradaptasi 
dengan kondisi aktual saat ini, di mana pada era 
transformasi digital yang terus berkembang dan 
mendisrupsi berbagai sektor industri. 

Sektor konstruksi masih relatif lambat akselerasinya 
dibanding sektor yang lain seperti retail, transportasi, 
finansial, dan manufaktur.

Teknologi Building Information Modeling (BIM) yang 
disebut juga teknologi konstruksi yang berbasis 
industri 4.0 mau tidak mau harus diadopsi sektor 
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konstruksi di era digital saat ini. BIM merupakan 
sebuah metode baru untuk permodelan di bidang 
arsitektur, teknik dan konstruksi untuk infrastruktur 
yang mengintegrasikan model virtual beserta data 
atau informasi teknisnya.

Sayangnya, seperti dikutip dari rilis Autodesk 
(15/9/2021), adopsi BIM di Indonesia masih 
tergolong relatif lambat. Padahal berbagai pelaku 
industri AEC di Indonesia sebenarnya sudah 
menyadari pentingnya sektor ini selama bertahun-
tahun, namun implementasinya di berbagai proyek 
masih rendah.

Padahal, pasar konstruksi Indonesia merupakan 
yang terbesar di Asia Tenggara dan keempat 
terbesar di Asia. Sudah semestinya adopsi BIM 
menjadi perhatian, terlebih pemerintah juga telah 
mencanangkan pembangunan infrastruktur senilai 
US$ 450 miliar hingga 2022.

Sebagai contoh, penerapan BIM di negeri jiran 
Malaysia yang sudah sejak 2007 digunakan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum Malaysia. Bahkan 
di tahun 2011, Dewan Pengembangan Industri 
Konstruksi diberi mandat untuk mendorong 
implementasi BIM di negara Jiran tersebut.

Vietnam juga tidak ketinggalan dalam adopsi 
BIM, di mana pemerintahnya telah menerapkan 
peta jalan dan kerangka kerja (framework) untuk 
mendorong penggunaannya sejak tahun 2015.

Sebuah studi dari McKinsey juga menemukan 
75 persen perusahaan yang telah mengadopsi 
BIM memberikan respons positif terkait dengan 
investasi, siklus proyek yang lebih pendek dan 
peningkatan efisiensi, termasuk penghematan 
dokumen kerja non-digital dan biaya material.

Selanjutnya menurut Autodesk dalam rilisnya 
tersebut, Indonesia memiliki prospek positif dalam 

adopsi BIM dan kapabilitas digital lainnya di 
Indonesia, khususnya di sektor industri Konstruksi 
Haresh Khoobchandani, Vice President, APAC, 
Autodesk, kurang dari setengah perusahaan di 
Indonesia telah memulai proses transformasi 
digitalnya. Namun, khusus sektor konstruksi masih 
relatif lambat dalam mengadopsi teknologi digital.

Keniscayaan digital yang terjadi dimasa depan, 
termasuk teknologi Metaverse merupakan salah 
satu peluang sekaligus tantangan bagi industri 
konstruksi di Indonesia. Penerapan BIM bisa 
dikembangkan lebih luas dalam semesta virtual 
yang interaktif di Metaverse dengan aplikasi AR, VR 
dan MR berbasis “big data” yang memungkinkan 
proses pengambilan keputusan lebih komprehensif 
dan akuntabel.

Penggunaan teknologi Metaverse dimasa depan 
pada industri konstruksi memberikan ruang 
kreasi lebih besar dalam perancangan juga proses 
interaksi antar bagian melalui simulasi digital.   
Penyelenggaraan Metaverse tak hanya berhenti   
di tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 
operasional, tapi juga mencakup tahap pengadaan 
barang dan jasa serta audit.

Tentu saja untuk menghadapi tantangan era 
Metaverse tersebut, persiapan SDM perlu dilakukan 
untuk menghadapi transformasi digital yang kian 
kencang menerpa. Tak sekedar hambatan utama 
transformasi digital, namun ancaman lain juga 
yaitu keamanan siber dan pembajakan perangkat 
lunak (software) perlu menjadi perhatian.

Semoga Insan Nindya dengan segala kompetensi 
dan pengalaman yang dimiliki bisa lebih siap 
menghadapi transformasi digital –termasuk 
kehadiran Metaverse—mampu menjawab semua 
tantangan global dimasa depan.

Oleh Amril Taufik Gobel,

Departemen Supply Chain 
Management
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Nindya Karya Kembali Raih Penghargaan K3 Internasional

Kinerja Nindya Karya kembali mendapat 
apresiasi Dunia Internasional melalui perolehan 
Penghargaan Internasional dengan   yang 

diselenggarakan oleh Word Safety Organization (WSO) 
Indonesia, WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 
tahun 2022 yang berlangsung secara virtual (22/2).

Setelah sebelumnya Nindya mendapatkan Award Safety 
Concernet Corporasi Gold WSO tahun 2021. Kini WSO 
Indonesia memberikan penghargaan dalam bentuk 
WISCA 2022 yang diikuti oleh 58 perusahaan lainnya. 
Nindya termasuk sebagai salah satu perusahaan yang 
berkomitmen sukses menjalankan program Budaya K3 
di Perusahaan secara konsisten dan terintegrasi.

Award Safety Culture World Safety Organization (WSO) merupakan bentuk pengakuan bahwa 
Nindya Karya konsen terhadap implementasi HSE dengan menjadinya Budaya Kerja Perusahaan 

yang terintegrasi dan konsisten diterapkan.

-Haryanto, Senior Vice President Departemen QHSE-

Senior Vice President Departemen QHSE Haryanto 
menyampaikan, Award Safety Culture World Safety 
Organization (WSO) merupakan bentuk pengakuan 
bahwa Nindya Karya konsen terhadap implementasi 
HSE dengan menjadinya Budaya Kerja Perusahaan 
yang terintegrasi dan konsisten diterapkan.

Pencapaian Award Safety Culture 3 Star Silver WSO 
merupakan kesungguhan seluruh #InsanNindya untuk 
terus memberikan kinerja terbaik, dengan tetap 
mengimplementasikan Budaya HSE diseluruh proses 
bisnis Perusahaan.
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Pemerintah Indonesia sudah mulai berbenah menanggapi adanya revolusi industri dengan 
meluncurkan roadmap ‘Making Indonesia 4.0’. Roadmap ini memberikan arahan yang jelas 
bagi pergerakan industri nasional, termasuk fokus pada pengembangan sektor prioritas yang 

akan menjadi kekuatan Indonesia menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Building Information 
Modelling Percepat 
Pembangunan 
Infrastruktur Revolusi 
Industri 4.0

INFO KONSTRUKSI

Ilustrasi 3D Stadion Indoor Multifunction Stadium tampak depan
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Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri PUPR 
telah memberikan arahan untuk melakukan 
inovasi dan terobosan guna mendukung 
percepatan pembangunan infrastruktur yang 
terdiri atas regulasi dan hukum, sumber daya 
manusia, pendanaan inovatif, kepemimpinan, 
dan penerapan hasil riset dan teknologi.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, 
Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja 
menyampaikan pemanfaatan teknologi BIM 
ke depan akan menjadi mandatory tool dalam 
pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur 
Kementerian PUPR. 

“Dengan tugas yang semakin kompleks, banyak 
dan sumber daya yang terbatas, teknologi BIM 
bisa membantu kita menjadi tool atau instrumen 
untuk menghasilkan produk infrastruktur yang 
lebih cepat, lebih efisien dan lebih berkualitas,” 
jelasnya. 
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Ilustrasi 3D Stadion Indoor Multifunction Stadium tampak atas

Ilustrasi 3D Stadion Indoor Multifunction Stadium tampak samping

3D BIM Project Stadion Indoor Multifunction Stadium
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Clash antara Pekerjaan Arsitektur, Struktur, dan MEP 
saat tahap konstruksi dan dokumentasi proyek tidak 
dikelola dengan baik sehingga manajemen aset 
infrastruktur menjadi tidak optimal.

Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, 
Direktorat Prasarana Strategis sebagai salah satu unit 
kerja dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat mulai turut mengimplementasikan 
BIM sejak awal dibentuk pada tahun 2019. Sesuai 
dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 
Tahun 2019, infrastruktur strategis seperti pasar, 
prasarana olahraga, dan prasarana pendidikan 
baik sekolah, madrasah, perguruan tinggi negeri 
(PTN), dan perguruan tinggi keagamaan islam 
negeri (PTKIN) diupayakan untuk ditangani dengan 
mengimplementasikan BIM.

Mengapa Perlu MenggunakaN BIM?

Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan 
metode konstruksi dengan metode ‘business 
as usual’ disebabkan oleh berbagai faktor 
yang tidak dapat dikontrol variabelnya. Hal 
tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam 
proses konstruksi. Beberapa permasalahan yang 
terjadi dalam konstruksi bangunan antara lain 
masa pembangunan terlalu ketat, penjadwalan 
program tidak memadai oleh penyedia jasa, hasil 
konsultan perencana yang tidak memadai (gambar 
perencanaan tidak aplikatif dan perlu banyak 
penyesuaian), estimasi biaya pembangunan tidak 
akurat, metode konstruksi yang tidak sesuai, 
volume pekerjaan antara RAB dengan gambar 
rencana teknis tidak sesuai, banyaknya reworks 
dan construction waste sebagai akibat dari desain 
perencanaan teknis yang tidak akurat, terjadinya 

INFO KONSTRUKSI

3D BIM Project Stadion Indoor Multifunction Stadium

3D BIM Project Stadion Indoor Multifunction Stadium
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Penerapan BIM di Proyek Nindya

Upaya implementasi BIM pada penanganan pasar 
mulai dilakukan Nindya pada beberapa proyek yang 
dikerjakan diantaranya,  Pembangunan Gedung 
Disaster Center (DRC) Mandiri Injoko Surabaya, 
design and build pekerjaan pembangunan Rumah 
Sakit Khusus Otak dan Jantung Royal Biringkanaya 
Makassar, pembangunan Asrama Mahasiswa 
Nusantara Surabaya, pembangunan Gedung 
Papua Youth Creative Hub Papua Muda Inspiratif 
Jayapura, pekerjaan Fasilitas Sisi Darat Dan Fasilitas 
Mekanikal Elektrikal, pembangunan Bandar Udara 
Mentawai Baru Sumatera Barat, pembangunan 
Kantor DPRD Kota Padang, pembangunan Waduk 
Pondok Ranggon Jakarta, pembangunan Underpass 
Sriwijaya Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi, 
pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar 
(UMYC) Kalimantan Barat dan yang terabaru adalah 
pembangunan Indoor Multifunction Stadium (IMS) 
di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

Dibangunannya stadion indoor tersebut untuk 
mendukung terpilihnya Indonesia sebagai co-host 
Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 bersama dengan 
dua negara lainnya, yaitu Jepang dan Filipina. 
Indonesia terpilih menjadi salah satu negara tuan 
rumah penyelenggaraan kompetisi bola basket 
dunia FIBA World Cup ke-19 pada 2023 mendatang.

Adapun, pekerjaan yang dilaksanakan meliputi 
struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal, 
pembangunan lapangan dan peralatan 
pertandingan, lapangan latihan, changing room, 
tribun, royal box, sistem pencahayaan, akustik, 

sound system, visual system, tiketing, sistem proteksi 
kebakaran, sistem transportasi dalam gedung, serta 
pemenuhan kriteria bangunan gedung hijau. Secara 
desain, konstruksi stadion indoor terdiri dari empat 
lantai tribun yang dilengkapi atap space frame.

Penggunaan BIM pada masa konstruksi 
mempermudah penyedia jasa untuk mendeteksi clash 
dan menentukan volume material yang digunakan 
sehingga meminimalkan material terbuang dan 
mempersingkat waktu pengerjaan konstruksi.

Gedung IMS ini dirancang oleh arsitek Widharko 
dengan konsep desain yang terinspirasi dari kerajinan 
tangan anyaman keranjang. Bangunan ini merupakan 
proyek stadion multifungsi yang dirancang dengan 
standar internasional melalui pendekatan sikap yang 
mengadaptasi bahasa arsitektur sekitar. Sehingga, IMS 
diharapkan dapat menjadi ruang publik yang baru 
untuk memenuhi kebutuhan fungsi dan sekaligus 
dapat menikmati eksistensi kawasan bersejarah serta 
bernilai tinggi.

Dengan adanya implementasi BIM pada pekerjaan 
infrastruktur sesuai dengan amanat Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2021, diharapkan dapat membawa 
Indonesia untuk lebih siap menghadapi era Revolusi 
Industri 4.0 sekaligus mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas (good governance) dalam setiap 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
(yf)
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Dalam beberapa dekade terakhir, manusia 
dihebohkan dengan kehadiran Artificial 
Intelligence (AI) yang sering dikenal dengan 

kecerdasan buatan. Sejarah AI dimulai sejak 11 mei 
1997, saat itu perusahaan IBM dengan super computer 
Deep Blue berhasil mengalahkan maestro catur Gerry 
Kasparov. Dilansir dari situs Daily Advent mengatakan, 
kejadian ini menjadi pembuktian bahwa di masa depan 
mesin akan menggantikan manusia.

Dalam dunia penilaian, penggunaan bantuan 
teknologi dalam penilaian yang cukup terkenal antara 
lain kalkulator dan excel. Digitalisasi menjadi hal 
umum di sektor penilaian. Sangat penting memahami 
bagaimana metode peniliaian tradisional digantikan 
oleh teknologi machine learning yaitu AVM.

Automated Valuation Model (AVM) menjadi topik 
yang kembali ramai diperbincangkan dari lini bisnis 

property technology (proptech) seiring muncul dan 
berkembangnya infrastruktur digital. AVM adalah 
layanan yang bisa memberikan penilaian properti real 
estate menggunakan pemodelan matematika yang 
digabungkan dengan database big data, melakukan 
analisis data dengan melakukan proses otomatis, 
regresi, neural network, dan program AI merupakan 
contoh dari output AVM.

Menurut soni dan sadiq (2015: 100), pasar real estate 
populer dikalangan investor, yang ingin mengidentifikasi 
secarta cepat untuk memainkan pasar. Oleh karena itu, 
prediksi harga rumah yang akurat sangat penting bagi 
calon pemilik rumah, pengembang, investor, penilai, 
penilai pajak, pemberi jaminan, dan perusahaan 
asuransi. Dengan meningkatnya volume transaksi 
dan perubahan pasar real estate, AVM telah banyak 
diadopsi di banyak negara untuk tujuan yang berbeda, 
termasuk penilaian pajak properti (Osborn, 2014).
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Ada beberapa hal yang melatar belakangi 
munculnya AVM diantaranya:

1. Seperti yang dikemukakan oleh Demirci (2021) 
secara luas diakui bahwa ada  banyak keterbatasan 
penilaian tradisional, ketika ada perlu menilai 
sekelompok properti. Batasan utama dari metode 
penilaian tradisional adalah akurasi, konsistensi 
dan  kecepatan (Jahanshiri, 2011; Wang & 
Wolverton, 2012; Adetiloye & Eke, 2014).

2.  AVM sangat membutuhkan support input yang 
mencukupi dan database properti, khususnya 
di Indonesia merupakan hal yang masih sangat 
terbatas ketersediaan nya.

Studi Kok et al. (2017) mengungkapkan, 
Machine Learning sebagai bentuk Metode 

PT. Nindya Karya (persero) sebagai perusahaan BUMN yang menjalankan usaha dibidang jasa 
kontruksi dengan salah satu pilar bisinisnya, yaitu properti, serta seiring bertransformasi perusahaan 
ke arah digitalisasi guna eksis di era industri 4.0. Dengan pengalaman perusahaan dan dukungan 
bank data serta para ahli di bidang kontruksi yang dimiliki, dapat berkolaborasi dengan pengembang 
aplikasi. AVM bukan tidak mungkin dapat diterapkan untuk proses bisnis guna mencapai salah satu 
misi perusahaan yaitu “meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders secara berkelanjutan berbasis 
excellence engineering dengan inovasi.”

Penilaian Lanjutan, telah terbukti meniru proses 
pengambilan keputusan. Ini dicapai dengan belajar 
dan membandingkan kumpulan data yang sangat 
besar, berdasarkan variabel yang diidentifikasi (nilai 
penjualan properti sebelumnya, ukuran properti, 
jumlah kamar, atribut kualitas rumah, seperti meja 
kerja, dapur, dan AC.

Menurut Zeicu et al. (2017: 245), “Kredibilitas dan 
akurasi hasil AVM tergantung pada kualitas dan 
kuantitas data yang digunakan dalam penilaian, 
pengalaman dan pelatihan staf yang merancang 
mengembangkan model. AVM adalah proses 
kompleks yang membutuhkan kerja sama yang erat 
antara penilai, analis pasar real estate, ahli statistik, 
dan pengembang aplikasi.

TEKNOLOGI
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Konstruksi Cakar Ayam adalah salah satu 
metode rekayasa teknik dalam pembuatan 
pondasi bangunan. Teknik Konstruksi Cakar 

Ayam memungkinkan pembangunan struktur 
pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Konstruksi 
Cakar Ayam terdiri dari pelat tipis yang didukung 
oleh pipa-pipa (cakar) yang tertanam pada bagian 
bawah pelat. Hubungan antara pipa-pipa dengan 
pelat beton dibuat monolit (bersatu). Kerjasama 
sistem meliputi antara pelat–cakar–tanah yang 
menciptakan pelat yang lebih kaku dan lebih 
tahan terhadap beban dan pengaruh penurunan 
yang tidak seragam. Metode pondasi konstruksi ini 
ditemukan oleh Sedyatmo pada tahun 1961.

Prof. Dr. (HC). Ir. R. M. Sedyatmo atau Sedyatmo 
lahir di Solo, Jawa Tengah, 24 Oktober 1909 
adalah salah satu tokoh insinyur sipil Indonesia, 
cendekiawan, praktisi, ilmuwan dan guru besar 

Institut Teknologi Bandung (ITB). Di masa kecilnya, 
nama Sedyatmo adalah R.M. Sarwanto, tetapi 
nama tersebut menjadikan Sedyatmo sering 
sakit-sakitan. Tidak ingin anaknya terus-menerus 
menderita, orangtuanya mengganti dengan nama 
Sedyatmo yang artinya kelak akan menjadi anak 
yang baik dan berguna baik masyarakat, bangsa, 
dan negara.

Menempuh pendidikan di Technische Hogescholl 
(THS) atau ITB dengan berbagai macam tantangan 
dan selisih pendapat dengan gurunya, menjadikan 
R.M. Sedyatmo mendapat julukan “Si Kancil”. 
Selesai dari THS pada 1934, Sedyatmo bekerja 
sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi 
Pemerintah dan terkenal sebagai penemu 
“Konstruksi Cakar Ayam” pada tahun 1961.

Disebut Cakar Ayam karena bentuknya memang 
mirip seperti kaki hewan unggas, dimana pada 
bagian bawah terdapat pipa-pipa beton yang 
menyerupai cakar ayam. Fungsinya mencengkeram 
kuat tanah di bawahnya agar bangunan yang 
dibangun di atasnya berdiri kokoh.

Inovasi konstruksi Cakar Ayam bermula ketika 
Sedyatmo harus mendirikan 7 menara listrik 
tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, 
Jakarta. Dengan susah payah, 2 menara berhasil 
didirikan dengan sistem pondasi konvensional, 
sedangkan sisanya yang 5 masih terbengkelai. 
Menara dibuat untuk menyalurkan listrik dan 
pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke Gelanggang 
Olahraga Senayan di mana akan diselenggarakan 
pesta olahraga Asian Games 1962.

Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan 
sistem pondasi konvensional sangat sukar 
diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarilah 
sistem baru, lahirlah ide Sedyatmo untuk 
mendirikan menara di atas pondasi yang terdiri dari 
plat beton yang didukung oleh pipa-pipa beton 
di bawahnya. Pipa dan plat itu melekat secara 

THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022 www.nindyakarya.co.id70

FI
GU

R



71THINK EDISI VIII/JANUARI-MARET/2022www.nindyakarya.co.id

LIFESTYLE

monolit (bersatu), dan mencengkeram tanah 
lembek secara meyakinkan.

Bagi daerah yang bertanah lembek, pondasi cakar 
ayam tidak hanya cocok untuk mendirikan gedung 
bertingkat, tapi juga untuk membuat jalan dan 
landasan. Tak hanya itu, satu keuntungan lain dari 
sistem ini ialah tidak memerlukan sistem drainase 
dan sambungan kembang susut.

Sistem pondasi Cakar Ayam ini telah dikenal 
di banyak negara, bahkan telah mendapat 
pengakuan paten internasional di 40 negara, 
diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, 
Jepang, dan negara lainnya.

Sebelum menciptakan sistem pondasi cakar ayam, 
Sedyatmo telah melahirkan beberapa karya. Karya 
pertama berupa jembatan air Wiroko di Wonogiri, 
membuat sistem pembangunan jembatan, 
pompa hidrolis, Bendungan Jatiluhur, dan bahkan 
jembatan Suramadu dibangun berdasarkan 

konsep awal Sedyatmo. Berkat dedikasinya yang 
fenomenal dalam dunia kontruksi, Sedyatmo 
meraih berbagai penghargaan bergengsi baik 
nasional maupun internasional, salah satunya 
penghargaan Bintang Mahaputra Kelas I 
atas jasa-jasanya oleh Pemerintah Indonesia. 
Namanya kemudian diabadikan sebagai nama 
jalan bebas hambatan dari Jakarta menuju 
Bandara Soekarno-Hatta.

PT Nindya Karya (Persero) sebagai perusahaan 
jasa konstruksi sangat mengangumi dan 
mengapresiasi mahakarya Sedyatmo. Inovasi 
Cakar Ayam telah berkontribusi besar dalam 
pembangunan di negeri ini. Dalam menjalankan 
kegiatan bisnis, PT Nindya Karya (Persero) 
selalu menerapkan teknologi dan metode-
metode yang efektif dan efisien dalam setiap 
pelaksanaan proyek, seperti Metode Bekisting 
pada bendungan, Sistem Shoring di kereta api, 
dll.

Kerangka Teknik Konstruksi Cakar Ayam

Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo
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Dunia digital baru-baru ini dikejutkan oleh 
bagaimana cara mencari sumber kekayaan 
baru dari pengembangan teknologi. 

Perkembangan Teknologi benar-benar tidak ada  
yang bisa memprediksi. Menjadi seseorang bisa 
kaya dalam 1 hari dengan hanya menjual selfie  
dirinya yang ditempatkan di platform OpenSea.

Ya NFT atau yang kita kenal sebagai Non Fungible 
Token adalah token yang dapat kita gunakan 
untuk mewakili kepemilikan item unik. Mereka 
membiarkan kita tokenise hal-hal seperti seni, 
koleksi, bahkan real estate. NFT hanya dapat 
memiliki satu  pemilik resmi pada satu waktu dan 
NFT tersebut dilindungi oleh blockchain Ethereum 
– tidak ada yang dapat memodifikasi catatan  

kepemilikan atau menyalin / menempelkan NFT baru 
menjadi ada karena adanya smart contract tersebut.  

NFT adalah singkatan dari non-fungible token.  Non-
fungible adalah istilah ekonomi yang dapat Anda 
gunakan untuk menggambarkan hal-hal seperti 
gambar Anda, file lagu, atau Video Anda.

Hal-hal ini tidak dapat dipertukarkan untuk barang 
lain karena NFT memiliki sifat unik yaitu hanya 
bernilai dan berjumlah satu. Barang-barang yang 
dapat dipertukarkan, di sisi lain, dapat  ditukar karena 
nilainya mendefinisikannya daripada sifat uniknya.   
Misalnya, ETH atau dolar dapat dipertukarkan 
karena 1 ETH / $ 1 USD dapat ditukar dengan 1 ETH 
/ $ 1 USD lainnya.

Smart Contract NFT? Non Fungible Token (NFT) 
Cara baru untuk melindungi Hak Cipta Anda!

Setelah kasus Ghozali_Ghozalo meledak dan viral, pakar hukum 
dan kebijakan bisnis Indonesia menilai anomali ini merupakan 
sesuatu yang akan mengubah perspektif banyak orang untuk 
mencari penghasilan baru, namun hal ini berbeda dengan 
perspektif dosen hukum universitas ternama di Indonesia setelah 
melihat banyaknya seniman yang mempublikasikan karyanya 
di OpenSea. Seperti yang kita ketahui dalam hukum, hak cipta 
lahir dan  muncul dari hasil pemikiran manusia di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra (kekayaan intelektual).
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Hak cipta muncul secara otomatis saat Ciptanya  
lahir. Hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat 
pada  pencipta. Hak cipta adalah hak pribadi. 
Pembenarannya adalah karena ciptaan dilahirkan 
oleh ciptaan sang pencipta. Kreasi yang muncul 
dari latihan pemikiran dan kreativitas sang pencipta.  
Hak cipta harus lahir dari kreativitas manusia, bukan 
yang ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas 
manusia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) 
dijabarkan pengertian hak cipta sebagai berikut :

“Hak cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta yang 
muncul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah penciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi batasan  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

menentukan aturan, seperti kontrak reguler, dan 
secara otomatis menegakkannya melalui kode. 
Kontrak pintar tidak dapat dihapus secara default, 
dan interaksi dengan mereka tidak dapat diubah.

Siapapun dapat menulis Smart Contract dan 
menyebarkannya ke jaringan. Anda hanya perlu 
mengunggah karya seni Anda ke situs NFT yang 
dapat dipercaya seperti OpenSea, Tokomall.io dan 
banyak lainnya, dan memiliki cukup ETH untuk 
menyebarkan kontrak Anda. Menerapkan Smart 
Contract secara teknis merupakan transaksi, jadi 
Anda perlu membayar Gass fee Anda dengan cara 
yang sama seperti Anda perlu membayar gas fee 
untuk transfer ETH sederhana. Namun, biaya gas fee 
untuk penyebaran kontrak jauh lebih tinggi.

Ini adalah indikator utama untuk memudahkan 
pemegang hak cipta mempublikasikan kreasi mereka 
secara global untuk memiliki bukti  kepemilikan 
pertama atau setelah publikasi. Kriteria nyata 
berarti bahwa hak cipta hanya melindungi ide-ide 
yang telah diungkapkan / direalisasikan. Karya harus  
dinyatakan dalam bentuk dan media di mana  ia 
dapat disajikan, direproduksi, dan dikomunikasikan 
dalam format yang lebih dari sekedar ekspresi 
materi sementara. Ide yang belum diungkapkan /
direalisasikan tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. 
Dalam literatur asing kriteria ini biasa disebut fiksasi. 
Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak 
moral dan hak ekonomi.

Disebut hak eksklusif karena hak cipta disediakan 
hanya untuk pencipta, sehingga melarang / 
membatasi orang lain dari menggunakan hak-hak 
tersebut  tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta 
yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian  
hak eksklusif dalam bentuk hak ekonomi. Hak 
moral  dibedakan dari hak ekonomi, hak ekonomi 
mengandung nilai ekonomi, sementara hak 
moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomi.  
Pengembangan ekonomi kreatif perlu dibentengi 
dengan perlindungan hukum hak cipta untuk 
menjadi dasar terpenting ekonomi kreatif nasional. 

Sulitnya pembuktian dalam  persidangan kekayaan 
intelektual terkadang menjadi kesulitan utama 
pengacara di Indonesia untuk membuktikan hak 
cipta siapa yang telah dibentuk atau direalisasikan 
terlebih dahulu. Sebagai indikator pembuktian 
di persidangan menjadi hal yang paling sulit 
dibuktikan, karena undang-undang hak cipta di 
Indonesia tidak mewajibkan pemegang hak cipta 
untuk mendaftarkan ciptaannya ke badan hukum 
yang memiliki kewenangan atas perlindungan 
kekayaan intelektual. Jadi hakim sering bertanya 
kepada setiap pemegang hak cipta yang berperkara, 
kapan dia menerbitkan ciptaannya. Ini digunakan 
untuk menjadi indikator utama sehingga hak cipta 
dapat dianggap pertama dibentuk dari hak cipta 
yang digugat.

Menafsirkan kembali apa itu NFT, banyak orang 
salah menafsirkan jika NFT adalah sumber pelindung 
ciptaan. Ini adalah informasi yang salah, karena 
dalam teknologi Block Chain yang terkandung dalam 
NFT, yang melindungi kepemilikan dan pembuatan 
adalah Smart Contract. “Smart Contract” hanyalah 
program yang berjalan di blockchain Ethereum. Ini 
adalah kumpulan kode (its Function) dan data (its 
States) yang berada di alamat tertentu di blockchain 
Ethereum.

Namun Smart Contract tidak dikendalikan oleh 
pengguna, melainkan  mereka dikerahkan ke 
jaringan dan dijalankan seperti  yang diprogram. 
Akun pengguna kemudian  dapat berinteraksi 
dengan Smart Contract dengan mengirimkan 
transaksi yang menjalankan fungsi yang ditentukan 
pada Smart Contract.  Smart Contract dapat 
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Di era modernisasi saat ini, media sosial 
menjadi sarana digital yang tak terpisahkan 
dari kebutuhan manusia pada umumnya. 

Jika makan, minum dan istirahat adalah kebutuhan 
yang pasti dijalani manusia sehari-hari untuk tetap 
hidup, media sosial pun menawarkan kebutuhan 
yang sejenis. Mulai dari bangun hingga tidur lagi, 
manusia sulit menghindar dari efek candu dan 
manfaat yang ditimbulkan. Memudahkan seseorang 
menjajaki dunia luar, menjadi daya tarik tersendiri 
para penggunanya.

Media sosial telah menjadi ruang berekspresi 
dan kendaraan destinasi digital selama bertahun-
tahun. Fitur-fitur menarik yang tersedia, membuat 
masyarakat antusias dan kontributif menyebarkan 
konten-konten ke netizen di seluruh penjuru bumi.

Salah satu media sosial yang tengah fenomenal serta 
banyak digeluti oleh kawula muda belakangan ini 
ialah TikTok dan Reels Instagram. Secara orientasi, 
dua fitur ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama 
menyuguhkan konten video dengan perpaduan 
musik, dimana pengguna bisa membuat, mengedit, 
dan berbagi klip video dalam durasi pendek yang 
dilengkapi dengan filter.

Aplikasi TikTok yang rilis tahun 2016 dan Instagram 
Reels tahun 2020 semakin hari semakin merambah 
ke berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya 
diminati kelompok muda, kelompok tua pun tidak 
ingin ketinggalan meluapkan ekspresinya ke dunia 
maya.

Namun dalam perkembangannya, terdapat hal 
buruk dengan memanfaatkan platform ini untuk 
menyebar konten-konten yang berlebihan. Bahkan 
tidak sedikit yang menjadikan media ini sebagai 
sarana memamerkan lekukan tubuh dengan pakaian 
terbuka yang tidak sepantasnya menjadi tontonan 
publik. Selain miris dari segi moral, aplikasi ini juga 
berpotensi memberikan dampak buruk terhadap 
kesehatan mental penggunanya.

Para peneliti khawatir apa yang mungkin terjadi 
ketika pengguna berbagi hal pribadi dan sensitif yang 
kemudian jadi viral. Padahal, diawal mengira bahwa 
kontennya biasa-biasa saja. Tapi justru direspon 
cepat dan tersebar luas ke masyarakat. Akibatnya 
seseorang mengalami gangguan mental yang 
berakibat pada kepercayaan dan ketidaknyamanan 
diri.
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Sebagai upaya melindungi masyarakat dari 
ujaran kebencian, Pemerintah terus memperkuat 
regulasi-regulasi yang berhubungan dengan 
pembatasan berekspresi di media sosial. Khawatir 
dapat memprovokasi dan menghasut masyarakat 
dengan informasi yang belum tentu keabsahannya.

Meskipun demikian, TikTok maupun Instagram 
Reels tetap memiliki dampak positif yang tidak 
kalah menariknya ketika dimanfaatkan dengan 
baik. Aplikasi ini banyak digunakan untuk 
menaikkan reputasi seseorang, dengan menyebar 
kelebihan yang dimiliki, mulai dari kreativitas, 
keunikan, keahlian, termasuk kecantikan/
ketampanan seseorang. Terbukti, ada banyak 
sosok yang lahir sebagai public figure di dunia 
nyata hanya dalam sekejap.

Tidak hanya itu, platform bagian ini telah menjelma 
sebagai alat pemasaran baru dalam memasarkan 
produk, seperti makanan, pakaian, dll. Hasilnya tak 
tanggung-tanggung, pendapatan yang diperoleh 
lebih meningkat dibandingkan hanya dengan cara 
pemasaran konvensional. Hebatnya lagi, lagu-lagu 
yang awalnya terdengar asing ditelinga seketika 
familiar setelah diviralkan lewat fitur-fitur ini.

Pada prinsipnya berbagai fitur yang tersedia di 
media sosial harus dikelola sebijak mungkin. 

Jika tidak jeli dan berhati-hati, maka pasti akan 
mengancam reputasi diri. Tidak sebatas kontributif, 
tapi juga harus selektif. Ironisnya, banyak pihak yang 
menghalalkan segala cara demi ambisi semata. Demi 
viral, segala norma dan etika yang berlaku di negeri 
ini ikut dilanggar. 

Apabila pepatah mengatakan “mulutmu adalah 
harimau mu”, maka di era sekarang tidak hanya 
mulut yang menjadi “senjata tajam” melainkan 
seluruh bagian tubuh seseorang sewaktu-waktu 
akan menjelma menjadi Harimau apabila tidak 
dijaga. 

Meskipun tidak menyebar konten negatif, tapi 
setidaknya tidak ikut-ikutan memperluas konten 
orang lain yang bermuara buruk dan menjadi 
konsumsi publik. Sebab saat ini, untuk tenar di 
masyarakat tidak harus melakukan hal yang baik, 
perilaku buruk pun bisa menjadi peluang dalam 
meraih popularitas.

Pemaknaan “filter” jangan hanya dikaitkan dengan 
salah satu fitur TikTok dan Instagram Reels, tapi kata 
“filter” juga harus diimplementasikan sebagai upaya 
saring sebelum sharing.
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Tahun demi tahun berganti. Ada sajak-
sajak yang terlupakan. Tentang perasaanku 
padamu. Ayah, begitulah jagoan-jagoan 

kecilku memanggilmu. Terdengar biasa di telinga, 
tapi terdengar hebat di telingaku; bagaimana kamu 
bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka.

Mereka, anak-anak yang lahir dari rahimku, bahkan 
tidak sudi memanggilku Ibu.

Ada sajak-sajak yang terlupakan, sampai akhirnya di 
malam kau datang. Di depan pintu kau mengetuk 
pelan. Aku terhenyak melihat wajah pucat nyaris 
seperti mayat hidup, tubuhmu tidak lagi kekar 
seperti dahulu. Wajahmu dihiasi rambut gondrong 
yang telah memutih.

Hei, apa yang telah terjadi? Batinku merutuk.

Semenjak aku harus meninggalkan kamu; yang 
bukan karena inginku. Semenjak itulah tiga jagoan 
kecilku turut padamu, mereka enggan bersama 
denganku.

Kamu bersumpah tidak akan sudi bertemu denganku; 
kecuali tiba waktunya anak-anak membutuhkanku.

Aku nyaris tidak dapat melihatmu dengan jelas. 
Bayanganmu terlihat samar di bawah sinar 
rembulan. Pukul 01.30 tentunya bukan waktu yang 
tepat untuk bertamu.

Kamu memintaku mengikutimu. Ini bukan hal 
yang nalar menurutku. Aku menawar akan datang 
esok hari di gubuk kecilmu; karena kamu tidak 
menceritakan apa yang terjadi.

Kamu bilang, kamu tidak akan datang lagi esok hari.

Aku pikir kamu gila.

Setelah meminta ijin ke suamiku; yang masih 
setengah terlelap karena baru tiba di rumah tengah 
malam. Aku mengikutimu. Tepat pukul 02.00 aku 
mengikutimu menyusuri jalanan malam, ditemani 
hembusan udara yang menusuk-nusuk tulang. Aku 
tidak habis pikir, orang macam apa kamu; dini hari 
yang sangat dingin ini kamu hanya memakai baju 
yang sudah tidak layak disebut baju. Berlubang 
disana sini, bahkan apabila tidak berlubang pun, 
baju itu tetap dapat dengan mudah ditembus 
dinginnya udara malam.

Aku tersandung kayu yang melintang di tengah 
jalan, mungkin karena pikiranku yang melayang 
kemana-mana. Bagaimana mungkin aku 
mengikutimu dan kamu tidak menjelaskan sepatah 
kata pun?

Aku mengiba tidak dapat meneruskan perjalanan, 
aku sudah menggigil tidak karuan dan pergelangan 
kakiku sepertinya terkilir. Aku merintih tidak dapat 
lagi berjalan, dan meminta kamu pulang kemudian 
bertemu lagi esok hari.

Tapi, kamu menggendongku.

Aku tersentak menerima uluran tanganmu. Tangan 
yang dulunya biasa aku genggam saat aku merasa 
tidak aman, tangan yang dulunya memakaikan 
cincin di jari manisku, tangan yang selama ini 
merengkuh anak-anakku; sudah tak seperti dulu 
lagi. Tidak terlihat sama sekali daging di jemarimu, 
urat dan tulang-tulangnya menonjol tidak karuan. 
Ini tidak dapat lagi kugenggam rasanya.

Dingin. Dingin sekali tubuhmu. Dan…ehm, aroma 

CERPEN
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tubuhmu sangat menusuk. Aku menerka-nerka 
berapa hari atau bahkan berapa minggu kamu tak 
mandi. Padahal yang aku tau, kamu adalah orang 
yang sangat peduli akan penampilan. Ini seperti 
bukan kamu.

Tapi, aku nyaman berada pada gendonganmu. 
Langkahmu mantap, tak sedikit pun kamu kesulitan 
menggendongku, padahal bobot tubuhmu tentu 
saja berkali-kali di bawah bobot tubuhku. Nyaman 
sekali, bahkan sampai aku tertidur…

***

Aku tersentak. Suara tangisan membangunkanku 
dari tidur lelapku. Suara tangisan yang sangat 
kukenal. Itu suara Ardo, anak bungsuku. Aku 
mengerjapkan mata, tidak percaya dapat bertemu 
kembali dengan anak-anakku setelah sekian lama 
kami terpisah.

Mereka bertiga sangat kurus. Kurus sekali, 
rambut-rambut mereka kusut. Perut-perut mereka 
membusung. Aku ingin sekali marah padamu, 
kamu yang merasa bisa menjaga mereka; ternyata 
menghasilkan pandangan yang sangat tak layak 
seperti ini. Mereka semua terdiam, menatapku. 
Pandangan mereka sendu, hatiku merasa teriris-iris 
melihat pemandangan ini. Sebenarnya apa yang 
terjadi?

Aku berlari mengelilingi rumah. Aku berusaha 
mencarimu, meminta pertanggungjawabanmu 
atas apa yang telah kamu lakukan pada jagoan-
jagoan kecilku.

Tapi, hasilnya nihil. Aku tidak dapat menjumpaimu.

Aku mulai putus asa. Aku bertanya pada Armania, 
putri sulungku. Dia sudah berusia 12 tahun; kalau 
aku tidak salah menebak. Aku yakin Ia dapat 
menjelaskan apa yang terjadi.

“Nak, dimana ayahmu? Apa Ia meninggalkan 
kalian?”

Armania menggeleng pelan. Wajahnya pucat. 
Kemudian Ia menunjuk pada satu sudut ruangan. 
Aku dapat melihat dengan jelas ada gundukan 
yang ditutupi kertas koran disitu. Aku bertanya-
tanya, apa maksudnya ini? Aku mendekat perlahan, 

semakin mendekat dan semakin tercium bau busuk 
yang tidak karuan. Gila ini, bagaimana mungkin 
anak-anakku dapat hidup dengan bau bangkai 
seperti ini, dengusku kesal.

Luluh lantah seketika kemarahanku. Tubuhku 
lemas, tulang-tulangnya seperti hilang entah 
kemana. Aku melihatmu meringkuk di bawah 
tumpukan koran-koran, tubuhmu kaku dan dingin, 
dan aku tidak dapat… menemukan denyut nadimu. 
Air mataku menetes satu persatu.

Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi. Aku 
menangis sesenggukan.

“Ayah tidur dari tiga hari yang lalu. Ayah kedinginan 
dan tidak mau makan. Ayah bilang hanya ingin tidur.  
Padahal kami sudah merelakan makanan kami 
untuk ayah. Biasanya ayah yang selalu merelakan 
miliknya untuk kami dan hanya meneguk segelas 
air putih. Ayah bilang ayah sedang berpuasa, 
setiap hari. Kami tidak ingin makan sebelum ayah 
bangun. Setiap malam ayah menggigil kedinginan, 
karena kami tidak punya selimut untuk ayah, maka 
kami menyelimuti ayah dengan koran-koran ini. 
Dan ayah kemudian tenang, tidak lagi menggigil.”

Armania dengan polos menjelaskan semuanya 
padaku. Aku memeluk ketiga anakku erat, ini 
adalah caramu; membawaku kembali pada mereka, 
bagaimanapun kondisimu.

Hari itu, aku dapat melihat dengan jelas; di sekeliling 
ruangan tertempel kertas-kertas kecil berisi tulisan-
tulisan tanganmu. Berisi ucapan-ucapan dan doa-
doa. Ya, itu selalu kau lakukan di setiap ulangtahun 
pernikahan kita. Dan kamu tetap melakukannya 
bahkan sampai kita tidak lagi bersama.
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Departemen Perencanaan Strategis, 

Investasi & Operasi
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Pulau Angso Duo
Wisata Alam sekaligus         Wisata Religi

Seperti kita ketahui, Nindya Karya resmi memulai 
pekerjaan Pembangunan Gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, 

Sumatera Barat dengan diselenggarakannya 
Ground Breaking atau peletakan batu pertama oleh 
Wali Kota Padang Hendri Septa serta Ketua DPRD 
Padang Syafrial Kani pada 3 Februari 2022 lalu. 
Pembangunan Gedung DPRD Padang nantinya akan 
dikerjakan NINDYA dengan jangka waktu 750 hari 
kerja serta waktu pemeliharaan selama180 hari.

Nah, ngomong-ngomong soal Sumatera Barat, ada 
banyak tempat wisata seru yang bisa dikunjungi. 
Salah satu tempat wisata yang menarik dan belum 
banyak orang yang tahu adalah Pulau Angso Duo. 
Pulau Angso Duo berlokasi di Pasir, Pariaman 
Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kota 
Pariaman jauhnya sekitar 65 km dari Kota Padang. 
Pulau Angso Duo merupakan satu dari enam pulau 
di pantai Pariaman yang jaraknya 2 mil dari tepi 
pantai atau membutuhkan 15 menit perjalanan 
menggunakan kapal kecil yang bisa kamu sewa 
dengan harga Rp 40.000 pulang-pergi. Kapal boleh 
juga disewa dan diisi dengan satu rombongan 
sendiri dan tidak bergabung dengan orang lain.

Pulau Angso Duo memiliki pantai pasir putih nan 
lembut, air laut biru tosca, serta terumbu karang yang 
masih bagus dan menjadi daya tarik pengunjung 
untuk melakukan aktifitas snorkeling. Pulau Angso 
Duo juga memiliki beragam wahana permainan 
air dan pemandangan sunset yang sangat indah. 
Secara umum fasilitas yang ada sudah terbilang 
cukup lengkap. Ada penginapan, mushola, tempat 
bilas dan kamar mandi, serta penyewaan alat-alat 
snorkeling.

Ada satu lagi hal menarik dari Pulau Angso Duo, 
yaitu kuburan yang memiliki panjang lebih kurang 
6 meter dan ditutupi kain putih. Menurut cerita dari 

Sumber : liburanyuk.co.id
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masyarakat setempat, kuburan panjang merupakan 
makam ulama Syekh Katik Sangko. Syekh Katik 
Sangko dipercaya secara turun temurun sebagai 
sahabat dan kerabat Syekh Burhanuddin yang 
dimakamkan di Ulakan, Padang Pariaman (1646-
1704). Keduanya merupakan ulama Minangkabau 
yang memimpin gerakan Islam melawan penjajahan 
di Sumatera Barat.

Nama pulau Angso Duo berasal dari kehadiran 
Syekh Katik Sangko dan Syekh Burhanuddin. Saat 
Katik Sangko dan Syekh Burhanuddin Ulakan 
kembali dari menuntut ilmu dari Banda Aceh, 
mereka singgah ke Pulau ini dan mengenakan 
pakaian putih-putih yang melambangkan kesucian. 
Dan karena burung angsa juga mempunyai warna 
putih, maka dimisalkanlah ulama itu dengan 
burung angso duo.

Menarik, kuburan panjang ini banyak didatangi 
oleh para wisatawan domestik lokal maupun 
internasional. Kuburan panjang ini juga dijadikan 
oleh masyarakat sebagai tempat wisata religi, 
karena ada kepercayaan yang berziarah ke 
Pariaman, sebelum berziarah ke makam Syekh 
Burhanuddin, mereka harus berziarah dulu ke 
makam Syeckh Katik Sangko.

Gimana? Insan Nindya tertarik datang ke Pulau 
Angso Duo? Ayo ke datang ke Pariaman.

Sumber : kelanaku.com

Sumber : kataomed.com

Sumber Photo by Evi Indrawanto
Makam Ulama Syekh Katik Sangko
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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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