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SAMBUTAN Direksi

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Insan Nindya yang Saya Banggakan.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
Periode Triwulan III Tahun Buku 2022 akan berakhir 
dan kita akan segera memasuki Periode berikutnya. Ini 
artinya tidak lama lagi tahun buku 2022 akan kita tutup 
untuk melangkah ke periode tahun buku 2023. Terima 
kasih atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan 
kepada Perusahaan selama sembilan bulan terakhir dan 
mari kita pacu kembali semangat dan komitmen kita 
untuk mewujudkan target-target bisnis yang masih jadi 
pekerjaan rumah kita.

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

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

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

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

Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan 
kali ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
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Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh

Insan Nindya yang Saya banggakan.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) saat ini merupakan 
sebuah keniscayaan bagi setiap entitas usaha. Pembangunan berkelanjutan di 
dunia usaha saat ini menjadi isu penting di mana setiap entitas usaha dituntut 
untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas 
hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara 
berkelanjutan. Pada praktiknya, setiap entitas usaha dalam menjalankan 
aktivitas usahanya diharapkan dapat menerapkan pendekatan prinsip-
prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan ekonomi, 
keadilan sosial dan pelestarian lingkungan yang berdampak luas ke seluruh 
pemangku kepentingan.

Sebagai perusahaan yang begerak dalam bidang usaha industri Jasa 
Konstruksi, EPC dan Investasi, Nindya Karya saat ini telah berkomitmen 
untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. 
Komitmen tersebut tertuang dalam resolusi “Lean and Green” yang 
dicetuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Nindya Karya Tahun 
2022. Dalam resolusi tersebut, Nindya Karya memiliki cita-cita untuk 
mewujudkan kegiatan usaha yang efektif, efisien, modern dan cerdas 
dengan memanfaatkan secara penuh transformasi digital kesisteman yang 
telah dibangun diikuti penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan 
berpedoman pada tujuan – tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Saat ini, melalui Tim Lean and Green yang ditetapkan pada 28 Januari 2022 
lalu, telah dilakukan inisiasi implementasi Lean and Green Construction yang 
melibatkan unit kerja, unit bisnis serta proyek. Terkait bagaimana landasan 
dan penerapan Lean and Green Construction di Nindya akan menjadi liputan 
utama yang disajikan oleh tim redaksi Mahalah THINK pada edisi kesembilan 
kali ini. Semoga ulasan yang kami sampaikan akan menjadi informasi yang 
bermanfaat bagi seluruh Insan Nindya di manapun berada sekaligus sebagai 
sarana sosialisasi atas kebijakan strategis Perusahaan. 

Selain liputan utama, seperti biasanya kami juga menyajikan beragam liputan 
menarik baik update kegiatan perusahaan selama Triwulan III 2022, opini 
dan sharing knowledge dari dan untuk Insan Nindya dan lain sebagainya. 

Akhir kata Saya mewakili seluruh Tim Redaksi Majalan THINK mengucapkan 
terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada kami 
sehingga Edisi Kesembilan dapat terbit dan mewarnai khazanah informasi 
para pembaca setia THINK.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi

THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/20224
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GEARING UP FOR 

GREEN CONSTRUCTION
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Komitmen Nindya untuk mewujudkan resolusi bisnis “Lean and Green” sebagaimana digaungkan 
dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 menuju pada realisasinya. Cita-cita Lean and 
Green Nindya Karya yang terfokus pada penciptaan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan 
meninggalkan pola konvensional menuju pada pola baru yang lebih integratif, solusional dengan 
memadukan pengaplikasian teknologi di dalamnya serta diiringi dengan kegiatan usaha yang 
bertanggung jawab dan memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan, memperoleh dukungan penuh dari 

manajemen untuk dapat diwujudkan.

THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id8
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Gerak cepat Nindya atas komitmen Lean and 
Green tercermin dari dikeluarkannya Surat 
Keputusan Direksi Nindya Karya Nomor 0006/
DIRUT/KPTS/DHC/01/2022 bertanggal 28 
Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Lean 
and Green PT Nindya Karya (Persero) yang 
anggotanya merupakan representasi dari 
setiap unit kerja dan unit bisnis yang ada di 
Nindya. Adapun dalam tim ad hoc tersebut 
terdapat dua orang ketua yang masing-masing 
mewakili masing-masing aspek yaitu Faizal 
Addin Achmad selaku Senior Vice President 
Manajemen Risiko & Sistem sebagai Ketua Tim 
Lean dan Haryanto selaku Senior Vice President 
QHSE (saat itu-red)*  sebagai Ketua Tim Green.

Oleh Manajemen Pucuk Nindya, Tim Lean 
and Green diamanahkan dua tugas utama 
yang terdiri dari tugas untuk melakukan 
kegiatan pengelolaan sistem Lean and Green 
Construction dan selanjutnya tugas untuk 
melakukan kegiatan improvement Lean and 
Green Construction terhadap program di 
Perusahaan. 

Lalu peran apa saja yang akan dilakukan 
oleh Tim Lean and Green Nindya pada kedua 
tugas utama tersebut? Merujuk pada Surat 
Keputusan Direksi Nindya Karya terkait, 
terdapat beberapa peran yang akan dilakukan 
tim ini dalam merealisasikan resolusi tersebut. 
Pada tugas kegiatan pengelolaan sistem Lean 
and Green Construction, empat peran yang 
akan dijalankan yaitu penyusunan Sistem Lean 
and Green Construction dengan hasil yang 
diharapkan lahirnya sebuah sistem Lean and 
Green Construction yang di dalamnya memuat 
program standardisasi dan sistem controlling. 

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya Tim 
Lean and Green Perusahaan juga melakukan 
upaya pengelolaan sistem Lean and Green 
Construction secara berjenjang. Selain 
melakukan penyusunan terhadap sistemnya, 
Perusahaan melalui Tim Lean and Green juga 

menyiapkan pelaksanaan asesmen untuk 
melakukan penilaian sasaran implementasi lean 
and green construction terhadap proses bisnis 
di Perusahaan. Hasil yang diharapkan dari peran 
tersebut yaitu terbentuknya kriteria penilaian 
terhadap sasaran target lean and green 
construction dan implementasinya sehingga 
kriteria tersebut sesuai dengan sasaran dan 
targetnya.

Peran berikutnya adalah pengelolaan 
ketidaksesuaian (non-conformance) dengan 
tujuan untuk melaksanaan pengelolaan 
ketidaksesuaian melalui alat ukur berupa rasio-
rasio ketidaksesuaian. Terakhir, peran untuk 
melaksanakan penyusunan program awareness 
sistem lean and green construction agar seluruh 
Insan Nindya dapat memahami penerapan lean 
and green construction di Perusahaan. 

Sedangkan pada tugas melakukan kegiatan 
improvement program di Perusahaan, peran-
peran yang dilakukan Tim Lean and Green 
meliputi penyusunan standar improvement 
terhadap implementasi sistem lean and green 
construction serta pengelolaan improvement 
terhadap implementasi sistem lean and green 
construction.

Tim Lean and Green juga diberikan kewenangan 
untuk melakukan koordinasi internal kepada 
unit bisnis atau unit kerja baik di kantor 
pusat dan proyek. Koordinasi yang dilakukan 
meliputi pengembangan dan implementasi 
sistem lean and green construction terintegrasi, 
perolehan data dan informasi yang diperlukan 
bagi pengembangan sistem lean and green 
construction, mengimplementasikan budaya 
dan program kerja tim sistem lean and green 
construction dan sistem Tim Lean and Green 
Construction melakukan supervisi, coaching 
dan mentoring terhadap Insan Nindya Karya 
terkait implementasi sistem lean and green 
construction.

 LIPUTAN UTAM
A

*Terjadi perubahan pejabat di lingkungan PT Nindya Karya (Persero) yang ditetapkan dalam SK Direksi PT Nindya Karya No. 0026/DIRUT/KPTS/
DHC/04/2022
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Sumber gambar : wikimedia.org

Sumber gambar : amazonaws.com
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Konsep Green Construction lahir dari 
sebuah pemikiran metode konstruksi yang 
memperhatikan isu-isu mengenai lingkungan 
sehingga di awal-awal kemunculannya green 
construction lebih akrab dikenal dengan 
sustainable construction, bahkan dewasa ini di 
mana kita mengenal istilah green construction 
dan green building, konsep dasarnya lahir 
dari sustainable construction. Lebih lanjut 
menurut Conseil International du Batiment 
atau International Council for Building (CIB) 
definisi sustainable construction mulanya 
dikemukakan oleh Profesor Charles Kibert 
seorang pakar manajemen konstruksi dan 
pengajar dari The University of Florida College 
of Design, Construction and Planning, Amerika 
Serikat. Menurutnya, sustainable construction 
adalah pembuatan dan pengelolaan yang 
bertanggung jawab dari sebuah lingkungan 
pembangunan yang sehat berdasarkan 
pengefisiensian sumber daya dan prinsip-
prinsip ekologi. Meski demikian Kibert tetap 
menekankan bahwa definisi sustainable 
construction dapat berbeda-beda sesuai 
dengan pendekatan dan prioritas tiap-tiap 
negara dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.

Lalu bagaimana Indonesia mendefiniskan green 
construction atau sustainable construction? 

Menurut Bambang Goeritno Soekamto pada 
2011 dihadapan forum seminar “Toward 
Sustainable Construction in Indonesia” pernah 
menyampaikan definisi sustainable construction 
di sela-sela paparannya mengenai Draft Agenda 
21 Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia. Pejabat 
Kementerian PUPR yang juga mantan Komisaris 
Utama Nindya Karya periode 2012-2017 
menjelaskan, sustainable construction dapat 
didefinisikan sebagai suatu konsep membangun 
dengan kualitas hidup yang lebih baik dengan 
lebih kompetitif serta menguntungkan, 
menyajikan kepuasan, kenyamanan dan nilai 
lebih untuk klien dan pengguna, melindungi 
lingkungan serta meminimalisasi penggunaan 
sumber daya energi.

Memahami definisi tersebut, penerapan green 
construction dalam resolusi Lean and Green 
Construction tentunya sejalan maksud dan 
tujuan ide yang diharapkan dari kerangka besar 

Memahami
Green Construction

www.nindyakarya.co.id
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 LIPUTAN UTAM
A

sustainable construction. Sasaran-sasaran, output dan ukuran keberhasilan ditetapkan dirancang 
komprehensif agar maksud dan pelaksanaan tujuan Lean and Green Construction dalam rangka 
memberikan nilai tambah kepada perusahaan dihadapan investor terutama investor asing yang sudah 
mulai menempatkan aspek keberlanjutan sebagai aspek utama dalam menjalin kemitraan, pemenuhan 
aspirasi pemegang saham serta cita-cita Perusahaan yang berimplikasi pada pertumbuhan kinerja dapat 
diwujudkan.

Dalam menjalankan komitmen lean and green 
construction, Nindya Karya melakukan gerak 
cepat dengan menetapkan beberapa proyek 
sebagai pilot project. Proyek-proyek yang 
dipilih yaitu Proyek Pembangunan Waduk 
Pondok Ranggon dan Waduk Wirajasa beserta 
Kelengkapannya dari Divisi Infrastruktur 1, 
Divisi Infrastruktur 2, Proyek Revitalisasi Hotel 
Grand Inna Bali Beach Kawasan Sanur dari 
Divisi Gedung.

Hingga saat ini ruang lingkup pelaksanaan 
pada lean and green construction mulai dari 
kantor pusat, yakni penggunaan Tenaga 
Surya sebagai sumber daya, sementara itu 
di Proyek Nindya meliputi beberap realisasi 
green construction yaitu; penanaman 
sebanyak 1.000 pohon pada Proyek 
Pengembangan Waduk Pondok Ranggon dan 
Waduk Wirajasa, penggunaan PVDU untuk 
pembangunan pagar proyek yang dapat 

digunakan secara berulang, meminimalkan 
penebangan pohon di proyek saat pembuatan 
site office, penghijauan dan perawatan 
tanaman di sekitar site office, penggunaan 
lampu LED hemat energi di site office, 
penggunaan pendingin ruangan dengan jenis 
inverter serta suhu standar +/- 25 derajat 
celcius, tidak menggunakan plastik sekali 
pakai pada alat makan dan minum di proyek, 
memanfaatkan limbah beton dan besi menjadi 
bahan konstruksi lain atau alat bantu kerja, 
bak penampungan air hujan dan pendingin 
ruangan untuk air kerja dan air perawatan 
tanaman serta penggunaan solar cell sebagai 
alternatif sumber listrik kerja.

Perusahaan ke depannya juga membuka ruang 
inovasi yang datang dari Insan Nindya untuk 
mendukung terwujudnya Lean and Green 
Construction di Nindya sehingga hal tersebut 
dapat menjadi budaya di Perusahaan yang 
membawa nilai positif maupun nilai tambah 
bagi Perusahaan ke depan.

Lean and Green 
Construction di 
Proyek Nindya
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JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan 

Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Zainudin 
Amali melakukan kunjungan ke proyek Nindya Karya 
Indoor Multifunction Stadium di Komplek Olahraga 
Gelora Bung Karno (GBK). (8/7)

Ketiga Menteri tersebut, melakukan tinjauan dalam 
rangka persiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIBA 
World Cup 2023 mendatang.

Dalam kunjungannya, Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, 
mengatakan pembangunan indoor arena ini sebagai 
momen Indonesia sebagai tuan rumah FIBA World Cup 
2023 mendatang.

“Sebagai penanggungjawab pembangunan, saya 
menindaklanjuti permohonan Pak Menteri BUMN 
sebagai penggemar basket, dan Pak Presiden 
memerintahkan membangun ini dalam rangka sebagai 
tuan rumah World Cup-nya Basket,” ungkap Basuki.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir merasa 
bersyukur dengan terlaksananya Proyek Pembangunan 
Indoor Multifunction Stadium di kawasan GBK.

“Tentu ini adalah mimpi yang terlaksana. Karena 
memang cita-cita lama masyarakat Indonesia baik di 
komunitas bola basktet maupun olahraga tertutup 
secara pertandingan seperti bulutangkis, voli dan 
sebagainya,” ucap Erick.

3 Menteri Republik Indonesia Kunjungi Proyek Nindya Karya, Jelang Persiapan Piala 
Dunia Basket 2023

Melalui kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali 
menyebutkan, bahwa dibangunannya venue tersebut 
dapat meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.

“Pembangunan ini tujuan utamanya adalah 
didedikasikan untuk prestasi, jadi untuk digunakan 
semaksimal mungkin meningkatkan prestasi olahraga 
kita,” kata Menpora Amali.
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Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya Tuntas, Kualitas dan Lansekap Memuaskan

PT Nindya Karya telah selesai membangun Asrama 
Mahasiswa Nusantara di Surabaya dengan 
pekerjaan konstruksi bangunan 2 tower setinggi 

5 lantai dengan jumlah unit 188 kamar. Di sela-sela 
Kunjungan Kerja di Jawa Timur, Sabtu (16/7/2022), 
Menteri Basuki meninjau langsung Asrama Mahasiswa 
Nusantara di Surabaya.

Dalam kunjungannya, Ia juga mengapresiasi atas 
pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di 
Surabaya ini. "Kualitas bangunan dan lansekap cukup 
memuaskan", tulis Menteri Basuki dalam catatan 
testimoni kunjungan kerja. 

Menteri Basuki meminta untuk dilakukan penataan 
ulang pada penempatan perlengkapan kamar (furnitur) 
seperti tempat tidur, lemari pakaian dan meja belajar 
untuk kamar dengan ukuran yang lebih kecil. 

Pembangunan ini dilaksanakan sejak 17 September 
2021 dan selesai sesuai tanggal kontrak 14 Mei 2022.  
Nantinya gedung asrama ini akan dihibahkan dan 
dikelola oleh Kemendikbud bersama Badan Intelijen 
Negara (BIN).  

BERITA NINDYA

Jakarta – PT Nindya Karya dalam acara Vendor 
Gathering 2022 dilaksanakan pula peluncuran 
aplikasi SIMONIK (Sistem Monitoring Invoice dan 

Kinerja) bertempat di Aula Kantor Pusat PT Nindya Karya, 
Jumat (15/7). Peluncuran ini dipimpin langsung oleh 
Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya, Firmansyah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, selain perwujudan 
ketakwaan kepada Allah SWT juga memperkokoh 
jalinan silaturahim dalam upaya menopang ukhuwah 
Islamiyah antara PT Nindya Karya dengan masyarakat 
umum.

Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah dengan 
semangat dan bangga memperkenalkan hadirnya 
aplikasi SIMONIK yang merupakan inovasi aplikasi Insan 
Nindya yang lahir pada ajang kompetisi “Nindya Leading 
Innovation" 2021.

“Aplikasi SIMONIK merupakan sistem yang lahir dari 
inovasi Insan Nindya Karya, kemudian dikembangkan 
secara mandiri oleh talenta kreatif Nindya Karya, menjadi 
solusi di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga 
prosesnya lebih efektif dan efisien dan tentu real time 
dan transparan.”

“SIMONIK berfungsi sebagai sarana untuk bertukar 
informasi antara Nindya Karya dengan mitra-
mitra sekalian, dan juga untuk mencegah potensi 

Nindya Karya Luncurkan Aplikasi SIMONIK, Procurement Menjadi Transparan

praktek penyuapan dan lain sebagainya. SIMONIK ini 
diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat, 
kolaboratif, transparan dan go digital. Sehingga mampu 
menumbuhkan kepercayaan rekanan semua terhadap 
Nindya Karya” Tambahnya.

Peluncuran aplikasi ini sejalan pula dengan arahan 
kementerian BUMN yang menargetkan seluruh BUMN 
memiliki kesiapan dan matang dalam penerapan 
digitalisasi industri 4.0 pada tahun 2024. Hal ini tertuang 
dalam program Making BUMN 4.0 yang dinilai mampu 
membawa kepemimpinan BUMN di kancah global 
melalui sektor teknologi strategis dan melembagakan 
kapabilitas digital demi mewujudkan Indonesia Emas.
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Nindya Karya Rayakan Idul Adha dengan Berbagai Hewan Qurban

Jakarta – Dalam rangka perayaan Idul Adha 1443 H 
yang jatuh pada hari Minggu/10 Juli 2022, PT Nindya 
Karya menyumbangkan sejumlah hewan qurban 

berupa sapi dan kambing. Adapun lokasi penyerahan 
hewan qurban disalurkan ke sejumlah Pondok Pesantren, 
Masjid/Musala, serta Polsek yang kemudian disembelih 
dan disalurkan untuk masyarakat setempat. Tidak hanya 
untuk masyarakat umum, pembagian hewan qurban 
tahun ini juga diserahkan ke seluruh karyawan PT 
Nindya Karya yang berlokasi di Kantor Pusat PT Nindya 
Karya, Senin (10/7). 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, selain perwujudan 
ketakwaan kepada Allah SWT juga memperkokoh 
jalinan silaturahim dalam upaya menopang ukhuwah 
Islamiyah antara PT Nindya Karya dengan masyarakat 
umum.

Dalam keterangannya, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 
PT Nindya Karya Ade Nuryanto menyampaikan bahwa 
penyerahan hewan qurban ke sejumlah wilayah berjalan 
dengan baik dan tertib.

“Alhamdulillah masyarakat sangat mengapresiasi dan 
menyambut dengan sangat baik atas bantuan hewan 
qurban yang Nindya Karya salurkan. Dan sesuai arahan 
dari ketua BKDI, daerah penyaluran hewan qurban 
InsyaAllah sudah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan 
telah dilaksanakannya survey lokasi sebelum panitia 
menyalurakan hewan qurban berdasarkan proposal 
permintaan hewan qurban yang diajukan ke panitia.”

Ade juga menambahkan bahwa penyerahan hewan 
qurban tahun ini dibandingkan tahun-tahun kemarin 
terdapat beberapa perbedaan dalam hal jumlah dan 
target pembagian hewan qurban.

“Tahun kemarin, perolehan hewan qurban sebanyak 
10 ekor kambing dan 9 ekor sapi baik dari perorangan/

Insan Nindya maupun dari kantor divisi/proyek. 
Sebagian besar hewan qurban yang ada disalurkan 
kepada masyarakat disekitar lokasi gedung nindya. 
Dikarenakan masih dalam suasana pandemik, tidak 
semua karyawan yang berkantor di gedung Nindya 
mendapatkan daging qurban.” Ucap Ade.

“Untuk tahun ini, perolehan hewan qurban sebanyak 
7 ekor kambing dan 11 ekor sapi. Perolehan hewan 
qurban tersalurkan ke daerah sekitar Gedung Nindya 
dan daerah lainnya. Selain itu, dibagikan juga daging 
qurbannya kepada seluruh Insan Nindya yang berkantor 
di Gedung Nindya. 7 ekor sapi dan 7 ekor kambing 
disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan disekitar 
kantor nindya karya sedangkan 4 ekor disembelih 
untuk dibagikan dagingnya ke Insan Nindya yang 
berjumlah 580 karyawan” Tambahnya.

Program penyerahan hewan qurban ini selaras 
dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar 
Pembangunan Sosial Nomor Nomor 2 yaitu Tanpa 
Kelaparan.
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BERITA NINDYA

Nindya Karya Sukses Selenggarakan RAKORNAS 2022

PT Nindya Karya selenggarakan Rapat Kordinasi 
Nasional (RAKORNAS) Semester I Tahun 2022 
secara hybrid dalam rangka mengevaluasi kinerja 

Semester I Tahun 2022 dan rencana pencapaian akhir 
tahun nanti, Rabu (13/7).

Rapat yang bertempat di Aula Kantor Pusat PT Nindya 
Karya dan melalui aplikasi video of conference Zoom, 
dihadiri oleh seluruh jajaran Board of Directors, Senior 
Vice President, General Manager, Vice President, 
Manager serta Direksi Anak Perusahaan PT Nindya Tirta 
Unggul dan PT Nindya Beton yang merupakan anak 
perusahaan PT Nindya Karya.

Dalam RAKORNAS kali ini, evaluasi kinerja perusahaan 
dilakukan guna memastikan produktifitas perusahaan 
tetap berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Di 
samping itu untuk menjaga stabilitas Perusahaan maka 

perlu dilakukan optimalisasi kinerja Proyek, Unit Bisnis, 
maupun Unit Kerja agar dapat terus meningkat. 

Seluruh pejabat PT Nindya Karya kemudian menyepakati 
hasil RAKORNAS tahun 2022 melalui pernyataan 
kesanggupan masing-masing unit bisnis & unit kerja, 
serta anak perusahaan, yang disaksikan oleh Direksi 
PT Nindya Karya. Dengan komitmen dan tekad yang 
kuat untuk terus meningkatkan mutu dan daya 
saing, harapannya Perusahaan dapat terus tumbuh 
dan berkembang ditengah tantangan yang semakin 
kompleks.
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Tingkatkan Sinergi Bersama Mitra, Nindya Karya Gelar Vendor Gathering

PT Nindya Karya melaksanakan acara Vendor 
Gathering Tahun 2022 pada Jumat, 15 Juli 2022 
secara hybrid (online dan offline) di Aula Lantai 9, 

Gedung Nindya Karya. Acara ini bertema "Partnership to 
Reach The Excellent" dan bertujuan untuk peningkatan 
sinergi, loyalitas serta integritas yang baik antara Nindya 
Karya dengan seluruh mitra usaha.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Produksi dan HSE 
Firmansyah dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Moeharmein Zein Chaniago didampingi seluruh jajaran 
Senior Vice President, serta dihadiri oleh seluruh mitra 
usaha PT Nindya Karya secara hybrid.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Moeharmein 
Zein Chaniago dalam kesempatannya menyampaikan 
pilar utama bisnis perusahaan dan rencana 
perkembangan perusahaan setelah bergabung dengan 
holding Danareksa, serta prospektus Nindya Karya 
beberapa tahun mendatang. Dalam kesempatan 
yang sama Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Moeharmein Zein Chaniago juga menyampaikan 
strategi arah pengembangan bisnis Nindya Karya yang 
dapat menjadi acuan bagi para mitra dalam kerja sama 
mendatang.

Pada acara vendor gathering tersebut PT Nindya Karya 
juga melakukan peluncuran aplikasi SIMONIK (Sistem 
Monitoring Invoice dan Kinerja) dalam mendukung 
pengadaan barang dan jasa, peluncuran ini dipimpin 
oleh Direktur Produksi dan HSE Firmansyah. SIMONIK 
berfungsi sebagai sarana untuk bertukar informasi 
antara Nindya Karya dengan mitra-mitra, dan juga 
untuk mencegah potensi praktek penyuapan dan lain 

sebagainya. SIMONIK ini diharapkan dapat menciptakan 
iklim bisnis yang sehat, kolaboratif, transparan dan go 
digital. Sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan 
seluruh mitra terhadap Nindya Karya.

Puncak acara Vendor Gathering dimeriahkan dengan 
pemberian penghargaan kepada Mitra (Vendor Award) 
dengan kategori Best Quality diberikan kepada PT 
Wijaya Karya Beton Tbk, kategori Best Time Delivery 
diberikan kepada PT Citra Baru Steel, kategori Best 
HSE diberikan kepada PT Budi Perkasa Alam, kategori 
Best Relationship diberikan kepada PT Sarana Logistik 
Indonesia, serta kategori Best Price diberikan kepada 
PT Nindya Beton. Pemberian penghargaan tersebut 
merupakan apresiasi bagi seluruh Mitra Nindya Karya 
agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik, kinerja 
yang optimal dan menjalin longterm partnership bagi 
terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif 
dan efisien.
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BERITA NINDYA

Nindya Karya Bersama Holding Danareksa Sukses Selenggarakan Turnament Golf

Jakarta - PT Nindya Karya bersama anggota Holding 
Danareksa lainnya sukses menyelenggarakan 
Turnament Holding Danareksa bertempat di 

Rainbow Hills Golf Club Sentul, Sabtu (23/7).

Acara Turnament ini dihadiri oleh Deputi Bidang Hukum 
dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Carlo 
B Tewujajaran, Asisten Deputi Bidang Komunikasi 
dan Media Kementerian BUMN YB Priyatmohadi, 
Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono 
Soerono, Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. 
Karim, serta Direksi Holding Danareksa lainnya. Tidak 
hanya turnament, acara ini juga dirangkaikan dengan 
penyerahan santunan secara langsung oleh Direktur 
Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono Soerono 
kepada Panti Asuhan Anak Yatim dan Dhuafa Mizan 
Amanah sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam 
memenuhi kebutuhan anak yatim dan dhuafa.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana 
Turnament Golf Holding Danareksa, Chris Soemijantoro 
yang juga merupakan Direktur Investasi PT Danareksa 
(Persero) menyampaikan kekagumannya kepada panitia 
pelaksana atas antusias dan kerja kerasnya sehingga 
turnament berhasil digelar.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia 
pelaksana karena mampu melaksanakan kegiatan ini 
hanya dalam waktu 3 minggu saja, tentu ini merupakan 
capaian yang luar biasa dengan berbagai tantangan 
yang diberikan" ucapnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa 
(Persero) Arisudono Soerono dalam sambutannya 

mengungkapkan maksud dilaksanakannya Turnament 
Golf Holding Danareksa ini guna meningkatkan sinergisitas 
yang baik antar Holding Danareksa.

"Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, tidak hanya sebegai 
ajang kompetisi tetapi juga sebagai ajang silaturahim 
dalam memperkuat hubungan antar Holding, tentu perlu 
adanya kegiatan-kegiatan seperti ini," ucapnya.

Seperti diketahui, PT Danareksa (Persero) resmi ditunjuk 
dan dipercaya oleh Presiden RI Joko Widodo dan 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
menjadi pemegang saham dari 10 BUMN. Diharapkan dari 
Holding ini dapat meningkatkan kinerja anggota holding 
melalui value creation dengan transformasi model bisnis, 
transformasi proses bisnis, serta peningkatan kompentensi 
sumber daya manusia (SDM).
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Nindya Karya Menyambut Peserta Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2022

Jakarta - PT Nindya Karya menyambut peserta 
Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2022 bertempat 
di Aula Kantor Pusat PT Nindya Karya, Selasa (26/7).

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Keuangan, SDM 
dan Manajemen Risiko PT Nindya Karya Sri Haryanto 
didampingi oleh Senior Vice President Human Capital PT 
Nindya Karya Alif Usman Amin.

Adapun jumlah peserta Rekrutmen Bersama BUMN 
Tahun 2022 yang diterima sebanyak 21 orang peserta 
setelah mengikuti serangkaian seleksi mulai dari seleksi 
administrasi, TKD (Tes Kemampuan Dasar) dan Core 

Values AKHLAK, TKB (Tes Kemampuan Bidang) dan 
Medical Check Up (MCU).

Rangkaian acara penyambutan tersebut dimaksudkan 
untuk membekali peserta materi-materi seputar 
perusahaan mulai dari Visi & Misi , Divisi/Departemen 
Perusahaan, dan sebagainya.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan, SDM dan 
Manajemen Risiko Sri Haryanto menyampaikan ucapan 
selamat atas kelulusan dan menjelaskan bagaimana 
proses rekrutmen dilaksanakan.

"Teman-teman sekalian saya ucapkan selamat, karena 
dari ribuan peserta yang mendaftarkan diri di Nindya, 
hanya 21 orang beruntung yang bisa bergabung, oleh 
karena itu kalian harus bangga dan siap ditempatkan di 
proyek-proyek yang akan dikerjakan Nindya" ucapnya.
Setelah disambut di PT Nindya Karya, peserta akan 
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dibekali Pelatihan Bela Negara dari tanggal 28 Juli - 2 
Agustus 2022 yang berlokasi di Pusat Pendidikan Zeni 
Kodiklat TNI AD Bogor. Pelatihan ini bertujuan untuk 
membangun jiwa tanah air dan pembentukan nilai-nilai 
AKHLAK sebagai Core Values BUMN sebelum memasuki 
dunia kerja.
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BERITA NINDYA

NINDYA KARYA SELENGGARAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION BERKOLABORASI DENGAN 
JAMDATUN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PT Nindya Karya menyelenggarakan acara Focus 
Group Discussion terkait business judgement 
rule (BJR) dan risiko hukum pada korporasi milik 

negara,berkolaborasi dengan Jaksa Agung Muda 
Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan 
Republik Indonesia yang dilaksanakan di Ruang Meeting 
Magnolia, Hotel Gran Mahakam Jl. Mahakam No.8, 
Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, pada 
Selasa 2 Agustus 2022.  

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Nindya Karya, 
Haedar A. Karim didampingi jajaran Direksi Nindya 
dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara (JAMDATUN) Feri Wibisono yang didampingi 
oleh Sekretaris JAMDATUN Priyanto, Direktur Perdata 
Pathor Rahman, Direktur Pertimbangan Hukum B. 
Maria Elastiyani, Direktur Tata Usaha Negara I Made 
Suarnawan, dan disaksikan Komisaris PT Nindya Karya 
Andar Perdana Widiastono.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 
(JAMDATUN) Feri Wibisono menjadi nara sumber pada 
acara focus group discussion (FGD) ini dan dimoderatori 
oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Moharmein 
Zein Chaniago. JAMDATUN banyak membahas kontrak 
spesifik konstruksi, aksi korporasi dari sudut pandang 
hukum perdata dan mitigasi resiko atas permasalahan 
hukum yang biasa terjadi di lingkungan proyek 
konstruksi.

Kolaborasi ini akan sangat bermanfaat bagi PT Nindya 
Karya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama 

dalam meningkatkan tata kelola dan memitigasi 
permasalahan hukum sesuai dengan undang-undang. 
Diharapkan kedepannya semua tindakan korporasi 
Nindya Karya dapat berjalan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, tidak hanya dari aspek peraturan 
hukum, namun juga mengenai aspek Good Corporate 
Governance (GCG) perusahaan. Hal ini tentunya 
semakin meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders 
dan investor secara jangka panjang.

Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola 
perusahaan, melalui pendampingan, pertimbangan 
serta arahan hukum dari JAMDATUN. Dengan demikian, 
segala tindakan dan/atau aksi korporasi Nindya Karya 
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
khususnya pada penanganan masalah hukum di bidang 
perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun 
di luar pengadilan.
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PERKUAT TATA KELOLA, NINDYA KARYA BERKOLABORASI DENGAN JAMDATUN KEJAKSAAN 
REPUBLIK INDONESIA

Perkuat tata kelola Perusahaan, PT Nindya Karya 
berkolaborasi dengan Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan 

Republik Indonesia. Penandatanganan Perjanjian kerja 
sama antara keduanya dilaksanakan di Ruang Meeting 
Magnolia, Hotel Gran Mahakam Jl. Mahakam No.8, 
Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, 
pada Selasa 2 Agustus 2022.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut 
dilakukan oleh Direktur Utama PT Nindya Karya, 
Haedar A. Karim didampingi jajaran Direksi Nindya 
dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara (JAMDATUN) Feri Wibisono yang didampingi 
oleh Sekretaris JAMDATUN Priyanto, Direktur Perdata 
Pathor Rahman, Direktur Pertimbangan Hukum B. 
Maria Elastiyani, Direktur Tata Usaha Negara I Made 
Suarnawan, dan disaksikan Komisaris PT Nindya Karya 
Andar Perdana Widiastono.

Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola 
perusahaan, melalui pendampingan, pertimbangan 
serta arahan hukum dari JAMDATUN. Dengan 
demikian, segala tindakan dan/atau aksi korporasi 
Nindya Karya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, khususnya pada penanganan masalah 
hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik 
di dalam maupun di luar pengadilan. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Nindya Karya 
Haedar A. Karim berharap “dengan adanya kerja sama 

ini terutama dalam hal pemberian pertimbangan hukum, 
pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum 
(legal assistance) dari JAMDATUN, dapat menjadikan 
Nindya Karya semakin lebih baik kedepannya.” Tidak 
hanya pendapat dari aspek peraturan hukum, namun juga 
pendapat mengenai aspek Good Corporate Governance 
(GCG) perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Feri Wibisono sekaligus 
menjadi nara sumber pada sesi focus group discussion 
(FGD) terkait business judgement rule (BJR) dan risiko 
hukum pada korporasi milik negara, yang dimoderatori 
oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Moharmein 
Zein Chaniago. JAMDATUN banyak membahas kontrak 
spesifik konstruksi, aksi korporasi dari sudut pandang 
hukum perdata dan mitigasi resiko atas permasalahan 
hukum yang biasa terjadi di lingkungan proyek konstruksi.

Kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi PT Nindya 
Karya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama 
dalam meningkatkan tata kelola dan memitigasi 
permasalahan hukum sesuai dengan undang-undang. 
Diharapkan kedepannya semua tindakan korporasi Nindya 
Karya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, tidak hanya dari aspek peraturan hukum, namun 
juga mengenai aspek Good Corporate Governance (GCG) 
perusahaan. Hal ini tentunya semakin meningkatkan nilai 
tambah bagi stakeholders dan investor secara jangka 
panjang.
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BERITA NINDYA

Jakarta – PT Nindya Karya melaksanakan pelantikan 
pejabat baru dilingkup perusahaan secara hybrid, 
bertempat di Aula Kantor Pusat PT Nindya Karya 

dan melalui saluran Video of Conference Zoom, Senin 
(1/8).

Adapun pejabat yang dilantik merupakan pejabat 
yang menduduki beberapa posisi struktural untuk 

Jakarta – PT Nindya Karya bersama beberapa BUMN 
Karya yang hadir diantaranya, PT PP (Persero) Tbk, PT 
Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), 

PT Waskita (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk dan PT Brantas Abipraya (Persero), selenggarakan 
kegiatan rapat persiapan peningkatan kompetensi di 
Bidang Supply Chain Management (SCM) bertempat di 
Aula Gedung Nindya pada Rabu (3/8).

Rapat yang dikoordinasi oleh Project Management 
Office (PMO) Core Competency BUMN Karya tersebut 
mengundang Ugra Taraka School (UTS) selaku lembaga 
pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen logistik 
terapan yang ditunjuk sebagai fasilitator peningkatan 
kompetensi di bidang SCM bagi BUMN Karya peserta.

Hadir membuka kegiatan, Senior Vice President 
Departemen SCM Nindya Karya, Haryanto; Ketua 
PMO Core Competency Nindya Karya yang juga selaku 
Senior Vice President Departemen Manajemen Risiko 
dan Sistem, Faizal Addin Achmad, serta Sub PMO Core 
Competency BUMN Karya yang dalam hal ini diwakili 
oleh Angga Abimanyu dari Waskita Karya.

Rapat persiapan tersebut dimulai dari paparan oleh Dr. 
Ir. Hoetomo Lembito, MBA selaku CEO dan Founder 

Fokus Kinerja Unggul, Nindya Karya Lantik Pejabat Baru

Nindya Bersama BUMN Karya Lainnya Persiapkan Peningkatan Kompetensi di Bidang 
Supply chain management (SCM)

penempatan unit bisnis di level dua tingkat dibawah 
Direksi.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan, 
SDM dan Manajemen Risiko PT Nindya Karya Sri Haryanto 
mewakili Direktur Utama.

Dalam arahannya, Sri Haryanto menyampaikan 
bahwa pelantikan ini sebagai wujud Nindya Karya 
dalam beradaptasi terhadap perubahan yang semakin 
kompleks.

“seperti kita ketahui, ketidakpastian semakin tinggi, 
artinya bahwa kita semua harus berusaha lebih keras lagi 
dalam mencapai kinerja yang sudah kita tetapkan”.

“dalam satu organisasi, pasti tidak ada yang tetap 
semuanya dinamis, kita sesuaikan dengan keperluan 
dan kebutuhan tentunya, oleh karena itu kembali saya 
sampaikan untuk kita sama-sama mempersiapkan diri 
bagaimana bisa mencapai kinerja yang ada. Mari kita 
sama-sama mengejar target-target yang sudah kita 
canangkan demi kebaikan dan kejayaan Nindya Karya” 
tambahnya.

Ugra Taraka School mengenai lingkup pengembangan 
kompetensi SCM yang diberikan seperti materi pelatihan, 
level pelatihan, mekanisme pengujian bagi perserta dan 
hal terkait lainnya untuk kemudian dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab.

Dalam sambutannya, Faizal Addin Achmad selaku Ketua 
PMO Core Competency Nindya berharap bahwa rapat 
persiapan ini dapat berjalan dengan baik sehingga rencana 
kegiatan pengembangan kompetensi SCM BUMN Karya 
yang akan dilakukan berjalan dengan lancar.
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Peserta Rekrutmen Bersama Nindya Karya Resmi Menjadi Keluarga Besar BUMN

Jakarta – Peserta Rekrutmen Bersama PT Nindya 
Karya Tahun 2022 telah dinyatakan resmi menjadi 
keluarga besar BUMN setelah mengikuti Pelatihan 

Bela Negara di Pusat Pendidikan dan Zeni (PUSDIKZI) 
TNI AD Bogor dari tanggal 28 Juli – 2 Agustus 2022. 
Penyematan ini diberikan saat acara Inaugurasi 
Rekrutmen Bersama BUMN bertempat di Stadion Tenis 
Indoor Senayan, Rabu (3/8).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir 
saat menyampaikan motivasinya kepada 2.700 peserta 
Rekrutmen Bersama BUMN yang telah berjuang keras 
sehingga berada di titik ini.

“Saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar 
BUMN. Puluhan juta masyarakat Indonesia tentu ingin 
berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, 
tetapi yang ada di sini semua merupakan generasi 
penerus bangsa yang mendapat amanah itu. Tidak 
banyak yang mendapat kesempatan ini, hanya 2.700 
terbaik yang bisa bergabung, artinya kita harus 
bertanggung jawab untuk pekerjaan kita, memberikan 
yang terbaik yang bisa kita berikan, dan bekerja pakai 
hati untuk menghasilkan yang terbaik,” ujar Erick Thohir 
dalam sambutannya.

Selain itu, Erick menilai bahwa tahapan bela negara ini 
sangat diperlukan dalam memberikan pembekalan dan 
gambaran tentang makna bekerja sebagai insan BUMN 
yang mana kepentingan bangsa di atas segalanya sesuai 
Core Values AKHLAK.

"Tugas teman-teman di sini adalah untuk menjawab 
kebutuhan tersebut. Tapi juga tidak perlu terlalu 
khawatir. InsyaAllah, saya, sebagai Menteri BUMN akan 
bersama kalian dalam memajukan BUMN yang kita 
cintai agar menjadi kebanggaan bangsa," lanjut Erick.

Berikutnya, Insan BUMN Nindya Karya akan mengikuti 
serangkaian kegiatan Grand Opening New Employee 
Orientations (Neo) Angkatan 29 pada tanggal 10 – 
12 Agustus 2022 bertempat di Aula Kantor Pusat 
PT Nindya Karya. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih 
memperkenalkan kepada para Insan BUMN tentang 
Nindya Karya.
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BERITA NINDYA

Konsisten Wujudkan Lean and Green, Gedung Nindya Mulai Gunakan Solar Energy

Jakarta – Sebagai komitmen untuk mewujudkan 
resolusi bisnis “Lean and Green”, Nindya Karya 
kembali mengambil langkah dengan menggunakan 

Tenaga Surya sebagai sumber daya yang digunakan di 
Kantor Pusat Nindya Karya Jl. Letjend MT haryono Kav. 
22 Jakarta. (3/8) 

Dimana, cita-cita Lean and Green Nindya Karya yang 
terfokus pada penciptaan efektivitas dan efisiensi proses 
bisnis dengan meninggalkan pola konvensional menuju 

Menjaga Kesehatan Mental Karyawan, Nindya Karya Selenggarakan Program 
Manajemen Stress

Jakarta – PT Nindya Karya menyelenggarakan 
program Manajemen Stres secara hybrid, bertempat 
di Lantai 9 Kantor Pusat PT Nindya Karya dan 

melalui saluran Video of Conference Zoom. Pelaksanaan 
program berlangsung selama 2 bulan, terhitung dari 
tanggal 7 Juni – 6 Agustus 2022.

Adapun rincian program di pekan ke-1 bulan Juni 
adalah Onboarding karyawan dan launching program, 
kemudian dilanjutkan kegiatan webinar dan test 
assessment. Memasuki pekan ke-2 bulan Juni hingga 
pekan ke-1 Agustus dilaksanakan konseling secara 
offline dan online.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah 
sebagai wujud perhatiaan perusahaan dalam menjaga 
kesehatan mental para karyawannya, yang dimana 
kita ketahui depresi yang disebabkan oleh beban kerja 
berlebihan dapat mengganggu produktivitas bekerja 
dan kurang maksimal dalam memberikan kontribusi 
terhadap perusahaan.

Diharapkan, hasil dari pelaksanaan program ini dapat 
meningkatkan performa, motivasi, semangat dan 
keterampilan para karyawan dalam menjalankan 
keseharian dan rutinitasnya.

pada pola baru yang lebih integratif, solusional serta 
turut berperan dalam menjaga kondisi kesehatan bumi.

Perusahaan kedepannya juga membuka ruang inovasi 
yang datang dari Insan Nindya untuk mendukung 
terwujudnya Lean and Green Construction di Nindya 
sehingga hal tersebut dapat menjadi budaya di 
Perusahaan yang membawa nilai positif maupun nilai 
tambah bagi Perusahaan ke depan.
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Nindya Karya Siap Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik 
di Semarang

JAKARTA – PT Nindya Karya bersama PT Indoplas 
Nusantara Energi melakukan penandatanganan 
Memory of Understanding (MoU) sebagai langkah 

awal dari Rencana Kerjasama Pembangunan dan 
Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi 
Energi Listrik (PSEL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. (10/8)

Bertempat di Gedung Nindya, Jl. Letjend MT Haryono 
Kav. 22, Jakarta Timur, penandatanganan tersebut 
dilakukan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Nindya Karya Moeharmein Z. C. bersama Direktur Utama 
Indoplas Energy, Bobby Gafur Umar serta disaksikan 
langsung oleh Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. 
Karim.

Direktur Utama Indoplas Energy, Bobby Gafur Umar 
menyebutkan, baik Indoplas Energi maupun Nindya 
Karya merupakan perusahaan yang professional di 
Bidangnya masing-masing. Sehingga Kerja sama yang 
terjalin diharapkan dapat berlangsung dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama Nindya 
Karya Haedar A. Karim berharap, semoga dengan 
Kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan 
sebagaimana mestinya. Sehingga, permasalahan yang 
terjadi mengenai penanggulangan sampah tersebut 
dapat terselesaikan.

“Semoga apa yang kita tandatangani ini berjalan 
dengan lancar, serta dapat segera berkontribusi 
memberi manfaat untuk penanggulangan sampah” 
ungkap Haedar. 

Nindya Karya Gelar Kick Off Meeting 
Pembangunan Data Warehouse

Jakarta - PT Nindya Karya menggelar kegiatan Kick 
Off Meeting Pembangunan Data Warehouse secara 
online melalui Video Of Conference, Jumat (5/8).  

Acara dibuka secara resmi oleh Senior Vice President 
Riset dan TI PT Nindya Karya Andri Rohim yang dihadiri 
oleh peserta dari beberapa unit kerja/bisnis terkait.

Dalam keterangannya, Andri Rohim menyampaikan 
bahwa pembangunan data warehouse akan sangat 
membantu perusahaan dalam melakukan integrasi 
berbagai macam jenis data secara real time.

"Data Warehouse memungkinkan integrasi berbagai 
macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau 
sistem menjadi suatu penyimpanan data tunggal. Project 
pembanguna Data warehouse dan implementasi sistem 
Business Intelligence dilakukan dengan tujuan untuk 
membantu NINDYA KARYA dalam melakukan reporting, 
visualisasi data dan analisa data secara real time." Ucap 
Rohim

"Data Warehouse ini akan berlangsung dalam beberapa 
fase, dimana fase pertama di tahun ini akan fokus pada 
area produksi, keuangan, dan akuntansi, saya berharap 
para user pemilik proses dapat terlibat dengan aktif 
dalam rangka menyukseskan program ini". Tambahnya.
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Nindya Lakukan Sertifikasi Audit ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Kelangsungan 
Usaha (BCMS)

Jakarta – Dalam rangka mengukur dan memastikan 
kemampuan sistem korporasi untuk menghadapi 
beragam tantangan bisnis di sektor jasa 

konstruksi serta kemampuan dalam mempertahankan 
kelangsungan usaha seperti dalam menghadapi 
Pandemi Covid-19 pada waktu yang lalu, PT Nindya 
Karya selenggarakan Sertifikasi Audit ISO 22301:2019 
Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (Business 
Continuity Management System). 

Sertifikasi yang diselenggarakan dalam dua stage (stage 
pertama: 21-22 Juli 2022, dan stage kedua: 2-5 Agustus 
2022) tersebut memperoleh hasil yang memuaskan, di 
mana Nindya memperoleh dua positive commentary, 
dua opportunity of improvement serta tidak terdapat 
adanya minor non-conformance dan major non-
conformance selama pelaksanaan audit. Dengan hasil 
demikian Nindya direkomendasikan untuk memperoleh 
sertifikasi ISO 22301:2019, melengkapi daftar sertifikasi 
kesisteman yang dimilikinya.

Dalam closing meeting audit yang diselenggarakan 
secara virtual pada jumat (5/8), Andri Nugroho selaku 
lead auditor PT BSI Group Indonesia yang ditunjuk 
untuk melaksanakan sertifkasi audit 22301:2019 Sistem 
Manajemen Kelangsungan Usaha memaparkan hasil 
audit serta memberikan apresiasi atas kemampuan 
sistem korporasi Nindya dalam memenuhi standar 
tersebut.

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 
Nindya, Sri Haryanto dalam sambutannya memaparkan 
pentingnya sertifikasi ini bagi Perseroan. “Sertifikasi 

ini untuk memberikan keyakinan kepada stakeholder 
bahwa kondisi apapun yang terjadi, Nindya memiliki 
kemampuan untuk menciptakan langkah-langkah 
dalam menjamin kelangsungan bisnis berjalan lebih 
baik ke depan dan keyakinan itu tidak hanya datang dari 
internal perusahaan namun juga dari pihak independen 
yang memiliki standar”.

Lebih lanjut, Sri Haryanto juga menegaskan bahwa 
sertifikasi ini menjadi langkah awal bagi upaya menjaga 
kelangsungan bisnis Nindya ke depan. “Dari sisi bisnis, 
ini bukan hanya sebatas sertifikasi tetapi bagaimana 
kita dan para stakeholder memiliki keyakinan bahwa 
bisnis ini akan tetap terus berjalan dan sertifikasi ini 
bukan akhir melainkan awal dari segalanya bahwa kita 
senatiasa untuk terus melakukan improvement”.

BERITA NINDYA
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Sharing Pengalaman Manajemen Kepada Karyawan Baru Angkatan 29 Nindya Karya

Jakarta – Bertajuk New Employee Orientation 
(NEO), Nindya Karya menyelenggarakan kegiatan 
penerimaan karyawan baru Angkatan 29 

dengan menghadirkan Sharing Session dari Top level 
Manajemen perusahaan. (10/8)

Kegiatan dipandu oleh moderator Vice President 
Pengadaan, Departemen Supply Chain Management 
Nindya Karya, Cut Raisa. Dengan menghadirkan 
Narasumber Direktur Utama Haedar A. Karim, Direktur 
Produksi dan HSE Firmansyah, Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Moeharmein Z. C. dan Direktur 
Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Sri Haryanto.

Dalam arahannya, Direktur Utama Haedar A. Karim 
memberikan nasihat bahwa nantinya, masa depan 
perusahaan terdapat ditangan generasi muda, sehingga 
diharapkan, seluruh peserta Angkatan 29 tersebut 
bisa mengedepankan loyalitas serta terus berupaya 
meningkatkan kompetensi demi terwujudnya cita-cita 
Nindya Karya. 
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Sementara itu, Direktur Produksi dan HSE Firmansyah 
menegaskan, bahwa setiap insan nindya perlu 
mengedepankan Plan Do Check Act (PDCA) yang 
baik. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang 
dihadapi bukan hanya dapat terselesaikan dengan 
baik namun juga, dapat memberikan feedback 
kepada kita.

Adapun Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen 
Risiko Sri Haryanto menyampaikan, dimanapun kita 
ditempatkan, perlu didasari dengan best knowledge 
serta bekerjalah dengan performance terbaik yang 
bisa kita lakukan. Sehingga, yakinlanlah bahwa yang 
bersungguh sungguh pasti akan berhasil.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Moeharmein 
Z. C. menyebutkan, bahwa seluruh peserta NEO 
Angkatan 29 perlu bersyukur dapat bergabung 
dengan Nindya Karya. Karena hal tersebut merupakan 
hasil yang terbaik selama menjalani rangkaian 
tes sebelumnya. Dimana persaingan positif dapat 
memberikan hasil yang terbaik, baik untuk individu 
masing-masing maupun untuk perusahaan.

Bertempat di Aula Serbaguna Lantai 9 Gedung 
Nindya, kegitan tersebut menjadi salah satu 
rangkaian peserta yang sebelumnya tergabung 
dalam rekrutmen bersama Forum Human Capital 
Indonesia (FHCI) BUMN dengan mengikuti berbagai 
tahapan. Seperti, Tes Kemampuan Dasar (TKD), Tes 
Kemampuan Bidang (TKB), Wawancara, Medical 
Check UP (MCU) serta pelatihan Bela Negara di Pusat 
Pendidikan Zeni TNI Angkatan Darat (Pusdikzi), Bogor.
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21 Karyawan Baru, Dapatkan Pembekalan dari Unit Bisnis, Unit Kerja dan Anak 
Perusahaan Nindya Karya

Jakarta – Sebanyak 21 Karyawan baru mendapatkan 
pembekalan dari seluruh Unit Bisnis, Unit Kerja serta 
Anak Perusahaan Nindya Karya dalam lanjutan New 

Employee Orientation (NEO) di Aula Serbaguna Gedung 
Nindya. (11/8) 

Senior Vice President Departemen Human Capital, 
Alif Usman Amin menyebutkan, kegiatan tersebut 
merupakan sarana perkenalan antara perusahaan dan 
masing-masing peserta sebelum mengikuti kegiatan 
pembinaan dibagian kerjanya masing-masing.

“Setelah sebelumnya mendapatkan bimbingan dari Top 
Manajemen, hari ini peserta mendapatkan pembekalan 
dari setiap Unit Bisnis, Unit Kerja dan Anak Perusahaan. 
Sehingga nantinya, karyawan baru tersebut mengetahui 
apa saja bagian yang terdapat di Nindya Karya”. ungkap 
Alif.

Dalam kesempatan tersebut juga, Direktur Keuangan, 
SDM dan Manajemen Risiko Nindya Karya Sri Haryanto 
berkesempatan mengisi salah satu sesi dengan 
memberikan pemahaman Budaya Perusahaan AKHLAK 
yang dijunjung Nindya Karya.

“dimana setiap butir AKHLAK yang terdiri dari Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif 

perlu kita terapkan selama menjadi Insan Nindya 
dimanapun berada” ungkap Sri.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian 
kegiatan peserta yang sebelumnya tergabung dalam 
rekrutmen bersama Forum Human Capital Indonesia 
(FHCI) BUMN dengan mengikuti berbagai tahapan. 
Seperti, Tes Kemampuan Dasar (TKD), Tes Kemampuan 
Bidang (TKB), Wawancara, Medical Check UP (MCU) 
serta pelatihan Bela Negara di Pusat Pendidikan Zeni 
TNI Angkatan Darat (Pusdikzi), Bogor.

BERITA NINDYA

Closing NEO 2022, Karyawan Baru Nindya Karya Siap Berkontribusi Membangun Negeri

Jakarta – Kegiatan New Employee Orientation (NEO) 
telah mencapai puncaknya setelah terselenggara selama 
3 (tiga) hari terhitung dari tanggal (10-12/8). Seluruh 

peserta yang berjumlah 21 orang tersebut setelah ini akan 
menjalani masa On Job Training (OJT) selama 2 Tahun 
kedepan.

Senior Vice President Departemen Human Capital Alif Usman 
Amin menyampaikan, seluruh peserta yang sebelumnya 
tergabung dalam rekrutmen bersama Forum Human Capital 
Indonesia (FHCI) KBUMN telah mengikuti berbagai tahapan. 

Seperti, Tes Kemampuan Dasar (TKD), Tes Kemampuan Bidang 
(TKB), Wawancara, Medical Check UP (MCU), Pelatihan Bela 
Negara serta mengikuti kegiatan NEO ini. Setelah itu, peserta 
akan menjalani masa On Job Training (OJT) selama 2 Tahun 
kedepan.

“Setelah serangkaian tahapan yang dilalui oleh peserta, 
kemudian peserta akan menjalani masa On Job Training (OJT) 
selama 2 Tahun kedepan. Nah, setelah itu baru evaluasi” 
ungkapnya

Alif juga berharap, semoga seluruh peserta OJT dapat 
mengeluarkan kemampuan maksimal selama menjalani 
pekerjaan di bagiannya masing-masing, sehingga dapat 
memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

“Semoga seluruh OJT 29 ini, dapat bekerja dengan maskimal, 
sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan” 
ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta berkesempatan 
menunjukan penampilan panggung terbaiknya, dari group 
vocal, band, stand up comedy serta drama singkat yang 
memukau. Kegiatan ditutup dengan inagurasi pemberian 
penghargaan kepada peserta yang berprestasi.
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Tanamkan Semangat Kemerdekaan, Karyawan Nindya Gelar Upacara Virtual 
Menggunakan Atribut Pahlawan dan Baju Adat Indonesia

Peringati HUT RI Ke-77, Tim Proyek TMII Nindya Karya Selenggarakan Lomba 17-an

JAKARTA – Sebagai upaya menanamkan semangat 
kemerdekaan kepada seluruh Karyawan, Nindya 
Karya menyelenggarakan peringatan Kemerdekaan 

dengan menggunakan Atribut Pahlawan serta Baju 
Adat Indonesia. (17/8)

Kegiatan yang dilaksanakan melalui media Zoom 
tersebut bertempat di Ruang Aula Serbaguna Lantai 
9 Gedung Nindya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22, 
Jakarta Timur.

Senior Vice President Departemen Human Capital 
Alif Usman Amin menyebutkan, penggunaan atribut 
pahlawan dan baju adat tanah air dalam kesempatan 

Jakarta – Tim Proyek Renovasi TMII PT Nindya Karya 
Menyelenggarakan Lomba 17-an dalam perayaan HUT 
RI ke-77 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah, 

Jakarta Timur, Rabu (17/8). Adapun jenis perlombaan yang 
dipertandingkan unik dan beragam, diantaranya Bola 

tersebut dimaksudkan agar Insan Nindya terutama 
generasi mudanya tetap memupuk semangat 
kemerdekaan serta tetap melestarikan budaya 
Indonesia.

“kita berupaya untuk menanamkan semangat 
kemerdekaan serta mengajarkan kepada generasi 
muda untuk terus melestarikan budaya” ungkap alif.

Jalannya upacara sendiri berlangsung khidmat, seluruh 
peserta yang terdiri dari karyawan baru Angkatan 
29 tersebut, nampak antusias menyaksikan jalannya 
pengibaran merah putih, meskipun melalui media 
video conference.

daster, Tarik Tambang, Moto GP karung dan sejenisnya yang 
merupakan ciri khas lomba 17-an masyarakat pada umumnya 
dalam menyambut HUT RI.

Perlombaan ini diikuti oleh seluruh tim proyek yang 
sedang menangani renovasi bangunan TMII seperti Musem 
Telekomunikasi, Keong Mas, Theater Garuda Taman Bhinneka 
Tunggal Ika, dan Caping Gunung TMII.

Tujuan diselenggarakannya perlombaan ini untuk membangun 
semangat nasionalisme dan gotong royong Nindya Karya 
dalam memperingati HUT RI ke-77 lewat perlombaan tujuh 
belasan yang biasa dilaksankan dimasyarakat.

Project Manager Renovasi TMII Rani Kardiani berharap, 
dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberikan 
dampak positif bagi tim proyek dengan terus menambah 
kekompakan dan memperkuat hubungan emosional agar 
dapat menyelesaikan tugas yang sedang diamanahkan 
dengan baik.
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Presiden Joko Widodo Lakukan Kunjungan ke Proyek Nindya Revitalisasi Keong 
Mas TMII

Menuju wajah baru Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII), Presiden Jokowi melakukan kunjungan 
kerja ke TMII dalam rangka meninjau 

perkembangan revitalisasi TMII, yang salah satunya 
dikerjakan oleh Nindya Karya, yaitu revitalisasi gedung 
Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong 
Mas (23/08). Kunjungan Presiden Joko Widodo ini juga 
dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur 
Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur 
Produksi & HSE Nindya Karya Firmansyah, serta jajaran 
direksi dari perusahaan BUMN yang berkontribusi dalam 
renovasi TMII.

Pembangunan proyek revitalisasi TMII yang dilakukan 
secara sinergi oleh beberapa perusahaan BUMN ini 

progresnya sudah mencapai 98%. Diperkirakan akhir 
tahun akan selesai dan siap dinikmati kembali oleh 
masyarakat Indonesia.

"Kami harapkan setelah direnovasi, TMII ini menjadi 
tujuan wisata masyarakat Indonesia dan juga 
mancanegara. Saya titip pesan juga, tarifnya jangan 
mahal-mahal, sehingga semua lapisan masyarakat 
tetap bisa menikmati taman ini," kata Jokowi.

Sementara itu, Project Manager Renovasi TMII Paket 2, 
Renovasi Museum Theater Garuda, Museum Telkom 
dan Keong Mas PT Nindya Karya, Rani Kardiani, dalam 
revitalisasi yang saat ini sedang dilaksanakan, berharap 
dengan konsep hijau dan kecintaan akan lokal konten 
dapat lebih terjaga serta semakin dilestarikan.

"Konsep TMII yang mengusung tema, kembali ke fungsi 
nya sebagai taman yang bisa dinikmati oleh masyarakat 
dengan fasilitas yang memadai," lanjutnya.

Dengan pembangunan revitalisasi ini Nindya Karya 
turut berkontribusi dalam membantu melestarikan 
budaya Indonesia dan memperkenalkan pada dunia, 
bahwa Indonesia memiliki taman indah yang memuat 
kekayaan budaya Indonesia.

BERITA NINDYA

Komitmen Terapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Proyek Nindya Karya 
Raih Predikat Terbaik Dalam Evaluasi Kementerian PUPR

Bali – PT Nindya Karya melalui Proyek Pembangunan 
Jembatan Sungai Sambas Besar berhasil meraih 
predikat “Memuaskan” dalam kegiatan Evaluasi 

Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 
Konstruksi (SMKK) Pembangunan Jembatan di Sumatera dan 
Kalimantan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aston Kuta Hotel & 
Residence. Bali, tanggal 24-26 Agustus 2022 tersebut, 
diinisiasi oleh Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat 
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR). 

Kepala Subdirektorat Wilayah II Pembangunan Jembatan 
Aryatno Sihombing, ST, M.Eng meyampaikan bahwa dengan 
dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan semakin 
terciptanya standar kondisi aman yang baik sesuai dengan 
Permen PU No 10 tahun 2021 tentang penerapan SMKK.

Adapun dalam audit tersebut, terdapat 5 elemen penilaian 
yang harus dipenuhi proyek diantaranya, Kepemimpinan 
dan partisipasi pekerja, perencanaan, dukungan, operasi 
serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Dimana, 
dalam penilaiannya Proyek Pembangunan Jembatan Sungai 
Sambas Besar memperoleh nilai 80,99 dengan predikat 
“Memuaskan”.

Sementara itu, Ega Yogaswara selaku Project Manajer 
Proyek Tersebut menegaskan bahwa hasil yang diraih dalam 
kegiatan tersebut merupakan komitmen seluruh pihak yang 
terlibat secara optimal dalam pelaksanaan penerapan SMKK 
di Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Sambas.

“hasil tersebut merupakan bentuk komitmen yang terjalin 
dari semua pihak dalam menerapkan SMKK di Proyek 
Pembangunan Jembatan Sungai Sambas secara optimal”. 
Ungkap Ega.
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PT Nindya Karya Bersinergi dengan PT PLN (Persero) Guna Mengoptimalkan Sisa 
Limbah PLTU

PT Nindya Karya bersinergi dengan PT PLN (Persero) 
guna mengoptimalkan pemanfaatan limbah 
sisa pembakaran batu bara Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) untuk pembangunan Jembatan di 
Kalimantan Barat. 

Limbah sisa pembakaran berupa Fly ash (abu terbang) 
yang berasal dari PLTU Bengkayang akan digunakan PT 
Nindya Karya untuk proyek pembangunan Jembatan 
Sungai Sambas Besar (MYC) di Kecamatan Tebas, 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. 

Manager PLN Unit Pelaksana Pembangkitan (PLN UPK) 
Singkawang, Erfan Julianto mengungkapkan, selain 
diolah menjadi produk turunan seperti paving block 
dan batako, limbah sisa hasil pembakaran PLTU juga 
memiliki karakteristik bahan yang kuat sehingga cocok 
untuk digunakan sebagai timbunan jalan atau road 
base serta campuran ready mix pada proyek konstruksi. 
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“Ini merupakan salah satu gebrakan yang dilakukan 
oleh PLN dan PT Nindya Karya, dimana kali ini bersinergi 
untuk membangun negeri, PLN membantu raw 
material dengan FABA untuk Proyek Pembangunan 
Jembatan Sungai Sambas Besar (MYC) Kecamatan 
Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, sebagai 
dukungan dalam pengembangan sarana infrastruktur 
jalan dan jembatan.” tegas Erfan. 

Sementara itu, Project Manager Pembangunan 
Jembatan Sambas Besar, Ega Yogaswara 
mengungkapkan, bahwa fly ash hasil pembakaran 
PLTU sudah melalui uji coba laboratorium, yang 
menyatakan bahwa pemakaian fly ash PLTU 
memenuhi standar konstruksi. Sisa limbah ini akan 
digunakan sebagai material substitusi campuran 
ready mix beton konstruksi sangat dibutuhkan untuk 
industri konstruksi.

“Khususnya pembangunan jembatan karena sudah 
beberapa jembatan memanfaatkan FABA sebagai 
material campuran, contohnya pembangunan 
Jembatan Suramadu, Jembatan Holtekam Jayapura 
dan beberapa jembatan lainnya,” ungkap Ega.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan, Nindya berkomitmen 
untuk memanfaatkan sisa hasil limbah yang dapat 
digunakan kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka 
mendorong upaya pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur nasional.



35THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

BERITA NINDYA

Menteri Basuki Kunjungi proyek Rehabilitasi Bendung Kambaniru NTT

Waingapu-Melengkapi kunjungan kerjanya 
ke NTT, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 

berkesempatan meninjau rehabilitasi Bendung 
Kambaniru di Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kambera 
Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT).  

Bendung Kambaniru yang dibangun pada dekade 
90 an tersebut mengalami kerusakan serius akibat 
bencana Badai Seroja pada April 2021 silam. Untuk itu, 
Kementerian PUPR telah melakukan rehabilitasi bendung 
tersebut yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya. 

Menteri Basuki dalam tinjauan tersebut menginstruksikan 
kepada kontraktor pelaksana untuk memperhatikan 
kualitas pekerjaan agar bangunan air yang telah 
diperbaiki dapat lebih kuat terhadap risiko bencana di 
kemudian hari. 

"Saya minta agar semua pekerjaan diselesaikan dengan 
rapi, termasuk pada bagian jalan yang perlu diaspal, dan 
dinding-dinding bangunan yang harus dicat kembali," 
kata Menteri Basuki. 

Dikatakan Menteri Basuki, Bendung Kambaniru 
merupakan salah satu sumber konservasi air yang ada 
di Sumba Timur guna mengatasi kekeringan. Iklim di 
Sumba Timur memiliki musim kemarau lebih panjang 
daripada musim penghujan, dimana curah hujan 
tahunan rata-rata cukup rendah berkisar 800 mm.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NT II Feriyanto 
Pawenrusi mengatakan, saat ini progres rehabilitasi 

secara teknis sudah rampung. "Saat ini kita fokus 
pada penyelesaian dan perapihan (finishing) pada 
bagian-bagian tertentu, termasuk untuk mempercantik 
lansekap," ujarnya.

Bendung Kambaniru dibangun dan dirancang dengan 
tujuan untuk mengairi lahan persawahan di Mauliru, 
Kawangu dan Kambaniru dengan luasan hampir 1.440 
hektar.

Sebagai prasarana vital di Sumba Timur, Bendung 
Kambinaru juga telah menjadi salah satu destinasi 
wisata di Sumba Timur. 

Keindahan latar belakang yang berupa jajaran 
perbukitan hijau asri menjadi daya tarik tersendiri. 
Perpaduan jernihnya aliran air dan hijaunya perbukitan 
menjadi satu komposisi yang memanjakan mata para 
pengunjungnya.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Bupati Sumba Timur 
Khristofel Praing, Direktur Utama PT Brantas Abipraya 
(Persero) Sugeng Rochadi, Staf Ahli Menteri PUPR 
Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. 
Atmawidjaja, Direktur Irigasi dan Rawa Supardji, dan 
Kepala BWS NT II Feriyanto Pawenrusi.

Di hulu bendung, juga terdapat sebuah jembatan yang 
membentang cukup panjang guna menghubungkan 
dua desa sekitar. Pengunjung dapat melintasi jembatan 
ini untuk sekedar melihat lansekap aliran sungai dan 
jajaran perbukitan dari ketinggian.
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Tinjau Pembangunan KEK di Bali, Erick Thohir Kunjungi Proyek yang dikerjakan 
Nindya Karya

Bali – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Erick Thohir melakukan peninjauan Pembangunan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di 

Bali. (11/9) Dalam tinjauan tersebut, Menteri BUMN 
juga berkesempatan mengunjungi proyek yang sedang 
dikerjakan Nindya Karya Revitalisasi Hotel Grand Inna 
Bali Beach Kawasan Sanur, Bali.

Dalam kunjungannya Erick menyebutkan, Revitalisasi 
Hotel tersebut menjadi salah satu proyek yang disiapkan 
dalam mendukung pembangunan KEK Kesehatan di 
Bali. 

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan Sanur, 
Bali menjadi KEK Kesehatan pertama di Indonesia. Salah 
satu upaya mewujudkannya adalah lewat revitalisasi 
hotel Grand Inna Bali Beach di Kawasan Sanur.

Iswandi Said, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour 
(Persero) sebagai pemilik Hotel tersebut mengatakan, 
Hotel Indonesia Bali nantinya akan menjadi alternatif 
dan pilihan convention center di Bali (selain Nusa Dua), 

juga akan menjadi ikon dan meningkatkan reputasi Bali 
dan Indonesia sebagai destinasi wisata dan kegiatan 
Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) 
dunia.

Project Manager Revitalisasi Hotel Grand Inna Bali 
Beach Farid Budiyanto menyebutkan, Nindya Karya 
sebagai pelaksana proyek tersebut berkomitmen 
untuk mengerjakan proyek dengan mutu dan kualitas 
terbaik, dengan tetap menjaga nilai-nilai originalitas 
dari bangunan tersebut.

Farid juga menjelaskan, bahwa pada pelaksanaan 
proyek tersebut Nindya Karya turut mendukung KTT 
G20 dengan menerapkan Green Construction salah 
satunya dengan menggunakan kendaraan bertenaga 
listrik sebagai operasional di lokasi tersebut.
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Spam Cilacap Siap Melayani Kebutuhan Air Minum, Wilayah Cilacap & Sekitarnya

Anak usaha PT Nindya Karya, PT Nindya 
Tirta Unggul yang bergerak dibidang 
Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), 

telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi sistem 
penyediaan air minum di Kesugihan, Kabupaten 
Cilacap. Pada tanggal 1 September 2022 ditetapkan 
dan dimulainya masa komersial SPAM Kesugihan, 
sesuai dengan berita acara penetapan masa komersial 
nomor 690/1973/47.10.01/2022 dan nomor 0129/
NTU/08/2022 sebagai awal pabrik memproduksi air 
bersih dan memberikan kontribusi untuk Perusahaan 
serta masyarakat sekitar guna memenuhi kebutuhan 
air minum.  

PT Nindya Tirta Unggul menjalin kerja sama dengan 
Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta 
Wijaya Kabupaten Cilacap di bidang Investasi dan 
Pengelolaan Unit Produksi di Kesugihan dengan 
skema perjanjian Bangun, Kelola dan Alih Milik 
(Built, Operate and Transfer/B.O.T) dengan nilai 
investasi Rp55,19 miliar. Perusahaan membangun 
Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Kesugihan, 
Kabupaten Cilacap dan mengelolanya selama 15 
(lima belas) tahun mendatang, terhitung dari 1 
September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2037.

Diatas lahan seluas 5.755 m2 proyek investasi ini 
mengedepankan konsep pembangunan green 
building secara menyeluruh mulai dari lokasi 
yang alami dan asri, hingga konsep bangunan 
dan teknologi yang hemat energi. Pengolahan 
air dilakukan secara alami yaitu koagulasi dan 
sedimentasi yang menghasilkan air minum untuk 
menambah kekurangan air minum yang dibutuhkan 

oleh Perumdam dengan kapasitas 600 m3/jam untuk 
air tawar. Nindya Tirta Unggul juga memiliki Sea 
Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk pengolahan 
air asin menjadi air tawar dengan kapasitas 120 m3/
jam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
Cilacap pada saat musim kemarau.

Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
bisnis Nindya Karya dari recurring income anak 
usaha sehubungan dengan potensi bisnis air minum 
dan sanitasi yang tinggi untuk kebutuhan kawasan 
industri di Cilacap dan dapat memberikan manfaat 
yang besar bagi masyarakat khususnya di Kabupaten 
Cilacap. Proyek investasi Nindya Karya di bidang 
Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) ini juga sejalan 
dengan semangat pemerintah dalam menyediakan 
infrastruktur air minum. Dalam mewujudkan akses 
air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan 
bagi masyarakat Indonesia, pemerintah bahkan 
memasukkan infrastruktur Sistem Pengolahan Air 
Minum (SPAM) ke dalam salah satu bagian dari 
Proyek Strategis Nasional.

Dengan visi menjadi perusahaan di bidang industri 
air bersih terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan, 
Nindya Tirta Unggul mengedepankan nilai kualitas, 
kuantitas, kontinuitas pengelolaan air bersih sebagai 
jaminan kepuasan pelanggan berbasis excellence 
engineer, reliable, operational dan maintenance 
dengan mengedepankan inovasi dan teknologi. 82 
persen karyawan PT Nindya Tirta Unggul adalah 
masyarakat sekitar yang telah dilatih dan didik 
menjadi human capital yang unggul dan berakhlak.
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Nindya Karya Tandatangani MoU Kolaborasi TJSL BUMN Pembangunan Jembatan 
Banten

Bandara Blimbingsari Banyuwangi yang Dikerjakan Nindya Raih Penghargaan 
Internasional Aga Khan Award 2022

Jakarta – PT Nindya Karya menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) Program 
Kolaborasi TJSL BUMN Jembatan Banten bertempat 

di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat Selasa 
(20/9).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris 
Perusahaan PT Nindya Karya Taufik Hidayat bersama 
Sekretaris Perusahaan BUMN lainnya yang disaksikan 
langsung oleh Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli 
Madya Kementerian BUMN Teddy Poernama. 

Jenewa – Baru-baru ini Aga Khan Award for Architecture 
2022 (AKAA 2022) yaitu ajang penghargaan arsitektur 
internasional bergengsi mengumumkan Bandara 

Blimbingsari, Banyuwangi sebagai salah satu pemenangnya 
pada kamis (22/9) bertempat di Jenewa, Swiss.

Penghargaan yang menekankan kepada rancangan arsitektur 
yang memberikan harapan bagi masyarakat, inovasi dan 
kepedulian lingkungan tersebut menyematkan Bandara 

Jembatan yang dibangun terletak di 3 lokasi, yaitu 
Jembatan Kimarpu, Jembatan Cimanghiang dan 
Jembatan Lewi Rengas. Adapun jembatan yang telah 
selesai dibangun ialah Jembatan Kimarpu. Jembatan 
yang menghubungkan Desa Pasilian dan Desa 
Pagedangan Udik kini menjadi akses utama bagi kedua 
desa dan melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat 
sekitar. Terutama bagi Desa Pagedangan Udik yang 
suplai air minumnya tergantung dari desa tetangga. 
Sementara untuk 2 jembatan lainnya, Jembatan 
Cimanghiang dan Jembatan Lewi Rengas masih 
dalam tahap pembangunan. Jembatan-jembatan 
yang dibangun tersebut akan sangat berguna untuk 
masyarakat dalam melancarkan aktivitas perekonomian, 
pendidikan, dan lainnya.

Kolaborasi BUMN dalam pembanguunan ini merupakan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
dengan maksud mendukung Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals 
(SDG’s) Pilar Pembangunan Ekonomi Nomor 9 yaitu 
Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Blimbingsari yang diarsiteki oleh arsitek kenamaan Andra 
Matin dan dikerjakan oleh Nindya Karya selaku BUMN 
Jasa Konstruksi Nasional sebagai bangunan yang mampu 
memperluas bahasa lanskap menjadi sebuah hal yang 
terkonsentrasi dengan gabungan arsitektur, fungsionalitas 
dan pengaturan dalam disposisi yang halus namun dapat 
dilihat. 

Selanjutnya dalam rilis yang disampaikan AKAA 2022, Bandara 
Blimbingsari Banyuwangi juga memiliki unsur modern dan 
efisien dalam semua aspek yang mampu mengubah pakem 
arsitektur bandara tanah air mengingat pemerintah Indonesia 
akan membangun sekitar 300 bandara ke depan.

Nindya Karya tentunya bangga menjadi bagian dalam 
pembangunan Bandara Blimbingsari Banyuwangi dari segi 
konstruksi yang membawa misi green building sehingga 
mampu mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini 
tentunya juga sejalan dengan resolusi bisnis Nindya yaitu “Lean 
and Green Construction” yang bersandar pada prinsip-prinsip 
keberlanjutan dan telah dibuktikan dengan diperolehnya ISO 
14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan.
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Wujudkan NTB Jadi Lumbung Pangan Nasional Melalui Pembangunan Bendungan 
Tiu Suntuk

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, terus membangun sejumlah bendungan 

di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka mendukung 
produksi pertanian yang berkelanjutan, khususnya di 
NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Salah 
satu bendungan yang dibangun yaitu Bendungan Tiu 
Suntuk yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, 
NTB.

“Kunci pembangunan di NTB adalah ketersediaan air. 
Dengan adanya suplai air yang kontinyu dari bendungan, 
petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, 
bisa bertambah menjadi dua hingga tiga kali tanam,” 
kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Bendungan Tiu Suntuk merupakan salah satu dari 
enam bendungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang 
dibangun di NTB. Di samping Bendungan Tiu Suntuk, 
ada lima bendungan lainnya, yakni Bendungan Tanju, 
Bendungan Mila, Bendungan Meninting, Bendungan 
Bintang Bano, dan Bendungan Beringin Sila. Dimana, 
lima dari enam Bendungan tersebut dikerjakan Oleh 
Nindya Karya sebagai pelaksana pembangunannya.

Dengan kapasitas tampungan 55,90 juta m3 dan 
luas genangan 312,09 Ha, Bendungan Tiu Suntuk 
nantinya akan mampu menyuplai air baku sebesar 68 
liter/detik dan menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 
1.900 Ha (existing 1.370 Ha dan exstensifikasi 530 Ha) 
yang mencakup kawasan Kecamatan Taliwang dan 
Kecamatan Brang Ene. 

Bendungan itu juga memiliki potensi Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro (PLTM) sebesar 0,81 MW, reduksi 
banjir sebesar 390 m3/detik, khususnya di Kecamatan 
Taliwang yang merupakan daerah rawan banjir, serta 
potensi sebagai tempat konservasi, tempat pariwisata, 
dan perikanan darat. 

Adapun tipe bendungan tersebut berupa urugan 
random batu dengan elevasi puncak sekitar 97 meter. 
Selain untuk irigasi, manfaat lain Bendungan Tiu Suntuk 
adalah sebagai infrastruktur pengendali banjir untuk 
wilayah yang dilintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Rea, 
khususnya Kecamatan Taliwang yang merupakan Ibu 
Kota Kabupaten Sumbawa Barat.

BERITA NINDYA
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Menteri Perhubungan RI Kunjungi Proyek Nindya Karya di Medan

Medan – Menteri Perhubungan RI Budi Karya 
Sumadi berkunjung ke proyek Pembangunan 
Jalur Layang Kereta Api Lintas Medan – Binjai 

KM 2+300 S/D KM 2+850, Sabtu (24/9).

Adapun pejabat lain yang hadir dalam kunjungan 
Menteri ini antara lain Walikota Medan Bobby 
Nasution, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen 
Perkeretaapian Harno Trimadi, serta General Manager 
Divisi Infrastruktur 2 PT Nindya Karya Budi Purnomo.

Kunjungan ke proyek Nindya Karya tersebut 
merupakan serangkaian agenda kunjungan kerja ke 
provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Budi 
Karya menyampaikan kepada para pekerja proyek agar 
senantiasa menjaga keselamatan dalam bekerja.

“Tetap semangat dalam bekerja, terus mengutamakan 
keselamatan dan juga kualitas kerja” ujarnya

Proyek Jalur Layang Kereta Api Medan – Binjai 
merupakan pembangunan jalur layang kereta api yang 
menghubungkan antara Kota Medan dengan Kota 
Binjai. Pembangunan jalur layang ini akan berdampak 
positif terhadap perkembangan transportasi massal di 
Kota Medan.
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Sambut Konferensi Tingkat Tinggi G20, Komisi V DPR RI Tinjau Proyek Nindya di 
TMII

JAKARTA – (28/9) Dalam rangka menyambut gelaran 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Komisi V 
DPR RI melakukan peninjauan terhadap proyek 

revitalisasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 
di Jakarta Timur. Diantara peninjauan tersebut, tim 
Komisi V melakukan kunjungan ke beberapa proyek 
yang dikerjakan Nindya Karya seperti Jalan Kawasan, 
Museum Theater Garuda, dan Keong Mas.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, dalam 
kunjungan ini pihaknya ingin memastikan kesiapan TMII 
menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Presidensi 
G20, khususnya di pembangunan infrastruktur dan 
transportasi.
Pembangunan proyek revitalisasi TMII dilakukan secara 
sinergi oleh beberapa perusahaan BUMN ini progresnya 
sudah mencapai tahap akhir pengerjaan. Sedangkan 
Nindya Karya menjadi pelaksana pekerjaan pada Proyek 
Jalan Kawasan, Museum Theater Garuda, Keong Mas, 
Puri Caping Gunung dan Museum Telkom.

Sementara itu, Project Manager Proyek Revitalisasi TMII, 
Rani Kardiani menyampaikan, dalam revitalisasi tersebut, 
Nindya menerapkan konsep hijau dan kecintaan akan 
lokal konten, sehingga budaya yang tercipta di TMII 
dapat lebih terjaga serta semakin terlestarikan.

"Konsep TMII yang mengusung tema, kembali ke fungsi 
nya sebagai taman yang bisa dinikmati oleh masyarakat 
dengan fasilitas yang memadai," lanjutnya.

Dengan pembangunan revitalisasi ini Nindya Karya turut 
berkontribusi dalam membantu melestarikan budaya 
Indonesia dan memperkenalkan pada dunia, bahwa 
Indonesia memiliki taman indah yang memuat kekayaan 
budaya Indonesia.

BERITA NINDYA
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Eratkan Hubungan Antar Pelaku Bisnis Pariwisata, Nindya Biodistrict Gelar 
Gathering

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

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

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

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

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

Nindya Karya melalui unit-unit bisnisnya senantiasa 
berinovasi untuk menghasilkan produk yang 
bernilai tambah dan dapat diterima oleh pasar. Hal 
ini tentunya sejalan dengan Visi Misi Perusahaan 
yang diantaranya menekankan pada nilai tambah, 
excellent engineering dan inovasi yang tercermin 
dalam Nindya Biodistrict.
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Nindya Karya Bersama DMC IKA Teknik 
UNHAS Gelar Sunatan Massal di 
Kabupaten Maros

Nindya Karya bekerja sama dengan DMC (Disaster 
Management Center) Ikatan Alumni Teknik 
(Ikatek)-UNHAS menggelar sunatan massal di 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (16/7). Kegiatan ini 
didukung oleh IKA Keperawatan Unhas, PPNI, Siaga Ners 
dan Wahdah Inspirasi Zakat. Sebanyak 50 anak disekitar 
kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 
lakukan sunatan massal.

Dalam membuka kegiatan ini, Asisten Bid. II Ekonomi 
pembangunan dan SDM Kabupaten Maros, Ir. H. 
Abdussalam menyampaikan, bahwa kegiatan ini sangat 
memberikan manfaat bagi kalangan Masyarakat Dhuafa 
bukan hanya dari sisi kesehatan akan tetapi juga manfaat 
dari sisi ekonomi keluarga, sehingga biaya Sunatan ini 
mereka bisa gunakan untuk modal usaha yang bisa 
terus diputarkan, masih banyak warga kita yang terus 
berusaha dari keterpurukan pasca pandemi kemarin.

Dalam kesempatan ini, Ia juga menyampaikan 
apresiasinya atas kegiatan ini. "Saya juga mengucapkan 
rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua 
pihak yang terlibat dan berharap semakin banyak 
BUMN lain selain PT. Nindya Karya yang juga bisa 
mengalokasikan dana CSR nya untuk kegiatan sosial 
seperti ini," tutur Abdussalam bersemangat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari Concern kami 
dibidang Pendidikan dan Kesehatan, jadi DMC IKATEK-
UNHAS tidak hanya terus melulu membahas masalah 
Kebencanaan saja akan tetapi juga akan mensupport 
hal-hal yang diluar kebencanaan, walaupun memang 
perhatian utama kami adalah Disaster Risk Reduction 
dan Disaster Response Plan", ucap Wisnu Maulana 
selaku Ketua Harian DMC IKATEK-UNHAS.

Pelaksanaan kegiatan sunatan massal ini sejalan 
dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar 
Pembangunan Sosial Nomor 3 yaitu Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera. Hal ini merupakan upaya Nindya dalam 
mendukung dan berkontribusi dalam setiap agenda 
kemanusiaan.

Bandung — Dalam rangka mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan di Indonesia khususnya 
Perguruan Tinggi, Nindya Karya bersama Holding 

Danareksa memberikan bantuan berupa Rehabilitasi 
Laboratorium Termodinamika dan Sistem Utilitas yang 
terdapat di Fakultas Teknologi Industri (FTI), Institut 
Teknologi Bandung (ITB). (27/7)

Serah terima dilakukan langsung oleh Direktur Utama 
Holding Danareksa Arisudono Soerono kepada Wakil 
Dekan FTI-ITB, Yogi Wibisono Budhi di Gedung Lab. 
Galeri X FTI-ITB, Jl. Ganesa No. 10, Bandung, Jawa Barat.

Dalam sambutannya Arisudono Soerono menyampaikan, 
bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada perguruan 
tinggi agar dapat terus menghasilkan mahasiswa 
yang kompeten. "Semoga apa yang dikerjakan dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa terutama program studi 
Teknik Kimia”

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Dekan FTI-ITB, 
Yogi Wibisono Budhi menyampaikan dengan adanya 
rehabilitasi fasilitas di Perguruan Tinggi dapat mendorong 
pencapaian yang lebih tinggi lagi.

"Rehabilitasi yang dilakukan ini dapat mendorong 
angka-angka achievement yang memang bisa menjadi 
target kualitas yang ada di FTI khususnya di Teknik Kimia. 
Sarana prasarana yang dibangun dapat mendukung 
pencapaian menjadi kunci untuk terus maju dan 
mencapai prestasi untuk bisa lebih baik." 

Bantuan tersebut diberikan oleh holding danareksa yang 
terdiri dari PT Nindya Karya, PT Perusahaan Pengelola 
Aset, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri 
Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Makassar, PT 
Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial 
Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, 
PT Balai Pustaka dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

Nindya Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang 
tergabung dalam Holding Danareksa tentunya akan 
turut berkontribusi menghasilkan sumber daya manusia 
yang unggul sebagai masa depan Bangsa.

NINDYA PEDULI

Nindya Karya Bersama Holding 
Danareksa Dukung Peningkatan 
Kualitas Pendidikan ITB
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Nindya Karya Selenggarakan Pelatihan 
Digital Marketing untuk UMKM Binaan

PT Nindya Karya bekerja sama dengan Shopee 
Indonesia selenggarakan Pelatihan Digital 
Marketing dan E-Commerce (27/7). Kegiatan 

yang dilaksanakan secara offline di Kampus UMKM 
Shopee Jakarta ini adalah salah satu program dari 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Nindya 
Karya.

Kerja sama ini menghadirkan para pelaku UMKM 
binaan Nindya Karya serta UMKM binaan dari anggota 
holding Danareksa. Program pelatihan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas usaha / upskilling para 
pelaku UMKM ini diikuti oleh 31 UMKM binaan. 
Kegiatan ini juga membuka peluang para UMKM 
binaan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai 
digital marketing dan e-commerce.

"Dengan program pelatihan digital marketing, 
diharapkan para pelaku UMKM binaan dapat 
meningkatkan kompetensi pemasarannya melalui 
aplikasi digital tanpa batas ruang dan waktu, sehingga 
dapat menjadi lebih produktif dan berdaya saing 
tinggi." ujar Vice President Sekretariat & Humas PT 
Nindya Karya, Maududy Ary dalam sambutannya.

Pelatihan ini akan dilakukan selama dua tahap, yang 
pertama dan kedua merupakan pengenalan dan 
pelatihan bagaimana mengemas sebuah produk untuk 
selanjutnya dimasukkan dalam katalog online shopee. 
Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mengikuti 
pelatihan ini mendapatkan fasilitas foto produk.

Program pelatihan digital marketing dan e-commerce 
adalah upaya Nindya dalam mengembangkan bisnis 
para pelaku UMKM binaan Nindya melalui teknologi. 
Program tersebut juga mendukung pencapaian atas 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 8, 
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Nindya Karya Serahkan Bantuan Renovasi 
Sekolah dan Rumah Quran

Jakarta – PT Nindya Karya menyerahkan bantuan 
pembangunan renovasi masjid dan rumah 
qur’an bertempat di Yayasan Daruttaqwa Berlan 

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Bantuan diserahkan langsung oleh Vice President 
Sekretariat & Humas PT Nindya Karya M. Maududy Ary 
kepada Ketua Yayasan Daruttaqwa Berlan, Sunardi.

Bantuan renovasi ini disalurkan guna menghadirkan 
fasilitas dalam meningkatkan pendidikan yang 
bermutu, bernuansa global, fokus pada bidang Bahasa 
Inggris, Teknologi dan Al Qur’an.

Pemberian bantuan renovasi sekolah dan rumah qur’an 
ini sejalan dengan program Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals 
(SDG’s) Pilar Pembangunan Sosial Nomor 4, yaitu 
Pendidikan Berkualitas.
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Nindya Karya Berikan Penunjang 
Fasilitas Untuk Mahasiswa Magang

Nindya Karya berikan penunjang fasilitas berupa 
seragam, kaos dan lain-lain untuk mahasiswa 
magang Politeknik Pekerjaan Umum (4/7). 

Program Penunjang Fasilitas untuk mahasiswa ini 
merupakan salah satu program dari Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan (TJSL) Nindya Karya.

Program pemagangan yang bekerja sama dengan 
Politeknik Pekerjaan Umum ini tersebar di Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. 
Secara simbolis penyerahan dilakukan di Proyek Nindya, 
Bendungan Sadawarna Paket II. 

Penyerahan diserahkan langsung kepada mahasiswa 
magang dan didampingi oleh Project Manager Proyek 
Bendungan Sadawarna Paket II, Muhammad Faizal. Ia 
menyambut hangat para peserta magang yang mau 
banyak belajar di Proyek Nindya.

"Mahasiswa magang disini kami beri kesempatan seperti 
pegawai lainnya, sehingga banyak juga pelajaran yang 
bisa mereka ambil. Salah satunya, mengikuti audiensi 
dengan pihak owner maupun konsultan. Dengan 
adanya penunjang fasilitas ini, bisa membuat mahasiswa 
magang menjadi lebih semangat dalam menjalankan 
tugasnya," ucap Faizal dalam sambutannya.

Melalui program ini, Nindya Karya telah mendukung 
pencapaian atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) Nomor 5 tentang kesetaraan gender, yang dimana 
pekerja di bidang konstruksi lebih dominan laki-laki, 
sementara mahasiswa magang dalam program ini 
dominan perempuan.

Nindya Karya Bersama TJSL BUMN 
Tanam Satu Juta Pohon

Nindya Karya bersama TJSL (Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan) BUMN berkolaborasi 
melakukan Gerakan Tanam Satu Juta Pohon 

di Rancabali, Cipelah, Bandung (5/8). Kegiatan yang 
diikuti oleh 26 perusahaan BUMN ini sesuai dengan 
arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk 
melakukan penghijauan dan penanaman vegetasi untuk 
mencegah terjadinya bencana.

Penanaman pohon di Cipelah ini melibatkan 6 kelompok 
tani, 329 petani, dan 29 hektar tanah. Dalam kegiatan 
tersebut, dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya 
Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN 
Tedi Bharata, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan 
Heru Tri Widarto, Bupati Bandung Dadang Supriatna, 
serta jajaran komisaris dan direksi perusahaan BUMN.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, 
Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi 
Bharata dalam sambutannya mengatakan bahwa, 
menanam pohon itu seperti menanam akhlak, akarnya 
harus tertanam dengan baik untuk mendapat hasil yang 
maksimal. "Sehingga bisa bermanfaat bagi para petani 
dan berdaya jual tinggi," ucapnya.

Hal ini merupakan penerapan budaya AKHLAK, yakni 
dalam poin kolaborasi yang dilakukan Nindya melalui 
program TJSL. Kegiatan ini juga sebagai pencapaian 
atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 
15 tentang ekosistem daratan.

NINDYA PEDULI
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J akarta – PT Nindya Karya menyalurkan santunan 
ke Panti Asuhan Anak Yatim Piatu yang bertempat 
di dua panti asuhan yang berbeda, Yayasan Yatim 

Piatu Rasulullah SAW Gambir dan Yayasan Yatim 
Piatu Nurul Iman Jafariah Manggarai, Selasa (9/8). 

Adapun santunan yang diberikan berupa uang tunai 
yang nantinya akan dipergunakan dalam memenuhi 
segala kebutuhan penunjang anak yatim/piatu.

Dalam kesempatan tersebut, Pembina Yayasan 
Yatim Piatu Rasulullah SAW Gambir Rusdayanti 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya, sebab bantuan tersebut akan sangat 
membantu khususnya pembangunan ruang belajar 
panti asuhan.

“Alhamdullah kami sangat bersyukur atas bantuan 
dari PT NINDYA KARYA, semoga seluruh karyawan/
karyawati nya selalu dalam lindungan Allah SWT. 
Bantuannya akan sangat membantu pembangunan 
di yayasan kami khususnya dibagian ruang belajar 
yang terpaksa harus dihentikan sementara karena 
kekurangan biaya". Ucap Rusdayanti.

Sementara itu, Ketua Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman 
Jafariah Manggarai Hj. Umi Naiya ikut menyampaikan 
ucapan terima kasih atas konsistensi dan kepedulian 
Nindya Karya dalam membantu anak yatim/piatu.

“MasyaAllah, salah satu keutamaan bersedekah 
kepada anak yatim/piatu di bulan Muharram ini ialah 
pahalanya sama dengan pahala sedekah setahun, bila 
memberi makan, maka seakan-akan ia telah memberi 
makan seluruh umat Nabi Muhammad hingga 
kenyang” ucapnya dengan haru.

Pemberian Santunan Anak Yatim/Piatu sebagai 
wujud kepedulian serta Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan dengan maksud mendukung 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable 
Development Goals (SDG’s) Pilar Pembangunan Sosial 
Nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan.

Nindya Karya bersama BUMN Karya 
menyelenggarakan Festival UMK BUMN Karya 
yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 

10-12 Agustus 2022 (10/8). 

Dalam kegiatan ini, Nindya juga memberikan 
kesempatan kepada Mitra Binaan Usaha Mikro dan 
Kecil (UMK) Nindya untuk ikut mempromosikan 
produknya dalam Festival UMK BUMN Karya . Kegiatan 
ini merupakan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 
(UMK) dalam satu festival yang melibatkan seluruh Mitra 
Binaan BUMN Karya agar UMK tersebut mendapatkan 
pasar baru yang dapat meningkatkan produktifitasnya.

Festival UMK ini menjadi salah satu ajang untuk 
memperkenalkan para mitra binaan dari BUMN 
Karya ke masyarakat luas, serta mendukung program 
pemerintah untuk mengembangkan UMK serta dunia 
kreatif. Nindya Karya sendiri mendelegasikan dua mitra 
binaan dalam kegiatan ini, yaitu Warung Ondel-Ondel 
dan IM2 Art Studio.  Kegiatan yang dilaksanakan di 
Parkiran Gedung The Hive ini dihadiri oleh Asisten 
Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 
Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, jajaran Direksi 
dan Pejabat TJSL BUMN Karya, serta jajaran pejabat 
pemerintah daerah setempat.

Dalam sambutannya, Asisten Deputi TJSL Kementerian 
BUMN, Edi Eko Cahyono mengatakan bahwa, 
penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk 
mendorong ekonomi masyarakat, karna saat ini posisi 
UMKM sangat strategis, terlebih saat pandemi seperti 
ini, menjadi salah satu sektor usaha tahan krisis.

"Pesan dari Pak Erick Thohir Menteri BUMN terkait TJSL 
bahwa, fokus kita tahun ini ada tiga poin, yang pertama 
pendidikan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga 
adalah pengembangan UMK. UMK sendiri memiliki 
penyerapan tenaga paling besar dan Produk Domestik 
Bruto (PDB) paling besar," ungkapnya.

Dengan memberikan kesempatan kepada UMK binaan 
mengikuti Festival UMK BUMN Karya ini, merupakan 
upaya Nindya dalam mengembangkan UMK dengan 
mengedepankan penggunaan produk dalam negeri.

Nindya Karya Salurkan Santunan ke 
Panti Asuhan Anak Yatim/Piatu
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Nindya Karya Bersama BUMN Karya 
menyelenggarakan Festival UMK
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NINDYA PEDULI

Nindya Karya Dukung Pemberdayaan 
Penyandang Disabilitas, Menuju 
Indonesia Inklusif

JAKARTA – Guna mewujudkan Indonesia yang 
saling toleransi satu sama lain, Nindya melakukan 
pemberdayaan penyandang disabilitas dengan 

menggelar pelatihan barista serta penyerahan alat bantu 
disabilitas. (15/8)

Berkolaborasi dengan yayasan Menembus Batas, 
pelatihan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut, 
diselenggarakan dimulai tanggal 15 sampai dengan 
22 Agustus 2022 yang bertempat di Kantor Yayasan 
Menembus Batas, Jl. Karya Utama No. 68, Srengseng, 
Kembangan, Jakarta Barat.

Kepala Yayasan Menembus Batas, Nicky Clara 
menyebutkan, tujuan dari salah satu program kegiatan 
pemberian alat bantu mobilitas ini merupakan bentuk 
kepedulian dari Yayasan Menembus Batas dan PT 
Nindya Karya kepada teman-teman disabilitas dalam 
mendukung mobilitas gerak para penyandang disabilitas 
supaya mampu untuk berdaya dan memiliki aksesibilitas 
kesehariannya.

Adapun Jenis alat bantu yang berikan diantaranya, 
Kursi Roda dan Crooks untuk penyandang disabilitas 
fisik serta Tongkat untuk penyandang disabilitas 
penglihatan. Sedangkan Vice President Sekretariat 
dan Humas Nindya Karya, M. Maududy Ary dalam 
sambutannya menyebutkan bahwa, kegiatan tersebut 
merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
melalui program NINDYA PEDULI dimana penyerahan 
serta penyelenggaraan kegiatan tersebut selaras dengan 
program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar 
Sosial Nomor 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera 
dan TPB Nomor 5 tentang Kesetaraan Gender.

Maududy menambahkan, dengan adanya program 
tersebut, dapat meningkatkan kapasitas peserta agar 
mampu untuk mendapatkan pekerjaan maupun 
mampu mandiri secara ekonomi. “semoga program 
ini dapat memberikan peningkatan kompetensi untuk 
rekan-rekan sekalian sehingga dapat bermanfaat dalam 
mencari pekerjaan maupun membuka usaha sendiri”. 
Ungkap Maududy.

Nindya Karya Laksanakan Program 
Literasi Bencana Kepada Siswa SMA di 
Sulsel

Takalar – Dalam upaya mensosialisasikan 
pengetahuan tentang kebencanaan (Literasi 
Bencana), Nindya Karya menggandeng Pusat Studi 

Kebencanaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin bekerjasama 
sama dengan Disaster Management Centre (DMC) Ikatan 
Alumni Teknik Universitas Hasanuddin (IKATEK UNHAS) 
melaksanakan sebuah kegiatan berupa pemaparan 
terkait materi kebencanaan kepada siswa menengah di 
SMKN 1 Takalar dan SMKN 5 Galesong. (15/8)

Bertempat di lapangan sekolah SMKN 1 Takalar, target 
peserta kegiatan tersebut merupakan siswa SMA di 
daerah Kawasan terdampak bencana banjir dan abrasi 
pantai, Desa Boddia, Kecamatan Galesong. 

Ketua Umum DMC IKATEK-UNHAS Muh. Syukri Turusi 
berharap, dari kegiatan tersebut akan lahir generasi-
generasi muda yang tanggap akan bencana dan 
menularkan vibes positif ini kepada generasi dibawahnya 
sehingga setiap desa yang masuk dalam kawasan risiko 
bencana di Sulawesi Selatan mempunyai generasi yang 
tanggap akan bencana.

Sementara itu, Vice President Sekretariat dan Humas 
Nindya Karya, M. Maududy Ary dikesempatan lain 
menyebutkan, sebagai Perusahaan Negara, Nindya 
Karya siap mendukung penuh kegiatan tersebut 
sebagai upaya penanggulangan bencana di tanah air. 
Nantinya juga diharapkan, dengan berjalannya kegiatan 
tersebut dapat menjadi percontohan sehingga dapat 
terselenggara di lokasi lainnya.

“sebagai BUMN, Nindya Karya siap mendukung upaya-
upaya penanggulangan bencana, harapannya juga 
kegiatan tersebut menjadi contoh serta dapat diterapkan 
dilokasi lain” ungkap Maududy.

NINDYA PEDULI
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Resmikan Jembatan di Banten, Erick Thohir: Ini Wujud BUMN Peduli

Jakarta (20/8) - Menteri BUMN Erick Thohir 
meresmikan Jembatan Kimarpu di Pagedangan 
Udik, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, 

Sabtu (20/8) pagi. Peresmian jembatan itu disambut 
antusias oleh warga sekitar Kecamatan Kronjo. 

Jembatan Kimarpu menghubungkan Desa Pasilian dan 
Desa Pagedangan Udik yang berada di Provinsi Banten, 
Jawa Barat dan terbentang sepanjang 38 meter 
dengan lebar 1,5 meter di atas sungai Bentengan. 
Jembatan itu kini menjadi akses utama bagi kedua 
desa dan melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat 
sekitar. Terutama bagi Desa Pagedangan Udik yang 
suplai air minumnya tergantung dari desa tetangga.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kegiatan 
di Banten itu adalah wujud kepedulian BUMN 
atas masalah pendidikan dan pembinaan UMKM. 
“Untuk mendukung kelancaran kegiatan UMKM dan 
pendidikan, tentu juga harus melihat infrastrukturnya. 
Jembatan ini dulu terbuat dari bambu, dan sangat 
rapuh. Membahayakan warga,” ujar Erick. 

Dia mengatakan banyak kaum ibu di sekitar wilayah 
tersebut berdagang lintas desa. Demikian juga dengan 
anak-anak yang pergi sekolah dan mengaji, terkadang 
pulangnya malam dan jika hujan mereka harus 
melewati jembatan bambu yang rapuh. 

“Di bawah ada sungai yang juga deras airnya jika 
hujan. Jadi jembatan ini adalah kebutuhan yang harus 
dipenuhi untuk melancarkan kegiatan pendidikan dan 
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ekonomi warga,” kata Erick. Jembatan Ki Marpu, kata 
Erick, adalah satu dari empat jembatan yang akan 
dibangun lewat kegiatan TJSL BUMN di daerah Banten. 
“Semoga pembangunan jembatan ini bisa membantu, 
bermanfaat dan jadi penghubung kebaikan antar 
desa,” kata Erick.

Sejumlah perusahaan BUMN terlibat dalam kolaborasi 
mewujudkan bantuan jembatan antara lain ADHI, PP, 
Bank Mandiri, Pegadaian, BTN, BNI, Perhutani, Hutama 
Karya, Pupuk Indonesia, Taspen, Wika, Angkasa Pura 
II, Perumnas, Waskita, Brantas Abipraya, Jasamarga, 
Airnav Indonesia, IFG, Jamkrindo, Askrindo, Nindya 
Karya dan Indra Karya.
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Mengedukasi Generasi Muda Tanggap Bencana, Nindya Karya Berbagi Pengetahuan 
tentang Pentahelix Kebencanaan

Masamba - Melalui kolaborasi antara PT 
Nindya Karya bersama DMC IKATEK UNHAS, 
PT Nindya Karya berkesempatan berbagi 

pengetahuan tentang materi Pentahelix Kebencanaan 
dihadapan perwakilan siswa-siswi SMA Se-Luwu 
Utara bertempat di Aula Lagaligo Pemerintah Daerah 
Masamba, Luwu Utara, Selasa (30/8). Pemaparan 
materi Pentahelix Kebencanaan diwakili oleh Staf 
Humas PT Nindya Karya Rendi Julias. 

Acara dibuka resmi secara langsung oleh Bupati Luwu 
Utara Ibu Indah Putri Indriani yang juga meluangkan 
waktu memaparkan materi tentang Manajemen 
Kebencanaan. Hadir pula Ketua Pusat Studi Bencana 
LPPM UNHAS Ilham Alimuddin, Ketua umum DMC 
IKATEK UNHAS Muh. Syukri Turusi, dan beberapa 
pejabat daerah setempat.

Saat pemaparan, Indah menyampaikan bahwa edukasi 
literasi bencana sangat dibutuhkan untuk generasi 
muda khususnya Luwu Utara dikarenakan wilayah 
geografis Luwu Utara masuk dalam 5 besar Indeks 
Resiko Bencana Se-SulSel.

"Generasi muda harus meningkatkan kapasitas dengan 
edukasi literasi bencana dan terus melakukan latihan 
simulasi tanggap darurat. Latihan untuk peningkatan 
kapasitas bagi generasi muda menjadi penting guna 
menyiapkan sumber daya jika sewaktu-waktu bencana 
datang melanda daerah kita". Imbuhnya

Selain itu, Indah juga menyampaikan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang peduli dengan kondisi 
daerah Luwu Utara yang masuk wilayah rawan 
tertimpa bencana alam.

"Atas nama pemerintah daerah Luwu Utara, saya 
ucapkan terima kasih atas kepeduliaannya dalam 
menangani bencana yang terjadi kapan dan dimana 
saja, termasuk kepada PT Nindya Karya yang telah 
men-support melalui kegiatan CSR nya sehingga acara 
ini dapat terselenggara" tambahnya

Kegiatan literasi bencana dan simulasi tanggap 
darurat selaras dengan program Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals 
(SDG's) Pilar Pembangunan Sosial Nomor 4 yaitu 
Pendidikan Berkualitas.

NINDYA PEDULI
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Tingkatkan Pengembangan Pertanian Warga Sukorejo, Nindya Karya Tanam 1.000 
Pohon Durian

Sukorejo – Nindya Karya bersama BUMN Holding 
Danareksa kembali menggelar kegiatan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 

dengan melakukan penanaman 1.000 bibit pohon 
durian sebagai upaya meningkatkan pengembangan 
dibidang pertanian kepada warga Sukorejo, 
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. (15/9)

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Sukorejo 

Sukrisno menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki 
banyak sekali manfaatnya untuk Desa Sukorejo. 
Dimana, pemberian bibit pohon durian kepada 
warga memberikan peluang kepada Desa Sukorejo 
memiliki sentra bisnis baru yakni sentra durian, yang 
nantinya diharapkan juga akan berdampak kepada 
sektor wisata dan usaha pendukung lokasi tersebut.

“Bantuan yang diberikan memiliki banyak manfaat 

yang nantinya berkaitan satu dengan yang lainnya. 
Dimana, penanaman bibit durian membuka 
peluang Desa Sukorejo memiliki sentra durian, yang 
diharapkan juga berdampak terhadap sektor wisata 
dan usaha pendukung” ungkap Sukrisno.

Disamping itu, Wakil Bupati Sragen Suroto 
menyebutkan, kegiatan tersebut tentunya sangat 
berguna bagi warga Sukorejo terutama memang di 
Kecamatan tersebut tengah dicanangkan program 
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agraria oleh Kabupaten Sragen sebagai upaya 
peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Wiji sebagai salah satu penerima 
manfaat dalam kegiatan tersebut menyampaikan, 
nantinya warga dapat memiliki pendapatan tahunan 
apabila durian sudah mulai bisa dipanen.

“Memang menunggu dulu (untuk saat ini) 3-4 tahun, 
nanti kalau sudah panen, bisa punya pendapatan 
tahunan” ungkap Wiji.

Adapun BUMN yang tergabung dalam kegiatan 
tersebut selain Nindya Karya antara lain, PT 
Danareksa (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara, 
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta 
Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Iindustri 
Medan, PT Kawasan Iindustri Makassar, PT Kliring 
Berjangka Indonesia, PT Balai Pustaka, PT Danareksa 
Iinvestment Management, PT Danareksa Finance 
dan PT Indra Karya.

Vice President TJSL Nindya Karya M. Maududy 

Ary menjelaskan, selain kegiatan tersebut sebagai 
pencapaian atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) Nomor 15 tentang Ekosistem Darat. Secara 
ekonomi, program ini dapat meningkatkan hasil 
produksi secara berkesinambungan sekaligus 
meningkatkan penghasilan asli desa yang dikelola 
oleh BUMN Desa Sukorejo. 
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Nindya Karya Bantu Krisis Air di Desa 
Tambak, Jawa Timur

PT Nindya Karya membangun sumur bor untuk 
membantu kirisis air yang terjadi di Indonesia, 
salah satunya untuk masyarakat di Desa Tambak, 

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura 
Jawa Timur. Secara resmi pembangunan sumur bor 
ini telah selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat 
sekitar (20/9).

Dalam hal ini Nindya Karya bekerja sama dengan 
Lembaga Manajemen Infaq (LMI). LMI sendiri merupakan 
sebuah lembaga nasional yang bergerak dalam bidang 
Kemanusiaan yang dapat mendistribusikan bantuan 
kepada yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil social mapping, Desa Tambak 
merupakan salah satu desa yang berpotensi mengalami 
kekeringan, sehingga, Nindya Karya sebagai 
perusahaan BUMN berkomitmen untuk menjadikan 
program penyediaan air bersih ini menjadi program 
prioritas.

Dalam sambutannya, Sekretaris Perusahaan PT 
Nindya Karya, Taufik Hidayat, yang dalam hal ini 
diwakilkan oleh Pengelola TJSL Nindya Karya Sofi 
Jihan Nabilah, berharap dengan pembangunan sumur 
bor ini, kebutuhan air bersih masyarakat setempat 
dapat terpenuhi, sehingga masyarakat tidak perlu 
mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mendapatkan 
air bersih.

Hal ini sejalan dengan program Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals 
(SDG's) Pilar Lingkungan nomor 6 yaitu Air bersih dan 
sanitasi layak.

Nindya Karya Serahkan Bantuan MCK 
untuk Paud Al Ummi Banten

Nindya Karya menyerahkan bantuan MCK 
(Mandi, Cuci & Kakus) untuk lembaga 
pendidikan Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) 

Al Ummi, Banten (26/9). Dengan kondisi MCK yang 
kurang memadai di Paud Al Ummi, Nindya Karya 
menjadikan program pembangunan MCK ini dalam 
program prioritas di bidang lingkungan.

Adapun fasilitas yang ada dalam MCK ini adalah 
tempat wudhu, dan dua ruang toilet yang sudah 
dibangun dengan rapih dan bersih. 

Iing Riyani sebagai pengelola Paud Al Ummi 
menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas 
dibangunnya MCK ini. “Sebagai pengelola tentunya 
sangat senang sekali dengan bantuan MCK ini, 
sehingga memudahkan murid dan pengajar disini 
untuk buang air kecil, karna sebelumnya harus ke 
rumah pribadi saya,” lanjutnya.

Pembangunan MCK ini merupakan bentuk komitmen 
perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar, 
dalam hal ini lingkungan pendidikan khususnya 
pendidikan usia dini. Kegiatan ini juga selaras 
dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB)/Sustainablity Development Goals (SDG's) 
Pilar Pembangunan Lingkungan Nomor 13 yaitu 
Penanganan Perubahan Iklim.

NINDYA PEDULI
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Tren
“Green Building”

Sektor industri konstruksi sedang berkembang 
pesat di dunia termasuk di Indonesia belakangan 
ini. Menurut data yang diberikan oleh 

Kementerian Perindustrian, pada triwulan ke-3, sektor 
industri konstruksi di Indonesia berhasil menyumbang 
10,60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 
Nasional. Dengan cepatnya perkembangan tersebut, 
tentunya banyak sekali inovasi terbaru dalam bidang 
konstruksi yang diharapkan dapat mengubah wajah 
industri konstruksi ke depannya.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tahun ke 
belakang sudah terjadi pergeseran tren yang terjadi 
dalam dunia konstruksi. Salah satu tren yang sedang 
menjadi pusat perhatian adalah penerapan konsep 
green building atau yang dikenal juga sebagai prinsip 
bangunan gedung hijau. Pada dasarnya, konsep 
ini adalah bentuk implementasi dari sustainable 
construction atau konstruksi berkelanjutan yaitu 
konstruksi dengan tujuan untuk mengurangi dampak 

buruk industri konstruksi yang ditimbulkan pada 
lingkungan.

Di berbagai belahan dunia, saat ini sudah banyak 
tersebar lembaga atau organisasi yang dikhususkan 
untuk menilai bangunan hijau antara lain BREEAM 
dari Inggris, LEED dari Amerika, GBCI dari Indonesia, 
dan masih banyak lagi. Munculnya berbagai lembaga 
tersebut juga menandakan bahwa tren baru ini sangat 
diminati oleh para pelaku konstruksi.
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1. Memikat Konsumen 2. Menjamin Efisiensi

Dengan melihat kecenderungan tersebut, ke depannya dapat kita lihat bahwa potensi perkembangan 
ekonomi dalam tren baru ini cukup menjanjikan, apalagi isu tentang permasalahan lingkungan saat 
ini sedang menjadi perhatian besar bagi masyarakat luas. Menindaklanjuti hal itu, pertanyaan yang 
muncul adalah apa saja keuntungan yang didapatkan jika kita mengadopsi konsep green building ini 
dari sisi ekonomi?

Belakangan ini dapat kita lihat bahwa mulai banyak 
bermunculan perumahan atau apartemen yang 
mengusung konsep go green di dalamnya sebagai 
salah satu trik marketing dalam memikat perhatian 
konsumen. Kita pun sebagai konsumen merasa 
bahwa konsep hunian ramah lingkungan adalah 
suatu terobosan baru dalam dunia properti yang 
menarik. Apalagi sebagian besar tempat tinggal 
yang menggunakan prinsip tersebut didesain dengan 
model minimalis dan modern yang sekarang menjadi 
sebuah gaya rumah yang diminati berbagai kalangan 
khususnya anak muda dalam memilih hunian.

Dengan melihat situasi tersebut, dapat dikatakan 
bahwa tren konstruksi hijau ini sangat mendukung para 
pelaku sektor bisnis properti di Indonesia. Dalam riset 
yang dilakukan oleh International Finance Corporation 
(IFC) di 6 kota di berbagai belahan dunia yang salah 
satunya adalah Jakarta, ditunjukkan peluang investasi 
green building di Indonesia adalah yang kedua terbesar 
setelah Mexico City, Meksiko.

Menurut riset tersebut, potensi investasi bangunan 
hijau di Indonesia pada rentang 2020-2030 
diperkirakan mencapai 200 miliar dolar AS dan 80% 
investasi tersebut terdapat pada sektor residensial. 
Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa 
tren baru ini berpotensi menjadi sebuah ladang 
investasi yang menjanjikan terkhusus pada sektor 
residensial atau sektor properti di Indonesia dan 
nantinya akan menunjang pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia itu sendiri ke depannya.

Dengan diterapkannya konsep ramah lingkungan 
pada sebuah bangunan juga dapat mengurangi biaya 
operasional dan perawatan bangunan karena pada 
dasarnya desain awal bangunan yang mengusung 
konsep ini mengutamakan pada efisiensi tiga hal, 
yaitu energi, air, dan material. Tentunya, dengan 
desain bangunan yang menjamin efisiensi tersebut, 
biaya operasional yang dikeluarkan akan lebih sedikit 
dibandingkan dengan bangunan konvensional.

Dalam laporan yang diberikan oleh International 
Finance Corporation (IFC) terhadap dampak bangunan 
ramah lingkungan di Jakarta dan Bandung per 
Juni, penerapan konsep bangunan tersebut telah 
menghemat biaya energi sebesar 120 juta dolar AS. 
Dengan ditekannya biaya operasi dan pemeliharaan 
bangunan, dalam jangka panjang bangunan yang 
mengadopsi konsep green building akan memakan 
biaya yang lebih rendah ketimbang bangunan-
bangunan pada umumnya walaupun biaya awal 
yang dibutuhkan dalam membangun sebuah gedung 
hijau cenderung lebih besar dibandingkan dengan 
bangunan lainnya.

INTERNASIONAL
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3. Nilai Jual Lebih Tinggi

4. Prospek Investasi

Terakhir, berkenaan dengan investasi bangunan, 
properti yang menerapkan prinsip ramah lingkungan 
ini juga akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. 
Hal ini dapat dilihat dengan semakin tingginya 
pasar bangunan hijau ke depannya. Selain itu, sama 
seperti pada poin-poin yang ditekankan sebelumnya 
bahwa dengan biaya operasional yang lebih kecil dan 
kecenderungan desain-desain bangunan yang unik 
juga dapat menjadi nilai tambah properti tersebut di 
mata konsumen, di samping bangunan tersebut juga 
menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Dalam riset yang dilakukan oleh lembaga bernama 
Dodge Data & Analytics, sebagian besar operator 
bangunan hijau merasa aset yang menerapkan konsep 
tersebut nilai jualnya meningkat lebih dari 10%.

Selanjutnya, kita juga dapat melihat bahwa banyak 
sekali manfaat yang diberikan dari bangunan ramah 
lingkungan dari sudut pandang ekonomi di samping 
juga manfaat yang tentunya diberikan terhadap 
lingkungan. Contohnya adalah prospek investasi ke 
depannya yang sangat menjanjikan khususnya bagi 
para pengembang sektor hunian dan juga harga jual 
dari properti bangunan hijau yang cenderung lebih 
tinggi dibandingkan dengan bangunan pada umumnya. 
Selain itu, biaya operasional dan pemeliharaan yang 
rendah juga menjadi daya tarik dari konsep bangunan 
ini.

Dengan demikian, penerapan konsep green building di 
Indonesia perlu ditingkatkan dan dikembangkan terus 
mengingat prospek keberadaan bangunan ini sangat 
baik dan banyak keuntungan lainnya yang didapatkan 
dengan mengadopsi konsep ini dibandingkan 
dengan bangunan konvensional pada umumnya. 
Selain itu, dengan banyaknya diterapkan konsep ini 
dalam merancang sebuah bangunan, nantinya akan 
membantu mengurai permasalahan-permasalahan 
lingkungan dalam jangka panjang maupun pendek.

Kemudian, secara tidak langsung dengan adanya 
tren terbaru ini akan mengarahkan kita semua 
menjadi sebuah komunitas yang lebih sehat dan 
peduli terhadap lingkungan melalui konsep bangunan 
ramah lingkungan ini. Oleh karena itu, di tengah 
perkembangan industri yang pesat di Indonesia ini, 
tren green building adalah salah satu hal yang penting 
diimplementasikan dalam dunia konstruksi untuk 
menghadapi perkembangan tersebut sebagai salah 
satu bentuk konstruksi berkelanjutan.

Source: https://news.detik.com/kolom/d-5124110/tren-
green-building
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Hai Insan Nindya, kali ini sedikit mengulik 
bagaimana sih membangun kerja sama yang ada 
di Proyek Bendungan Temef. Proyek Bendungan 
Temef memiliki komitmen satu tujuan, satu 
komando, satu aturan, satu hati dan satu identitas 
untuk membangun negeri dengan hasil yang 
terbaik.

Tim Proyek Bendungan Temef ini, memiliki prinsip, 
dengan kerja sama dalam tim kerja akan menjadi 
suatu daya dorong yang memiliki energi dan 
sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung 
dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik 
dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap 
anggota.

Pekerjaan Spillway, Bore Pile dan Caping Beam 
adalah bagian inti dari pekerjaan Bendungan Temef. 
Untuk mencapai target item pekerjaan tersebut tim 
Bendungan Temef membangun Engagement yang 
kuat antar anggota tim. Adapun tahapan-tahapan 
membangun Engagement yang diterapkan yaitu:

1. Kebutuhan Dasar 

Memahami kebutuhan dasar seperti bahan dan 
alat bekerja, hal ini mendasar agar pekerjaan yang 
direncanakan dapat berjalan sesuai target yang 
akan dicapai. 

2. Dukungan Pimpinan 

Selain karyawan, pemimpin dalam suatu 
perusahaan/organisasi juga memiliki peran 
penting untuk membangun kerjasama tim. 
Seorang pemimpin harus menjadi perintis, 
penyelaras, pemberdaya dan panutan untuk 
anggota timnya. Sehingga perusahaan atau 
organisasi tersebut menjadi satu tujuan, satu 
komando, satu aturan, satu hati dan satu 
identitas.

3. Kerja sama 

Kebutuhan dasar terpenuhi, terdapat dukungan 
dari pimpinan juga membutuhkan Kerja sama 
yang epic. Pola komunikasi akan mempengaruhi 
bagaimana rencana pekerjaan di eksekusi. 
Rencana tanpa eksekusi hanya mimpi, eksekusi 
tanpa rencana adalah percuma, rencana yang di 
eksekusi dengan pola komunikasi dan bekerja 
sama dengan baik adalah sempurna. 

4. Pertumbuhan 

Evaluasi bertujuan untuk mampu belajar dan terus 
berkembang adalah hal yang sangat penting 
karena Kebutuhan dasar, dukungan pimpinan 
dan bagaimana komunikasi untuk bekerja sama 

akan dapat terus tumbuh menjadi lebih baik 
kedepannya. 

INSAN NINDYA
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Dalam membangun sebuah perusahaan, kolaborasi 
atau persatuan para karyawan adalah kunci utama.

Mengapa Engagement itu diperlukan dalam suatu 
kerjasama tim? Jawabannya karena Engagement 
merupakan upaya menciptakan kondisi yang tepat 
bagi seluruh anggota organisasi agar bisa senang 
dan nyaman dalam bekerja serta memberikan 
kontribusi terbaik bagi perusahaan dan selalu 
bekerja produktif.

Selain Engagement, prinsip yang harus ditanamkan 
dalam diri masing-masing anggota tim yaitu rasa 
kesalingtergantungan, artinya setiap anggota 
dalam tim harus memiliki mindset "aku bisa 
kerjakan sendiri, tetapi aku butuh orang lain agar 
menghasilkan hasil yang lebih besar".
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Langkah-langkah membangun kerja sama tim 
yang solid dan produktif yaitu tujuan tim menjadi 
tujuan bersama, kepemimpinan dan kepengikutan 
yang baik, aturan dan peran yang jelas dan tegas, 
hubungan saling percaya dan menyenangkan, 
komunikasi terbuka dan empati, dan yang terakhir 
kebanggaan terhadap perusahaan.

Tim yang mampu bekerja sama dengan baik, 
berkomunikasi dengan tepat, mengevaluasi diri dan 
capaian pekerjaan serta mendapatkan dukungan 
dari pimpinan akan menjadikan tim yang memahami 
dan menerapkan etos kerja;

1. Bekerja adalah Rahmat, maka bekerja akan
    penuh rasa Syukur 
2. Bekerja adalah Aktualisasi, maka bekerja akan
    penuh Semangat
3. Bekerja adalah Amanah, maka bekerja akan
    penuh Tanggung Jawab 
4. Bekerja adalah Pelayanan, maka bekerja
    penuh Cinta
5. Bekerja adalah Ibadah, maka bekerja akan
    penuh Dedikasi

Dengan poin-poin ini, bisa disimpulkan untuk 
membentuk suatu tim sangat diperlukan rasa 
semangat untuk mencapai hasil terbaik. Selain itu 
juga dibutuhkan dalam diri masing-masing anggota 
tim yang berkecimpung untuk mampu bekerja 
sama, memiliki etos kerja yang tinggi, hasrat yang 
membara dan semangat muda yang tak pernah 
putus untuk membangun Proyek Bendungan 
Temef ini agar dapat menjadi sumber rezeki dan 
bermanfaat bagi banyak orang. Wah menarik ya, 
bisa jadi inspirasi nih untuk Insan Nindya yang di 
Proyek Nindya lainnya, supaya lebih semangat 
dengan tim yang lebih solid dan melahirkan karya 
terbaik.
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Biodiesel merupakan bahan bakar hijau alternatif 
yang digunakan sebagai pengganti atau pencampur 
bahan bakar fosil berupa solar untuk kendaraan 
bermotor. Hasil pencampuran antara minyak solar 
dan biodiesel menghasilkan bahan bakar Bio-Solar. 
Biodiesel yang sudah dicampur dengan minyak 
solar biasanya dikenal dengan istilah B5, B10, B15, 
dan B20 tergantung pada persentase biodiesel 
yang digunakan. Misalnya B5, angka 5 dibelakang 
huruf B berarti 5% biodiesel ditambah 95% solar. 
Keunggulan biodiesel dibandingkan dengan bahan 
bakar solar selain dapat mengurangi emisi gas 
buang yaitu mempunyai angka setana dan memiliki 

Apa itu Biodiesel ?

kandungan oksigen yang cukup tinggi sehingga 
mendorong terjadinya pembakaran yang lebih 
sempurna. Namun, biodiesel juga memiliki masalah 
dalam penerapannya. Pencampuran minyak solar 
dan biodiesel pada rasio lebih tinggi dari 20% 
meningkatkan resiko korosi pada peralatan penyalur 
BBM, tangki penyimpanan, maupun kendaraan 
karena semakin tingginya kandungan senyawa 
higroskopis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dalam 
biodiesel. Selain itu, pada kadar pencampuran yang 
lebih tinggi, resiko timbulnya endapan monogliserida 
akan semakin tinggi pula.
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BAGAIMANA PROSES 
PEMBUATAN BIODIESEL?

Proses pembuatan biodiesel umumnya menggunakan 
reaksi metanolisis (transesterifikasi dengan metanol) 
yaitu reaksi antara minyak nabati dengan metanol 
dibantu katalis basa (NaOH, KOH, atau sodium 
methylate) untuk menghasilkan campuran ester metil 
asam lemak dengan produk ikutan gliserol. Apabila 
kandungan asam lemak bebas minyak nabati > 5%, 
maka terlebih dahulu dilakukan reaksi esterifikasi. 
Selain dari proses esterifikasi/ transesterifikasi dapat 
juga dilakukan dengan konversi enzimatis.

Program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel 
sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 
2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan 
kadar biodiesel hingga 20% (B20). Program Mandatori B20 berjalan baik dengan pemberian insentif dari BPDPKS untuk 
sektor PSO. Dan mulai 1 September 2018 pemberian insentif diperluas ke sektor non-PSO.

Timeline implementasi biodiesel di Indonesia:

APA MANFAAT PENGGUNAAN 
BIODIESEL?

BAGAIMANA PROGRAM IMPLEMENTASI BAURAN ENERGI BIODIESEL-
SOLAR DI INDONESIA?

Dapat menurunkan nilai emisi CO2, CO, 
dan Hidrokarbon (HC) sisa serta mengurangi 
kepekatan asap pembakaran. 

Merupakan sumber energi terbarukan sehingga 
dapat dipastikan keberlangsungannya.

Biodegradable dan ramah lingkungan.

Tidak beracun, tidak mudah menyala dan terbebas 
dari kandungan sulfur dan senyawa aromatik.
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1. Splash Blending

Biodiesel dan solar dimasukkan kedalam suatu 
tangki secara terpisah. Proses pencampuran terjadi 
pada saat agitasi (pengadukan) dan pada tangki saat 
pengiriman ke pengguna.

2. Inline Blending

Biodiesel ditambahkan ke aliran pipa solar secara 
proporsional sesuai dengan rasio pencampuran yang 
dikehendaki. Proses pencampuran terjadi di dalam 
aliran pipa.

3. Intank Blending

Biodiesel dan solar dimasukkan dalam suatu tangki 
secara simultan dari dua sumber yang terpisah tapi 
dengan tekanan dan laju alir yang tinggi sehingga 
tidak lagi memerlukan agitasi/ pengadukan di dalam 
tangki.

4. Rack Injection Blending

Rack injection blending adalah metode yang sering 
digunakan dalam memadukan bahan bakar berbasis 
nabati. Proses pencampuran dilakukan dengan 
menyuntikkan biodiesel langsung di rak ke truk 
tangki, mirip dengan cara kerja pengisian bahan 
bakar.

1. Adanya kandungan air di dalam biodiesel dapat 
menyebabkan kerusakan pada peralatan injeksi BBM 
dan tangki penyimpanan dikarenakan korosi.

2. Apabila menggunakan campuran biodiesel-solar 
sebanyak 20% atau B20 filter kendaraan perlu 
diganti setiap 7.000 km. Hal tersebut dikarenakan 
B20 memiliki senyawa ester dalam bentuk Fatty Acid 
Methyl Ester (FAME) yang mampu merontokkan 
kotoran dalam tangki dan saluran bahan bakar. Pada 
pencampuran dengan komposisi lebih biodiesel lebih 
dari 20%, penggantian filter kendaraan menjadi 
perlu lebih sering dilakukan.

3. Pada B20 dan khususnya B30, terbentuk endapan 
monogliserida di dalam tangki bahan bakar jika 
berada di suhu lingkungan rendah (di bawah 180C).

APA SAJA MACAM PROSES 
PENCAMPURAN BIODIESEL-
SOLAR?

APA SAJA MASALAH YANG 
DIHADAPI DALAM PENERAPAN 
BIODIESEL DI INDONESIA?

Oleh Silpa Asti Nura,

 Departemen Perencanaan Strategis, Investasi dan 
Operasi
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Insan Nindya pasti sudah tidak asing lagi 
mendengar istilah artikel berita. Artikel berita 
umumnya kita jumpai pada media massa 

sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan 
perkembangan informasi di sekitarnya. Bahkan 
artikel berita menjadi bagian dari hak asasi manusia 
yang kemudian pemenuhannya di Indonesia diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi 
dan informasi yang semakin cepat dan masif, 
masyarakat modern kini tidak memiliki batas 
waktu dalam memperoleh informasi bahkan 
dengan menggunakan perangkat-perangkat 
teknologi informasi memungkinkan masyarakat 
dapat memperoleh informasi secara cepat. 

Dahulu masyarakat secara konvensional 
memperoleh informasi melalui surat kabar harian, 
majalah (mingguan) maupun melalui media 
elektronik seperti radio maupun televisi. Namun 
sekali lagi akses terhadap informasi tersebut 
disiarkan secara terjadwal mengikuti waktu tayang 
yang disiapkan oleh tim redaksi.

Saat ini bahkan beberapa kantor berita nasional 
telah menghadirkan kanal berita melalui platform 
online dengan kemudahan akses yang ditawarkan. 
Perkembangan ini tentunya amat sangat berbeda 

jika menilisik dalam beberapa dekade ke belakang 
sebelum apa yang disebut dengan Internet of Things 
(IoT) mengalami perkembangan pesat.

Dengan perkembangan teknologi tersebut, 
perkembangan berita telah berbalik arah. Jika dulu 
secara terjadwal redaksi menyiapkan pemberitaan 
untuk disajikan, maka saat ini dengan perangkat 
digital yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat 
menjadikan kantor berita dan tim redaksi menyajikan 
berita dan memperbarui informasi secara real 
time langsung ke perangkat dan platform yang 
disediakan. Sehingga memungkinkan masyarakat 
mendapatkan pembaharuan informasi sesegera 
mungkin.

Dengan berkembangnya platform digital juga turut 
memberikan ruang bagi entitas usaha seperti Nindya 
untuk memiliki portal beritanya sendiri. Meskipun 
ada keterbatasan dalam menjangkau pembaca lebih 
luas, pemberitaan melalui portal tersebut dapat 
dengan efektif menjangkau pembaca internal yaitu 
karyawan Nindya terhadap perkembangan yang 
terjadi di Perusahaan.

Dengan portal internal, pun kini setiap Insan Nindya 
dapat menjadi kontributor seperti hanya Insan 
Nindya yang berada di Kantor Pusat, Divisi maupun 
Proyek dapat memberikan informasi memberikan 
informasi terkait perkembangan positif yang 
terjadinya di tempatnya masing-masing.
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Mungkin sampai di sini banyak Insan Nindya yang 
mulai tertarik untuk memberitakan informasi positif 
yang terjadi di tempatnya masing-masing namun 
masih belum tau bagaimana caranya memulai. 
Untuk itu mari simak kiat-kiat berikut:

1. 5W 1H Rules

5W1H merupakan salah satu teknik penulisan berita 
yang umum digunakan para jurnalis dan kontributor 
berita. 5W1H merupakan kepanjangan dari what, 
who, when, why, where, dan how. 

5W1H secara tidak langsung akan membawa artikel 
berita yang disampaikan menjadi komprehensif 
yaitu apa yang sedang anda beritakan, siapa kah 
pihak – siapa yang menjadi spokeperson – dalam 
berita tersebut, kapan berlangsungnya kejadian 
yang diberitakan, penjelasan lebih lanjut terhadap 
peristiwa yang diberitakan, di mana lokasi/
tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan serta 
bagaimana penjelasan terhadap peristiwa yang 
diberitakan. 

Sebagai contoh:

PT Nindya Karya melaksanakan pemasangan 
Girder Pada Proyek Jalan Layang Andara, Ragunan 
pada Selasa (6/7). Pemasangan Girder merupakan 
tahapan lanjutan untuk membangun badan jalan 
setelah pekerjaan pembangunan tiang penyangga 
jalan. Pemasangan girder ini dipimpin oleh Fulan 
selaku Project Manager menerangkan bahwa 
pemasangan girder merupakan tahapan selanjutnya 
sesuai dengan rencana pekerjaan. Pada pekerjaan 
ini Fulan mengerahkan beberapa unit alat berat 
untuk  melakukan pemasangan girder dan menutup 
beberapa ruas jalan.

2. Penggunaan Metode Deduktif dan Induktif

Metode deduktif dan induktif menjadi salah satu 
teknik yang dapat digunakan bagi penulis dalam 
menuangkan pokok pikiran utama pada berita. Pada 
metode deduktif pokok pikiran utama berita dapat 
disajikan di awal paragraf diikuti kalimat – kalimat 
penjelas dan pada induktif berada di akhir paragraf 
setelah kalimat penjelas. Selain untuk penulisan 
artikel berita metode ini dapat insan Nindya gunakan 
pada pekerjaan penarasian seperti narasi laporan, 
surat dan lain sebagainya.

Sebagai contoh:

Deduktif
Mulanya dilakukan pemetaan kemudian 
dilanjutkan dengan beberapa tahapan seperti 
proses pembersihan kedua, proses pengupasan, 
pemadatan tanah, pelapisan bawah, proses podasi, 
pencampuran panas, paving sampai dengan 
finisihing dalam pelaksanaan pengaspalan jalan.

Induktif
Dalam proses pelaksanaan pengaspalan jalan 
mulanya dilakukan pemetaan kemudian 
dilanjutkan dengan beberapa tahapan seperti 
proses pembersihan kedua, proses pengupasan, 
pemadatan tanah, pelapisan bawah, proses podasi, 
pencampuran panas, paving sampai dengan 
finisihing dalam 
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3. Pemilihan Kata (Diksi)

Pada umumnya artikel berita menggunakan bahasa 
yang baik dan benar dengan kata-kata baku namun 
hal ini tentunya bergantung pada gaya serta format 
pemberitaan yang disampaikan dan segmentasi 
pembacanya. Lebih lanjut, agar artikel berita 
menarik pemahaman terhadap perbendaharaan 
kata dari si penulis berita sangat berperan. Untuk 
meningkatkan kemampuan tersebut penulis dapat 
membaca produk-produk literasi manapun dalam 
memperkaya perbendaharaan katanya.

4. Menulis dan Berproses

Setiap penulis pasti berkeinginan agar tulisannya 
menjadi karya yang sempurna namun kerap kali 
penulis terjebak pada pemilihan dan pengelompokan 
data yang kurang tepat, diksi yang rumit dan tidak 
umum bagi pembaca serta kalimat penjelas yang 
kurang lugas sehingga mengaburkan pokok pikiran 
utama. Maka dari itu, mulailah menulis artikel 
berita secara lugas sesuai pada tujuannya yaitu 

memberikan informasi yang dapat dipahami oleh 
pembaca.

Dengan jam terbang dan pengalaman, penulis 
berangsur-angsur dapat mengasah kemampuan 
menulisnya sehingga dapat menghasilkan 
karya jurnalistik yang komprehensif, dalam dan 
berkualitas.

5. Meningkatkan Referensi Tulisan

Terdapat banyak sekali gaya penulisan dalam 
membuat artikel berita. Hal ini dikarenakan dalam 
dunia jurnalistik juga terjadi perkembangan yang 
signifikan. Untuk itu memperkaya referensi dalam 
menulis juga perlu dilakukan dengan membaca 
beragam produk jurnalistik dan tidak membatasi 
preferensi bacaan untuk mencari gaya penulisan 
dan ragam sudut pandang dalam melihat suatu 
peristiwa.

Demikian kiat-kiat menulis artikel berita yang 
dapat disampaikan. Selamat mencoba.

SHARING KNOW
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Halo Insan Nindya !

Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO, dan tahun ini 
kebaya sedang diupayakan agar dapat menjadi warisan budaya selanjutnya yang diakui.

Berbicara soal busana kebaya, kalian sudah tahu belum bagaimana sejarah dari busana kebaya di Indonesia ?  
kira-kira dari mana ya asal kebaya ? serta bagaimana perkembangannya di Indonesia ? 

Yuk Bersama #SrikandiNindya kita simak perkembangan Kebaya di Indonesia ….

sumber : phinemo.com
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Asal Kebaya

Nilai-Nilai yang Terkandung 
dalam Kebaya

Perkembangan Kebaya

Kebaya berasal dari kata arab yakni abaya yang 
berarti pakaian. Namun di masyarakat Jawa, biasa 
menyebut kebaya dengan kebyak atau mbayak. 
Secara garis sejarah, belum ada yang menyatakan 
pasti dari mana kebaya berasal.

Ada yang menyatakan bahwa kebaya berasal 
dari Cina lalu menyebar ke Jawa, Bali, Sumatera, 
hingga Sulawesi setelah mangalami akulturasi 
yang berlangsung ratusan tahun, kemudian 
kebaya dapat diterima pada budaya dan norma 
Indonesia. Akan tetapi ada juga yang berpendapat 
bahwa kebaya merupakan pakaian tradisional asli 
Indonesia khususnya di daerah Jawa, seiring dengan 
penyebaran Islam pada abad ke-13

Kebaya memiliki makna khusus dan nilai-nilai 
kehidupan. Modelnya yang sederhana dapat 
disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat 
Indonesia. Selain itu, kebaya juga mengandung 
nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita 
yang lembut. Penggunaan kain yang melilit tubuh 
juga otomatis membuat pergerakan wanita yang 
mengenakannya menjadi terbatas dan sulit untuk 
bergerak cepat sehingga selalu identik dengan 
pribadi wanita Indonesia  yang anggun.

Hingga kini, kebaya sudah mengalami perubahan 
dari waktu ke waktu. Awal mula hadirnya kebaya 
ialah pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi dengan 

Busana kebaya mengalami perkembangan dari 
waktu ke waktu. Mulanya, pada tahun 1500-an, 
kebaya mulai dikenal sebagai pakaian khusus oleh 
anggota keluarga keturunan para Raja di Pulau Jawa. 
Kemudian pada tahun 1800 bersamaan dengan 
era Pemerintahan Hindia Belanda, bahan pakaian 
seperti beludru dan berbagai jenis kain sutera serta 
tenunan halus lainnya mulai muncul menggantikan 
bahan bahan katun hasil tenunan yang sederhana.

Saat itu, penggunaan kebaya diterapkan menurut 
kelas sosial. Keluarga keraton dan para bangsawan 
mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan sutera, 
beludru atau brokat. Perempuan Belanda atau 
keturunan bangsa asing mengenakan kebaya yang 
terbuat dari bahan katun dengan potongan lebih 
pendek. Keturunan Eropa lainnya mengenakan baju 
kebaya berbahan katun halus dengan hiasan brokat 
di tepi. Terakhir adalah kalangan biasa memakai 
kebaya berbahan katun atau tenun yang harganya 
lebih murah.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1900, 
kebaya tidak hanya digunakan oleh penduduk 
asli Jawa tetapi juga dikenakan sebagai busana 

bentuk pakaian berupa baju semacam tunik yang 
biasa digunakan perempuan Tionghoa di masa 
Pemerintahan Dinasti Ming.

sumber : akurat.co

sumber : pikiran-rakyat
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sehari-hari oleh perempuan keturunan Tionghoa 
maupun Belanda.

Tahun 1945 sampai 1960-an, kebaya semakin 
meluas dalam kehidupan rakyat Indonesia, baik 
dikawasan pedesaan maupun perkotaan. Tahun 
1970 dan 1980-an, pengaruh budaya pop yang 
kuat dari Eropa dan Amerika membuat jalur dunia 
mode Indonesia berpaling. Berbagai tren fashion 
bermunculan menunjukkan gaya modern yang 
mengikuti arus mode di Eropa dan Amerika.

Tahun 2000 merupakan kembalinya masa kejayaan 
busana kebaya. Para perancang busana berlomba 
membuat kebaya modern dengan bentuk yang 

Kebaya memiliki berbagai macam model dari 
berbagai macam kain yang berbeda-beda. 
Perbedaan bahan ini menjadikan kebaya semakin 
menarik untuk digunakan dalam berbagai acara. 

    Brokat
Kain Brokat banyak dijumpai pada kebaya-
kebaya saat wisuda dan acara pernikahan. Selain 
menjadi bahan dasar, dapat juga digunakan 
sebagai tempelan pada pakaian. Kain ini dapat 
memberikan kesan mewah pada penggunanya.

    Organdi
Kain organdi juga kerap menjadi bahan kebaya. 
Memiliki tekstur yang halus dan permukaan yang 
berkilau, kain ini dapat membuat pakaian tambak 
lebih bervolume sehingga dapat memberikan 
kesan yang elegan sekaligus manis pada 
penggunanya.

    Katun
Karakteristik lain katun yang ringan dan mudah 
menyerap keringat, kebaya dengan bahan katun 
akan nyaman untuk digunakan. Bahan katun ini 
cocok untuk dibuat model kebaya encim dengan 
aksen manis bordiran pada bagian bawah kebaya.

sangat serasi di badan beragam bahan kain 
kebaya yang indah, bahkan menggunakan bahan 
yang mewah, seperti sutera, organdi, lace, kain 
shantung bahan tekstil impor, serta berbagai 
bahan yang terbuat dari serat alam lainnya seperti 
tenunan serat nanas dan serat pisang.

Hingga kemudian pada saat ini, kebaya menjadi 
baju kebanggaan perempuan Indonesia, bahkan 
disebut sebagai identitas pakaian Perempuan 
Indonesia. Tidak hanya dikenakan harian, kebaya 
juga dikenakan untuk berbagai acara resmi bahkan 
untuk pernikahan dengan perubahan menjadi 
lebih beagam, indah, anggun dan modern.

Jenis-Jenis Kain Kebaya Yang Perlu Kamu Ketahui

sumber : unsplash

sumber : pinterest

sumber : grid.id
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    Sutra
Kain sutra berasal dari flamen-flamen alami 
yang berasal dari kepompong ulat sutra yang 
membuatnya memiliki tekstur halus dan cukup 
menyerap keringat. Karakteristik kain ini 
membuatnya cocok untuk dikenakan di Indonesia 
yang cenderung memiliki suhu udara yang hangat.

    Tulle
Kain yang memiliki permukaan yang berlubang-
lubang ini amat cantik saat dipadupadankan 
dengan kain silk yang halus. Perpaduan ini dapat 
membuat kesan anggun dan mewah sehingga 
pemakainya akan terlihat lebih menawan 

    Jumputan
Kain jumputan adalah kain yang banyak dicari 
untuk membuat kebaya kutu baru. Karakteristik 
kain in akan membuat kebayanya memberin 
kesan ramping dan feminine saat dikenakan. 
Bahkan kain jumputan juga sangat nyaman saat 
dikenakan.

Nah sekarang Insan Nindya sudah tau kan 
mengenai perkembangan Kebaya di Indonesia 
dan juga beragam jenisnya jadi mari kita dukung 
agar busana Kebaya dapat diakui sebagai warisan 
budaya dunia tak benda oleh UNESCO !

Oleh Srikandi Nindya

SHARING KNOW
LEDGE
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AW
ARDS & CERTIFICATIONS

Nindya Meraih Dua Penghargaan dalam Penerapan Governance, 
Risk Management & Compliance (GRC)

Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi atas penerapan 
Governance, Risk Management & Compliance 
(GRC) yang dilakukan Perusahaan selama ini, 

PT Nindya Karya meraih dua penghargaan dalam 
ajang GRC & Performance Excellence Award 2022 
yang diselenggarakan pada Rabu (27/7) bertempat di 
Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta. Kedua penghargaan 
yang diraih tersebut masing-masing The Best GRC 
for Corporate Governance & Compliance 2022 
untuk kategori Contruction Services serta The Best 
Chief Marketing Officer untuk kategori Construction 
Services yang diberikan kepada Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Nindya Karya Moeharmein Zein 
Chaniago.  

Hadir menerima penghargaan dalam ajang tersebut 
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko 
Nindya Karya, Sri Haryanto dan Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Nindya Karya, Moeharmein Zein 
Chaniago. 

Sebelum ditetapkan sebagai penerima penghargaan, 
Nindya Karya mengikuti beberapa tahapan penjurian 
yang diadakan oleh penyelenggara di mana pada 
tahapan akhir penjurian yaitu sesi presentasi oleh Direksi 
Nindya Karya terkait ruang lingkup penerapan GRC di 
lingkungan Perusahaan dan dilanjutkan dengan tanya 
jawab oleh Dewan Juri terkait isu-isu penerapan GRC di 
Perusahaan.

Seiring dengan perolehan skor GCG yang terus meningkat, menunjukkan bahwa Perusahaan 
tetap mampu mencatakan dan meningkatkan perolehan laba dalam dua tahun terakhir 

meskipun tengah dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

Diperolehnya penghargaan tersebut tentunya 
memberikan kebanggaan sendiri terhadap Nindya Karya 
dikarenakan sejalan dengan performa penerapan GRC 
Nindya Karya yang semakin baik. Hal tersebut seiring 
dengan perolehan skor GCG yang terus meningkat 
berdasarkan hasil assessment BPKP, peningkatan 
skor maturitas risiko dikategori “Risk Managed” 
serta peningkatan kinerja secara bisnis yang terlihat 
dari kemampuan Perusahaan yang tetap mampu 
mencatakan dan meningkatkan perolehan laba dalam 
dua tahun terakhir meskipun tengah dihadapkan pada 
situasi pandemi Covid-19.

" "
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Nindya Karya Raih Dua Penghargaan di Bidang TJSL

Jakarta – Setelah sebelumnya, memperoleh 
penghargaan di bidang Governance, Risk 
Managemet dan Compliance (GRC), PT Nindya 

Karya kembali menambah deretan penghargaan di 
tahun 2022, Penghargaan kali ini datang sebagai wujud 
apresiasi kepada Perusahaan dalam implementasi 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

Pada malam penganugerahan penghargaan TJSL 
Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott, 
Kamis (11/8) Nindya meraih dua penghargaan yaitu 4 
Stars TJSL Award 2022 Pilar Sosial, 3 Stars TJSL Award 
2022 Pilar Lingkungan serta penghargaan Committed 
Leader on TJSL Initiative on Empowering Stakeholders 
yang diberikan kepada Sri Haryanto selaku Direktur 
Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Nindya 
Karya atas komitmennya dalam PT Nindya Karya untuk 
memberdayakan pemangku kepentingan tumbuh dan 
berkembang Bersama Perusahaan melalui program 
– program yang bersandar pada tujuan Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Hadir menerima penghargaan Direktur Keuangan SDM 
dan Manajemen Risiko, Sri Haryanto dan menerima 
penghargaan mewakili korporasi Sekretaris Perusahaan 
PT Nindya Karya, Taufik Hidayat.

Hal ini merupakan bentuk apresiasi serta pengakuan pihak eksternal atas 
upaya Perusahaan dalam menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan 

berdampak bagi seluruh pemangku kepentingan.

Atas diterimanya penghargaan tersebut, PT Nindya 
Karya dalam ajang TJSL Award 2022 telah melewati 
berbagai tahapan mulai dari pengisian kuesioner sampai 
dengan tahapan penjurian dengan memaparkan 
strategi, program dan hasil penerapannya kepada 
Dewan Juri. 

Diperolehnya penghargaan ini merupakan bentuk 
apresiasi serta pengakuan pihak eksternal atas upaya 
Perusahaan dalam menciptakan kegiatan usaha yang 
berkelanjutan dan berdampak bagi seluruh pemangku 
kepentingan.

"
"
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Hotel Horison Nindya Semarang Raih 3 Kategori Penghargaan

Gresik – Hotel Horison Nindya Semarang yang 
merupakan unit bisnis di bawah pengelolaan 
Divisi Properti bekerja sama dengan Horison 

Group selaku operator berhasil meraih 3 kategori 
penghargaan dalam Gala Dinner GM Conference 
Horison Hotels Group yang diselenggarakan di Horison 
GKR Gresik pada Senin (8/8). 

Ketiga penghargaan yang diraih yaitu The Best Obidience 
& Attitude of GM 2022 sebagai penghargaan kepada 
GM Unit yang melakukan pekerjaan secara tertib dan 
sesuai dengan SOP, Instruksi Kerja, Horison Minimum 
Standard, kepatuhan terhadap aturan dan GM dengan 
attitude yang baik. Penghargaan selanjutnya yaitu The 
Best Creative Unit 2022 sebagai penghargaan kepada 
Hotel Horison Nindya Semarang dikarenakan sudah 
memberikan inovasi yang sangat baik sebagai salah satu 
cara meningkatkan kualitas dan mutu unit sehingga 
berdampak pada tercapainya target yang diharapkan. 
Penghargaan terakhir yaitu The Best Marketing & 
Communication Activities 2022 sebagai penghargaan 
kepada Hotel Horison atas konsistensi dan kreativitas 
yang dilakukan terhadap kegiatan publikasi dan 

Hal ini menjadi sebuah kebanggan bagi Nindya Karya, di mana budaya 
kinerja excellent sebagai tagline Perusahaan juga turut diimplementasikan 

sampai dengan unit bisnis di bawahnya secara terpadu.

reporting yang mempengaruhi pendapatan terhadap 
market yang semakin luas terutama di era digitalisasi.

Penghargaan ini tentunya memberikan kebanggaan 
bagi Nindya Karya di mana budaya kinerja 
excellent sebagai tagline Perusahaan juga turut 
diimplementasikan sampai dengan unit bisnis di 
bawahnya secara terpadu.

"
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Diawal tahun 2022, Nindya Karya telah menentukan “Lean and Green” sebagai resolusi bisnis 
perusahaan. Dimana, cita-cita “Lean and Green” Nindya Karya terfokus pada penciptaan efektivitas 
dan efisiensi proses bisnis yang keberlanjutan. Dimana, salah satu upaya Nindya Karya dalam 

mewujudkannya yakni dengan menerapkan green building melalui pemasangan solar panel pada kantor 
pusat Nindya Karya.

Nah, sebetulnya bagaimanakah penerapan green building yang benar, sehingga apa yang dicanangkan 
dapat tepat guna? Yuk kita belajar dari Penerapan green building di Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagai induk Konstruksi tanah air, Kementerian PUPR tentu sangat memperhatikan penerapan Green 
Building pada setiap pekerjaan atau proyek yang dibangun. Tidak terkecuali dengan lingkungan atau 
Gedung Utama Kementerian PUPR yang terletak di Jl. Pattimura, Jakarta Selatan.

Belajar Penerapan Green Building dari 

IN
FO

 K
ON

ST
RU

KS
I

Kementerian PUPR
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INFO KONSTRUKSI

Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai sebagai 
gedung yang efisien dibidang energi. Hal ini, 
merupakan bagian komitmen Kementerian PUPR 
dalam upaya pengurangan dampak lingkungan 
yang diterapkan pada bangunan gedung utama 
dengan mengadopsi konsep Bangunan Gedung 
Hijau (BGH) di beberapa lokasinya.

Diketahui, Gedung Utama Kementerian PUPR 
dibangun dengan konsep green building dengan 
estimasi penghematan listrik sekitar 40% dan 
penghematan konsumsi air hingga 35%. Desain 
keseluruhan gedung memperhatikan lebih banyak 
penerangan alami dari sinar matahari pada siang 
hari serta menerapkan sensor penerangan yang 
secara otomatis akan memadamkan lampu ketika 
tidak ada orang di ruangan.

Kawasan Kampus PUPR juga menerapkan sistem 
daur ulang penggunaan air untuk menghemat 
konsumsi air melalui sistem rain water harvesting, 
recycling, dan reuse. Air hujan yang turun di 
area resapan dialirkan masuk dalam drainase, 
selanjutnya ditampung dalam ground water tank 
dan didaurulang sebagai air untuk menyiram 
tanaman, flushing urinoir dan suplai air untuk 
cooling tower.

Selain itu, ruangan kantor di setiap lantai 
dilengkapi dengan toilet, musala beserta tempat 
wudu, pantry dan ruangan ibu dan anak (nursery) 
untuk memberikan kenyamanan pegawai untuk 
keperluan menyusui atau pumping. Area sekitar 
Gedung juga dilengkapi dengan jalur pejalan kaki 
dengan guiding block untuk pengguna difabel 

dan taman sebagai ruang terbuka hijau dengan 
bangku-bangku taman.

Dengan penerapan tersebut, pada Tahun 
2021, Gedung Kementerian PUPR menerima 
Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 
(PSBE) 2021 untuk kategori Penghematan Energi 
di Instansi Pemerintah dengan subkategori 
Gedung Lama. Penghargaan Subroto sendiri 
merupakan Penghargaan yang secara rutin 
digelar sejak 2012 ini merupakan apresiasi 
Kementerian ESDM bagi pemangku kepentingan 
di sektor bangunan dan industri yang berhasil 
menerapkan upaya efisiensi serta konservasi 
energi.

Tidak hanya itu, demi terwujudnya penerapan 
green building di seluruh tanah air, Kementerian 
PUPR telah menerbitkan Permen PUPR No. 15 
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, 
Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan 
Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 
tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung 
Hijau dalam rangka mendukung infrastruktur 
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
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Bidang pariwisata kini sudah mulai 
dibuka kembali setelah mengalami masa 
pandemik sejak dua tahun lalu, dengan 

tetap menerapkan protokol Kesehatan. Banyaknya 
perubahan pola hidup dan kebiasaan, saat ini tak 
jarang perusahaan yang masih menerapkan bekerja 
di rumah. Setelah masa adaptasi kebiasaan baru atau 
new normal disosialisasikan oleh pemerintah, kini 
semakin trend istilah ‘staycation’.

Menurut Cambridge Dictionary, staycation adalah 
liburan yang dilakukan di rumah atau di dekat rumah, 
daripada bepergian ke tempat lain. Sementara di 
Indonesia, staycation dikenal dengan liburan yang 
dilakukan dengan cara tinggal atau menetap di suatu 
tempat (hotel/vila) yang lokasinya tidak jauh dari 
rumah atau masih dalam kota yang sama. Hal ini 
banyak dilakukan dengan alasan, terbatasnya waktu 
liburan dan juga sebagai Pereda rasa jenuh yang bisa 
dilakukan kapan saja.

PT Nindya Karya, melalui Divisi Properti membuat 
sebuah inovasi yang dikembangkan dengan konsep 
tropical (green garden) dan tema culture modern 

minimalis, yaitu Hotel Nindya Biodistrict Bandung. 
Hotel ini dibangun dengan konsep yang cukup unik 
dan menarik, yakni dengan konsep kapsul yang 
ekonomis dan modern, cocok untuk para traveller 
dengan budget ekonomis serta para milenial yang 
senang sekali dengan hal-hal baru dan tempat 
instagrammable. Hotel ini juga dilengkapi dengan 
fasilitas lainnya seperti Co-Working Area, Meeting 
Room, Indoor Cafe & Outdoor Cafe, Musholla 
Executive dan Garden Amphiteatre.

Lokasi Hotel Nindya Biodsitrict berada di Jl. PH.H. 
Mustofa No.57, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota 
Bandung. Lokasinya cukup strategis dari pusat kota 
Bandung, sehingga para traveller, turis mancanegara 
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maupun turis lokal bisa lebih terjangkau jika ingin 
berkeliling atau berkunjung ke tempat wisata di 
pusat kota Bandung.

Untuk meningkatkan branding sekaligus sebagai 
ajang silaturahmi, Hotel Nindya Biodistrict adakan 
gathering bersama para pelaku bisnis pariwisata 
di Kota Bandung. Hal ini juga sebagai sarana 
dalam memperkenalkan Hotel Nindya Biodistrict ke 
masyarakat luas.

Sebagai upaya meningkatkan branding, tentunya 
peserta yang mengikuti gathering ini adalah 
beberapa media, influencer dan travel agent. Media 
yang hadir ada tujuh, diantaranya Rase FM, Starglam 
Network, Rexnwesplus, Koran Gala (Galamedia), 
Tanda Baca.id, Infobdg dan Bandungside. Sementara 

itu influencer yang hadir, @Selviaanrreal, @
Ariefsaputra, @Riandianp_ dan @And.ini3. Dan ada 
20 travel agent yang hadir ada diantaranya, Paradiso 
Tour, Hade Tour, Dago Holiday, Rex Tour, Bintang 
Wisata, 7Summit Travel, Adinda Tour, AR Holiday, 
Ratu Travel, Maulia Tour, Kaban Tour, Malik Travel, 
Baim Tour & Travel, Master Bandung Tour, ABZ Tour 
& Travel, Umar Wisata, Taristama Tour, Nuansa Tour, 
Hall 36 Tour dan Danendra Tour.

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

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

Nah, untuk Insan Nindya yang ingin berkunjung ke 
Bandung dan ingin menginap, jangan lupa mampir 
ke Hotel Nindya Biodistrict ya. Untuk urusan harga, 
hotel ini cukup terjangkau bagi para wisatawan. 
Mulai dari harga ekonomis dengan berbagai fasilitas 
dan pelayanan terbaik.

INFO KONSTRUKSI
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Cita-cita Lean and Green Nindya Karya yang 
terfokus pada penciptaan efektivitas dan 
efisiensi proses bisnis dengan meninggalkan 

pola konvensional menuju pada pola baru yang 
lebih integratif, solusional dengan memadukan 
pengaplikasian teknologi di dalamnya serta diiringi 
dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab 
dan memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan energi 
baru terbarukan (EBT) telah banyak diterapkan 
dibeberapa titik di tanah air, penggunaan teknologi 

ramah lingkungan saat ini dikembangkan sebagai 
sebuah trend dalam berbagai bidang sektor industri 
termasuk jasa konstruksi. Dalam menerapkan green 
construction yang berkelanjutan, penggunaan 
teknologi dengan energi ramah lingkungan 
dapat memaksimalkan penerapan konsep dari 
green construction itu sendiri. Green construction 
merupakan sebuah konsep dalam dunia konstruksi 
yang dalam pola penerapannya menghijaukan 
serta memberikan dampak yang memperhatikan 
isu lingkungan mengenai kelestarian lingkungan 
hidup. 

TEKNOLOGI
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1. Panel Surya

2. Kincir Angin

Dalam menerapkan energi baru, panel surya 
menjadi salah satu energi yang mendorong green 
business dalam konstruksi. Sistem solar panel 
merupakan tenaga yang dihasilkan dari sumber 
energi cahaya matahari. Contoh penerapan energi 
panel surya yaitu solar panel yang digunakan 
banyak perusahaan yakni sebagai transisi energi 
alternatif dan hemat energi dari listrik menjadi 
energi listrik tenaga surya. Dalam dunia konstruksi, 
solar panel merupakan alat yang menyerap energi 
cahaya matahari menjadi tenaga listrik. Dalam 
pengaplikasiannya, manfaat dari sistem solar panel 
ini berkontribusi mengurangi efek dari pemanasan 
global.

Selain teknologi yang dihasilkan dari tenaga surya, 
teknologi kincir angin juga mendukung energi baru 
di sektor industri. Definisi kincir angin menurut 
fungsinya adalah alat yang memanfaatkan angin 
untuk menghasilkan energi baru yang ramah 
lingkungan karena tenaga angin adalah sumber 
energi terbarukan yang tidak akan habis dan tidak 
menghasilkan polusi. Hasil dari putaran kincir angin 
dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari 
contohnya seperti pembangkit listrik, mengubah 
arah angin yang terlalu kencang, mengeringkan 
hasil panen, mesin alternatif pemotong kayu, dan 
juga sebagai pengaliran saluran irigasi. Dalam 
dunia konstruksi, kincir angin dapat digunakan 
sebagai pembangkit listrik bertenaga angin 
dimana energi listrik tersebut dapat digunakan 
untuk mendorong kegiatan di dunia konstruksi 
yang memerlukan tenaga listrik.

Langkah NINDYA dalam mendukung green 
construction terealisasi dalam rencana 
pengembangan pembangkit listrik tenaga surya 
dan angin yang sudah dilaksanakan pada tahun 
2021 dalam penandatanganan nota kesepahaman 
pengembangan pembangkit listrik tenaga surya 
dan angin di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II yang 
meliputi aspek transfer pengetahuan, perkiraan 
teknis dan komersial serta investasi dan pendanaan 
yang tidak hanya mengembangkan industri 
konstruksi dan investasi dalam aspek kepuasan 
pelanggan, kesehatan dan keselamatan kerja 
tetapi juga dalam melestarikan lingkungan yang 
berkelanjutan. Pengembangan dan pembangkit 
listrik tenaga surya dan angin ini merupakan 
implementasi wujud nyata dalam menjawab 
perubahan dan tantangan dunia usaha saat ini.

Sumber : Unsplash.com

Sumber : Unsplash.com

Penandatanganan MOU Rencana Pembangunan PLTSA 
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3. Pembangkit Listrik tenaga Air

4. Kendaraan Listrik

Selain pembangkit listrik tenaga surya dan angin, 
terdapat juga pembangkit listrik tenaga air yang 
merupakan  pembangkit dengan menggunakan 
energi potensial dan kinetik dari air untuk 
menghasilkan energi listrik. Pada awalnya, 
pembangkit ini memanfaatkan air waduk atau 
air terjun tetapi dengan kecanggihan teknologi 
dapat juga menggunakan ombak. Selain untuk 
menghasilkan listrik, fungsi lain dari pembangkit 
listrik tenaga air ini adalah sebagai pengendali 
banjir di saat curah hujan dan debit air meningkat. 
Dalam hal ini, Nindya turut berkontribusi dalam 
penerapan green construction dengan bekerja 
sama dengan KOSPO dalam proyek pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air Maung di Banjar, 
Jawa Tengah.  Pemanfaatan tenaga air ini dapat 
memenuhi kebutuhan listrik dan juga mengurangi 
sedimentasi yang terjadi di Waduk Mrica.

Energi baru terbarukan juga terdapat pada 
teknologi kendaraan yang saat ini juga mempunyai 
peran dalam pembangunan bisnis hijau. Kendaraan 
tersebut meliputi mobil maupun motor listrik. Mobil 
dan motor listrik termasuk ke dalam teknologi 
ramah lingkungan karena dalam penggunaannya, 
teknologi ini menghasilkan emisi yang lebih kecil 
daripada teknologi lainnya. Inovasi yang ramah 
lingkungan ini berkontribusi mendukung sarana 
prasana yang dapat mengurangi pencemaran 
polusi udara dalam berbagai sektor bidang industri 
tak terkecuali dalam bidang konstruksi. Selain itu, 
teknologi ini tidak membutuhkan bensin atau 
solar sebagai bahan bakarnya. Sehingga dalam 
dunia konstruksi, teknologi mobil listrik dapat 
dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional 
yang mendukung gerakan green business ini. 
Nindya juga telah mendukung green construction 
dalam bidang teknologi kendaraan yang ramah 
lingkungan dengan diterapkan ke dalam salah 
satu proyek di Bali.

TEKNOLOGI

89THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/2022www.nindyakarya.co.id



THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/2022 www.nindyakarya.co.id90

Dengan kemudahan melakukan beraktivitas 
secara digital, ada ancaman keamanan data 
pribadi yang berisiko bocor. Jika tidak berhati-

hati, maka kita akan bisa manjadi korban kejahatan 
cyber seperti data breach.

Apakah data breach? Data breach adalah pelanggaran 
data, dimana hacker mengakses data pribadi tanpa 
izin serta dapat menyalin, menyebarkan bahkan 
menjual di darkweb. Dan tidak hanya data pribadi, 
data breach juga bisa mengintai keamanan database 
perusahaan.

"A data breach is about both privacy and security. And security becomes very, very 
important because you can't have privacy unless you have good security. And if someone 
tries to say otherwise, they are crazy people!" (Dr. Larry Ponemon)

Ada banyak penyebab data breach terjadi, berikut 
ulasan 4 penyebab umum data breach terjadi :

1. Credentials

Berdasarkan Data Breach Investigation Report (DBIR) 
2022, ada peningkatan pencurian kredensial sebesar 
30% sejak tahun 2017. Jika penjahat cyber memiliki 
kredensial login seperti username dan password 
dapat mengakibatkan pengambilalihan data 
perusahaan sampai membobol rekening bank.
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Bahkan dari akun karyawan biasa yang berhasil 
diambilalih dapat digunakan hacker untuk 
mendapatkan akses awal untuk bergerak lebih 
lanjut ke jaringan untuk mencari data sensitif 
dan aset perusahan yang bernilai tinggi dengan 
melakukan lateral movement.

Perilaku seperti sharing password dan reusing 
atau penggunaan satu password untuk banyak 
akun juga berpotensi terhadap kredensial login.

Phising sangat berisiko tinggi yang menyebabkan 
pencurian kredensial sampai kepada data breach.

2. Phising

Cara yang paling sering digunakan hacker dalam 
pencurian data pribadi adalah dengan cara 
phising dan menjadi metode social engineering 
teratas. Jika email phising masuk ke dalam inbox 
karyawan dan karyawan tersebut mengklik link 
atau lampiran email phising, maka selanjutnya 
adalah terjadi pencurian kredensial dan atau 
infeksi malware dan ransomware.

3. Eksploitasi Kerentanan

Phising dan pencurian kredensial seringkali 
mengekspolitasi kerentanan yang mengarah 
kepada pencurian data. Kerentanan tersebut 
berpotensi digunakan hacker untuk ekploitasi 
celah keamanan tersebut untuk mengambilalih 
aplikasi yang akan menginstall malware serta 
mencuri informasi-informasi sensitif perusahaan.

Common Vulnerabilities dan Exposure (CVE): 
https://www.cvedetails.com/browse-by-date.php

4. Botnets

Botnets adalah sekumpulan jaringan komputer 
yang terinfeksi oleh malware dan dikendalikan 
oleh pihak yang disebut bot-master. Setelah 
berhasil menginfeksi, dapat memerintahkan 
device-device tersebut dalam melakukan serangan 
DDoS, Phising, Brute Force Attack dll dengan 
tujuan pencurian data.

TEKNOLOGI
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1. Training Security Awareness

Training Security Awareness masih menjadi 
cara terbaik untuk menghindari serangan cyber 
yang memanipulasi perilaku manusia. Dengan 
security awereness dapat meningkatkan iterasi 
keamanan informasi dalam berperilaku seperti 
tidak sharing dan reusing password. Perusahaan 
juga perlu secara rutin melakukan training security 
awereness.

Berikut perilaku karyawan dalam beraktivitas 
secara digital :

Selalu mengganti password secara berkala, dan 
tidak menggunakan password yang mudah 
ditebak

Jangan berbagai akun (sharing password) dengan 
orang lain

Menggunakan password yang berbeda untuk 
masing-masing email dan aplikasi. Jika salah satu 
akun diretas, akun yang lain tidak turut teratas

CARA MENGHINDARI DATA BREACH

Berdasarkan Data Breach Investigation Report (DBIR) 2022, 82% dari Data Breach melibatkan komponen manusia. 
Dalam laporan disebutkan  “manusia berperan besar dalam insiden dan data breach”.

Berikut cara menghindarinya :

Jangan menyimpan password pada internet 
browser (chrome, firefox, ms edge, dll)

Jangan membuka email, link atau lampiran email 
yang mencurigakan, atau yang tidak dikenal

Menggunakan software yang legal sehingga selalu 
ada update keamanan untuk Operating System 
yang kita pakai

Pelajari aplikasi yang kita pakai dan selalu di-
update

Gunakan antivirus dan pastikan selalu ter-update 
dan malakukan scan secara berkala

Gunakan koneksi internet dan protokol yang 
aman, jangan di Wifi sembarangan

Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi 
untuk umum seperti di social media
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2. Melakukan Simulasi Phising

Dengan simulasi phising dapat memberikan 
pengetahuan bagi karyawan bagaimana cara 
phising bekerja. Dengan kegiatan ini membantu 
perusahaan mengecek apakah karyawan mereka 
bisa membedakan email asli dengan email phising 
tanpa membahayakan data perusahaan, untuk 
ke depan dilakukan dievaluasi agar awareness 
karyawan terhadap email phising meningkat.

3. Melaporkan Insiden Data Breach

Cyber security merupakan tanggung jawab 
bersama dari seluruh karyawan. Semua memiliki 
peran penting dalam menggunakan informasi 
pribadi dan sensitif serta sumber daya perusahaan. 
Dengan membangun security culture karyawan 
akan melaporkan semua aktivitas mencurigakan 
dan insiden cyber kepada tim IT sehingga dapat 
memudahkan dalam melakukan penanganan dini 
serta mencegah insiden security menjadi meluas.

4. Patching System

Apakah tujuan Patching? Patching adalah proses 
untuk memperbaiki kerentanan atau ada kelemahan 
yang ditemukan setelah rilis aplikasi atau software. 
Patch yang baru dirilis dapat memperbaiki bug 
dan kerentanan keamanan, menambah fitur serta 
meningkatkan performa.

Sistem yang tidak ter-patch menjadikan perangkat 
menjadi sasaran ekspolitasi yang rentan. Oleh 
karena itu, sangat penting dilakukan patching saat 
patch baru telah rilis.

Oleh Pambudi Darmawan

 Departemen Riset &  Teknologi Informasi
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Menghadapi era revolusi industri keempat, 
banyak organisasi yang mengadopsi 
transformasi digital agar tetap kompetitif. 

Laporan Forbes Insights baru-baru ini, menemukan 
bahwa 42 persen chief information officer (CIO) 
dan chief executive officer (CEO) memperkirakan 
bahwa dalam lima tahun, pekerjaan mereka akan 
melibatkan sebagian besar strategi dan transformasi 
bisnis digital, sementara 31 persen percaya bahwa 
digital transformasi akan berkembang pesat di 
seluruh rantai nilai organisasi mereka. Dengan 
demikian, organisasi harus memilih apakah akan 
mengubah bisnis mereka yang ada secara digital 
dan memperoleh keuntungan dari teknologi ini atau 
menyerah pada gangguan proses organisasi dan 
model bisnis tradisional mereka.

Secara global, inovasi melalui transformasi digital 
akan datang ke konstruksi. Investasi modal ventura 
baru-baru ini mengalir ke metode konstruksi modern 
dan teknologi digital untuk digunakan di sektor ini 
di luar alat yang dapat segera membantu membuat 
industri lebih produktif, seperti perangkat lunak 
manajemen proyek yang lebih baik (McKinsey Global 
Institute Report, 2017). Industri konstruksi berada di 
bawah tekanan untuk bergerak menuju keberlanjutan 
karena pemerintah yang berbeda telah membuat 
peraturan untuk melindungi lingkungan. Sejumlah 
besar organisasi cenderung meningkatkan praktik 
berkelanjutan mereka untuk menghemat sumber 
daya dan keunggulan kompetitif mereka. Niat untuk 
menerapkan konsep keberlanjutan dalam proyek 
konstruksi telah meningkatkan ketidakpastian dan 

kompleksitas serta menciptakan banyak tantangan 
bagi pemangku kepentingan konstruksi. Di sisi 
lain, organisasi perlu membuat keputusan tentang 
pemanfaatan teknologi baru agar dapat bersaing di 
industri. 

Itulah sebabnya pemangku kepentingan konstruksi 
cenderung menerapkan alat teknologi yang berbeda 
untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan di 
semua fase proyek (Arbabi et all, 2017). Salah satu 
teknologi informasi yang paling efektif menuju 
konstruksi berkelanjutan adalah teknologi digital 
yang pengaruhnya terhadap industri konstruksi 
semakin besar. Teknik digital mencakup seluruh 
proses program pembangunan mulai dari desain 
hingga konstruksi. Lalu, bagaimana dengan Nindya 
Karya? sudah sejauh apa kita telah bertransformasi ? 
komitmen manajemen untuk melakukan transformasi 
digital telah ditunjukan melalui kebijakan transformasi 
digital sejak 11 Januari 2021.
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Hal ini mendorong semangat transformasi digital yang mengantarkan Nindya Karya meraih level kesiapan matang 
pada assement INDI 4.0 oleh Kementerian Perindustrian.

Tidak berhenti di sana, semangat transformasi digital terus dikobarkan oleh insan Nindya Karya, hal ini terlihat pada 
lahirnya digitalisasi proses bisnis yang selain mempermudah pekerjaan sehari-hari tentunya dapat memberikan nilai 
tambah bagi perusahaan, adapun bentuk digitalisasi proses bisnis yang lahir di tahun ini yakni : 

SIMONIK, hasil inovasi insan Nindya Karya yang diwujudkan 
dalam bentuk aplikasi digital yang dapat memberikan 
informasi mengenai progress pengadaan barang dan 
jasa dari sisi rekanan kepada NK serta tracking dokumen 
pembayaran hutang dari NK kepada rekanan mulai dari 
invoice datang sampai dengan pelunasan pembayaran. 
Selain itu aplikasi ini juga memungkinkan komunikasi dua 
arah antara rekanan dan NK.

Mobile e-Procurment, hasil pengembangan dari 
aplikasi e-procurment berbasis web yang membuat 
proses lelang menjadi semakin transparan dan 
tentunya meningkatkan engagement rekanan 
dengan Nindya Karya

SEG, Smart Estimating Guide yang bertujuan memberikan 
rekomendasi kombinasi terbaik pada saat proses estimasi 
tender.

Semangat transformasi digital Nindya Karya tentunya tidak 
akan berhenti sampai di sini, oleh karena itu perlunya kolaborasi 
dari seluruh insan Nindya Karya guna mencapai transformasi 
digital yang optimal di perusahaan kita, semangat berinovasi, 
semangat berkaya, dan mari dukung terus transformasi digital 
PT Nindya Karya.

SIMONIK

Mobile e-Procurment

Smart Estimating Guide 

Oleh Feraliana Audia Utami

 Departemen Riset & Teknologi Informasi
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Pada bulan Agustus 2022 PT NINDYA KARYA 
telah mendapatkan sertifikat atas pelaksanaan 
assessment INDI 4.0 yang dilakukan di tahun 

2021 dengan hasil tingkat kematangan Level 3 
atau “Level Matang”, artinya PT NINDYA KARYA 
telah siap untuk bertransformasi Digital ke industry 
4.0, hal tersebut patut kita syukuri untuk menjadi 
penyemangat kita untuk lebih mengoptimalkan 
proses transformasi digital ini.

Namun jika kita mencoba mendalami arti dari 
sertifikat INDI 4.0 yang kita terima dan kita 
bandingkan dengan tujuan penerapan industri 
4.0 pada industri konstruksi atau kita sebut 
konstruksi 4.0 yang menyatakan “Konstruksi 
4.0 diharapkan dapat mendukung perusahaan 
meningkatkan produktivitas, mengurangi 
keterlambatan, menghemat biaya, mengelola 

kompleksitas, meningkatkan keamanan, kualitas 
dan efisiensi sumber daya (García de Soto et al., 
2018; Ghaffar et al., 2018).”  Artinya tingkat 
kematangan “Level Matang” yang kita terima dari 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin), seharusnya 
sudah membuat penerapan Transformasi Digital di 
perusahaan kita sudah memberi manfaat seperti 
yang sudah disebutkan diatas. 

Kita dapat melakukan refleksi terhadap transformasi 
digital yang sudah kita lakukan sampai dengan saat 
ini.

“apakah penerapan BIM sudah dapat 
menghemat biaya proyek? Mengelola 
kompleksitas? efisiensi sumber daya 
proyek? Mengurangi Rework? ataukah 
penerapan ERP sudah dapat memberikan 
penghematan biaya? Meningkatkan 
kualitas proyek?”
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Jika kita belum dapat menjawab refleksi tersebut 
dengan keyakinan yang tinggi dan terukur, artinya 
kita semua perlu mereview kembali, mengidentifikasi 
masalah dan peluang-peluang perbaikan dan 
juga mencari solusi dan berinovasi, agar manfaat 
transformasi digital ini dapat dirasakan seluruh 
stakeholder.

Pertama-tama perlu kita sadari bersama, Digitisasi 
maupun Digitalisasi adalah terkait Teknologi, 
bagaimana teknologi dapat merubah pekerjaan dari 
analog menjadi digital maupun memberi manfaat 
pada proses tertentu terhadap penggunanya, 
sedangkan Transformasi Digital adalah terkait 
Human Capital, dimulai dari transformasi human 
capital baik dari sisi mindset, perilaku. kompetensi 
dan budaya, kemudian ditunjang dengan teknologi 
4.0 yang tepat untuk dapat memberikan value bagi 
seluruh korporasi bahkan dapat mentransformasi 
bisnis. Dan dalam assessment INDI 4.0 dari 5 Pilar 
INDI 4.0, pilar Human Capital memiliki bobot 
tertinggi dari seluruh pilar yang ada, yang artinya 
peran ‘manusia’ menjadi aspek terpenting dalam 
melakukan transformasi digital, dari demografi 
karyawan Nindya saat ini, hampir 60% adalah kaum 
milenial dan Z, yang merupakan ‘penduduk asli’ 
digital, sehingga seharusnya penerapan digitalisasi 
secara mayoritas tidak menjadi masalah dalam sisi 
kompetensi, tinggal kita lihat bagaimana dari sisi 
awareness dan kemauan.

Yang kedua kita perlu mereview Kembali kebijakan, 
sasaran dan kesisteman kita dalam penerapan 
transformasi digital, manajemen telah berkomitmen 
dengan mengeluarkan kebijakan transformasi 
digital pada awal tahun 2021, juga pemilik proses 
telah memasukan aplikasi digital dalam SOP 
pelaksanaan proses kerja sehari-hari, yang 
artinya penggunaan aplikasi digital sudah 
merupakan keharusan karena sudah diatur 
dalam dokumen resmi perusahaan. 

Yang ketiga yang perlu kita review Kembali 
adalah terkait teknologi ataupun aplikasi 
yang sudah disediakan oleh perusahaan, 

Jika kita turunkan ke level pengguna.

apakah Project Manager dan jajarannya sudah merasakan manfaat dari penerapan BIM dan 
ERP? Apakah Manager dan GM Unit Bisnis sudah mendapatkan manfaat dari penerapan BIM 
dan ERP? Apakah Seluruh Insan NINDYA sudah merasakan kemudahan dan manfaat dari 
seluruh aplikasi yang ada?

apakah ada masalah dalam alur proses aplikasi 
yang tidak sesuai? Sedangkan seluruh aplikasi 
yang dibangun mempunyai dasar dari pedoman 
maupun SOP perusahaan, atau ada kendala 
teknis dalam hal kemudahan, kecepatan maupun 
ketersediaan? Kami sangat welcome jika rekan-
rekan semua mempunyai masukan maupun saran 
untuk memperbaiki bahkan mengoptimalisasikan 
aplikasi – aplikasi yang kita punya, rekan-rekan bisa 
menuliskan baik di halo-it, maupun forum-forum 
yang ada di aplikasi iNINDYA

Sebagai penutup, ini merupakan refleksi kita 
Bersama sebagai insan NINDYA, saat ini bukan 
saatnya mencari siapa yang salah maupun siapa 
yang benar namun kami mengajak seluruh Insan 
NINDYA untuk sama-sama mencari solusi bersama 
mulai dari diri kita masing-masing, kemudian ke 
level bagian, lalu ke level Unit Kerja/Unit Bisnis/
Proyek, sehingga setiap insan Nindya dapat 
berperan dalam mensukseskan Transformasi 
Digital, yang juga berperan dalam pencapaian VISI 
MISI perusahaan yang kita cintai ini.

Oleh Andri Rohim

Departemen Riset & Teknologi Informasi
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Konsep green construction dibuat atas respon 
dari keresahan penduduk dunia terhadap 
percepatan penurunan daya dukung bumi 

akibat laju eksploitasi yang semakin menggila. 
Kehidupan warga dunia yang semakin modern 
dengan penggunaan berbagai fasilitas penunjang 
aktvitas ternyata berimbas pada kebutuhan 
energi yang juga semakin meningkat. Akibatnya, 
cadangan berbagai bahan tambang yang menjadi 
bahan baku penggerak energi seperti minyak bumi 
pun semakin menipis.

Pemakaian material/bahan bangunan yang banyak 
digunakan seperti kaca, beton, kayu, aspal, baja dan 
jenis metal lainnya ditengarai dapat menimbulkan 
efek pemanasan global yang signifikan dan 
menyebabkan perubahan iklim di dunia. Seperti 
pada penggunaan kaca gelap/kaca yag dapat 
memantulkan cahaya matahari yang biasanya 
digunakan pada gedung-gedung tinggi/bertingkat 
yang biasa disebut dengan kaca film ribben. Hal 

tersebut sangat merugikan, karena menghantarkan 
cahaya matahari kembali ke atmosfer bumi yang 
menyebabkan penumpukan sehingga suhu bumi 
semakin panas.

Inisiatif Konstruksi Hijau (Green Construction) 
dimulai pada 1980-an dan 1990-an, tetapi 
upaya awal untuk mengoptimalkan teknik 
dan bahan bangunan sedikit demi sedikit 
mengalami kekurangan standarisasi. 5 Standar 
untuk konstruksi hijau sangat penting, sehingga 
teknik yang berbeda dapat dipilih berdasarkan 
kemampuannya yang telah terbukti. Sistem rating 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) yang dikembangkan pada akhir 1990-an 
merupakan upaya awal untuk menstandardisasi 
proses konstruksi hijau, tetapi sekarang ada banyak 
pilihan di sebagian besar negara untuk mengukur 
efisiensi setiap desain struktural tertentu. (sumber : 
autodesk_greenconstruction)



101THINK EDISI X/JULI-SEPTEMBER/2022www.nindyakarya.co.id

Di level internasional, konsep Green Construction 
ini digagas oleh Lembaga Konsil Bangunan Hijau 
Dunia atau World Green Building Council yang 
berpusat di Toronto, Kanada. WorldGBC ini 
merupakan lembaga mandiri (non-government) 
dan nirlaba (non-profit) yang berkomitmen 
penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam 
mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan 
dan memfasilitasi transformasi industri bangunan 
global yang berkelanjutan. WorldGBC saat ini 
beranggotakan 90 negara dan hanya memiliki satu 
GBC di setiap negara.

Saat ini World GBC dipimpin oleh Cristina Gamboa. 
Seorang advokat yang menduduki posisi sebagai 
Chief Executive Officer (CEO) dari World Green 
Building Council (WorldGBC). Ia memperoleh gelar 
di bidang Ekonomi dari University of Los Andes 
(Bogotá, Kolombia) dan gelar Magister Hubungan 
Internasional dan Ekonomi dari Universitas Johns 
Hopkins, School of Advanced International Studies 
(SAIS, Washington DC, A.S.).

Sebelum bergabung dengan WorldGBC pada 
November 2018, Cristina adalah CEO dari 
Colombia Green Building Council dan juga 
memiliki keahlian di bidang penelitian ekonomi, 
jurnalisme, dan hubungan internasional. Berkat 
kepemimpinannya yang aktif, berkomitmen 
dan partisipatif, serta pengetahuan mendalam 
tentang pembangunan berkelanjutan, GBC 
Kolombia mencapai tonggak penting yang 
memungkinkan keberlanjutan dalam konstruksi 
menjadi arus utama di negara asalnya.

Sebagai seorang advokat yang memiliki kurang 
lebih 25 tahun pengalaman profesional yang 
mencakup keberlanjutan, penelitian ekonomi, 
jurnalisme, dan hubungan internasional, Cristina 
bersemangat tentang kolaborasi lintas sektor yang 
radikal untuk mendukung perubahan sistemik 
dan menjadikannya dekade Net Zero Emissions 
(nol emisi karbon) dan berkelanjutan. Cristina 
memimpin kontribusi strategis WorldGBC untuk 
Hari Kota, Kawasan, dan Lingkungan Buatan 
yang monumental di COP26 di Glasgow, 2021.

Saat ini, organisasi yang dipimpinnya memiliki 
jaringan aksi global yang terdiri lebih dari 70 Green 
Building Councils, mengkatalisasi penyerapan 
lingkungan binaan yang berkelanjutan untuk 
semua orang dimana saja.

FIGUR
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Di Indonesia sendiri, terdapat GBC Indonesia yang 
merupakan Emerging Member dari World Green 
Building Council (WGBC). Dimana GBC Indonesia 
saat ini dipimpin oleh Iwan Prijanto. Ia memulai karir 
awal sebagai arsitek di PT Fincode International & 
Associates pada tahun 1992, dan sejak itu Iwan telah 
melalui berbagai pengalaman profesional lintas 
industri. Kompetensi profesionalnya berkisar dari 
perencanaan dan desain arsitektur dan perkotaan, 
manajemen strategis, hingga perencanaan, desain, 
dan pengembangan transit perkotaan. Sejak tahun 
2003 Iwan fokus pada “strategic masterplanning”, 
yaitu layanan profesional yang menggabungkan 
pemikiran manajemen strategis dengan pemikiran 
spasial dan kreatif. Tujuan utamanya adalah 
membangun visi pembangunan daerah yang cerdas 
yang diwujudkan dalam kebijakan infrastruktur, 
pembaruan perkotaan dan arsitektur terpadu yang 
berkelanjutan dan tangguh

Pada tahun 2009 Iwan ikut mendirikan Green 
Building Council Indonesia (GBC Indonesia), sebuah 
organisasi nirlaba yang terdiri dari para profesional 
dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai perusahaan 
terkemuka di industri bangunan dan konstruksi di 
Indonesia. Sejak Oktober 2018 Iwan terpilih sebagai 
ketua GBC Indonesia. Sebelumnya (2015-2018), 
Iwan diangkat sebagai Ketua IABHI (Ikatan Ahli 
Green Building Indonesia). Sejak awal 2011 Iwan 
telah menjadi pembicara di berbagai seminar dan 
lokakarya besar nasional dan internasional dengan 
topik tentang bangunan hijau, pengembangan 
infrastruktur desain angkutan kota, dan Arsitektur 
Net Zero.

Iwan telah memperoleh pengalaman lintas industri 
dan mengembangkan kompetensi arsitektur, 

perencanaan dan manajemen strategis. Dia 
berfokus pada “perencanaan induk strategis”, 
layanan profesional yang menyelaraskan pemikiran 
manajemen strategis dengan pemikiran spasial 
dan kreatif. Tujuan utamanya adalah untuk 
mempromosikan dan menciptakan infrastruktur, 
pembangunan, dan pembangunan kembali kota 
yang berkelanjutan.

Saat ini Iwan menjabat sebagai CEO PT DEX 
Solusi Transit, sebuah perusahaan konsultan 
yang bergerak di bidang pengembangan desain 
infrastruktur, perkotaan dan arsitektur di mana ia 
telah menjadi perencana dan perancang utama di 
beberapa proyek pembangunan.

Iwan lulus Arsitektur dari Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung 1991, dan Magister 
Manajemen dari PPM School of Management, 
Jakarta 2006. Selain sertifikat Greenship Professional 
(profesional terakreditasi Green Building) Iwan juga 
telah memperoleh berbagai sertifikat profesional 
penting termasuk di bidang desain arsitektur stasiun 
MRT dari LTA (Land Transport Authority Singapore) 
dan SIA (Singapore Institute of Architecture), dan 
Senior Environmental Development Program dari 
BCA (Building Construction Authority Singapore), 
dan Pelatihan bersertifikat MRT dan pengembangan 
sistem transit yang dilakukan oleh JICA di Tokyo & 
Osaka Jepang, dan Delhi Metro India.
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Berinvestasi saat ini bagi sebagian orang sudah menjadi bagian kebutuhan 
dan gaya hidup. Bagaimana tidak, tuntunan kebutuhan ekonomi yang 
semakin tinggi dari waktu ke waktu, membuat orang harus memutar otak 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bukan tanpa alasan, di masa yang akan datang di mana nilai uang kita akan 
cenderung tergerus atau istilah kerennya disebut inflasi. Nah, cara paling bijak 
untuk memastikan keamanan finansial kita dan keluarga di masa depan adalah 
dengan berinvestasi. 

Kemajuan teknologi mendorong terciptanya banyak bentuk investasi modal kecil, 
mulai dari Rp100.000 dan memudahkan semua orang agar dapat berinvestasi 
hanya lewat aplikasi. Aplikasi investasi sekarang mudah diakses hanya melalui 
smartphone saja. 
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Berikut ini adalah beberapa aplikasi investasi terbaik dan terdaftar Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) yang mungkin bisa dipilih.

Stockbit adalah salah satu aplikasi saham terbaik 
yang direkomendasikan untuk pemula. Aplikasi 
saham ini bisa diunduh melalui Play Store atau App 
Store. Kelebihan utama aplikasi saham ini adalah 
fitur Komunitas Online yang bisa menjadi tempat 
diskusi bersama trader lain. Tak jarang, beberapa 
trader profesional memberi rekomendasi saham 
beserta analisis teknikal atau fundamentalnya.

Selain itu, insan Nindya juga bisa memantau 
pergerakan bursa saham melalui aplikasi saham 
ini secara real time. Aplikasi saham ini juga sudah 
terdaftar di OJK dan menyediakan fitur Touch ID 
untuk menjamin keamanan transaksi. Tidak ada 
minimum dana deposit untuk memulai investasi 
di Stockbit. Sementara untuk transaksi pembelian 
saham, minimal pembelian ialah sebanyak 1 lot 
dengan nominal harga bergantung pada harga 
saham yang ingin dibeli.

Selanjutnya ada Bibit yang merupakan aplikasi 
saham dari PT Bibit Tumbuh Bersama. Melalui 
aplikasi Bibit, Insan Nindya bisa membeli saham 
dalam bentuk reksadana. Selain itu, ada juga 
pilihan reksadana lain, seperti obligasi hingga 
pasar uang. Ada juga fitur Robo Advisor yang bisa 
membantu Insan Nindya berinvestasi sesuai profil 
risiko.

Kelebihan aplikasi saham Bibit adalah registrasi 
bisa dilakukan secara online, gratis biaya komisi 
pembelian reksadana, hingga investasi yang bisa 
dicairkan kapan saja tanpa penalti. Bibit juga 
sudah termasuk ke dalam aplikasi saham yang 
terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK.

INVESTASI
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SimInvest adalah aplikasi investasi saham online 
dari Sinarmas Sekuritas yang telah terdaftar dan 
diawasi OJK, sehingga legalitasnya terjamin untuk 
investor mendapatkan haknya dengan baik.

SimInvest dinaungi oleh PT Sinarmas Sekuritas 
yang berpengalaman lebih dari 30 tahun melayani 
masyarakat Indonesia di bidang keuangan dan 
investasi.

Selain terdaftar dan diawasi OJK, SimInvest 
yang diinovasi oleh Sinarmas Sekuritas ini sudah 
mendapat ISO 27001 atau Information Security 
Management Systems (ISMS), yakni standar 
internasional yang diakui secara global dalam 
perlindungan keamanan data dan informasi 
nasabah.

Pembukaan Rekening Dana Saham (RDN) di 
SimInvest sangat cepat hanya dalam hitungan 
jam. Aplikasi dapat diunduh dengan mudah 
melalui Play Store dan App Store. Investasi dapat 
dilakukan mulai dari Rp 100 ribu.

Aplikasi IPOT merupakan aplikasi investasi 
dari perusahaan Indo Premier Sekuritas yang 
memberikan kemudahan dalam bertransaksi 
reksadana, saham, dan etf sekaligus di dalam satu 
platform, satu akun, satu bank pembayaran, serta 
satu pelaporan.

Aplikasi IPOT dilengkapi dengan fitur Robot Trading 
yang bisa menjalankan instruksi pembelian dan 
penjualan dengan harga saham yang diinginkan. 
Umumnya, saham harus dibeli dalam jumlah 1 
lot dengan kisaran harga ratusan ribu hingga 
jutaan rupiah. Namun, kamu juga bisa membeli 
reksadana mulai dari Rp100 ribu di IPOT.

RTI Business adalah salah satu aplikasi saham 
terbaik karena sudah banyak dikenal di kalangan 
investor. Ada informasi seputar pergerakan pasar 
modal di aplikasi saham ini.

Selain itu, RTI Business juga dilengkapi dengan 
informasi income statement, probability, cash 
flow, balance sheet, earnings, dan growth. Insan 
Nindya bisa menganalisis kinerja perusahaan 
selama lima tahun terakhir.

Bareksa adalah marketplace finansial dan investasi 
terintegrasi pertama di Indonesia. Aplikasi saham 
Bareksa juga telah terdaftar resmi dan diawasi 
oleh OJK. Insan Nindya bisa membeli saham dalam 
bentuk reksadana di Bareksa.

Kelebihan Bareksa adalah registrasi bisa dilakukan 
secara online, terdapat lebih dari 150 produk 
reksadana, lebih dari 50 manajer investasi, dan 
ada berbagai metode pembayaran. Selain bisa 
transaksi dengan lebih cepat dan mudah, Bareksa 
juga punya fitur Robo Advisor.
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BCAS Best Mobile sangat cocok untuk Insan 
Nindya yang suka bertransaksi di Bursa Efek 
Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh BCA 
Sekuritas. BCAS menyediakan fitur Quick Order 
sehingga wajar jika aplikasi ini disebut-sebut 
sebagai aplikasi saham yang user friendly. Namun 
dalam transaksi saham, sekuritas dengan kode 
broker SQ ini memberikan syarat besaran deposit 
awal minimal Rp 1 juta.

Ajaib adalah aplikasi investasi saham yang dinaungi 
oleh PT Takjub Teknologi Indonesia dan PT Ajaib 
Sekuritas Asia. Aplikasi saham ini menyediakan 
banyak pilihan saham dan reksadana. Ajaib juga 
telah mendapatkan izin dan diawasi secara resmi 
oleh OJK.

Ajaib adalah salah satu rekomendasi aplikasi 
investasi saham yang ramah bagi pemula karena 
tampilan interfacenya mudah dipahami. Kelebihan 
aplikasi saham Ajaib yang lain adalah kemudahan 
membuka rekening saham karena tidak perlu 
melakukan deposit dana awal.

Aplikasi selanjutnya adalah Mirae HOTS. Biasa 
disebut dengan Mirae Asset, aplikasi ini didirikan 
oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Insan 
Nindya perlu menyiapkan uang minimum deposit 
sebesar Rp10 juta untuk menggunakan aplikasi 
ini.

Aplikasi saham pada Mirae ini terbagi menjadi dua, 
yaitu HOTS (Home Online Trading System) untuk 
diakses melalui PC dan NEO HOTS (Mobile Trading 
System) yang dapat diakses melalui smartphone.

INVESTASI
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Aplikasi saham terbaik selanjutnya adalah 
MotionTrade. Sebelumnya, aplikasi saham ini 
bernama MNC Trade New. MotionTrade adalah 
salah satu aplikasi saham rancangan MNC 
Sekuritas yang merupakan anak perusahaan dari 
MNC Group.

Setoran awal untuk membuka rekening saham 
di sekuritas ini mulai dari Rp100 ribu. Kelebihan 
aplikasi saham ini adalah bisa diunduh dalam 
beberapa versi, yakni untuk desktop, mobile, 
smartwatch, hingga aplikasi khusus untuk Mac.

Aplikasi saham berikutnya yang bisa dicoba adalah 
Poems. Aplikasi saham ini dikembangkan oleh PT 
Phillip Sekuritas Indonesia yang merupakan bagian 
dari kelompok bisnis asal Singapura bernama 
Phillip Capital Group.

Jika ingin menggunakan aplikasi saham ini, insan 
Nindya perlu mendaftar menjadi nasabah Phillip 
Sekuritas. Ada minimal deposit untuk membuka 
rekening saham di sekuritas ini, yaitu Rp500 ribu 
untuk umum dan Rp100 ribu untuk mahasiswa. 
Sementara, fee per transaksinya adalah 0,18% 
untuk beli dan 0,28% untuk jual.

Selanjutnya ada BIONS atau BNI Sekuritas 
Innovative Online Trading Systems. Seperti 
namanya, aplikasi saham ini berada di bawah BNI 
Sekuritas. Ada minimal deposit jika ingin membuka 
rekening saham di BIONS, yaitu sebesar Rp1 juta. 
Sementara, untuk fee per transaksi online adalah 
0,17% untuk beli dan 0,27% untuk jual.

Sementara, fitur-fitur unggulan aplikasi saham 
BIONS adalah Fingerprint Login, Automatic Order 
yang dapat disimpan selama 30 hari (GTC), 
fitur research, news, chart, dan grafik harga 
dengan indikator analisis teknikal, hingga dapat 
mengakses berita aktual secara real time.

Aplikasi saham lainnya adalah MOST atau Mandiri 
Online Stock Trading. Aplikasi saham MOST 
dikembangkan oleh Mandiri Sekuritas. Untuk 
menggunakan aplikasi saham MOST, Insan Nindya 
harus menjadi nasabah Mandiri Sekuritas terlebih 
dahulu.

Minimal setoran awal untuk membuka rekening 
saham di MOST Mandiri terbagi dalam dua jenis, 
yakni umum dan mahasiswa.  Setoran awal ke 
rekening efek minimal Rp10 juta untuk umum dan 
Rp 5 juta untuk mahasiswa. 
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Pada akhirnya, katamu, cinta akan berhenti pada 
sebuah titik stagnan. Diam. Walau semua semesta 
bersekutu menggerakkannya. Sekuat mungkin. 

Cinta akan beredar pada tepian takdirnya.  

Pada sesuatu yang telah begitu kuat menautkan 
segalanya dalam harmoni di bentangan lanskap 
tak bertepi. Pada tempat ia berada seharusnya, 
sebagaimana mestinya.

Dan seperti inilah, ucapmu lagi, yang terjadi padaku. 
Karena kamu. Menghentikan waktu dengan 
pesonamu. Menghalau galau dengan aura yang penuh 
daya pukau. Kamu lalu menatapku lekat. Telaga jernih 
di bola matamu menenggelamku seketika dalam 
sensasi yang tak terkatakan.

Aku tersenyum rikuh.

Kadang-kadang kamu terlalu mendramatisir sesuatu. 
Terlebih segala hal yang terkait dengan diriku. Tapi 
tak apa. Aku suka itu. Kepolosanmu. Kejujuranmu. 
Kelugasanmu memaknai hubungan kita selama ini.

Di Hongkong International Airport saat melepasku 
pulang kamu berbicara tentang jarak rindu. Sebuah 
definisi yang menurutmu adalah ketika rindu menjadi 
luluh sepanjang bentangan ruang dan waktu sesaat 
setelah perpisahan yang menyesakkan terjadi. 

Dimana serpihannya menjadi jejak cahaya yang terpatri 
indah di larik bianglala. Menjadi “kompas” untuk 
menunjukkan jalan pulang. Menujumu. Dan jaraknya 
menjadi tak berarti ketika rindu mengiris nurani. 

Tiap sayat luka yang terjadi adalah bagian dari 
kenikmatan mengenangmu. Mengingat segala yang 
indah dan pernah terjadi bersamamu. Memahami 

bahwa, pertemuan kembali bersamamu, disuatu saat, 
entah kapan, adalah niscaya.

Aku menggigit bibir. Kata-katamu persis seperti yang 
pernah kamu ungkapkan kepadaku dua tahun silam. 
Impianmu menjadi kenyataan pada akhirnya, meski tak 
lama.

Saat menyeruput teh di cafe tak jauh dari gerbang 
keberangkatan pesawatku, kamu terlihat mencoba 
mengulur lebih lama pertemuan singkat kita. 
Aroma khas teh yang lembut, kamu hirup pelan 
lalu meminumnya dengan “takzim”. Anggun. Juga 
mengesankan.

“Kamu menyesali pertemuan kita kali ini?” tanyaku 
hati-hati.

Suara hiruk pikuk penumpang lalu lalang sepanjang 
selasar terminal, derit suara roda koper yang ditarik, 
pengumuman keberangkatan yang bergema lantang, 
seakan menelan suaraku. Tapi kamu paham. Seperti 
bisa membaca gerak bibirku.

“Tak ada yang harus disesali, saat jarak rindu itu kita 
bentangkan kembali. Seperti dulu. Menjelang kita 
berpisah, di kota kecil kita,”sahutmu parau.

Kamu lalu membuka tas dan mengeluarkan sesuatu 
dari sana. Aku mendadak bisa mengenalinya dari 
tempatku duduk. Tulisan tanganku sendiri. Surat yang 
kuberikan padanya sebelum berangkat ke  Hongkong,

“Aku masih menyimpan ini, surat dan puisimu yang 
selalu kubaca. Bahkan sudah hapal di tiap baitnya,” 
katamu sembari mengangsurkan surat itu padaku. Aku 
lalu membacanya kembali. Meresapi maknanya, yang 
menohok, hingga ke ulu hati.
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LIFESTYLESenyap yang menggantung pada kelam kota kecil kita

Adalah desah nafas rindu yang kita tiupkan perlahan

pada langit, bulan separuh purnama, rerumputan pekarangan dan

desir angin yang mengalir lembut menerpa

pipimu yang telah basah oleh airmata

“Kesepian yang menyesakkan, ” katamu pilu.

Jawaban atas segala pertanyaanmu tak jua ditemukan

bagaikan kumbang merahasiakan makna dengungnya pada putik bunga,

Semua yang ada tak akan menjelaskan apapun

termasuk kehadiran kita di kota ini

tempat kita menganyam angan dan harapan

Kenangan itu akan kita kekalkan, mengukirnya di jagad hati dan

merangkai segala impian absurd seraya mengucap lirih namamu, namaku,

Dalam keheningan yang menikam

Di Kota kecil kita.

cerpen

Ah aku ingat, surat itu kuserahkan padanya sesaat 
sebelum ia memasuki gerbang kereta yang akan 
membawanya ke Jakarta dari kota kecil kami.

“Jaga dirimu baik-baik, baca surat ini sesampainya 
kamu disana ya?,” kataku penuh rasa haru yang 
menyesak dada. Kamu hanya mengangguk pelan. 
Kristal-kristal bening mengalir melalui tebing pipimu. 
Aku lalu menyeka air matamu dengan punggung 
tangan.

“Tersenyumlah, masa depan menantimu disana,” 
ucapku dengan suara serak.

Pengumuman keberangkatan pesawatku 
membuyarkan lamunan. Sebentar lagi aku akan 
boarding.

“Saatnya yang kubenci ini akhirnya tiba,”keluhmu 
datar.

Aku lalu bangkit dan memeluknya erat-erat.

“Selamat tinggal, take care ya ?” ucapku

“Aku akan meniti jarak rindu kita, sesaat setelah 
kau berangkat,” katamu pilu.

Aku mengangguk pelan. “Ya, aku juga”.

Aku memeluknya kembali lebih erat. Dan 
lirih kudengar ditelingaku, kau membisikkan, 
“Sampaikan salamku pada istrimu ya?”

Departemen Supply Chain 
Management

Oleh Amril Taufik Gobel
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Satu sama dengan Dua ditambah Tiga

Tiga sama dengan Empat dikurangi Lima dikurangi Enam ditambah Tujuh dikurangi 
Delapan

Akhirnya nanti Dua hilang tersisa Tiga

Sehingga Satu Sama dengan Tiga

Tiga akan benar Tiga bila Satu nya di Sepuluh atau Sebelas

Bila Satunya di Duabelas, Tigabelas, Empatbelas, Limabelas masih punya harapan untuk 
sama dengan Tiga.

Namun bila Satu di Enambelas, maka bisa jadi Tiga akan berkurang, bisa sampai Nol 
bahkan Minus

Saat Empat sudah Seratus persen, maka Lima juga harus berhenti bergerak sesuai rencana.

Dua tidak boleh berkembang namun bisa berkurang seiring berkurangnya Satu.

Enam kalaupun ada harus berhenti saat empat dan lima berhenti.

Tujuh masih bisa bertambah seiring bertambahnya Sebelas

Delapan pun bisa bertambah sejalan berkurangnya Sebelas

Untuk menjaga Tiga, Satu harus bisa mengatasi Dua

Untuk bisa mengatasi, satu harus mampu berpindah dari Limabelas ke Duabelas dan ke 
Sebelas

Berpindah dari Delapanbelas , Empatbelas ke Sebelas

Mungkin tidak semua Dua siap bertemu Sebelas tapi Sepuluh

Maka Sepuluhkan saja Sebelas sesuai yang dibutuhkan

Dua sendiri beragam sifatnya

Makin kecil Dua makin Jelas
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SAJAK

Makin pendek umur Dua makin jelas

Duapuluhtiga adalah warungkopi yang menampung banyak tamu

Kebanyakan dari Lima yang belum tahu jalan menuju duapuluh

Sesekali mampir Tujuh sebagai primadona disarang penyamun

Bila berhasil dikenali maka akan pindah ke duapuluh supaya siap bersanding dengan sepuluh 
atau sebelas

Satu yang mempersunting Duapuluhtiga adalah tabu tapi ada

Tiga kadang muncul atau naik tiba tiba

Biasanya akan diikuti Empat , Limabelas, Lima dan Duapuluhtiga

Begitupun Tujubelas kadang juga muncul atau naik tiba-tiba

Diiringi sohib baiknya Empatpuluhsatu

Saat Enambelas tidak lagi muncul

Lihatlah Empatbelas, lihat fisiknya

Tigabelas jangan terabaikan

Bila salah urus Tigabelas bisa menjadi Lima atau Delapan yang akan mengurangi Tiga

Duabelaspun perlu diperhatikan

Bila diiringi Nol atau Satu dia akan berakhir di Sebelas

Namun bila diiringi Tiga perlu dikunjungi bekingnya

Apalagi diiringi Tujuh perlu dipastikan apakah sampai di Dua di Dermaga seberang atau hanya 
fatamorgana.

Asal Empat mu Nyata maka Limabelas akan menjadi Duabelas dan akan Menjadi Sebelas

Asal Lima mu Nyata dan sesuai rencana maka semua Tiga akan menjadi Sebelas bukan hanya 
diatas kertas

Itulah Hakikat Tiga yang nyata.

Labaku bukan diatas kertas.

Gedung Nindya, 01 Juli 2022

Oleh Ahamad Sonhaji
Departemen Akuntansi &
Perpajakan
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*Notes :

Yang bisa memahami, berarti layak masuk ke Grup 
Inti Keu. Yang sudah berada di Grup Inti Keu namun 
belum memahami, silakan dicoba lagi. Hanya 
coretan Pelepas Lelah. 
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Nindya Cup 2022 Sukses Terselenggara

Nindya Cup kembali dihelat tahun 2022. Sebuah ajang kompetisi olahraga yang diselenggarakan setiap 
tahunnya dengan mengikutsertakan seluruh Insan Nindya Karya baik yang berada di kantor pusat hingga 
di proyek-proyek yang dikerjakan Nindya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap memasuki bulan agustus 

dengan maksud memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 agustus.

Akan tetapi, dengan angka laju penyebaran covid-19 yang tinggi 2 tahun belakangan, membuat Nindya Cup 
harus ditunda karena dalam pelaksanaannya dapat memicu kerumunan yang membuat penyebaran virus akan 
semakin masif terjadi.

Pada tahun ini, Nindya Cup kembali di gelar dan sukses 
terselenggara dengan beragam cabang olahraga 
(Cabor) yang dipertandingkan. Penyelenggaraan Nindya 
Cup dilaksanakan dibeberapa tempat sesuai dengan 
cabang olahraganya masing-masing. Mulai dari Cabor 
Futsal berlokasi di Goedang Futsal Kalimalang, Cabor 
Bulutangkis di Kodam Jaya Jayakarta, sementara untuk 
cabor voli dan tenis meja dilaksanakan di area kantor 
pusat PT Nindya Karya.

Perlombaan di mulai pada tangggal 10 agustus dengan 
diawali partai pembuka antara JO Keuangan – Koperasi 
melawan Nindya Beton dalam Cabor Voli, dan berakhir 
tanggal 23 September 2022 yang juga ditutup dengan 
pertandingan Cabor Voli dalam partai final antara KSO 
BIJAK-HSE melawan Divisi Properti.

M
ilenial update

Pemenang Cabor Voli

Pemenang Cabor Voli
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Adapun pemenang dalam ajang kompetisi Nindya 
Cup diantaranya juara 1 cabang olahraga futsal 
dimenangkan oleh Tim Proyek TMII, juara 2 dari 
Departemen Keuangan dan juara 3 dari Divisi Infra 
1. Kemudian, untuk cabang olahraga voli juara 1 
diraih oleh KSO BIJAK-HSE, juara 2 dan 3 diisi oleh 
Divisi Properti dan Tim Proyek Mainline. Untuk 
cabang olahraga bulutangkis dibuat sistem grup, 
dan adapun grup yang melaju ke babak final adalah 
Grup G dan Grup C yang akhirnya dimenangkan oleh 
Grup G. Sementara untuk cabang olahraga tenis 
meja juara 1 dan 2 diraih oleh tim proyek Mainline 
dan juara 3 diraih oleh Departemen Pemasaran.

Dalam pelaksanaannya, Nindya Cup berjalan 
kompetitif dan meriah dengan dihadiri oleh 
para pendukung masing-masing tim. Ketua 
panitia Nindya Cup 2022 Imam Yahya Pramono 
menyampaikan bahwa Nindya Cup tahun ini 
memiliki kesan tersendiri setelah sebelumnya 
Nindya Cup harus ditunda.

“Selain sebagai sarana bagi insan Nindya melepas 
penat dalam bekerja, kegiatan olahraga seperti 
ini pastinya bermanfaat untuk reminder kembali 
khususnya kepada insan Nindya akan penting 
nya pola hidup sehat melalui olahraga apapun 
jenisnya. Apalagi kondisi saat awal pandemi 

yang mengharuskan kita untuk membatasi aktifitas 
banyak mempengaruhi semangat kita dalam 
berolahraga jadi kendur atau berkurang.”

Imam juga menambahkan lewat kegiatan ini 
diharapkan Insan Nindya dapat lebih meningkatkan 
kesadaran akan hidup sehat ditengah situasi 
pandemik yang sepenuhnya belum berakhir.

“Melalui event - event olahraga seperti ini lah 
diharapkan bisa jadi pemicu bagi insan Nindya 
semakin aktif berolahraga kembali demi terwujudnya 
pola hidup sehat serta diharapkan juga dapat 
menumbuhkan jiwa sportif dan kompetitif di tengah 
insan Nindya.” jelasnya.

Pemenang Cabor Futsal

Pemenang Cabor Tenis Meja

Pemenang Cabor Bulutangkis

Pemenang Cabor Tenis Meja

Pemenang Cabor Voli
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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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