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

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Insan Nindya yang Saya Banggakan.
Menjelang tahun 2022 yang berarti kita harus sudah
mulai mempersiapkan diri untuk lebih produktif dalam
mencapai target bisnis yang ditetapkan dibandingkan
dengan tahun 2021 yang lalu. Tentunya patut kita
syukuri pula bahwa tahun 2021 dapat kita lalui dengan
baik, beberapa milestone yang membanggakan bagi
Perusahaan dapat kita ukir, kerja sama sebagai pijakan
bisnis ke depan telah kita jajaki serta pengakuan dari
pihak eksternal kita dapatkan. Untuk itu tidak ada
yang tidak mungkin tahun 2022 mendatang kita akan
catatkan prestasi yang lebih baik. Insya Allah.
Sesuai dengan rencana jangka panjang Perusahaan,
akan terdapat banyak tantangan bisnis yang akan kita
hadapi. Beberapa target – target strategis 2022 yang
tertuang dalam road map bisnis Nindya Karya akan
kita realisasikan bersama – sama. Untuk itu dibutuhkan
kolaborasi yang lebih solid lagi dari seluruh Insan
Nindya di berbagai level agar tujuan – tujuan tersebut
dapat kita raih. Tentunya dengan tetap menerapkan
unsur kehati – hatian serta pemenuhan prinsip –
prinsip Good Corporate Governance.

kinerja bisnis dalam memberikan yang terbaik
dan demikian halnya pada pertengahan 2021 kita
menggagas tema total football dalam membangun
soliditas dan dukungan antar lini dalam mencapai
tujuan yang kita harapkan. Di tahun 2022 kita
berupaya untuk menciptakan kinerja optimal dengan
mengedepankan efektivitas yang selaras dengan
prinsip - prinsip keberlanjutan dan semoga semangat
tersebut dapat kita wujudkan.
Apa yang tersaji dalam majalah THINK kali ini
merupakan bagian dari refleksi bisnis yang kita lalui
sepanjang tahun 2021. Refleksi ini tentunya harus
dapat menjadi pengingat bagi kita sebagai Insan
Nindya untuk dapat terus memberikan capaian
yang lebih baik lagi di tahun 2022 mendatang dan
menjadikannya sebagai resolusi yang tertanam
dengan baik di diri kita.
Akhir kata Saya mengucapkan selamat membaca
semoga perubahan yang dilakukan pada majalah
ini baik nama maupun sajian informasi di dalamnya
dapat memberikan suasana baru yang lebih positif
lagi bagi seluruh Insan Nindya.
Wassalamualaikum warrahmatullahi
wabarakatuh.

Di awal tahun 2021 kita telah menggagas resolusi
final lap sebagai upaya tak kenal lelah dalam memacu
www.nindyakarya.co.id
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Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh
Insan Nindya yang Saya hormati.
Menjelang tahun baru 2022 tentunya ada semangat baru
yang tumbuh dalam diri kita. Yaitu semangat perubahan untuk
memperbaiki diri dan memberikan hasil maupun kontribusi yang
lebih baik bagi orang-orang terdekat atau bahkan pekerjaan
yang kita jalani. Sama halnya dengan diri kita, Nindya Karya
sebagai perusahaan yang kita cintai bersama ini tentu memiliki
resolusi untuk memberikan kinerja terbaik ke depannya. Kerja
keras yang kita lalui bersama di tahun 2021 tentunya membawa
pada berbagai capaian yang patut kita syukuri dan oleh
karenanya kita tidak boleh berpuas diri.
Semangat perubahan untuk memberikan hasil yang lebih baik
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dari The Highlights Information of Nindya Karya dilatari oleh
adanya semangat transfromasi ke arah yang modern, efektif
dan efisien serta berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan
oleh Nindya Karya di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Perubahan yang kami lakukan pun tidak hanya sekadar nama,
namun pembaharuan konten yang lebih up to date sesuai
dengan perkembangan zaman dan dapat dinikmati oleh para
pembaca serta kemudahan Insan Nindya dalam memperoleh
majalah karena dapat diakses secara digital sebagai implementasi
semangat sustainability.
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Atas perubahan yang kami lakukan masukan atas perbaikan
tentunya sangat kami harapkan dari segenap Insan Nindya
agar media ini tidak hanya bermanfaat sebagai penyambung
informasi namun juga kebanggaan Perusahaan yang kita cintai
ini.
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.
Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi
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LIPUTAN UTAMA

BOOSTING

PRODUCTIVITY
Angin perubahan perekonomian nasional diprediksi akan berhembus di tahun 2022. Optimisme
tersebut bukan menyeruak tanpa dasar, di level nasional baik Kementerian Keuangan maupun
Bank Indonesia sama-sama satu suara bahwa pertumbuhan diprediksi akan berada di kisaran 5-5,5
persen landasannya tidak lain pemulihan perekonomian di tahun 2021 yang berhasil bangkit dari
hantaman resesi di tahun 2020 yang dimotori oleh pandemi COVID-19. Di tahun 2021 dengan
didukung kebijakan maupun langkah strategis untuk menstimulus pertumbuhan perekonomian
Indonesia hingga mampu tumbuh di 3-4 persen.
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Program PEN sendiri merupakan rangkaian
kebijakan pemerintah untuk mengurangi
dampak COVID-19 terhadap perekonomian
serta bertujuan untuk melindungi,
mempertahankan kemampuan ekonomi para
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
usaha selama pandemi COVID-19.
Program PEN sendiri membuahkan hasil
yang signifikan sebagaimana ditegaskan
melalui rilis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia pada 14
Desember 2021. Pemerintah menyampaikan
bahwa realisasi PEN secara keseluruhan telah
mencapai 69,8 persen per 10 Desember 2021
dengan rincian realisasi di bidang kesehatan
sebesar 66,7 persen, perlindungan sosial
sebesar 81,5 persen, program prioritas sebesar
70,9 persen, insentif usaha sebesar 100 persen
serta dukungan UMKM dan Korporasi sebesar
47,9 persen.
Lalu bagaimana dengan pemulihan industri
jasa konstruksi? Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) industri jasa konstruksi
nasional mulai memasuki zona positif
pada kuartal II 2021 dengan pertumbuhan
sebesar 4,42 persen setelah selama setahun
mengalami kontraksi yang mencapai 5,67
persen di tahun 2020.Salah satu pendorong

www.nindyakarya.co.id
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Memulihkan perekonomian nasional bukan
perkara mudah terlebih di tengah pandemi
COVID-19 yang ikut mendera banyak negara
– negara di dunia. Berbicara ekonomi makro
tentunya tidak hanya berbicara dalam lingkup
domestik namun juga bagaimana kontribusi
negara – negara kawasan dan partnership
global dalam mempengaruhi perekonomian
Indonesia. Pemerintah pun memutar otak
bagaimana pandemi COVID-19 tidak
memperdalam resesi mengingat pandemi
yang telah berlangsung selama dua tahun.
Mengendalikan situasi ekonomi, pemerintah
mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) yang kemudian legal-formalnya
diteken Presiden Joko Widodo dalam PP No.23
Tahun 2020.

kinerja positif ini tidak lain datang dari realisasi
belanja modal pemerintah untuk sektor
kontruksi yang mengalami kenaikan 50,22
persen.
Bagi Nindya Karya sebagai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa
konstruksi dengan target pangsa pasar utama
proyek infrastruktur adanya kontraksi tersebut
tentunya berpengaruh pada capain kinerja.
Beberapa upaya antisipatif pun dilakukan
dengan ditetapkannya beberapa kebijakan
untuk dapat tetap mencatatkan pertumbuhan
kinerja positif. Merespon pandemi COVID-19,
Perusahaan sebagaimana telah dijabarkan pada
edisi sebelumnya beberapa inisiatif melalui
survival strategy yang menitikberatkan pada
optimalisasi pendapatan dan terjaganya biaya.
Hasil dari upaya-upaya tersebut pun
memuaskan. Nindya Karya berhasil mencatakan
kinerja dengan baik di tahun 2020 sampai
dengan 2021, bahkan di tahun 2020 di tengah
banyak industri yang mengalami tekanan
Nindya Karya masih mampu mencatakan laba.
Dari sisi bisnis, Nindya Karya mencatatkan
perolehan kontrak sebesar Rp5,8 triliun dan
diprediksi di tahun 2021 akan tumbuh sebesar
115 persen dari realisasi tahun 2020. Begitupun
dengan perolehan laba komprehensif
Perusahaan di mana di tahun 2020 Nindya
Karya mencatatkan laba komprehensif sebesar
Rp47 miliar dan diprediksi akan tumbuh 138
persen di tahun 2021.
Kinerja yang baik ini tentu menjadi isyarat
terjadinya peningkatan produktivitas Nindya
Karya meskipun dihadapkan dengan berbagai
tantangan yang ada. Bahkan lebih lanjut untuk
terus meningkatkan kapasitas bisnisnya sebagai
perusahaan jasa konstruksi, epc dan investasi
berbagai pijakan bisnis telah digagas di tahun
2021 untuk menjadi sumber pendapatan di
tahun mendatang.
Posisi Nindya Karya sebagai anggota holding
klaster Danareksa pun sangat menjanjikan,
kebutuhan akan jasa usaha konstruksi terutama
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Kinerja yang baik ini tentu
menjadi isyarat terjadinya
peningkatan produktivitas
Nindya Karya meskipun
dihadapkan dengan berbagai
tantangan yang ada.
bagi BUMN Kawasan Industri dalam melakukan
pengembangan bisnisnya menjadi pasar yang
potensial untuk dijajaki belum lagi rekam jejak
Danareksa sebagai induk di dalam klaster yang
memiliki pengalaman panjang dalam membantu
berbagai perusahaan dalam memenuhi kebutuhan
investasi, pembiayaan maupun permodalan
tentunya akan mendorong potensi bisnis
Perusahaan ke depan.

Jika kita merefleksikan perjalanan bisnis
Nindya Karya di tahun 2021 telah banyak
persiapan-persiapan yang dilakukan untuk
kembali menggenjot kinerjanya diantaranya
penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU) pengembangan kawasan industri antara
Nindya Karya dengan Kawasan Industri Makassar
dengan nilai sebesar Rp600 miliar, MoU kerja sama
investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga
surya dan bayu antara Nindya Karya, Danareksa,

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani prasasti tanda selesainya pembangunan infrastruktur utama pendukung
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021
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Direktur PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim hadiri forum bisnis di Turki dan berkesempatan menyampaikan
portofolio bisnis Nindya.

Perum Jasa Tirta II dan Vena Energy dengan nilai
mencapai Rp700 miliar.
Tidak hanya domestik, kerja sama potensial
dengan mitra asing sebagai pengejawantahan
visi global Nindya Karya juga tercermin dalam
beberapa perjanjian antara lain antara beberapa
Perusahaan Korea Selatan pada rencana proyek
Light Rapid Transit (LRT) Bali dengan nilai Rp8,3
triliun, Pengembangan Terminal 3 Bandara
Soekarno Hatta dengan GMR Infrastructure
dengan nilai Rp11,7 triliun serta yang teranyar
kerja sama antara Nindya Karya dengan Ucgen

www.nindyakarya.co.id

Proje salah satu perusahaan konstruksi asal
Turki dalam proyek pembangunan medical park
di Ukraina dengan nilai 470 juta Euro dengan
potensi franchise medical park tersebut di 65
negara.
Potensi – potensi tersebut tentunya menjadi
harapan bagi Nindya Karya untuk dapat
mencatatkan perolehan revenue dan perolehan
profitabilitas yang baik di tahun – tahun
mendatang dan yang terpenting juga membawa
kemaslahatan bagi seluruh pemangku
kepentingan.
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dalam penandatanganan prasasti Infrastruktur PON
Papua.
Nindya sebagai pelaksana pembangunan arena Cricket
dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kampung
Doyo Baru, Distrik Waibu serta 3 venue tambahan,
yakni arena Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan.
Serta penandatanganan prasasti Jembatan Youtefa
di Jayapura, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
di Jayapura, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota
dan Monumen Kapsul Waktu di Merauke yang juga
dikerjakan Nindya.

J

Dalam sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan
ucapan terima kasih kepada seluruh pihak di Provinsi
Papua yang telah bekerja keras bersama mitra kerja
dalam menyelesaikan pembangunan berbagai
infrastruktur tersebut, termasuk sarana dan prasarana
PON XX di Papua secara tepat waktu.

Hadir Mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Direktur
Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim

Menurut Menteri, prasasti merupakan bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas infrastruktur
yang sudah selesai dibangun, dimana tertera pula
nama kontraktor (Nindya Karya) dan konsultan tambah
Menteri Basuki.

ayapura - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani
prasasti tanda selesainya pembangunan
infrastruktur utama pendukung Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX Tahun 2021, di Kantor Balai Wilayah
Sungai Papua, Jayapura (1/10).

Tingkatkan Kesiagaan, Proyek NINDYA Gelar Pelatihan Penanggulangan Kebakaran

J

akarta – Dalam rangka meningkatkan kesiagaan
penanggulangan bencana kebakaran, proyek
Nindya menggelar pelatihan penanggulangan
kebakaran pada Kamis. (16/9)
Pelatihan tersebut berlangsung di Proyek
Reinforcement Dermaga Konstruksi Tahap 1 PT
Pupuk Kaltim, di Jalan James Simanjuntak, Kelurahan
Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran manajemen
proyek diantaranya Project Manager, Site Engineering
Manager, Site Administration Manager, Site Operational
Manager serta seluruh staff proyek, baik pekerja harian
dan subkontraktor. pada kegiatan tersebut, peserta

www.nindyakarya.co.id

peserta melaksanakan langsung cara menggunakan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR), memahami kondisi
tabung APAR yang ada dan melakukan simulasi
penanganan kebakaran menggunakan APAR dan
media lainnya.
Putra Amantha Hasibuan selaku Project Manager
menyampaikan bahwa kegiatan tersebut penting
dilaksanakan untuk pencegahan dan penanggulangan
kebakaran yang bisa saja terjadi di lokasi proyek
“kegiatan simulasi seperti ini sangat penting untuk
dilaksanakan di lokasi proyek untuk mencegah kejadian
kebakaran dan mengurangi dampak yang ditimbulkan
selain tentunya akan menambah wawasan budaya K3
kepada setiap personil di proyek”. Ungkapnya.
THINK EDISI VII/SEPTEMBER-DESEMBER/2021 13
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Menteri PUPR Tandatangani Prasasti Infrastruktur PON Papua Yang Dibangun Nindya

BERITA Nindya

Nindya Karya Gelar Topping Off Ceremony Proyek Pembangunan Gedung DRC
Mandiri Injoko Surabaya

S

URABAYA - PT Nindya Karya (Persero) melakukan
topping off ceremony pada proyek Pembangunan
Gedung Disaster Recovery Center (DRC) Mandiri
Injoko yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari,
Kelurahan Mananggal, Kecamatan Gayungan,
Surabaya (3/9).
Topping off dilakukan sebagai penanda bahwa proyek
telah memasuki tahap penyelesaian.
Prosesi topping off tersebut dihadiri oleh SPV
Perencanaan Strategis & Manajemen Resiko Rusliadi
didampingi VP Perencanaan & Pengendalian Operasi
Fatchurrahman serta Manager Produksi Divisi Gedung
NINDYA Arif iswadi serta dari Bank Mandiri turut
hadir Group Head Coorporate Real Estate Koga Husin,
Group Head Strategic Procurement Coorporate Danang
Kuantana serta Group Head IT-Infrastructure Susilo
Hardiyanto.

SPV Perencanaan Strategis & Manajemen Resiko Rusliadi
menuturkan, dimasa pandemi COVID-19 bukan jadi
alasan NINDYA untuk memberikan hasil yang terbaik.
terbukti pengerjaan proyek tersebut lebih mengalami
percepatan dari proyeksi yang direncanakan.
“Alhamdulillah, progres lebih cepat dari rencana.
Meskipun di era pandemi, tidak menyurutkan NINDYA
untuk terus bergerak dan memberikan layanan terbaik.
mengupayakan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
dan mutu sehingga bangunan tersebut dapat segera
dirasakan manfaatnya.” ungkap Ruslliadi

NINDYA sendiri dipercaya menjadi pelaksana
pembangunan Gedung DRC Mandiri Injoko Surabaya
dengan masa waktu pekerjaan selama 420 hari
kalender dan masa pemeliharaan selama 360 hari
kalender. Dengan lingkup pekerjaan meliputi,
Pembangunan Gedung Disaster Recovery Center (DRC)
1, Pembangunan Power House, Pembangunan Gedung
Command Centre serta Pekerjaan Sarana Luar seperti
area penunjang, pekerjaan Landscape, Pekerjaan
Hardscape (perkerasan), Pekerjaan Pagar dan Pekerjaan
Mekanikal Elektrikal.

14 THINK EDISI VII/SEPTEMBER-DESEMBER/2021

www.nindyakarya.co.id

B

endungan Tugu resmi lakukan pengisian
awal waduk (impounding) yang dilakukan
secara seremonial pada Selasa (21/09). Proyek
bendungan ini dikerjakan oleh Nindya (kerja sama
operasional/KSO) dengan PT Minarta Dutahutama dan
PT Wijaya Karya.
Peresmian impounding Bendungan Tugu ditandai
dengan ditutupnya pintu conduit oleh Bupati
trenggalek Mohamad Nur Arifin dan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Mohammad Rizal.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut General Manager
Divisi Infrastruktur I Bambang Asmoro, Project Manager
Bangun Arifanto, Pemasaran Wilayah Jawa Tengah, DIY
Kadek Agustia serta tim proyek.
Dalam sambutannya, Kepala BBWS Brantas
Mohammad Rizal mengatakan Bendungan Tugu
dapat memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas
1.200 hektare, air baku sebesar 12 liter per detik serta
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar
0,4 mega watt dan mereduksi skala debit banjir sebesar
76,21 meter kubik per detik.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mohamad Nur Arifin
berharap potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) terapung yang memanfaatkan 5 persen area
genangan Bendungan Tugu, Floating solar power plant
tersebut bisa menghasilkan listrik yang mencapai 7,5
mega watt.
Dengan dimulainya impounding ini, manfaat
bendungan dalam mendukung suplai air irigasi,
pengendali banjir serta dapat mengembangkan potensi
energi dari sumber energi terbarukan dapat dirasakan
oleh masyarakat luas.

www.nindyakarya.co.id
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Dukung Suplai Air Irigasi, Bendungan Tugu Lakukan Impounding

BERITA Nindya

Direktur Utama Nindya Karya,
Mendapat Penghormatan Menyerahkan
Medali Pada Lomba Venue Dayung PON
XX Papua
Taufik Hidayat, General Manager Divisi Gedung
Arif Putranto langsung menuju Tribun VIP dan
menyaksikan beberapa nomor dayung yang tengah
diperlombakan.

J

ayapura – Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero)
mendapat penghormatan dari panitia PON XX
Papua untuk menyerahkan langsung medali kepada
para atlit venue dayung di Teluk Youtefa, Jayapura
(30/9).
Saat tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIT, Direktur
Utama Nindya Haedar A. Karim didampingi Direktur
Produksi & HSE Firmansyah, Sekretaris Perusahaan

Direktur Utama Nindya Haedar A. Karim juga turut
mengikuti Upacara Penghormatan Pemenang (UPP)
dengan memberikan medali kepada para pemenang.
Selanjutnya Haedar A. Karim menyempatkan
berkeliling venue dayung salah satunya melihat
tempat penyimpanan perahu.
“Nindya Karya sebagai pelaksana pembangunan
sangat bangga karena dipercaya membangun
Venue Dayung berstandar Internasional untuk
mensukseskan PON XX Papua. Harapan saya venue –
venue yang sudah dibangun dengan bagus ini dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemkot ataupun
masyarakat Papua” ucap Haedar A. Karim.

NINDYA Tandatangani MoU Rencana Kerjasama Investasi Pengembangan Kawasan
Industri Makassar

M

akassar – PT Nindya Karya (Persero) bersama
dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
anggota klaster Danareksa – PPA lainnya
yaitu PT Kawasan Industri Makassar (Persero) atau
KIMA dan PT Indah Karya (Persero) Memorandum
of Understanding (MoU) terkait dengan rencana
kerja sama investasi dan layanan konsultasi teknik di
Kawasan Industri Makassar pada jumat (1/10/2021).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur
Pemasaran & Pengembangan NINDYA Moeharmein
Zein Chaniago bersama Direktur Utama PT KIMA
Zainuddin Mappa dan Direktur Utama PT Indah Karya
(Persero) Muhammad Sapri Pamulu yang disaksikan
langsung oleh Sekretaris Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Susyanto.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian BUMN
Susyanto menyebutkan, sebagai induk Kementerian
BUMN sangat mendukung Kerjasama yang
berlangsung antara ketiga BUMN tersebut. Karena
kolaborasi tersebut sejalan dengan Budaya AKHLAK
yang diusung Kementerian BUMN.
“Kementerian BUMN sangat mendukung Kerjasama
seperti ini, karena hal ini inline dengan apa yang
diterapkan budaya BUMN” ucapnya.
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Bertempat di Ruang Rapat Proyek Rumah sakit
Khusus Otak & Jantung Biringkanaya Makassar, hadir
juga dalam acara tersebut Kepala Biro Hubungan
Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
Kementerian BUMN Rainoc, Direktur Keuangan &
SDM NINDYA Sri Haryanto serta Direktur PT KIMA
Muhammad Mahmud.
www.nindyakarya.co.id
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Nindya Laksanakan Topping Off Proyek Rumah Sakit Khusus Otak
dan Jantung Milik Pertamedika

Scan here

M

akassar - PT Nindya Karya (Persero) Divisi
Gedung laksanakan kegiatan topping off
proyek Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung
(RSKOJ) Royal Biringkanaya milik PT Pertamina Bina
Medika IHC salah satu anak perusahaan PT Pertamina
(Persero) yang bergerak di bidang kesehatan pada
jumat (1/10/2021).
Proyek RSKOJ yang terletak di Biringkanaya, Makassar
ini berdiri di area seluas 5.705 meter persegi dengan
luas bangunan 11.389 meter persegi dimana bangunan
utama terdiri dari lima lantai dan satu bangunan
pendukung. Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung

Royal Biringkanaya nantinya akan menjadi Rumah
Sakit Otak di Indonesia yang dapat dimanfaatkan tidak
hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan namun juga
masyarakat di Indonesia Timur.
Rumah sakit ini memiliki beragam fasilitas terpadu
dengan kapasitas yang memadai diantaranya fasilitas
Instalasi Gawat Darurat, Fasilitas Isolasi, Cathlab
Neuro, Jantung dan Hemodialisa, fasilitas rawat inap,
ICU, NICU dan Kamar Operasi dengan kapasitas
keseluruhan fasilitas sebanyak 107 bed serta fasilitas
lainnya.
Adapun kegiatan topping off ini dihadiri oleh
manajemen dari PT Nindya Karya (Persero), Direktur
Pemasaran dan Pengembangan Moeharmein Zein
Chaniago dan Direktur Keuangan dan SDM Sri
Haryanto. Mewakili PT Pertamina Bina Medika IHC
pada kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama
Fathema Djan Rachmat, Direktur Operasional Mira
Dyah Wahyuni serta turut hadir Sekretaris Kementerian
Badan Usaha Milik Negara Susyanto dan perwakilan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota
Makassar berikut jajaran forum komunikasi pimpinan
daerah lainnya.
Prosesi topping off ini menunjukan komitmen Nindya
dalam memberikan kinerja ekselen dimana Nindya
berhasil melaksanakan topping off di minggu ketiga
september lebih cepat dari rencana di minggu ke dua
oktober.

www.nindyakarya.co.id
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Tingkatkan Pengendalian Manajemen
Risiko; Nindya Lakukan audit ISO
31000:2018

J

akarta – Sebagai bentuk komitmen Perusahaan
dalam meningkatkan pengendalian manajemen
risiko, PT Nindya Karya (Persero) melakukan proses
audit ISO 31000:2018 manajemen resiko secara virtual
selama 2 hari yaitu hari Sabtu dan Minggu tanggal 2
dan 3 Oktober 2021.
Proses Audit ini dihadiri oleh dua BOD PT Nindya Karya
(Persero) yakni Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Bapak Moeharmein Zein Chaniago, Direktur Keuangan,
SDM dan Manajemen Risiko Bapak Sri Haryanto, Tim
Auditor PT TUV Nord Indonesia, Tim sertifikasi ISO
31000:2018 dan beberapa Senior Vice President PT
Nindya Karya (Persero).
Tujuan proses audit ini adalah untuk meninjau
kemampuan dan keefektifan sistem manajemen dalam
memastikan kepatuhan yang berkesinambungan
dengan persyaratan pelanggan, hukum dan peraturan
dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan, serta
untuk meninjau pencapaian hasil yang diinginkan
dari Sistem Manajemen Risiko dan untuk meninjau
kesesuaian sistem manajemen dengan kriteria yang
dinyatakan.

Nindya Karya Sinergi Dengan Bank
Syariah Indonesia Dalam Rangka
Kerjasama Penjualan Unit The
Purinatha Cluster

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Sri Haryanto berharap dengan adanya audit ISO
31000:2018 ini dapat menjadi tantangan sekaligus
pemicu bagi NINDYA untuk selalu melaksanakan
proses manajemen resiko dengan baik dalam setiap
keputusan perusahaan.
Melalui audit ISO 31000:2018 ini Nindya
berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja
perusahaan dan mempertimbangkan proses
manajemen risikonya sehingga dapat memberi
nilai tambah bagi stakeholder dan investor, serta
meningkatkan kompetensi perusahaan dalam
menghadapi persaingan jasa konstruksi kedepan.

J

akarta - PT Nindya Karya (Persero) Divisi Properti
dengan Bank Syariah Indonesia melakukan
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam
rangka kerjasama penjualan unit The Purinatha Cluster
pada hari Kamis di Gedung Nindya, Cawang Jakarta
Timur (16/9).
Penandatanganan diwakilkan oleh General Manager PT
Nindya Karya (Persero) Divisi Properti Andri Suhendar
dan Regional Chief Executive Office Bank PT Bank
Syariah Indonesia Deden Durachman dan disaksikan
langsung oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan
PT Nindya Karya (Persero) Moeharmein Zein Chaniago.
Dalam sambutannya Moeharmein Zein Chaniago
menyampaikan, kerjasama ini sangat penting dalam
penyediaan pembiayaan berbasiskan syariah bagi
calon konsumen perumahan The Purinatha Cluster
terutama bagi karyawan Nindya yang ingin memiliki
unit tersebut.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini menandai
dimulainya kerjasama antara seluruh pihak sebagai
kesepakatan dan kesepahaman dalam kerja sama
fasilitas pembiayaan konsumen The Purinatha Cluster.
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“Dalam kerjasama investasi ini, kita akan menyiapkan
air sebesar 110 liter per detik. Mudah-mudahan
setelah peletakan batu pertama ini, 6 bulan kedepan
airnya sudah bisa tersalurkan ke masyarakat untuk
peningkatan produksi Perumdam Tirta Wijaya”, kata
Surachman.

C

ilacap - Anak perusahaan PT Nindya Karya
(Persero) yang bergerak di sektor Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) PT Nindya Tirta
Unggul bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap dan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam)
Tirta Wijaya melaksanakan groundbreaking
pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kerjasama
investasi dan pengelolaan unit produksi di Kecamatan
Kesugihan pada Sabtu (2/10).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Cilacap Tatto
Suwarto Pamuji, Sekretaris Daerah Kabupaten
Cilacap Farid Ma’ruf, Direktur PT Nindya Tirta Unggul
Surachman, Direktur Perumdam Tirta Wijaya Bambang
Yulianto, serta sejumlah undangan.
Direktur PT Nindya Tirta Unggul, Surachman
mengatakan, acara ini merupakan tindak lanjut atas
kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
sebelumnya. Dimana pada 18 Mei 2021, pihaknya
bersama Pemkab Cilacap telah menandatangani PKS
pembangunan IPA Kesugihan dalam bentuk buildoperate-transfer (BOT). PT Nindya Tirta Unggul selaku
konsorsium mendanai pembangunan peningkatan
infrastruktur IPA Kesugihan berikut kelengkapannya.

www.nindyakarya.co.id

Direktur Perumdam Tirta Wijaya, Bambang Yulianto
menjelaskan, kerjasama ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan layanan Perumdam Tirta Wijaya seiring
permintaan pelanggan yang semakin banyak. “Kami
ucapkan terimakasih kepada Bupati yang telah
mendukung kami dalam rangka kerjasama dengan
PT Nindya Tirta Unggul, sehingga pekerjaan ini dapat
berjalan”, kata Bambang.
PT Nindya Tirta Unggul merupakan konsorsium
antara PT Nindya Karya (Persero) dan PT Alam
Wiratama Kencana. Selain didasarkan pada visi
bisnis, pilihan investasi yang Nindya lakukan pada
sektor Sistem Penyediaan Air Minum sejalan dengan
arah pembangunan infrastruktur pemerintah
yang menitikberatkan pada bidang-bidang yang
menyangkut pada hajat hidup orang banyak, salah
satunya adalah sektor air dan sanitasi. Investasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis Nindya
dari recurring income anak usaha sehubungan dengan
potensi bisnis air minum dan sanitasi yang tinggi
untuk kebutuhan kawasan industri di Cilacap dimana
investasinya baru-baru ini mencapai Rp 57,8 triliun.
PT Nindya Tirta Unggul sebagai anak usaha PT Nindya
Karya (Persero) berkomitmen menjadi perusahaan yang
mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, salah
satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air
demi pemenuhan kebutuhan air masyarakat Indonesia,
khususnya Cilacap.
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PT Nindya Tirta Unggul Gelar
Groundbreaking Pembangunan
Instalasi Pengolahan Air (IPA) di
Kecamatan Kesugihan

BERITA Nindya
Scan here

Presiden Joko Widodo Resmikan 5 Venue PON Papua yang Dikerjakan NINDYA

J

ayapura – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko
Widodo meresmikan seluruh venue Pekan Olah
Raga Nasional ke-20 yang diselenggarakan di Bumi
Cendrawasih Papua. Pada peresmian venue tersebut,
5 (lima) venue diantaranya dikerjakan NINDYA sebagai
pelaksana pembangunan (2/10).
Adapun kelima venue PON yang diresmikan presiden
diantaranya Venue Dayung, Venue Cricket, Venue
Hockey Indoor dan Outdoor, Venue Panahan dan
Venue Sepatu Roda yang tersebar di beberapa lokasi
seperti, Desa Bukit Harapan, Desa Doyo Baru dan Teluk
Youtefa.
Bertempat di Istora Papua Bangkit, peresmian tersebut
ditandai dengan ditandatanganinya prasasti oleh
presiden sebagai awal dipergunakannya venue tersebut
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PON Papua

Venue Hockey

Venue Dayung

Venue Panahan

Venue Cricket

ke-20 serta pengembangan olahraga di Provinsi Papua.
Turut Hadir dalam prosesi peresmian tersebut Direktur
Utama NINDYA, Haedar A. Karim.

Venue Sepatu Roda
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“Kepercayaan yang diberikan kepada NINDYA selaku
pelaksana pembangunan lima venue PON Papua turut
memberikan rasa bangga bagi Perusahaan dalam
menyukseskan agenda lima tahunan tersebut dari
segi kualitas produk infrastruktur yang berkualitas dan
bermutu.” Ungkap Haedar.
www.nindyakarya.co.id

J

ayapura – Guna mendukung pembangunan pusat
pengembangan kreativitas pemuda/pemudi Papua,
Nindya Karya bersama Kementerian PUPR melalui
@pupr_ciptakarya memulai pembangunan Papua
Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, pembangunan
tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama
(groundbreaking) oleh Presiden @jokowi pada sabtu
(2/10).
Presiden berharap Papua Youth Creative Hub bisa
rampung pada akhir 2022 dan menjadi motor
penggerak serta pusat pengembangan talentatalenta muda di Tanah Papua. Pembangunan ini
merupakan tindaklanjut pertemuan Presiden Jokowi
dengan pemuda-pemudi Papua di Istana Negara pada
September 2019 lalu. “Banyak bibit unggul dengan
talenta yang sangat baik di Papua dan Papua Barat
baik di bidang sains, seni budaya, maupun bidang

olahraga, dan ini menjadi tugas besar kita semua
untuk menyiapkan manajemen talenta yang baik untuk
menata. Di sinilah nanti peran Papua Youth Creative
Hub,” kata Presiden Jokowi.
Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar
A. Karim menjelaskan, Papua Youth Creative Hub
dibangun atas kerjasama antara Kementerian PUPR
dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan kontraktor
pelaksana pembangunan oleh PT Nindya Karya (Persero)
diatas lahan seluas 15.000 m², luas bangunan utama
3.520 m² (2 lantai) serta luas bangunan penunjang
1.812 m² (2 lantai). Nantinya bangunan akan dilengkapi
ruang co-working space, ruang pameran, ruang teater
untuk pengembangan seni dan budaya, ruang riset,
ruang kuliner, dan kesehatan.

Scan here

www.nindyakarya.co.id
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Nindya Mulai Pembangunan Papua Youth Creative Hub Sebagai Pusat
Pengembangan Kreatifitas Papua

bERITA Nindya

Scan here

Proyek Yang Dikerjakan Nindya
Kembali Diresmikan Presiden
Jokowi, Kali Ini Proyek PLBN
Terpadu Sota di Merauke

M

erauke – Presiden Republik Indonesia Ir.
Joko Widodo kembali meresmikan proyek
yang dikerjakan Nindya. Kali ini, Proyek
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota yang
terletak di perbatasan Kabupaten Merauke dengan
Papua Nugini (3/10). Proyek milik Dirjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
(PUPR) tersebut, dikerjakan Nindya sebagai pelaksana
pembangunan sejak tahun 2019 silam.
Presiden Jokowi menyampaikan kawasan perbatasan
merupakan beranda terdepan Indonesia yang
mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun
agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia
yang membanggakan seluruh masyarakat Indonesia.
PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang
dibangun Kementerian PUPR di perbatasan Indonesia
dan PLBN kedua yang dikerjakan Nindya di Papua
setelah Skouw. Selanjutnya, menyusul PLBN Yetetkun
di Kabupaten Boven Digoel yang juga dikerjakan
Nindya sebagai pelaksana pembangunan.

dengan beberapa fasilitas yakni, bangunan gedung
utama untuk pelayanan terpadu, bangunan pasar,
rumah dinas pegawai, sarana tempat ibadah serta pos
penjagaan. Disamping itu terdapat taman pada area
masuk PLBN Sota dan juga Tugu Titik Nol, kemudian di
bagian belakangnya terdapat Taman Patung Garuda.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Nindya Karya
(Persero) berkomitmen mendukung program pemerintah,
meningkatkan pertahanan dan keamanan bangsa dan
negara, membangun citra bangsa dengan berbagai
karya-karya monumental.

Direktur Produksi & HSE, PT Nindya Karya (Persero),
Firmansyah menjelaskan PLBN Terpadu Sota dibangun
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Scan here

M

erauke – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko
Widodo kunjungi serta resmikan Proyek
Nindya Karya Gedung Terminal Bandar Udara
Mopah pada Minggu (3/10). Bandar Udara Mopah
merupakan Bandara kelas I dengan luas gedung
terminal sekitar 3624 m2, yang berlokasi di Rimba Jaya,
Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua.

semoga dengan adanya sarana dan prasarana
tranportasi tersebut diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mobilitas
kunjungan di Merauke sehingga berdampak pada
peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.”
Ungkap Sri Haryanto.

Dalam peresmian tersebut, turut hadir Direktur
Keuangan dan SDM PT Nindya Karya (Persero), Sri
Haryanto beserta jajaran. Pembangunan Bandara
Mopah sendiri dimaksudkan untuk mengoptimalkan
pelayanan penumpang udara di Merauke yang terus
meningkat jumlahnya, serta menyiapkan sarana dan
prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan
daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut.
Sri Haryanto menyebutkan, kepercayaan yang diberikan
kepada PT Nindya Karya (Persero) selaku kontraktor
pelaksana pembangunan Gedung Terminal Bandar
Udara Mopah turut memberikan rasa bangga bagi
Perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat di bidang tranportasi. “ini merupakan
kebanggan bagi kami selaku pelaksana pembangunan,

www.nindyakarya.co.id
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Presiden Joko Widodo Resmikan Proyek Nindya Karya Gedung Terminal Bandar Udara
Mopah di Merauke

bERITA Nindya

Nindya Beton dipimpin Nahkoda Baru
Arista Febri Eriyawan sebagai Komisaris Utama, Fajar
Rahwinto Soeharto sebagai Komisaris, dan dua orang
Direksi, yaitu Okven Ronaldo sebagai Direktur Utama
merangkap Direktur Operasi dan Budi Harto sebagai
Direktur Keuangan. Pengangkatan ini merupakan
tindak lanjut atas hasil dari Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang diselenggarakan sebelumnya.
Diselenggarakan secara hybrid, acara dihadiri oleh
para pemegang saham diantaranya NINDYA dan PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang hadir secara
online. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Nindya Beton dilakukan guna pengembangan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan inovasi
dan produktifitas di anak perusahaan.

A

nak Perusahaan PT Nindya Karya (Persero)
yang bergerak di bidang bisnis Beton Pracetak,
Readymix dan Konstruksi, PT Nindya Beton
kini dinahkodai Dewan Komisaris dan Direksi Baru.
Pemegang Saham PT Nindya Beton resmi mengangkat
Dewan Komisaris dan Direksi baru pada Senin(11/10).
Acara yang diselenggarakan di Ruang Garuda lantai 8,
Gedung Nindya tersebut mengangkat empat pejabat
yang terdiri dari dua orang Dewan Komisaris, yaitu

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Nindya
Karya Haedar A. Karim mewakili para pemegang
saham, menyebutkan dengan adanya pergantian
kepengurusan maupun bidang pekerjaan ini, menjadi
salah satu keberhasilan perusahaan yang terus
bergerak. “Semoga pejabat yang dilantik pada hari
ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
dengan amanah dan bisa meningkatkan kinerja untuk
perusahaan yang lebih baik kedepannya,” harapnya.

Nindya Lantik Pejabat Perusahaan dari Kalangan Milenial

J

akarta (11/10) – PT Nindya Karya (Persero) lantik
empat pejabat yang berasal dari kalangan milenial
dan kaum perempuan. Adapun pejabat yang
dilantik terdiri dari satu orang pejabat level Senior
Vice President (SVP/ Kepala Departemen) dan tiga
orang menduduki jabatan Vice President Unit Kerja
serta Manager Unit Bisnis. Pelantikan pejabat NINDYA
tersebut didasarkan oleh kebutuhan regenarasi dalam
struktur organisasi mengingat adanya pejabat yang
telah memasuki usia pensiun maupun kebutuhan
strategis dari segi komoposisi Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.
Acara yang diselenggarakan secara hybrid (online dan
offline) dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut
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dihadiri oleh Direksi NINDYA serta seluruh pejabat satu
tingkat di bawah Direksi. “Pergantian ini merupakan
suatu yang biasa terjadi dalam dinamika bisnis.
Selain itu bagi Perusahaan yang stabil dengan sistem
yang baik pergantian ini tidak akan memengaruhi
operasional yang sedang berjalan” terang Haedar A.
Karim dalam arahan yang diberikan di depan seluruh
peserta kegiatan.
Selanjutnya Direktur Utama NINDYA, Haedar A. Karim
memberikan selamat dalam mengemban Amanah yang
diberika kepada pejabat yang dilantik serta berpesan
untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan
Perusahaan di masa depan.

www.nindyakarya.co.id
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Nindya Tandatangani Kontrak Proyek
Bandara Mentawai

J

akarta - PT Nindya Karya (Persero) Divisi Gedung
laksanakan penandatanganan kontrak Proyek
Bandara Mentawai Baru pada selasa (12/10/2021).
Proyek milik Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)
Rokot, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
Kementerian Perhubungan ini menunjuk NINDYA
sebagai pemenang tender untuk mengerjakan fasilitas
sisi darat serta Fasilitas mekanikal - elektrikal.
Diselenggarakan di Gedung NINDYA, acara
penandatanganan kontrak tersebut dihadiri langsung
oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan
NINDYA, Moeharmein Zein Chaniago beserta jajaran
manajemen Divisi Gedung NINDYA. Sedangkan
dari Pihak Kementerian Perhubungan hadir Kepala
Kantor UPBU Rokot, Rudi Pitoyo beserta jajaran.
Dalam penandatanganan kontrak NINDYA diwakili
oleh General Manager Divisi Gedung, Arif Putranto
sedangkan dari Kementerian Perhubungan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Belanja Modal Kantor UPBU Rokot,
Bambang Rudi Sulaksono.
Ruang lingkup pekerjaan NINDYA pada proyek ini
meliputi pekerjaan infrastruktur, pekerjaan konstruksi
bangunan gedung terminal, gedung operasional dan

rumah dinas, pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pekerjaan
lanskap. “Penandatanganan kontrak ini menadai
komitmen NINDYA dalam memberikan hasil pekerjaan
yang berkualitas. Dan kita berharap koordinasi yang baik
antara NINDYA selaku pelaksana proyek dan Kementerian
Perhubungan dapat terjalin dalam rangka menyukseskan
pembangunan (fasilitas sisi darat) Bandara Mentawai
Baru ini”. Ujar Moeharmein Zein Chaniago dalam
sambutannya.

NINDYA Tandatangani MoU Kerjasama
Investasi Infrastruktur Energi di
Sulawesi Selatan

akassar – PT Nindya Karya (Persero) beserta
PT Indah Karya (Persero) dan PT Sulsel
Citra Indonesia (Perseroda) tandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama
investasi di bidang energi dan infrastruktur di provinsi
Sulawesi Selatan pada selasa (19/10).

Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam
MoU tersebut NINDYA beserta pihak – pihak yang
terlibat menyepakati penjajakan kerjasama investasi
melalui optimalisasi pemanfaatan energi alternatif/
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan
seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB),
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga
Solar (PLTS) maupun Pembangkit Listrik Tenaga
Hybrid dan renewable energy lainnya. Adapun
peran NINDYA dalam MoU ke depannya meliputi
lingkup pengembangan, perencanaan, perancangan,
pendanaan/investasi, pengadaan dan konstruksi
proyek.

Bertempat di Rumah Jabatan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan, dalam penandatanganan MoU
tersebut hadir mewakili NINDYA Direktur Pemasaran
dan Pengembangan, Moeharmein Zein Chaniago,
Direktur Utama Indah Karya, Muhammad Sapri
Pamulu dan Direktur Utama Sulsel Citra Indonesia,
Yasir Susanto Machmud disaksikan Plt. Gubernur

Dengan ditandatanganinya MoU ini NINDYA berupaya
memperkuat kegiatan bisnisnya ke depan dengan
menciptakan potensi – potensi bisnis baru yang
mampu menggerakan seluruh pilar bisnis yang
dimiliki melalui kegiatan investasi potensial dan
menguntungkan di luar pangsa pasar eksisting pada
sektor proyek infrastruktur pemerintahan.

M
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Komite Audit dan Satuan Pengawas
Intern Nindya Karya Lakukan
Tinjauan Proyek

K

omite Audit didampingi Unit Kerja Stauan
Pengawas Intern (SPI) melakukan tinjauan ke
beberapa proyek Nindya Karya yang sedang
dibangun.
Komite Audit Mamad Supangkat didampingi Kepala
Satuan Pengawas Intern (SPI) Broto Hariadi dan tim,
berkeliling ke kota Cilacap, Makassar dan Baubau

pada tanggal 6 sampai 16 Oktober 2021 untuk
meninjau progress pekerjaan proyek Nindya Karya.
Kunjungan dimulai pada tanggal 6 dan 7 ke proyek
Pembangunan 2 Unit Tangki Black Product Pertamina
(Persero) RU IV Cilacap, tanggal 8 dan 9 Kunjungan
ke Anak Perusahaan Nindya Tirta Unggul, berlanjut
tanggal 12 dan 13 ke Proyek Rumah Sakit Khusus Otak
& Jantung Royal Biringkanaya Makassar, tanggal 14 dan
15 ke Proyek Pengembangan Terminal BBM di Baubau
Sulawesi Tenggara.
Baik Komite Audit dan SPI NINDYA melakukan
kunjungan untuk memastikan kinerja Perusahaan secara
menyeluruh berjalan dengan baik dan sesuai dengan
standar maupun pedoman yang berlaku khususnya
pada proyek - proyek yang dikerjakan NINDYA sehingga
ke depan seluruh pemangku kepentingan merasakan
manfaatnya dengan baik.

Kunjungi Proyek RSKOJ Royal Biringkanaya Yang Dibangun NINDYA, ASDEP
Kementerian BUMN: “Excellent!”
Nindya beserta BUMN lain pada pembangunan proyek
tersebut. “Ikut bangga, percepatan yang dilakukan
serta teknologi yang digunakan sangat baik” ungkap
Arisudono.

M

akassar (19/10) – Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) melakukan kunjungan
ke Proyek Rumah Sakit Khusus Otak & Jantung
Royal Biringkanaya yang dibangun Nindya Karya.
Kunjungan tersebut dilakukan Oleh Asisten Deputi
Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media YB. Priyatmo
Hadi didampingi Direktur Utama Danareksa Arisudono
Soerono, Direktur Utama Nindya Haedar A. Karim
serta Direktur Pemasaran dan Pengembangan Nindya
Moeharmein Zein Chaniago. Pada kunjungan tersebut,
YB Priyatmo Hadi menyampaikan kebanggaannya
kepada sinergi yang terlibat dalam pembangunan
proyek tersebut.
“Excellent! Kolaborasi antara Nindya Karya, IHC,
Indah Karya dan Virama Karya dalam pembangunan
RSKOJ Biringkanaya yang berada di Indonesia Timur
ini sangat bagus sekali.” Ungkap Priyatmo dalam
testimoninya. Selaras dengan Priyatmo, Direktur Utama
Danareksa Arisudono Soerono juga menyampaikan
kebanggaannya terhadap kinerja yang diberikan
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Proyek RSKOJ yang terletak di Biringkanaya, Makassar
ini berdiri di area seluas 5.705 meter persegi dengan
luas bangunan 11.389 meter persegi dimana bangunan
utama terdiri dari lima lantai dan satu bangunan
pendukung. Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung
Royal Biringkanaya nantinya akan menjadi Rumah
Sakit Otak di Indonesia yang dapat dimanfaatkan tidak
hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan namun juga
masyarakat di Indonesia Timur.
Rumah sakit ini memiliki beragam fasilitas terpadu
dengan kapasitas yang memadai diantaranya fasilitas
Instalasi Gawat Darurat, Fasilitas Isolasi, Cathlab Neuro,
Jantung dan Hemodialisa, fasilitas rawat inap, ICU,
NICU dan Kamar Operasi dengan kapasitas keseluruhan
fasilitas sebanyak 107 bed serta fasilitas lainnya.
Sementara itu, Direktur Utama Nindya Haedar A. Karim
menyampaikan, pembangunan proyek RSKOJ Royal
Biringkanaya menjadi salah satu prioritas Nindya dalam
melakukan percepatan. Hal tersebut dikarenakan,
belum terdapatnya fasilitas Kesehatan Khusus Otak dan
Jantung untuk masyarakat di Wilayah Timur Indonesia.
www.nindyakarya.co.id

N

indya, BUMN Jasa Konstruksi pertama lakukan
Assessment Indi 4.0 oleh Surveyor Indonesia,
dalam rangka memaksimalkan teknologi
mendukung operasional perusahaan memasuki
industri 4.0.(21/10). Asesmen yang dilaksanakan
secara virtual ini dihadiri oleh Direktur Keuangan,
SDM dan Manajemen Risiko Sri Haryanto, Senior Vice
President Departemen Sistem dan Teknologi Informasi
Andri Rohim, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri Badan
Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI),
Kementerian Perindustrian Heru Kustanto, General
Manager Divisi Infrastruktur PT Surveyor Indonesia
Baron Agung Wicaksono, dan General Manager Divisi
Teknologi Informasi PT Surveyor Indonesia Muhammad
Chairudin. Asesmen Indi 4.0 ini mengacu pada
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun

2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri
dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Hal ini
juga merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU
antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian
BUMN, bahwa setiap BUMN wajib melakukan asesmen
indi 4.0 untuk mengukur kesiapan industri dalam
bertransformasi menuju industri 4.0. Atas landasan
tersebut dan sebagai perwujudan amanah yang
disampaikan oleh pemegang saham, perusahaan harus
bersiap dalam menghadapi industri 4.0.
Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Badan
Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI),
Kementerian Perindustrian Heru Kustanto, menyatakan
apresiasinya kepada PT Nindya Karya yang sudah
bergerak cepat dan menjadi kloter pertama dalam
melaksanakan asesmen ini. “Kami berharap ini menjadi
sarana bagi PT Nindya Karya untuk mempersiapkan
pelaksanaan transformasi digital dalam mendukung
making Indonesia 4.0,” harapnya.
Dalam sambutannya, Direktur Keuangan, SDM
dan Manajemen Risiko Sri Haryanto mengatakan
“akselerasi terhadap digitalisasi telah ada di Nindya
Karya, kurang lebih ada 20 aplikasi yang kita
kembangkan dalam 2 tahun belakangan ini.”

Nindya Sepakati Kerjasama dengan
Perusahaan Konstruksi Besar di
Turki

A

nkara - PT Nindya Karya (Persero) kembali
melakukan penandatanganan kerjasama, kali
ini dengan salah satu perusahaan konstruksi
terbesar di Turki yaitu Ucgen Proje pada Jumat
(5/11). Penandatanganan letter of intent (LOI) ini
terkait dengan rencana kerjasama pembangunan
Proyek Rumah Sakit di Negara Ukraina yang meliputi
penyediaan manajemen proyek dan expertise sinergoi
antar dua perusahaan dan dua negara.
Penandatanganan naskah kerjasama dilaksanakan oleh
Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya
Karya (Persero), Moeharmein Zein Chaniago dan
Tolga Goksu mewakili UCGEN PROJE, serta disaksikan
langsung oleh Menteri PUPR Republik Indonesia,
Basuki Hadimuljono, Duta Besar Republik Indonesia
untuk Turki, dan pejabat pemerintahan Turki. Turut
hadir dalam acara tersebut, Direktur Utama PT Nindya
Karya (Persero), Haedar A. Karim, Direktorat Jenderal
Pembiayaan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal

www.nindyakarya.co.id

Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan beberapa
pejabat dari kedua negara. Direktur Utama Nindya
Haedar A. Karim menyatakan bahwa dengan adanya
peluang kerjasama dengan pihak asing ini akan
semakin memperkuat portofolio bisnis Nindya baik
dibidang konstruksi maupun investasi di level global
Kerjasama ini merupakan salah satu wujud
pengembangan bisnis perusahaan sesuai visi bisnis
PT Nindya Karya (Persero) untuk menjadi perusahaan
global di bidang konstruksi dan investasi berbasis
engineering yang terpercaya, terkemuka dan
berkelanjutan. Kerjasama ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Nindya, yang pada akhirnya
dapat menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan.
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Menghadapi Industri 4.0, Nindya
BUMN Jasa Konstruksi pertama
Lakukan Assessment Indi 4.0

BERITA Nindya

Adu Program 5 Besar Calon Kapten Milenial Dalam Collaboration Nindya
Millennials to Action (CONNECT)

J

AKARTA (10/11). – Nindya menggelar suksesi
pemilihan Kapten Milenial untuk masa jabat di
periode Tahun 2022-2024, dalam acara bertajuk
Collaboration Nindya Millennials to Action (CONNECT).
Dalam acara tersebut, lima besar calon kapten terpilih
turut memaparkan visi dan misi serta program kerjanya
masing-masing.
Kelima besar calon kapten milenial tersebut, telah
tersaring dari total 16 kontestan yang berasal dari unit
bisnis dan unit kerja melalu sistem votting oleh seluruh
karyawan Nindya. Selain itu, peserta juga sebelumnya
telah melewati tahap seleksi berkas. Adapun kelima
besar calon kapten milenial tersebut ialah, Imam Yahya
Pramono perwakilan dari Departemen Estimating,
Astria Septiarini perwakilan dari Departemen Human
Capital, Hairul Anam perwakilan dari Divisi Infrastruktur
II, Rizki Aidzin Fitri Perwakilan dari Departemen Supply
Chain Management dan Imam Rulyadi perwakilan
dari Departemen Akuntasi dan Perpajakan. Sementara
itu, bertindak sebagai dewan juri ialah, Senior Vice

President Human Capital Nindya Alif Usman Amin, Vice
President Departemen Akuntansi dan Perpajakan Imut
Malati, Vice President Departement Keuangan Arista
Febri Eriyawan, Vice President Departemen Supply
Chain Management Septian Fakhruddin serta Sekretaris
Perusahaan Taufik Hidayat.
Senior Vice President Human Capital Nindya Alif
Usman Amin dalam sambutannya menyampaikan,
acara tersebut merupakan satu ajang yang bukan
hanya mencari sosok kapten milenial. Namun juga
sebagai pemimpin muda yang dapat berkolaborasi
dengan segala lini yang ada dinindya baik manajemen,
karyawan senior maupun sesama milenial.
Alif juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut
merupakan momentum untuk para milenial Nindya
untuk menunjukan kehadiran Milenial didalam
meningkatkan performa perusahaan. “kegiatan ini
juga menjadi momentum para milenial Nindya untuk
menunjukan eksistensinya serta dapat berkontribusi
lebih kepada organisasi ini” ungkap Alif.
Nantinya 5 calon Kapten Milenial akan terseleksi
Kembali menjadi 3 besar dimana dari 3 kontestan
tersebut akan kembali melakukan paparan kepada
Direksi Nindya.
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Kementerian PUPR Bersama Walikota
Manado Tinjau Pekerjaan NINDYA di
Proyek Penataan Pantai Malalayang
dan Ecotourism Village Bunaken

M

ANADO (10/11) – Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui
Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan
kunjungan kerja ke Proyek yang dikerjakan NINDYA di
Penataan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village
Bunaken. Pada peninjauan tersebut, Direktur Jenderal
Cipta Karya Diana Kusumastuti didampingi Walikota
Manado Andre Angouw serta General Manager Divisi
Infrastruktur 2 NINDYA Budi Purnomo Setiawan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam
testimoninya memberikan semangat dan apresiasinya
kepada seluruh tim yang bertugas pada pelaksanaan
proyek tersebut. “tetap semangat kepada seluruh tim,
kita pasti bisa!” ungkap Diana.
Sementara itu, Walikota Manado menyampaikan
bahwa lokasi proyek tersebut dapat menjadi daya
tarik bagi warga kota Manado maupun turis lokal/

mancanegara sebagai lokasi strategis pariwisata dengan
keindahan Pantai Malalayang yang terkenal akan spot
Sunset dan Taman Nasional Bunaken.
Sejalan dengan harapan Walikota Manado, General
Manager Divisi Infrastruktur 2 NINDYA Budi Purnomo
Setiawan menyebutkan, NINDYA akan berkomitmen
untuk terus mendukung upaya pemerintah terutama
disektor pariwisata dengan melakukan pekerjaan
dengan baik, tepat waktu dan tepat mutu demi
meningkatkan ekonomi daerah.

Peringati Hari Pahlawan Tahun 2021, Nindya Karya Ikuti Upacara Secara Daring (Online)

J

akarta – Nindya ikuti upacara Peringatan Hari
Pahlawan tahun 2021 yang di selenggarakan
Kementerian Sosial Republik Indonesia secara
daring (online) melalui siaran channel youtube
Kemensos RI dengan tema “Pahlawanku Inspirasiku”
(10/11).
Pelaksanaan upacara secara fisik pada tingkat pusat
juga dilaksanakan secara terbatas dan daring (online),
Presiden RepubIik Indonesia Joko Widodo dan Wakil
Presiden Ma’ruf Amin hadir secara langsung di tempat

www.nindyakarya.co.id

upacara, yaitu di Taman Makam Pahlawan (TMP)
Kalibata, Jakarta Selatan.
Dalam pidatonya Jokowi mengatakan bahwa ujian
jaman tak berkurang, namun Bangsa ini akan selalu
semakin kokoh. “Krisis, resesi, pandemi akan dapat kita
lalui berkat para pejuang yang selalu hadir di semua
palagan pengabdian saat dibutuhkan”.
Usai upacara berakhir, Presiden Jokowi bersama Wakil
Presiden Ma’ruf Amin melaksanakan tabur bunga dan
berdoa di pusara para pahlawan.
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Menteri PUPR Tandatangani Prasasti
Beberapa Proyek Nindya di Lombok

L

ombok - Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
menandatangani prasasti beberapa proyek di
Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (11/11). Tiga
proyek diantaranya Bendungan Tanju, Bendungan Mila,
dan Jalan Bypass BIL Mandalika pembangunannya
dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero).
Acara yang dilaksanakan di Gedung baru Balai Wilayah
Sungai Nusa Tenggara I ini, dihadiri oleh Staf Ahli
Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan
Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama PT Nindya
Karya (Persero) Haedar A. Karim beserta Direksi BUMN
terkait, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)
Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan, Kepala BWS
Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, Kepala Balai Prasarana
Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat
Ika Sri Rejeki, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I Rini Dyah Mawarty.

Disela-sela acara, Basuki berpesan kepada
generasi muda pelaksana proyek kontruksi baik di
Pemerintahan, BUMN Konstruksi, maupun konsultan,
agar memanfaatkan pengalaman dilapangan
menjadi kesempatan belajar memperdalam keahlian
pelaksanaan konstruksi secara teknis.

Menteri PUPR, “Finalisasi yang
Baik” Saat Kunjungan ke Jalan
Bypass BIL Mandalika
jalan ini menjadi konektivitas ke destinasi wisata
mandalika.

M

enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta
rombongan mengunjungi Proyek Nindya Jalan
Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika
(11/11). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka
persiapan menjelang peresmian oleh Presiden Republik
Indonesia.
Saat kunjungannya, Basuki Hadimulyono mengapresiasi
pekerjaan pembangunan Jalan Bypass BIL Mandalika.
“Saya lihat finalisasinya sudah bagus, baik kondisi jalan
maupun bahunya sudah rapi walau tanpa perkerasan.”
Ia berharap dengan kondisi yang sudah baik ini,
kualitas yang sudah ada selalu tetap dijaga, terlebih
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Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya
(Persero) Haedar A Karim menjelaskan, bahwa
pekerjaan paket 1 sudah selesai 100 persen dan siap
digunakan untuk mendukung event Superbike pada
pertengahan November 2021 dan MotoGP pada Maret
2022.
Pekerjaan proyek ini terdiri dari 3 paket, yakni, Paket
1 sepanjang 4,30 km yang dikerjakan oleh PT Nindya
Karya- PT. Bumi Agung (KSO). Kemudian Paket 2
sepanjang 9,70 km, yang dikerjakan oleh PT Adhi
Karya - PT Metro Lestari Utama (KSO). Sementara itu
untuk Paket 3 sepanjang 3,36 km, dikerjakan oleh PT
Yasa Patria Perkasa.
Pembangunan jalan bypass ini akan memangkas jarak
tempuh, yang semula 45 menit menjadi 15 menit saja
dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan
pariwisata Mandalika.
www.nindyakarya.co.id

Scan here

P

residen resmikan Jalan Bypass BIL Mandalika dan
Sirkuit Mandalika (12/11). Nindya mendukung
pelaksanaan superbike 2021 dan Moto GP 2022
dengan menyelesaikan pembangunan Jalan Bypass
Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika tepat
waktu.
Nindya mengerjakan Jalan Bypass BIL Mandalika
Paket 1 sepanjang 4,3 kilometer. Secara keseluruhan,
jalan ini dibangun sepanjang 17,3 kilometer yang kini
sudah siap digunakan. Jalan ini juga menjadi ikon baru
Mandalika, sehingga menjadi salah satu tempat favorit
swafoto para wisatawan maupun warga yang melintas.

Hadir mendampingi Presiden didampingi oleh Menteri
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri
Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan
Muhammad Lutfi, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Turut hadir dalam peresmian, Direktur Utama PT. Nindya
Karya (Persero) Haedar A. Karim, Staf Ahli Menteri
PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S.
Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
(BPJN) Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan beserta
jajaran Direksi BUMN terkait.
Rampungnya Proyek Jalan Bypass BIL Mandalika yang
dikerjakan Nindya ini, diharapkan dapat mendukung
penyelenggaraan event Internasional yang dapat
mengangangkat citra Bangsa dimata Dunia. Hal
ini merupakan bentuk komitmen Nindya, menjadi
perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi
berbasis engineering terpercaya, terkemuka dan
berkelanjutan.

“Kita patut bersyukur bahwa pembangunan Jalan
Bypass BIL-Mandalika telah selesai dibangun dan siap
digunakan, sehingga jarak tempuh antara Bandara dan
Mandalika menjadi hanya 15 menit saja,” ujar Presiden
Jokowi.
Pembangunan jalan ini telah mengurangi waktu
tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju
kawasan Mandalika, semula 45 menit menjadi 15
menit dengan jumlah lajur semula 2 lajur menjadi
4 lajur. Guna memperlancar arus lalu lintas dan
memfasilitasi akses warga, Jalan ini terdapat 2
jembatan, 11 overpass dan 3 jembatan penyebrangan
orang (JPO).

www.nindyakarya.co.id
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Presiden Resmikan Proyek Nindya Jalan Bypass BIL Mandalika, untuk
Mendukung Event SuperBike 2021 dan Moto GP 2022
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Proyek Nindya Bendungan Karalloe
siap penuhi kebutuhan irigasi dan
hadapi La Nina

G

owa - Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
beserta rombongan mengunjungi Proyek
Nindya Bendungan Karalloe (22/11). Kunjungan
ini dilakukan dalam rangka persiapan menjelang
peresmian oleh Presiden Republik Indonesia.
Saat kunjungannya, Basuki Hadimulyono
menyampaikan “manfaat bendungan karalloe ini
mengairi daerah irigasi seluas 7000Ha dengan 250%
intensitas tanam, penyediaan air baku ada 420L/detik
untuk Kabupaten Jeneponto dan 20L/detik untuk
Kabupaten Gowa, reduksi banjir 49,12%, serta PLTA
4,5 MV”
Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya
(Persero) Haedar A Karim berharap dengan
dibangunnya Bendungan Karalloe ini dapat lebih
meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten
Jeneponto dan Kabupaten Gowa dan juga agar
masyarakat terhindar dari banjir serta fenomena
La Nina. Dalam kunjungannya, Menteri Basuki

menyempatkan untuk meninjau beberapa area disekitar
bendungan, selain bendungan utama. Diantaranya,
gardu pandang, outlet, spillway dan area penghijauan.
Disela-sela kunjungannya, Menteri PUPR juga
menandatangani 7 prasasti tanda selesainya
pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan,
salah satunya prasasti dari Proyek Nindya Bendungan
Karalloe.
Pembangunan Bendungan Karalloe ini juga diharapkan
dapat meningkatkan kinerja Nindya yang pada akhirnya
dapat menciptakan nilai tambah pada Perusahaan.

NINDYA Raih Penghargaan Utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta
Penanggulangan Covid-19
Abipraya, PT. PP (Persero), PT. Hutama Karya, PT.
Virama Karya, PT. Indah Karya (Persero) dan Direksi
BUMN lainnya.

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) kembali
mendapat apresiasi, kali ini berupa Penghargaan
Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) atas Rehabilitasi dan
Rekonstuksi Pasca Bencana, serta Penanggulangan
Covid-19. Penghargaan ini diberikan langsung oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Gedung Auditorium Kementerian PUPR pada
Rabu (1/12). Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa
perusahaan BUMN, diantaranya Direktur Pemasaran
& Pengembangan PT Nindya Karya (Persero)
Moeharmein Z.C, Direksi PT Wijaya Karya, Direksi
PT Waskita Karya, Direksi PT Adhi Karya, PT Brantas
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Direktur Pemasaran dan Pengembangan Nindya,
Moeharmein Z.C menyampaikan, penghargaan
ini merupakan pencapaian yang membanggakan
bagi Perusahaan, selain Nindya mampu survive
ditengah kondisi bisnis yang tidak pasti akibat
pandemi, Perusahaan juga tetap konsisten berperan
langsung memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam penanggulangan pasca bencana serta
penanggulangan penyebaran Covid-19.
Dengan diperolehnya penghargaan tersebut NINDYA
telah membuktikan bahwa perusahaan mampu
beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan
mampu menjawab tantangan yang ada khususnya
pada saat pandemi Covid-19. Disamping itu Nindya
juga sekaligus dapat berkontribusi langsung kepada
masyarakat yang terdampak bencana, serta turut
membantu Pemerintah menangulangi penyebaran
Covid 19, hal ini sesuai dengan Misi Nindya yaitu
mengembangkan industri konstruksi dan investasi
yang berstandar global dan berdaya saing tinggi
dengan mengutamakan kepuasan pelanggan,
kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian
lingkungan yang berkelanjutan.
www.nindyakarya.co.id

Scan here

G

owa – Presiden Joko Widodo resmikan
Bendungan Karalloe yang dikerjakan Nindya
pada selasa (23/11) yang berlokasi di
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Secara simbolik
peresmian Bendungan Karalloe ditandai dengan
prosesi pemutaran roda pintu air (hollow jet valve)
oleh presiden sebagai tanda dimulainya pengairan
irigasi ke lahan pertanian sekaligus pengurangan
volume bendungan dalam rangka mengantisipasi
dampak La Nina.
Proyek yang digagas oleh Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Dirjen SDA Kementerian
PUPR) tersebut memiliki beragam manfaat besar
bagi masyarakat sekitar bendungan antara lain
sebagai irigasi yang mampu mengairi 7.000 hektare
lahan pertanian di daerah sekitar, suplai air baku
sebesar kurang lebih 440 liter per detik, pembangkit
listrik mikrohidro 4,5 Megawatt, reduksi banjir
549 hekatre menjadi 279 hekatre atau sebesar 49
persen, konservasi sumber daya air hingga potensi
pengembangan pariwisata.
Acara peresmian ini turut dihadiri Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartanto Direktur Utama
PT Nindya Karya (Persero), Haedar A. Karim dan
Direktur Produksi Produksi & HSE, Firmansyah
serta pejabat provinsi dan kabupaten setempat
diantaranya Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi
Sudirman Sulaeman, Bupati Gowa Adnan Purichta
Ichsan, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar serta pihak
– pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, selain meresmikan
Presiden Joko Widodo juga melakukan beberapa
rangkaian kegiatan yaitu penandatanganan prasasti
dilanjutkan dengan meninjau beberapa area
bendungan serta papan informasi bendungan,
melepaskan bibit ikan dan menyempatkan

www.nindyakarya.co.id

berdiskusi dengan beberapa petani. Presiden juga
menyempatkan untuk menyapa warga sekitar yang
antusias dengan kedatangan pemimpin negara.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo
menyampaikan manfaat besar yang akan dirasakan
masyarakat dengan hadirnya bendungan ini. “Tujuh
ribu, sekali lagi tujuh ribu hektar, sebuah keluasan
yang sangat besar sekali. Sehingga dengan adanya
Bendungan Karalloe ini, petani yang sebelumnya
hanya panen padi sekali, palawija sekali nanti Insya
Allah bisa dua kali panen padi dan sekali palawija
sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan bagi petani”.
Bendungan Karalloe sendiri merupakan bendungan
kesembilan dari limabelas bendungan yang akan
diresmikan di tahun 2021. Bendungan Karalloe yang
memiliki kapasitas tampung 40,53 juta meter kubik
dengan luas genangan 248,50 hektare.
“Bendungan ini dibangun sejak 2013. Setelah selesai
proses pembebasan lahan pada 2017 konstruksinya
dapat dimulai dan Alhamdulillah bisa selesai”, kata
Menteri Basuki.
Nindya senantiasa memberikan kinerja terbaiknya
dalam menghasilkan infrastruktur berkualitas
sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal
bagi masyarakat sesuai dengan tujuan dan harapan
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
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BERITA Nindya

Menteri BUMN Dukung Pembangunan KIM Plaza dan Waste Water Treatment Plant
Soerono, Direktur Utama PT Virama Karya Jusar Wanto
serta Direktur Utama PT Indra Karya Milfan Rantawi.

N

indya Karya bersama tiga BUMN membangun
proyek Kawasan Industri Medan (KIM) Plaza
dan Waste Water Treatment Plant (WWTP)
. Tiga BUMN ini yakni, Kawasan Industri Medan
(KIM), Indra Karya dan Virama Karya. Hal ini ditandai
dengan penandatanganan nota kesepahaman yang
disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Eric Thohir
pada Kamis (25/11). Penandatanganan ini dilaksanakan
di booth paviliun kolaborasi, KIM Investment Expo
2021 di Kawasan Industri Medan (KIM) 4. Perjanjian
tersebut ditandatangani oleh Direktur Pemasaran
dan Pengembangan PT Nindya Karya (Persero)
Moeharmein Zein Chaniago, Direktur Utama PT KIM
Ngurah Wirawan, Direktur Utama PT Danareksa Ari

Pembangunan KIM Plaza akan disiapkan untuk
menunjang kebutuhan di kawasan industri. Fasilitas
yang ditawarkan berupa auditorium, exhibition hall,
meeting room, roof garden, hotel serta resto & cafe.
Sementara Waste Water Treatment Plant (WWTP) hadir
sebagai inovasi di kawasan industri sehingga limbah
industri tidak mencemari air di kawasan tersebut. Hal
ini merupakan proses pengolahan air untuk mengolah
limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri
dan komersial menjadi air yang bisa digunakan kembali.
Proyek kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen
Nindya sesuai Core Value Akhlak “Kolaborasi” untuk
terus bersinergi dengan BUMN lain, sekaligus menandai
dimulainya kerja sama antara seluruh pihak sebagai
kesepakatan dan kesepahaman dalam kerja sama
pembangunan proyek tersebut.
Menteri BUMN, Eric Thohir sangat mendukung dalam
pengembangan di kawasan industri. Ia berharap
dengan adanya pembangunan green building,
pengelolaan limbah (waste management), pengelolaan
air (water treatment) serta penerapan penggunaan
energi terbarukan dapat menciptakan sebuah ekosistem
baru yang sehat, sehingga ke depannya kawasan
industri ini dapat bersaing dengan kawasan industri
besar lainnya.

Komisi V Lakukan Kunjungan Kerja ke
Proyek Nindya Pembangunan Rel Ganda
Kereta Api Batu Tulis

K

omisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja
spesifik ke proyek Nindya, yaitu pembangunan
Jalur Ganda Kereta Api Batutulis - Ciomas Lintas
Bogor – Sukabumi, pada Kamis (2/12).
Direktur Produksi dan HSE Nindya Karya Firmansyah
bersama Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim
menyambut kunjungan Komisi V DRP RI dalam
meninjau langsung pembangunan jalur ganda BogorSukabumi.
Dalam kunjungannya, komisi V DPR RI berpesan
untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan
keamanan dalam pembangunan proyek Jalur Ganda
Kereta Api Batutulis. Pembangunan ini bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas lintas serta mengurangi
kepadatan lalu lintas. Kunjungan komisi V DPR RI
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tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas
Perusahaan terhadap pekerjaan pada proyek
jalur ganda Kereta Api Batu Tulis. Proyek ini pun
diharapkan dapat dirampungkan sesuai jadwal yang
ditetapkan sehingga pemanfaatannya dapat segera
dirasakan oleh warga.
www.nindyakarya.co.id

Scan here

T

renggalek - Presiden Republik Indonesia
kembali meresmikan proyek yang dikerjakan
Nindya. Kali ini proyek Bendungan Tugu yang
berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Trenggalek,
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (30/11)
Dalam peresmian tersebut, Jokowi didampingi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimuljono. Hadir juga dalam
peresmian tersebut Direktur Utama Nindya Haedar A
Karim didampingi Direktur Produksi dan HSE Nindya
Firmansyah.
Bendungan Tugu memiliki kapasitas tampungan
air total sebanyak 12,14 juta m3 dengan luas
genangan 41,74 Ha. Nantinya, Bendungan Tugu
dipersiapkan untuk dapat mensuplai irigasi seluas
1.250 Ha, Sebagai penyediaan air baku pedesaan
sebesar 12 liter/ detik, Menjadi sumber energi listrik
untuk PLTMH sebesar 0,4 MW, mereduksi banjir

sebanyak 25 persen serta menjadi ikon baru untuk
pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek.
Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo berharap,
semoga dengan adanya Bendungan Tugu dapat
memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya
resmikan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek,
semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat” ucap
Presiden
Sejalan dengan pernyataan presiden, Direktur Utama
Nindya Haedar A Karim berharap, dengan adanya
Bendungan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan
masyrakat sekitar Bendungan, terutama bagi petani
di Kabupaten Trenggalek dan Petani di Kabupaten
Ponorogo Jawa Timur. Selain itu, hadirnya Bendungan
merupakan upaya Pemerintah dalam memperkuat
ketahanan pangan di tanah air.

www.nindyakarya.co.id
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Diresmikan Presiden Jokowi, Bendungan Tugu Siap Penuhi Kebutuhan Air di
Kabupaten Trenggalek
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Jaga Akuntabilitas, Proyek Bendungan Meninting Terima Kunjungan Jam Intel
Kejagung dan Inspektor Jenderal PUPR
proyek Bendungan Meninting Paket kedua tersebut
ditujukan untuk melakukan inspeksi dalam lingkup
tugas dan kewenangan Jam Intel dalam rangka
melakukan tindakan pencegahan untuk penegakan
hukum khususnya di bidang ekonomi dan keuangan
terkait dengan penyelenggaraan proyek bendungan
ini yang menggunakan dana APBN.

L

ombok Barat – Proyek Bendungan Meninting
Paket kedua yang dikerjakan PT Nindya Karya
(Persero) kerjasama operasi (KSO) dengan PT Sac
Nusantara menerima kunjungan kerja Jaksa Agung
Muda Intelejen Kejaksaan Agung Republik Indonesia
(Jamintel), Dr. Sunarta pada Kamis (25/11). Selain Jam
Intel turut hadir melakukan inspeksi Inspekto Jendral
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), T. Iskandar. Kunjungan kerja Jam Intel ke

Dalam kunjungan tersebut rombongan meninjau
beberapa pekerjaan dan memperoleh penjelasan
panel informasi proyek dari tim Proyek Bendungan
Meninting. Dalam kunjungannya, Jam Intel
memberikan testimoni kepada tim proyek untuk
mempercepat pengerjaannya namun tanpa
mengesampingkan mutu selanjutnya Jam Intel juga
berharap bahwa bendungan ini dapat membawa
manfaat untuk masyarakat serta memiliki panorama
yang indah.
Kunjungan Jam Intel dan Inspektur Jenderal pada
Proyek Bendungan Meninting di Lombok Barat
tersebut merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas
Nindya atas amanah yang diberikan sebagai
pelaksana pembangunan yang ditunjuk.

Nindya Karya Terapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
Melalui Medical Check Up

N

indya Karya gelar medical check up untuk
karyawan di pusat maupun divisi. Hal ini
sebagai bentuk penerapan Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di
lingkungan Nindya Karya. Medical check up ini
berlangsung selama 4 hari, 29 November - 2 Desember.
Kegiatan yang dilakukan di kantor pusat Nindya
ini, ditujukan untuk melakukan pendataan riwayat
kesehatan kepada seluruh karyawan Nindya. Karena
masih ditengah pandemi, sebelum para karyawan
melakukan rangkaian medical check up, karyawan
diwajibkan untuk melakukan tes antigen. Sementara
itu, rangkaian pemeriksaan medical check up itu sendiri
mulai dari cek darah lengkap, cek urin, tekanan darah,
thorax, EKG, visus mata, tinggi dan berat badan,
hingga pemeriksaan dokter langsung.
Kesuksesan kegiatan medical check up oleh
Departemen Human Capital ini, merupakan hasil kerja
sama dengan PT Medika Prakarsa Indonesia. Sesuai
dalam PP No.50 Tahun 2012, PERMENAKERTRANS
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No.02/MEN/1980 dan ISO 45001:2018 pengecekan
riwayat kesehatan ini merupakan hak setiap seluruh
karyawan, guna menjamin dan melindungi keselamatan
kerja.
Pemeriksaan kesehatan atau medical check up
dilaksanakan rutin setiap tahunnya secata berkala.
Kegiatan rutin ini sebagai bentuk komitmen Nindya
dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja
di lingkungan kerja Nindya.
www.nindyakarya.co.id

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) melaksanakan
sosialisasi wajib Lapor Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada seluruh
Vice President Kantor Pusat dan Manager Divisi melalui
zoom meeting pada hari Rabu (8/12).
Kegiatan yang dihadiri sebanyak lima puluh sembilan
peserta dari seluruh pejabat setingkat BOD-2 PT Nindya
Karya (Persero) ini disambut dengan antusias. Hal
tersebut terlihat dari aktifnya diskusi interaktif saat sesi

tanya jawab antara peserta dari berbagai Departemen
dan Divisi.
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut,
menunjukkan komitmen Nindya mewujudkan
pelaksanaan perusahaan menjunjung tinggi nilai
Good Corporate Governance yang transparan dan
berintegritas sesuai dengan misi perusahaan, yaitu
human capital yang unggul dan berakhlak.

Nindya Karya Tandatangani
Kontrak Proyek Pembangunan
Jembatan Sungai Sambas Besar di
Pontianak

P

ontianak – Nindya Karya terus membukukan
penambahan perolehan kontrak baru jelang akhir
tahun ini, setelah menandatangani skontrak
Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Sambas
Besar (MYC), pada Kamis (9/12).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh General
Manager Nindya Divisi Infrastruktur 2 Budi Purnomo
Setiawan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Suparman di Ruang Aula Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Kalimantan Barat di Jl. Veteran No. 01
Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan
Barat. yang disaksikan langsung oleh Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Herlom
Hutagaol, bersama Direktur Produksi dan HSE Nindya
Firmansyah.

www.nindyakarya.co.id

Jembatan dengan tipe Jembatan Pelengkung
(Network Tied Arch) tersebut, nantinya akan
membentang dari Kecamatan Jawai ke Kecamatan
Tebas, kabupaten Sambas, Provinsi kalimantan Barat
dengan Panjang Total mencapai 1664,27 meter serta
lebar mencapai 11 meter.
General Manager Nindya Divisi Infrastruktur II Budi
Purnomo Setiawan berharap, semoga dengan
adanya pembangunan Jembatan tersebut, dapat
meningkatkan serta merangsang tumbuhnya aktivitas
perekonomian di Kota Pontianak, Khususnya untuk
Masyarakat di Kabupaten Sambas.
“Manfaat langsung yang akan terasa ketika pertama
kali jembatan dibuka. Diantaranya, adalah tumbuhnya
aktivitas perekonomian di sekitar jembatan dan jalan
yang dibangun,” ucap Budi Purnomo.
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NINDYA Bersama BUMN Klaster
Danareksa Salurkan Bantuan
Kepada Korban Erupsi Gunung
Semeru

L

umajang – Nindya Karya bersama BUMN klaster
Danareksa bergerak cepat menyalurkan bantuan
kemanusiaan untuk korban bencana Awan
Panas Guguran (APG) Gunung Semeru. Bantuan
yang merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) diserahkan oleh perwakilan klaster
Danareksa yaitu PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
(SIER) selaku koordinator dan diterima langsung oleh
Eliyah, Relawan BPBD Kabupaten Lumajang di Posko
Desa Penanggal (7/12).
Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero),
Putu Dewika Angganingrum menyampaikan
“Sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai
BUMN untuk tanggap dan bergerak cepat dalam
membantu masyarakat yang terdampak bencana
APG Gunung Semeru dan mengerahkan sumber
daya dengan bersinergi bersama BUMN anggota
Holding Danareksa. Hal ini juga sejalan dengan aksi
#BUMNGercepBantuSemeru yang dicanangkan oleh
Kementerian BUMN.”

Adapun 20 BUMN yang berkontribusi antara lain
PT Danareksa (Persero), PT Nindya Karya (Persero),
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kliring
Berjangka Indonesia (Persero), PT Surabaya Industrial
Estate Rungkut, PT Kawasan Berikat Nusantara
(Persero), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung,
PT Danareksa Investment Management, PT Jalin
Pembayaran Nusantara, PJT I, PT Yodya Karya (Persero),
PT Bina Karya (Persero), PJT II, PT PANN (Persero), PT
Amarta Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT
Virama Karya, PT Danareksa (Finance) (Persero), PT ISN
(Persero) dan PT Kawasan Industri Makassar (Persero).

Nindya Karya Tandatangani Nota
Kesepahaman Bersama Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Barat

P

ontianak – NINDYA melalui Divisi Infrastruktur II
melakukan penadatanganan Nota Kesepahaman
atau Memory of Understanding (MoU)
bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (9/12).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh General
Manager Divisi Infrastruktur II Budi Purnomo Setiawan
bersama Kepala Kejaksaan Tinggi kalimantan Barat,
Masyhudi.S.H., M.H. yang disaksikan langsung oleh
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Direktur Produksi dan HSE Nindya, Firmansyah.
Penandatanganan tersebut bertempat di Gedung
Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Barat Jl. Jenderal
Ahmad Yani, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak
Selatan, Kota Pontianak.
Direktur Produksi dan HSE Nindya Firmansyah
menyampaikan, kerja sama yang dituangkan dalam
memorandum of understanding (MoU) tersebut,
merupakan landasan bagi kedua pihak untuk dapat
berkordinasi dan bersinergi dalam rangka penanganan
masalah hukum baik di bidang perdata dan Tata
Usaha Negara.
www.nindyakarya.co.id

Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika di
Kabupaten Lombok Tengah. Pendatanganan kontrak
tersebut dilaksanakan di aula Bali Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I pada hari Kamis (9/12).
Acara penandatanganan tersebut dilakukan oleh
General Manager Divisi Infrastruktur I Bambang
Asmoro bersama PPK Air Baku 1, Uzaemi yang
disaksikan langsung oleh SVP Departemen Pemasaran
PT Nindya Karya (Persero) Imam Sugiatno dan Kepala
Balai BWS Nusa Tenggara I.

L

ombok – NINDYA melalui Divisi Infrastruktur I
melakukan pendatanganan kontrak terkait paket
pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air

General Manager Divisi Infrastruktur I Bambang
Asmoro menyampaikan, penandatanganan ini
adalah salah satu bentuk komitmen Nindya dalam
hal penyediaan air baku dengan mutu dan kualitas
terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di
wilayah kabupaten Lombok tengah.

NINDYA dan Kemnaker Tandatangani MoU Peningkatan Kompetensi SDM Bidang
Konstruksi Melalui Pelatihan, Vokasi dan Pemagangan di BLK

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) dan
Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
(Kemnaker) dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen
Binalavoltas) tandatangani nota kesepahaman bersama
(MoU) tentang peningkatan kompetensi sumber daya
manusia bidang konstruksi melalui penyelenggaraan
pelatihan vokasi dan pemagangan pada senin (13/12).
Dilangsungkan di ruang tri dharma Kemnaker, Jakarta
NINDYA menjadi salah satu dari 14 mitra instansi yang
melakukan penandatanganan MoU tersebut dalam
rangka mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM
di Indonesia di bidang konstruksi yang nantinya akan
diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang
ditunjuk.
Hadir melaksanakan penandatanganan, Direktur
Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko NINDYA Sri
Haryanto sedangkan dari Kemnaker diwakili oleh
Direktur Jenderal Binalavoltas Budi Hartawan serta
disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah.
Dalam sambutannya dihadapan seluruh mitra instansi
yang melakukan penandatanganan MoU, Menaker
Ida Fauziyah menyampaikan pentingnya kerja sama ini
dalam mencapai akselerasi peningkatan kompetensi
SDM Indonesia. “Kami akan terus model kerja sama
ini ke seluruh Indonesia melalui balai – balai pelatihan

www.nindyakarya.co.id

vokasi kami. Kami sangat yakin dengan model kerja
sama ini maka komitmen dan dukungan industri makin
besar untuk pengembangan SDM Indonesia.”
Adapun tindak lanjut dari MoU ini nantinya NINDYA
bekerja sama dengan Kemnaker akan melaksanakan
tugas dan tanggungjawab meliputi pengembangan
program kurikulum dan modul pelatihan; penyedian
sarana dan prasarana pelatihan; peningkatan
kapasitas instruktur; penyediaan tenaga ahli pengajar;
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi serta
pemagangan peserta pelatihan.
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bERITA Nindya

Nindya Karya Tandatangani Kontrak Kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika

BERITA Nindya

Komite Audit dan Satuan Pengawas Intern Nindya Karya Lakukan Tinjauan Proyek
Bendungan Tiu Suntuk

K

omite Audit didampingi Unit Kerja Satuan
Pengawas Intern (SPI) melakukan tinjauan ke
Proyek Bendungan Tiu Suntuk PT Nindya Karya
(Persero) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat,
Nusa Tenggara Barat.
Komite Audit Mamat Supangkat didampingi Kepala
Satuan Pengawas Intern (SPI) Broto Hariadi dan tim,
berkeliling di sekitar area proyek pada tanggal 13
sampai 15 Desember 2021 untuk meninjau progress
pekerjaan proyek Bendungan Tiu Suntuk.
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Broto Hariadi
mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai
dengan spesifikasi ketentuan yang berlaku dan
untuk memitigasi resiko-resiko yang ada di proyek

ini. Harapannya agar penyelesaian proyek sesuai
tepat waktu, mutu proyek dapat dijaga dan dapat
memaksimalkan hasil serta kualitas pekerjaan.

Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia FIBA 2023, NINDYA Dipercaya Bangun Indoor
Multifunction Stadium GBK

J

akarta – Nindya Karya siap dukung Indonesia jadi
Tuan Rumah Piala Dunia Federations Internasional
Basket Ball Assosiations (FIBA) Tahun 2023,
dengan dipercaya melaksanakan pembangunan Indoor
Multifunction Stadium GBK.
Divisi Gedung PT Nindya Karya (Persero) melakukan
penandatanganan kontrak paket pekerjaan
Pembangunan Indoor Multifunction Stadium dalam
rangka menyambut Kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun
2023 yang diselenggarakan di Jakarta. Pendatanganan
kontrak tersebut dilaksanakan di Gedung Dirjen Cipta
Karya Kementerian PUPR pada hari Rabu (16/12).
Acara penandatanganan tersebut dilakukan oleh
General Manager Divisi Gedung Arif Putranto
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bersama Pejabat Pembuat Komitmen serta disaksikan
langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki
Hadimuljono, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian
PUPR Diana Kusumastuti, Direktur Jendral Bina
Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan dan
Direktur Pemasaran & Pengembangan Nindya Karya
Moeharmein Zein Chaniago.
NINDYA bangga atas kepercayaan yang diberikan
dalam rangka menghadirkan sarana dan prasarana olah
raga yang diperuntukan bagi event internasional dalam
ajang bergengsi di dunia Basket. NINDYA sebagai
pelaksana proyek yang ditunjuk berkomitmen untuk
memberikan kerja yang ekselen dari segi mutu, waktu
dan biaya.
www.nindyakarya.co.id

maupun minor bahkan pihak auditor dalam hal ini PT
BSI Group Indonesia merekomendasikan 4 Opportunity
for Improvement (OFI) untuk memperkuat tata kelola
keamanan informasi NINDYA.
Closing Audit yang dilakukan pada minggu (28/11)
yang dilangsungkan secara virtual tersebut dihadiri
oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Sri Haryanto serta jajaran BoD-1 dan BoD-2 berikut
tim sertifikasi. Dalam sambutannya, Sri Haryanto
menyampaikan untuk bersyukur dengan apa yang
diraih dan tiak berpuas diri.

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) kembali
membuktikan kinerja terbaiknya. Kali ini dibuktikan
dengan direkomendasikannya NINDYA untuk
sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen
Keamanan Informasi (SMKI) dalam kegiatan Audit
Stage 2 ISO/IEC 27001:2013. Tidak hanya sampai di
sana, dalam audit yang dilakukan NINDYA memperoleh
hasil yang luar biasa yaitu tanpa adanya temuan mayor

“Di dalam perjalanan ke depan, kalau memang harus
ada istilah improvement kita harus mengimprove. Kita
harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan ini
menjadi tanggung jawab kita bersama”.
Diperolehnya sertifikasi tersebut dengan hasil yang
memuaskan tentunya menjadi bukti bahwa NINDYA
senantiasa menjalankan kinerja dan tata kelola
informasinya secara ekselen.

NINDYA Mendapat Apresiasi: Gedung Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Bali
Selesai Tepat Waktu

B

ali – Menjelang tutup tahun 2021 PT Nindya
Karya (Persero) tetap optimalkan penyelesaian
pekerjaan, salah satunya pekerjaan lanjutan
Gedung Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Bali telah
selesai dan diserahterimakan pada Kamis (23/12).
Penandatanganan Serah Terima Pekerjaan
diselenggarakan di lokasi proyek, oleh Wakil NINDYA,
Vice President Pemasaran Bali Nusra Rangga Aditya
dan Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Drs. Ida Bagus
Putu Puja, M.Kes yang disaksikan langsung oleh
PPK Pembangunan Hotel Praktek dan Pasca Sarjana
lanjutan, Ni Putu Nonik Hariasih SE Msi dan PM
Politeknik Pariwisata Bali.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Pariwisata
Bali, Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes menyampaikan
apresiasinya kepada NINDYA selaku kontraktor
pelaksana pekerjaan atas terselesaikannya dengan baik
pembangunan Gedung Hotel Praktek tersebut.
“(Proyek ini merupakan. Red) hasil kolaborasi antara
Kontraktor, Konsultan MK dan Owner sehingga
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan
tujuan agar pembangunan hotel praktek dapat

www.nindyakarya.co.id

mendukung kegiatan mahasiswa di kegiatan belajar dan
mendapat pengalaman pengelolaan manajemen hotel
kedepannya.”
Penyelesaian pekerjaan ini, merupakan bentuk
komitmen NINDYA untuk memberikan hasil pekerjaan
yang baik, sekaligus menjadi kontribusi Perusahaan
dalam menghadirkan sarana dan prasarana Pendidikan
khususnya di Bali.
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bERITA Nindya

NINDYA Peroleh Rekomendasi ISO 27001:2013 Tanpa Temuan Mayor maupun Minor

BERITA Nindya

Nindya Band Juara 1 Lomba Cover Lagu Peringati HUT ke-45 Danareksa

J

akarta – Nindya Band menjuarai Lomba Cover
Lagu, dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang
Tahun ke-45 Danareksa yang diadakan secara
hybrid virtual zoom dan dilaksanakan di Gedung
Assembly Hall Menara Mandiri di Jl. Jenderal Sudirman
(28/12).
Nindya Band cover lagu “Bukalah Semangat Baru”
yang dipopulerkan oleh Ello, Barry, Ipank dan Lala
Karmela hits pada tahun 2011 ini, sangat populer
dikalangan milenial. Nindya Band beranggotakan 6
karyawan milenial yaitu Risman (Gitar) dan Ganang
(Drum) dari divisi Gedung, Nindy (Vokal) dan
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Anggi (Bass) dari Divisi Property, Thesya (Vokal)
dari Departemen SCM dan Wulan (Vokal) dari
Departemen QHSE.
Turut hadir dalam acara Hut Danareksa Direktur
Utama Haedar A. Karim, Direktur Pemasaran &
Pengembangan Moeharmein Zein Chaniago dan
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Sri
Haryanto bersama beberapa direktur Holding BUMN
Danareksa.

www.nindyakarya.co.id
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NINDYA Peduli Salurkan Bantuan
Korban Gempa Bali

N

indya Peduli salurkan bantuan korban gempa
Bali pada Minggu (17/10). Gempa berkekuatan
4,8 Skala Richter (SR) terjadi pada Sabtu (16/10)
dini hari pukul 04.18 WITA. Guncangan gempa
mengakibatkan beberapa bangunan rusak serta
jatuhnya korban jiwa.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) yang mengalami dampak paling parah berada di
Kabupaten Karangasem. Berangkat dari data tersebut,
Tim Nindya Peduli dari Proyek Pengendalian Banjir
Tukad Unda bergerak memberikan beberapa bantuan,
diantaranya beras, mie instan, gula, minyak, teh serta
memberikan uang tunai untuk keluarga korban yang
meninggal.

J

AKARTA – NINDYA KARYA melalui Nindya
Peduli melakukan penyerahan bantuan berupa
sepeda, mesin cuci, proyektor dan perlengkapan
penunjang Ruang Intensive Care Unit (ICU). Penyerahan
dilakukan di rumah sakit darurat covid-19 Wisma Atlet
Kemayoran, Jakarta Utara (3/9).

Nindya Karya sebagai salah satu BUMN besar selalu
bertindak sigap terhadap bencana yang terjadi di
sekitar kantor maupun proyek. Penyaluran korban
bencana gempa ini selaras dengan program Tujuan
Pembangunan Bekerlanjutan (TPB)/ Sustainability
Development Goals (SDG’s) Pilar Lingkungan Nomor
11, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

VP Umum & PKBL Deka Hardiya Putra menjelaskan
bahwa pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk
kepedulian perusahaan kepada Tenaga Kesehatan
(Nakes) yang bertugas sebagai garda terdepan dalam
penanganan COVID-19 terutama di wilayah DKI Jakarta
dan Sekitarnya. “bantuan ini NINDYA berikan sebagai
kepedulian perusahaan kepada Nakes yang bertugas di
Wisma Atlet Kemayoran Jakarta” ucapnya.
Sementara itu, Kolonel dr. Sumego selaku Koordinator
Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran menyampaikan
ucapan terimakasih kepada NINDYA yang sudah
memperhatikan Nakes yang bertugas di Wisma
Atlet kemayoran. “saya selaku kordinator disini
mengucapkan, terimakasih sebesar besarnya kepada
Nindya Karya yang telah memberikan apresiasi kepada
para petugas atau nakes di Wisma Atlet ini.” Ucap
Sumego

www.nindyakarya.co.id
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Nindya Peduli

Bantu Nakes Semangat Jalankan
Tugas, NINDYA KARYA Berikan Bantuan
Sepeda dan Perlengkapan Penunjang
Kesehatan

Nindya Peduli

Dukung Destinasi Pariwisata Super
Prioritas, Nindya Peduli Hadir di
Danau Toba

K

abupaten Dairi – Nindya Karya menggelar
Pelestarian dan Penataan Lingkungan sebagai
upaya mendukung program pemerintah
terhadap pengembangan Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (DPSP) yang ada di Danau Toba. (6/11)
Kegiatan yang bertajuk Nindya Peduli tersebut,
menyalurkan beberapa bantuan berupa penyerahan
1.200 gulung benang ulos dan penanaman 2.000 bibit
pohon yang tersebar di 3 Desa Silalahi, kecamatan
Silahisabungan, Kabupaten Dairi.
Vice President Umum & PKBL Deka Hardiya Putra yang
hadir mewakili management NINDYA menyampaikan,
apa yang dilakukan hari ini sendiri menjadi bagian dari
kagiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Perusahaan.
“Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain
terus meningkatkan kinerja memberikan nilai tambah
bagi Stakeholder, kami juga diamanahkan untuk ikut
serta berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat
beriringan dengan pertumbuhan usaha yang kami
capai melalui program TJSL.” Ungkap Deka

dalam memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di
seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan 10 Bali
baru termasuk kawasan Danau Toba dengan potensi
keindahan alam, budaya serta adat istiadatnya. Selain
itu program tersebut juga mendukung pencapaian
atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor
15 tentang menjaga ekosistem darat dan Nomor 11
tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata
melainkan seluruh elemen termasuk PT Nindya Karya
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk turut serta berperan dalam mendukung tujuan –
tujuan tersebut.
Deka menambahkan, selain mendukung DPSP dan TPB,
penyelenggaraan kegiatan tersebut juga merupakan
bagian dari Creating Shared Value (CSV) perusahaan
dengan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat
serta untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
Dimana terjalin juga kolaborasi bersama salah satu
proyek yang berada dekat dengan lokasi penyaluran.
Yakni, Proyek Preservasi Jalan Batang Toru - Batas Kota
Sidempuan, Tapanuli Selatan.

Sementara itu, Camat Silahisabungan Hamaska P. A.
Silalahi menyampaikan syukur atas terselenggaranya
kegiatan tersebut. Dimana, penataan lingkungan
tersebut merupakan Amanah yang harus dijaga
bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat
sekitar. Sehingga kesejahteraan di sekitar danau
toba ini dapat beriringan dengan Program Destinasi
Pariwisata Super Prioritas. “ini merupakan apresiasi
bagi warga kami semua, saya harap pelestarian ini
dapat kami jaga dengan baik oleh seluruh lapisan
masyarakat dan pemerintah” ucapnya.
Program Destinasi Pariwisata Super Prioritas atau umum
dikenal dengan DPSP adalah bentuk upaya pemerintah
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B

oyolali – NINDYA bersama BUMN yang tergabung
dalam Klaster Danareksa-PPA menggelar
penyaluran program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) di Desa Tawangsari, Kabupaten
Boyolali sebagai upaya mendukung terwujudnya Desa
Tawangsari menjadi Desa Digital. (30/10)
Program tersebut diselenggarakan dalam rangka
memberikan dukungan terhadap pengembangan
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia serta
pencapaian atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) dalam rangka mendukung sarana dan prasarana
Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital
Desa dan Pelatihan Digital Pemberdayaan UMK di Desa
Tawangsari.
Yayuk Tutik Supriyanti selaku Kepala Desa mengatakan
bahwa pengembangan desa digital Tawangsari
dilakukan untuk menggerakkan perekonomian
masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat
desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi
terutama bagi para UMKM Desa Tawangsari.
“Dengan adanya Desa Digital Tawangsari ini, kami
berharap pengembangan ini dapat menggerakkan
perekonomian masyarakat Desa, terutama di masa
pandemi seperti sekarang. Kami sangat bersyukur
dan berterima kasih kepada seluruh BUMN Klaster
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Danareksa yang telah berkolaborasi memberikan
bantuan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk
mendukung terwujudnya Desa digital Tawangsari,”
tutur Yayuk.
Vice President Umum dan PKBL NINDYA, Deka Hardiya
Putra menyebutkan, dalam mendukung program
tersebut, NINDYA menyelenggarakan beberapa
Workshop Desa Digital dan Workshop pengrajin batik
disabilitas yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari
dimulai sejak tanggal 28 – 31 Oktober sampai dengan
1 November 2021.
Adapun BUMN yang berpartisipasi dalam program
Desa Digital Tawangsari selain NINDYA antara lain
PT Danareksa (Persero), PT PT PPA (Persero), PT Indra
Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Kliring
Berjangka Indonesia (Persero), PT Surabaya Industrial
Estate Rungkut (Persero), Perum Jasa Tirta I, PT Jakarta
Industrial Estate Pulogadung, PT PANN (Persero), PT
Kawasan Industri Makassar (Persero) dan PT Kawasan
Industri Wijayakusuma (Persero).
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Nindya Peduli

Wujudkan Desa Digital Tawangsari, NINDYA Bersama Klaster Danareksa-PPA
Laksanakan Program TJSL

Nindya Peduli

Nindya Kembangkan Desa Cikopomayak
Lewat Pelatihan Pertukangan

NINDYA Bersama BUMN Klaster
Danareksa Salurkan Bantuan Kepada
Korban Erupsi Gunung Semeru

L

umajang – Nindya Karya bersama BUMN klaster
Danareksa bergerak cepat menyalurkan bantuan
kemanusiaan untuk korban bencana Awan
Panas Guguran (APG) Gunung Semeru. Bantuan
yang merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) diserahkan oleh perwakilan klaster
Danareksa yaitu PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
(SIER) selaku koordinator dan diterima langsung oleh
Eliyah, Relawan BPBD Kabupaten Lumajang di Posko
Desa Penanggal (7/12).

B

ogor - Nindya Karya melalui program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
melaksanakan program pembinaan pertukangan
dalam rangka pengembangan Desa Binaan Kampung
Nindya – Cikopomayak pada Sabtu - Minggu 13
sampai dengan 14 November 2021 (14/11).
Kegiatan yang dilaksanakan di desa Cikopomayak.
Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, dihadiri VP
Umum & PKBL Nindya Karya Deka Hardiya Putra,
Camat Jasinga Santoso dan Kepala Desa Cikopomayak
Safrudin.
30 orang peserta dari berbagai dusun mengikuti
pelatihan dengan menghadirkan Trainer dari Yayasan
Sirius Bintang Indonesia (SBI Foundation) Bapak
Superta. Dalam kesempatan itu, beliau memberikan
pelatihan pembuatan wall decor dari bahan limbah
kayu pallet yang dapat didaur ulang. Kayu pallet
merupakan salah satu limbah usaha yang dapat
dimanfaatkan lebih lanjut, mengingat potensi dari kayu
pallet bekas ini yang masih bisa dimanfaatkan menjadi
barang turunan untuk menjadi produk bernilai.

Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero),
Putu Dewika Angganingrum menyampaikan
“Sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai
BUMN untuk tanggap dan bergerak cepat dalam
membantu masyarakat yang terdampak bencana
APG Gunung Semeru dan mengerahkan sumber
daya dengan bersinergi bersama BUMN anggota
Holding Danareksa. Hal ini juga sejalan dengan aksi
#BUMNGercepBantuSemeru yang dicanangkan oleh
Kementerian BUMN.”
Adapun 20 BUMN yang berkontribusi antara lain
PT Danareksa (Persero), PT Nindya Karya (Persero),
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kliring
Berjangka Indonesia (Persero), PT Surabaya Industrial
Estate Rungkut, PT Kawasan Berikat Nusantara
(Persero), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung,
PT Danareksa Investment Management, PT Jalin
Pembayaran Nusantara, PJT I, PT Yodya Karya (Persero),
PT Bina Karya (Persero), PJT II, PT PANN (Persero), PT
Amarta Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT
Virama Karya, PT Danareksa (Finance) (Persero), PT ISN
(Persero) dan PT Kawasan Industri Makassar (Persero).

Dalam sambutannya Deka Hardiya Putra
menyampaikan, peningkatan kesejahteraan dan
kualitas hidup merupakan salah satu program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
“Harapan saya para peserta dapat meningkatkan skill
dalam memanfaatkan limbah kayu pallet dan bisa
meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan
membuka usaha yang berbasis UMKM,” tutur Deka.

48 THINK EDISI VII/SEPTEMBER-DESEMBER/2021

www.nindyakarya.co.id

L

umajang – Musibah meletusnya Gunung Semeru
tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama di
penghujung tahun 2021 ini, untuk itu Nindya
Karya sebagai BUMN sigap dan tanggap memberikan
bantuan bagi saudara kita di Kabupaten Lumajang
Provinsi Jawa Timur (9/12).
Langsung terjun ke lokasi bencana, Vice President
Umum & PKBL Deka Hardiya Putra bersama Tim
Proyek Nindya Karya untuk memberikan bantuan.
Adapun bantuan yang diberikan berupa pakaian dan
logistik, selimut, sarung, sandal, baju dewasa lakilaki dan perempuan, perlengkapan bayi, baju anakanak, mainan anak-anak, handuk, mukenah, tikar,
perlengkapan mandi dan sembako paket lengkap.
Nindya Karya juga memberikan bantuan alat berat
untuk memudahkan proses evakuasi korban dengan

mendatangkan excavator dan mobil double cabin
4x4 yang didatangkan langsung dari proyek – proyek
Nindya Karya yang ada di Jawa Timur yaitu Proyek
pengaliran lumpur ke Kaliporong, Pembangunan
Gedung Sentra Mandiri Injoko Surabaya dan
Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya.
Deka Hardiya Putra Menyampaikan “Nindya Peduli
- Tanggap Darurat Bencana, dengan memberikan
bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan
Komitmen Nindya sebagai BUMN bersama Pemerintah
untuk selalu sigap membantu dan meringankan beban
atas terhadap musibah yang menimpa masyarakat
lumajang”.
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Nindya Peduli

NINDYA Peduli Sigap, Salurkan Bantuan Pada Korban Erupsi Gunung Semeru

Nindya Peduli

Nindya Karya Perbaiki Jalan Akses Desa Binaan Cikopomayak - Bogor

B

ogor – Nindya Karya memulai perbaikan
jalan akses bagi masyarakat yang berada di
Desa Binaan Nindya - Cikopomayak dengan
dilakukannya peletakan batu pertama (ground
breaking) di Kampung Cikopomayak, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, (31/12).
Peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Vice
President Umum dan PKBL Nindya Deka Hardiya Putra
bersama dengan Pengurus Desa setempat.
Aris Syamsul selaku Sekretaris Desa Cikopomayak
menyebutkan, bantuan perbaikan jalan akses tersebut
merupakan bantuan yang kesekian kalinya diberikan
oleh Nindya Karya ke Desa Binaan, Kampung
Cikopomayak.

hati-hati kalau tidak mau terpeleset” tutur Safrudin.
Perbaikan jalur akses tersebut dikerjakan Nindya
Karya yang berkolaborasi dengan tenaga ahli
setempat yang sebelumnya telah mendapatkan
pelatihan petukangan yang diselenggarakan Nindya
di Kantor Desa Cikopomayak pada November 2021
silam.
Vice President Umum dan PKBL Nindya Deka Hardiya
Putra mengungkapakan harapannya terhadap
perbaikan jalan akses tersebut. “Tenaganya dari
binaan Nindya Karya, Desanya Binaan Nindya Karya
Juga, semoga apa yang dikerjakan Nindya Karya di
Desa Binaan Cikopomayak ini dapat segera dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat sekitar” ungkap Deka.

“Luar biasa, kami sangat bersyukur dengan adanya
bantuan yang kesekian kalinya dari BUMN Nindya
Karya di Kampung Cikompomayak” tutur Aris.
Sementara itu Kepala Desa Cikopomayak Safrudin
mengatakan, jalan akses tersebut nantinya akan
dipergunakan warga yang hendak mengambil air
menuju sumur yang juga telah dilakukan perbaikan
oleh Nindya Karya. selain itu jalan akses tersebut juga
diperbaiki lantaran kondisi jalan yang masih tanah dan
terbilang licin jika terkena hujan. sehingga menyulitkan
akses warga yang hendak melintasinya.
“Jalannya ini masih tanah, jadi licin untuk dilintasi
apalagi kalau masuk musim penghujan, warga harus
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D

epok – Nindya Karya melakukan penyaluran
bantuan ditengah kondisi pandemi covid-19
yang masih belum berakhir di tanah air. Kali
ini, Nindya melakukan penyaluran ke Yayasan Baitul
Yataama Fadlan yang berlokasi di Jl.Pendowo Raya,
Kecamatan.Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
(31/12)
Bantuan yang diberikan melalui gerakan Nindya Peduli
tersebut, berupa sejumlah bantuan bahan pokok
sebagai penunjang kebutuhan anak Yatim yang berada
dibawah naungan yayasan.

Fadlan Faras Menyampaikan, pemberian dari Nindya
Karya tersebut tentunya akan sangat membantu
Yayasan ditengah pandemi seperti saat ini.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Nindya Karya,
semoga bantuan ini dapat bermanfaat baik bagi
Yayasan maupun warga terutama anak yatim” ungkap
perempuan yang mendedikasikan dirinya sebagai
salah satu pengajar di Yayasan tersebut.

Vice President Umum & PKBL Deka Hardiya Putra
yang hadir dalam penyerahan tersebut menyebutkan,
bantuan ini diberikan kepada warga yang terdampak
Covid-19.
“bantuan ini kami khususkan untuk masyarakat,
terutama bagi yang terdampak covid-19 sehingga
tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari” ungkap
Deka. Sementara itu, pengurus Yayasan Baitul Yataama
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Nindya Peduli

Yayasan Rumah Yatim Terdampak Covid-19 di Depok, Terima Bantuan
dari Nindya Karya
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Turki, 3 November 2021

A

nkara – Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Haedar A. Karim
hadiri forum bisnis di Turki dan berkesempatan menyampaikan portofolio
bisnis Nindya di hadapan komunitas bisnis dan pelaku usaha di bidang
konstruksi Turki untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang konstruksi dan
investasi.
Berlangsung pada Rabu (3/11), forum bisnis dengan tema “Business Opportunities
In Indonesia Infrastructure Development” tersebut merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dalam rangka kegiatan 26th Conference of The Parties to The United
Nations Framework Convention on Climate Change (COP-26 UNFCCC) yang
berlangsung di Glasgow, Inggris serta menindaklanjuti undangan kunjungan kerja
dari Kedutaan Besar RI Ankara dalam rangka rencana kerjasama infrastruktur yang
turut dihadiri oleh beberapa pejabat eksekutif serta komunitas bisnis Turki.
Dihadapan komunitas dan pelaku bisnis Turki, Haedar A. Karim menyampaikan
persentasi terkait dengan profil, strategi, portofolio hingga kompetensi bisnis
NINDYA, serta penghargaan dari berbagai lembaga terkait kompetensi yang
dimiliki Nindya sebagai BUMN Konstruksi dan Investasi. Hasil dari pertemuan
tersebut, NINDYA dan UCGEN PROJE salah satu perusahaan konstruksi terbesar
di Turki yang banyak menangani proyek – proyek prestisius salah satunya Dubai
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INTERNASIONAL

Dirut NINDYA Buka Peluang
Kerjasama Di Hadapan Komunitas
Bisnis Turki

INTERNASIONAL

The Palm Jumeirah Shoreline Apartments menyepakati kerjasama di bidang proyek
konstruksi yang diwakili oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan NINDYA,
Moeharmein Zein Chaniago dan Tolga Goksu mewakili UCGEN PROJE serta turut
disaksikan langsung penandatanganannya oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Direktur Utama NINDYA, Haedar A. Karim menyatakan bahwa kesempatan ini menjadi
peluang yang baik bagi komunitas bisnis di Turki terkait peluang kerjasama bisnis antara
NINDYA dan para pelaku usaha Turki di bidang konstruksi, pengembangan infrastruktur
dan investasi lintas negara. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan perusahaan
menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis engineering
terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan.
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INSAN Nindya

I N S A N N I N D YA

Bagus Pethut Ririh
Sudibawono
Project Manager – Proyek Pembangunan
Bendungan Karalloe Paket 2

H

ai Insan Nindya, masih ingat kan
bendungan yang belum lama ini
diresmikan oleh Bapak Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo

pada November silam?. Kita kenalan yuk sama Project
Manager nya. Project Manager Proyek Pembangunan
Bendungan Karalloe Paket 2 adalah Bagus Pethut
Ririh Sudibawono. Pria kelahiran Ungaran ini sudah
bergabung dengan Nindya Karya sejak 2001. Sudah
beberapa project yang Ia tangani selama bekerja di
Nindya Karya.
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Proyek yang sudah Ia tangani diantaranya, Proyek
Jalan NTT, Proyek Pembangunan Irigasi Tukad
Unda Bali, Proyek Pembangunan Embung Telaga
lebur-NTB, Proyek Pembangunan Bendungan
Titab-Bali, Proyek Pembangunan Bendungan
Bendo, Proyek Pembangunan Bendungan
Karalloe, dan Proyek Pembangunan Bendungan
Karalloe Paket 2.
Tidak hanya pengalaman yang banyak, Ia
memiliki prestasi yang membanggakan, yakni
menjadi salah satu kepala proyek terbaik di
lingkungan wilayah 5 (Area Sulawesi, Maluku
dan Papua) pada tahun 2018/2019.
Bagus menjabat sebagai Kepala Proyek
Bendungan Karalloe sejak April 2014. Tak
jarang Ia menghadapi beberapa tantangan.
Mulai dari pembebasan lahan, waktu yang
hilang akibat pembebasan lahan, hingga faktor
teknis. Bendungan Karalloe yang merupakan
tipe bendungan urugan membrane beton
pertama di Indonesia yang didesain, diawasi dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh konsultan dan
kontraktor lokal menjadi tantangan tersendiri
dalam pembangunan proyek ini.

Subhanahu wa ta’ala atas kerja keras seluruh tim,
proyek mampu menyelesaikan pekerjaan ini sesuai
dengan jadwal.
Ia berharap ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus
“icon” perusahaan karena ini merupakan proyek
bendungan tipe urugan membrane beton
(CFRD) pertama yang dikerjakan oleh Nindya
Karya sebagai “leader contractor” bahkan bisa
dikatakan 100% sepenuhnya dilaksanakan oleh
insan Nindya Karya.
Menurutnya, proyek ini memberikan kesan yang
luar biasa karena dari proses pembebasan lahan
sampai dengan selesai konstruksi dan diresmikan
bisa di lewati semua prosesnya. Tujuh tahun
lebih menjadi waktu yang cukup panjang bagi
seorang kepala proyek maupun personal dalam
mengemban suatu pelaksanaan tugas.

Tantangan tidak menjadi penghambat bagi
seorang Bagus Pethut Ririh Sudibawono. Ia
memiliki cara jitu untuk menghadapi berbagai
tantangan tersebut, sampai akhirnya bendungan
Karalloe diresmikan langsung oleh Presiden Joko
Widodo. Dengan diresmikannya bendungan ini,
Ia merasa bangga dan bersyukur kehadirat Allah
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Peran Green Supply Chain dalam Industri,
Konstruksi dan Pembangunan Berkelanjutan
Oleh Amril Taufik Gobel,
Departemen Supply Chain Management

K

ondisi darurat global akibat Perubahan Iklim
yang mengancam banyak jiwa dalam tiga
dekade terakhir menjadi agenda penting
dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang
membahas perubahan iklim COP (Conference of the
Parties) 26 , di Glasgow, Skotlandia, dan dihadiri
sejumlah pemimpin dunia 31 Oktober hingga 12
November 2021.
Meskipun ada komitmen baru yang dibuat oleh
negara-negara menjelang COP26, beberapa peneliti
memprediksi kenaikan suhu global akan naik
2,7 derajat Celsius pada abad ini. Kenaikan suhu
sebesar itu pada akhir abad ini akan menyebabkan
kerusakan yang sangat masif di muka bumi dan
mengakibatkan banyak bencana alam.
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Setelah melalui negosiasi yang intens hingga
menjelang akhir COP26, akhirnya The Glasgow
Pact (Pakta Glasgow) dikeluarkan, disebut
sebagai kesepakatan iklim pertama yang secara
eksplisit berencana untuk mengurangi batu
bara, bahan bakar fosil terburuk untuk gas
rumah kaca.
Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan
emisi dan menjanjikan lebih banyak alokasi
dana untuk negara-negara berkembang
guna membantu mereka beradaptasi dengan
dampak iklim.
Keberpihakan Global terhadap upaya
memelihara lingkungan, mengurangi limbah
serta polusi dan menangani perubahan iklim
tentu ikut pula menjadi perhatian dalam
penerapan strategi rantai pasok. Green
Supply Chain Management diinisiasi untuk
mengakomodir aktifitas tersebut secara
cermat dan tepat guna. Green supply chain
management (GSCM) dalam penerapannya
www.nindyakarya.co.id

perusahaan. Berdasarkan pertimbangan
tersebut maka tujuan dari GSCM adalah
untuk untuk mempertimbangkan pengaruh
lingkungan dari semua produk dan proses,
termasuk pengaruh lingkungan yang berasal
dari barang/produk dan proses mulai dari
bahan baku sampai dengan produk jadi, dan
final disposal produk tersebut.

Upaya meningkatkan efektifitas rantai pasok
dan memperbaiki jaringan kerja untuk reduksi
limbah dan efisiensi operasi termasuk pada
delivery produk dan jasa perlu dilakukan

Secara tegas konsep GSCM menetapkan
pengintegrasian perspektif lingkungan ke
dalam manajemen rantai pasok mencakup
desain produk, pemilihan dan seleksi

sumber bahan baku, proses manufaktur,
pengiriman produk akhir kepada konsumen
serta pengelolaan produk setelah habis masa
pakainya.

dari “mitra hijau” yang memiliki standar
mutu lingkungan dan lulus proses audit
serta mempertimbangkan pemasok yang
mendapatkan ISO dan sertifikat terkait prestasi
dalam konsep ramah lingkungan.

Implementasi GSCM dalam industry
manufaktur dan konstruksi antara lain dengan
Green Procurement (Pengadaan Hijau) dimana
pengelolaan cermat lingkungan pembelian
yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan
pengurangan pembelian, pemakaian ulang
dan daur ulang bahan pada proses pembelian.
Pengadaan hijau adalah salah suatu solusi
untuk lingkungan dan ekonomi konservatif
bisnis dan konsep memperoleh pilihan
produk dan jasa yang meminimalkan dampak
lingkungan.
Dalam sistem Green Procurement,
pemasok tempat pembelian bahan hanya
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Mempromosikan kegiatan daur ulang dalam
usaha meningkatkan kesadaran lingkungan
dan mengurangi penggunaan bahan yang
berbahaya bagi lingkungan juga menjadi
bagian dari inisiatif Green Procurement.
Dari sisi industri, Green Manufacture
(Manufaktur hijau) merupakan proses produksi
yang menggunakan input dengan dampak
lingkungan yang rendah, sangat efisien dan
menghasilkan sedikit bahkan tidak adanya
limbah atau polusi. Manfaat dari penerapan
manufaktur hijau yaitu dapat menurunkan
biaya bahan baku, keuntungan efisiensi
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mengarahkan aktifitas industri dan konstruksi
untuk meningkatkan keseimbangan antara
kinerja marketing dengan isu lingkungan yang
melahirkan isu baru seperti penghematan
penggunaan energi, dan pengurangan polusi
dalam usaha peningkatan strategi kompetitif
serta memberikan perhatian lebih terhadap
upaya-upaya mengurangi perubahan iklim.

SHARING KNOWLEDGE

produksi dan meningkatkan citra perusahaan.
Pengontrolan penggunaan zat berbahaya,
pemeliharaan kualitas air dan kontrol kualitas
input sebelum pengolahan menjadi bagian
dari aktifitas ini.
Tidak hanya itu, teknologi efisiensi energi
yaitu dengan mengurangi daya konsumsi
dalam produk, meningkatkan masa hidup
produk untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas, meningkatkan kapasitas mesin,
dan perbaikan desain produk termasuk
meningkatkan transaksi digital nirkertas yang
ramah lingkungan.
Sebagai bagian dari GSCM, Green Distribution
(Distribusi Hijau) berperan penting khususnya

penggunaan bahan kemasan ramah
lingkungan dan hemat kemasan, juga
penggunaan bahan dan waktu untuk proses
pemuatan dan pembongkaran barang.
Aktifitas daur ulang –jika memungkinkan—
menjadi bagian yang tak kalah esensial untuk
efisiensi.
Sementara itu , prinsip Green Logistic (Logistik
Hijau) meliputi pengiriman langsung ke
pengguna barang, penggunaan kendaraan
bahan bakar alternatif dan mendistribusikan
produk dalam batch merupakan konsep GSCM
yang bisa diterapkan untuk mendapatkan
strategi rantai pasok yang efektif.
Beruntunglah, PT.Nindya Karya (Persero)
memiliki keberpihakan nyata pada aspek
pemeliharaan dan kelestarian lingkungan yang
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sejalan dengan konsep dasar GSCM. Tidak
hanya dibuktikan dengan mendapatkan
sertifikasi ISO 14000:2015 namun komitmen
management serta segenap karyawan untuk
berperan bersama menangani masalah
perubahan iklim yang telah menjadi persoalan
global patut ditumbuhkembangkan melalui
ekosistem yang kondusif dan partisipatif untuk
pembangunan yang berkelanjutan.
Kedepan, diharapkan spirit GSCM di PT.Nindya
Karya (Persero) akan menjadi kebijakan yang
imple mentatif yang bisa diterapkan pada
setiap proyek dan aktifitas terkait sebagai
bentuk tanggung jawab moral kita , merawat
bumi dan lingkungan, sebagai masyarakat
Indonesia dan selaku warga dunia.
www.nindyakarya.co.id
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PENINGKATAN
KOMPETENSI
INSAN NINDYA
KARYA DI ERA
DIGITALISASI

Oleh :
Hairul Anam, Divisi Infrastruktur II

P

engembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di era digitalisasi, dimana hal tersebut sangat
berdampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti aspek sosial dan ekonomi
yang mempengaruhi keberlangsungan aktifitas manusia dan kegiatan bisnis perusahaaan. Khususnya PT
Nindya Karya (Persero), dimana merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.
Digitalisasi membuat media berkembang ke lingkup yang lebih luas, seperti halnya dari sisi komunikasi yang
sebelumnya terbatas pada pertemuan secara langsung, dimana sekarang dengan adanya pemanfaatan media
virtual meeting yang membuat kegiatan bisnis perusahan menjadi lebih efektif & efisien.
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Kemudian berbagai macam sistem aplikasi digital
diciptakan oleh PT Nindya Karya (Persero) untuk
menunjang kegiatan kerja & sumber informasi
guna mendukung aktifitas bisnis perusahaan,
seperti Inindya yang di fungsikan untuk sebagai
sumber informasi tentang segala kegiatan aktifitas
perusahaan serta sebagai alat komunikasi sesama
karyawan dan departemen yang ada. Selain itu
ada ERP (Enterprise Resource Planning) yang sudah
diaplikasikan untuk kegiatan aktifitas kerja secara
intergrasi mulai dari fase pemasaran, sumber daya
manusia, pengadaan, produksi, keuangan &
akuntanasi. Selain itu masih banyak aplikasi seperti
zimbra & synology.

memiliki sikap disiplin yang baik karena dari disiplin
semua hal yang mau dilakukan akan terencana
dengan waktu yang sudah dijadwalkan karena disiplin
dalam berbagai hal, khususnya lingkup pekerjaan
semua nya akan memberikan hasil output pekerjaan
yang efektif dan efisien.

Dengan tersedianya aplikasi kerja dan komunikasi
Nindya Karya, dimana tak kala penting adalah peran
sumber daya manusia yang berperan aktif dan mau
belajar dalam berbagai hal yang ada dengan adanya
dampak dari digitalisasi. Dengan berlandaskan core
values perusahaan AKHLAK yang disingkat dari
kata Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif
& Kolaboratif. Hal yang harus dimiliki oleh insan
nindya karya adalah rasa cinta terhadap perusahaan,
dimana ketika kita cinta terhadap perusahan pasti
kita akan membuat suasana kerja yang nyaman dan
komunikasi yang baik dengan siapa pun, selain itu
pekerjaan yang dilakukan pasti memberikan output
yang sangat memuaskan bagi individu maupun bagi
perusahaan.

Kemudian info terbaru yang merupakan kabar baik
bagi Insan Nindya adalah PT Nidnya Karya (Persero)
dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
(Kemnaker) dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen
Binalavoltas) tandatangani nota kesepahaman
bersama (MOU) tentang peningkatan kompetensi
sumber daya manusia bidang konstruksi melalui
penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan
pada hari senin, tanggal 13 Desember 2021.
(Sumber: https://suarapemerintah.id/2021/12/
nindya-kemnaker-teken-mou-peningkatankompetensi-sdm/).

Dalam pemanfaatan media virtual meeting sebagai
salah satu cara peningkatan kompetensi Insan
Nindya, yang dilaksanakan dari departemen yang
ada PT Nindya Karya (Persero) juga aktif dalam
memberikan sharing session dengan tema yang
beragam keterkaitan dengan sumber daya manusia,
manajemen resiko dll. Dimana narasumber dari
kegiatan ini beragam ada dari pihak internal dan
eksternal. Hasil dari kegiatan sharing session bagi
Insan Nindya adalah menambah wawasan tentang
hal-hal baru dan yang tak kalah penting adalah
adanya keberanian dalam berkomunikasi dua arah.
Komunikasi yang baik harus dimiliki oleh semua
Insan Nindya, karena menerima atau memberi
informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan
khususnya dalam lingkup pekerjaan ketika ada
kendala ataupun hambatan dalam proses bekerja
komunikasi ini yang sangat dibutuhkan untuk
mengambil keputusan atas hal tersebut. Selain
berkomunikasi yang baik, Insan Nindya juga harus
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Dalam peningkatan kompetensi Insan Nindya, PT
Nindya Karya (Persero) juga memberikan asesmen ke
semua Insan Nindya guna peningkatan kompentensi
dengan kesesuaian bidang kerja yang dilaksanakan
secara bertahap dengan jadwal yang sudah
ditentukan. Tentu output dari asesmen ini adalah
untuk melihat penilaiain masing-masing Insan
Nindya dari sisi hardskill dan softskill.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini,
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
antara PT Nindya Karya dan Kementerian Tenaga
Kerja Republik Indonesia. Hal ini merupakan
kesempatan untuk menjadi Insan Nindya yang
berkualitas guna memberikan peran yang fungsional
bagi perusahaan dan yang tak kalah pentingnya
adalah mayoritas 82% Insan Nindya adalah generasi
milenial. Harapan besar dari perusahan untuk
generasi milenial ini untuk menjadi motor penggerak
untuk merangkul semua generasi, untuk menjadi
sumber daya manusia unggul dan berdaya saing
guna memberikan peran fungsional untuk mencapai
tujuan perusahan yang berlandaskan road map
perusahaan.
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Catat Prestasi, NINDYA KARYA Raih
Penghargaan Bidang K3 Internasional

J

AKARTA – Nindya Karya berhasil mencatatkan
prestasi di Dunia Internasional melalui
penghargaan bidang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dengan kategori Concered Company Award
dari World Safety Organization (WSO) Kamis (22/10).
Kegiatan yang diselenggarakan secara online tersebut
dihadiri oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen
Risiko Nindya, Sri Haryanto didampingi Senior Vice
President (SVP) Departemen Quality, Health, Safety and
Environment (QHSE), Haryanto.
WSO Award diberikan kepada perusahaan atau
korporasi baik industry maupun non Industri yang
memiliki program keselamatan kerja serta catatan

"

keselamatan yang baik. Serta memiliki program
keselamatan kerja di luar pekerjaan seperti program
Pendidikan serta kelestarian lingkungan.
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen
Risiko Nindya, Sri Haryanto dalam sambutannya
menyampaikan, penghargaan ini merupakan
pencapaian yang membanggakan. Hal ini semakin
menjadikan Nindya mewujudkan visi perusahaan
dengan Menjadi Perusahaan Global di Bidang
konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang
Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan.

Ini merupakan hal yang membanggakan, semua pihak telah bekerjasama
dengan baik. Pencapaian ini semakin menandakan Nindya menuju
pencapaian Visi Prusahaan.

www.nindyakarya.co.id

-Sri Haryanto, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko-

"

THINK EDISI VII/SEPTEMBER-DESEMBER/2021 65

AWARDS

NINDYA Raih Penghargaan Utama Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana serta Penanggulangan Covid-19

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) kembali
mendapat apresiasi, kali ini berupa Penghargaan
Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) atas Rehabilitasi dan
Rekonstuksi Pasca Bencana, serta Penanggulangan
Covid-19. Penghargaan ini diberikan langsung oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di
Gedung Auditorium Kementerian PUPR pada Rabu
(1/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perusahaan BUMN,
diantaranya Direktur Pemasaran & Pengembangan PT
Nindya Karya (Persero) Moeharmein Z.C, Direksi PT
Wijaya Karya, Direksi PT Waskita Karya, Direksi PT Adhi
Karya, PT Brantas Abipraya, PT. PP (Persero), PT. Hutama
Karya, PT. Virama Karya, PT. Indah Karya (Persero) dan
Direksi BUMN lainnya.
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Nindya,
Moeharmein Z.C menyampaikan, penghargaan
ini merupakan pencapaian yang membanggakan
bagi Perusahaan, selain Nindya mampu survive

"

ditengah kondisi bisnis yang tidak pasti akibat
pandemi, Perusahaan juga tetap konsisten berperan
langsung memberikan bantuan kepada masyarakat
dalam penanggulangan pasca bencana serta
penanggulangan penyebaran Covid-19.
Dengan diperolehnya penghargaan tersebut NINDYA
telah membuktikan bahwa perusahaan mampu
beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan
mampu menjawab tantangan yang ada khususnya
pada saat pandemi Covid-19. Disamping itu Nindya
juga sekaligus dapat berkontribusi langsung kepada
masyarakat yang terdampak bencana, serta turut
membantu Pemerintah menangulangi penyebaran
Covid 19, hal ini sesuai dengan Misi Nindya yaitu
mengembangkan industri konstruksi dan investasi
yang berstandar global dan berdaya saing tinggi
dengan mengutamakan kepuasan pelanggan,
kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian
lingkungan yang berkelanjutan.

Selain Nindya mampu survive ditengah kondisi bisnis yang tidak pasti akibat pandemi, Perusahaan
juga tetap konsisten berperan langsung memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
penanggulangan pasca bencana serta penanggulangan penyebaran Covid-19
-Moeharmein Z. C, Direktur Pemasaran & Pengembangan PT Nindya Karya (Persero)-
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NINDYA Raih Tiga Penghargaan Di Bidang
Marketing dan Branding

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) memperoleh
pengakuan dan apresiasi dari pihak eksternal di
bidang Marketing dan Branding, kali ini pengakuan
dan apresiasi tersebut diberikan oleh Majalah BUMN
Track dalam ajang BUMN Branding & Marketing Award
Ke-9 Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Rabu
(15/12).
Dari lima kategori yang dilombakan NINDYA
menyabet tiga penghargaan diantaranya Gold Winner
BUMN International Recognition atas pengakuan
dan kerjasama internasional yang dibangun pada
kategori Global Branding & Marketing, Silver Winner
BUMN Technology Advancement sebagai pengakuan
keberhasilan dalam menggunakan teknologi untuk
meningkatkan sisi kompetitif brand pada kategori
Marketing dan Best CMO in Personal Communication
sebagai apresiasi efektivitas dalam berkomunikasi,
berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan
antar stakeholder baik internal maupun eksternal guna
meningkatkan performa pembangunan dan pemasaran
brand yang diberikan kepada Direktur Pemasaran dan
Pengembangan NINDYA, Moeharmein Zein Chaniago.

Hadir menerima penghargaan Direktur Pemasaran
dan Pengembangan NINDYA, Moeharmein Zein
Chaniago serta Senior Vice President Pemasaran
NINDYA, Imam Sugiatno. Dalam sambutannya,
Ketua Dewan Juri Kehormatan yang juga Menteri
Pariwisata RI Tahun 2014-2019, Dr. Ir. Arief Yahya,
M.Sc. menyatakan bahwa penghargaan ini membawa
banyak manfaat bagi perusahaan peserta terutama
dalam mengukur sejauh mana aktivitas branding dan
marketing yang dilakukan.
“Award ini gunanya ada 3C, yang pertama calibration
untuk mengukur cara yang digunakan sudah sesuai
dengan standard yang berlaku secara umum, yang
kedua Credibility yang akan keluar jika meraih award
dan yang ketiga ke dalam adalah meningkatkan (Self)
Confident Perusahaan.” Ujar Arief Yahya.
Dengan diraihnya tiga penghargaan tersebut, NINDYA
secara tidak langsung membuktikan komitmennya
untuk terus memberikan kinerja yang ekselen serta
terus meningkatkannya agar semakin kompetitif
dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Hal ini menandakan komitmen NINDYA untuk terus memberikan kinerja
yang ekselen serta terus meningkatkan agar semakin kompetitif dalam
menghadapi tantangan di masa depan.
www.nindyakarya.co.id
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Menutup Tahun 2021 NINDYA tambah Dua Penghargaan dari
Ajang Human Capital & Performance Award

P

T Nindya Karya (Persero) kembali meraih
penghargaan, kali ini NINDYA memperoleh
dua penghargaan di bidang Human Capital
dalam ajang Human Capital & Performance Award
2021. Diselenggarakan di Hotel Mulia Jakarta, pada
Rabu (22/12) penghargaan ini mengangkat tema
“Accelerating Corporate Value Through Human Capital
for The Next Normal.”
Dua penghargaan yang berhasil Nindya raih adalah The
Best Reward and recognition strategy 2021 dan The
best employee engagement strategy 2021.
Human Capital & Performance Award 2021 kali ini
diselenggara oleh Majalah BusinessNews Indonesia
bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia
(FHCI), Indonesian Institute For Corporate Directorship
(IICD), Indonesian Institute for Public Governance
(IIPG), Human Capital Institute – USA, Universitas
Indonesia (UI), dan Universitas Bina Nusantara (BINUS).
Pengharagaan diterima langsung oleh Direktur
Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Sri Haryanto
dan turut mendampingi Senior Vice President Human
Capital Nindya, Alif Usman Amin.

Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara Human
Capital & Performance Award 2021 Irnanda
Laksanawan Ph.D, menjelaskan bahwa acara ini
diselenggarakan sebagai pembuktian bahwa suatu
perusahaan dapat survive dalam menjalankan bisnis
dan pelayanannya kepada masyarakat di saat semua
negara di dunia dilanda pandemi Covid-19 yang
berdampak pada semua level masyarakat dan lini
bisnis.
“Award ini juga bertujuan mendorong prestasi dan
kinerja perusahaan BUMN, anak usaha afiliasi, BUMD,
Swasta Nasional untuk melakukan transformasi digital
dalam pengembangan, pengelolaan, pembelajaran
serta inovasi guna menciptakan talenta yang
profesional dan berkualitas global, terlebih di masa
pandemi,” ujar Irnanda.
Dengan penghargaan yang diraih Nindya ini,
menunjukkan bahwa Perusahaan berkomitmen
mengembangkan kompetensi Human Capital yang
unggul, dengan menerapkan berbagai Inovasi dan
melakukan Transformasi Digital agar terus dapat
memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan,
meski ditengah pandemi.

Hal ini menandakan komitmen NINDYA dalam mengembangkan
kompetensi Human Capital yang unggul.
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NINDYA Tambah Sertifikasi di Bidang Keamanan
Informasi dan Teknologi Informasi

J

Jakarta – Setelah memperoleh sederet
penghargaan dari pihak eskternal menjelang tutup
tahun 2021, PT Nindya Karya (Persero) kembali
memperoleh sertifikasi. Kali ini NINDYA menambah
dua daftar sertifikasi, yaitu ISO 27001:2013 Sistem
Manajemen Keamanan Informasi dan sertifikasi atas
assessment IT Maturity pada Kamis (29/12).
Bertempat di Gedung NINDYA, Perusahaan
melangsungkan kegiatan seremonial penyerahan
sertifikasi tersebut secara hybrid (virtual dan tatap
muka). Adapun penyerahan sertfikasi ISO/IEC
27001:2013 dilakukan oleh PT BSI Group Indonesia
yang diwakili oleh Joko Prayitno selaku Audit and
Certification Director dan Sertifikat Assessment IT
Maturity oleh PT Altha Dyanusa Consulting yang
diwakili oleh Afriyandi Amin selaku Managing Director
kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen
Risiko NINDYA, Sri Haryanto.
Baik dari PT BSI Group Indonesia dan PT Altha Dyanusa
Consulting selaku auditor dan asesor mengapresiasi
NINDYA terkait penerapan keamanan informasi serta

"

kematangan mutu pemanfaatan IT baik dari proses
maupun pengelolaannya bahkan untuk keamanan
informasi dari audit yang dilakukan tidak terdapat
temuan mayor maupun minor sehingga NINDYA
direkomendasikan untuk memperoleh ISO/IEC
27001:2013.
Dalam sambutannya, Sri Haryanto pun mengingatkan
untuk terus meningkatkan pemanfaatan IT oleh
seluruh Insan Nindya serta memperhatikan dan
meningkatkan keamanan sistem informasi yang ada.
“Untuk semua saya ingatkan bahwa ini langkah
awal, di mana ke depan kita harus meningkatkan
penggunaan aplikasi yang ada dan perlu adanya
kolaborasi dari seluruh pihak di NINDYA untuk
mengoptimalkan cyber security.”
Diperolehnya kedua sertifikasi tersebut tentunya
mampu meningkatkan kompetensi NINDYA untuk
lebih kompetitif dalam menghadapi tahun 2022.
Dengan demikian pada gilirannya NINDYA dapat terus
meraih capaian bisnisnya sesuai dengan target dan
cita – cita bisnis yang dicanangkan.

Untuk semua saya ingatkan bahwa ini langkah awal, di mana ke depan
kita harus meningkatkan penggunaan aplikasi yang ada dan perlu adanya
kolaborasi dari seluruh pihak di NINDYA untuk mengoptimalkan cyber security
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-Sri Haryanto, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko-
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Nindya Karya Raih Apresiasi TJSL & CSR Award 2021

J

akarta - PT Nindya Karya (Persero) berhasil meraih
apresiasi pada penyelenggaraan TJSL & CSR Award
2021 yang digelar di Ballroom hotel JW Mariot
Kuningan, Jakarta Selatan (14/10).
Pada penyelenggaraan tersebut Nindya Berhasil
dinobatkan sebagai The Most Prominent Contraction
Company on Supporting TJSL on Social and
Environment Pilars.
Hadir menerima penghargaan pada malam tersebut
Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko Nindya
Sri Haryanto didampingi Corporate Secretary Nindya
Taufik Hidayat dan VP TJSL Deka Hardiya Putra
Ajang TJSL & CSR Award 2021 pada tahun perdana
ini diikuti oleh 71 perusahaan BUMN dan Anak
Perusahaan BUMN. Sebanyak 40 perusahaan lolos
seleksi penjurian tahap II yang dilanjutkan dengan

"

proses presentasi dan wawancara pendalaman
materi di hadapan dewan juri secara virtual, yang
berlangsung selama tiga pekan.
Peserta TJSL & CSR Award 2021 terbagi atas tiga
kategori, yakni Perusahaan BUMN, Anak Perusahaan
BUMN serta BUMN dan Anak Perusahahaan BUMN
Tbk. Capaian masing-masing perusahaan terdiri dari
tiga peringkat, yaitu peringkat bintang lima, bintang
empat dan bintang tiga.
Sri Haryanto menyampaikan, “Keikutsertaan Nindya
pada penyelanggaraan ini sangat bermanfaat sebagai
pembelajaran perusahaan dalam mendukung
pencapaian SDG’s berbasis ISO 26000.”

Keikutsertaan Nindya pada penyelanggaraan ini sangat bermanfaat
sebagai pembelajaran perusahaan dalam mendukung pencapaian SDG’s
berbasis ISO 26000
-Sri Haryanto, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko-
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Masjid Agung
Dharmasraya, Simpul Syiar
Islam dan Pertumbuhan
Ekonomi Baru Sumatera
Barat

M

asjid Agung Dharmasraya yang megah ini berdiri di lintas Sumatra, tepatnya di
Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Bangunannya terdiri dari dua lantai dan
diperkirakan dapat menampung 8 ribu jemaah. Masjid yang dibangun di atas lahan
67.193 meter persegi ini rencananya akan menjadi Islamic Center atau pusat kegiatan agama
Islam di Bumi Pamalayu.

www.nindyakarya.co.id
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Masjid ini memiliki arsitektur yang unik. Jika
dilihat dari atas, bangunannya berbentuk orang
sujud. Terdapat empat kubah yang menghiasi atap
bangunan dan empat menara di sekelilingnya. Jumlah
itu melambangkan filosofi adat Minangkabau, yaitu
“Tau Jo Nan Ampek“.

Dharmasraya untuk menyiapkan program keagamaan
di masjid tersebut

Maksud dari “Tau Jo Nan Ampek” adalah, kato
mandaki, kato mandata, kato manurun, dan kato
malereng. Semua itu bermakna, seseorang harus
pandai menjaga sikap kepada yang lebih tua, sebaya,
yang lebih kecil dan tokoh-tokoh masyarakat.

Program yang dibuat nantinya memperhatikan
kecenderungan generasi milenial sehingga mereka
lebih antusias mengikuti kegiatan keagamaan.

Upaya itu dilakukan, selain menarik jemaah dari
wilayah setempat, juga dapat menjadi perhatian dan
daya tarik bagi umat Muslim dari luar Dharmasraya.

Pada 2021, pemerintah pusat melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga
turut membantu penataan kawasan masjid.

Dibangunnya Masjid Agung Dharmasraya merupakan
langkah strategis yang multi efek. Pembangunan
kompleks Islamic Center tersebut diharapkan dapat
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di
Dharmasraya.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan
menyebutkan, keberadaan Masjid Agung sangat
penting bagi Dharmasraya sebagai daerah berbudaya
dan religi.

Setelah Masjid Agung Dharmasraya rampung, area
sekitar masjid akan dilengkapi SPBU, mini market, dan
rest area. Hal itu mengingat lokasinya yang berada
persis di pinggir jalan Lintas Sumatra.

Masjid Agung Dharmasraya diharapkan dapat
mendorong pemberdayaan umat, baik di bidang
agama maupun ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga
menargetkan akan mengembangkan industri pangan
di lokasi masjid dengan memberdayakan usaha kecil
dan menengah lokal serta mendorong pengolahan
produk pertanian menjadi siap saji dalam bentuk
kemasan.

“Di sini, akan diadakan kajian ilmu keagamaan
dan lembaga pendidikan Al-Quran. Kesemuanya
ini diharapkan akan berimbas pada peningkatan
keimanan dan ketakwaan masyarakat.” Lanjutnya.
Jauh sejak mula perencanaan, Bupati Dharmasraya
Sutan Riska telah meminta tokoh-tokoh agama di
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Hal itu sejalan dengan harapan Bupati Dharmasraya
Sutan Riska yang ingin keberadaan masjid ini
bukan sekadar tempat ibadah semata, tetapi juga
menumbuhkembangkan ekonomi rakyat.
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I

ndonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Periode ini berpusat pada penggabungan
antara teknologi otomatisasi dengan kecanggihan cyber. Pengaruhnya tidak sebatas dirasakan
oleh perkembangan produk elektronik saja, ternyata era revolusi industri 4.0 ini pun berdampak
pula pada tren yang terjadi dalam desain properti. Memasuki era industri 4.0, wajah industri properti
juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap minat dan kebutuhan masyarakat, terutama
yang kini tak lepas dari teknologi berbasis digital.
Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat
tajam. Adaptasi terhadap kemajuan industri 4.0 ini harus dilakukan oleh seluruh sektor usaha tidak
terkecuali sektor properti.

Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia
Teknologi Digital Komputer

Permainan Digital

Pemakaian Media Digital (E-Media)

Film Berbasis Digital
Digitalisasi Pemakaian Mata
Uang (E-Money)
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INDUSTRI
PROPERTI
Industri properti merupakan industri yang berkaitan erat dengan budaya
masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam
industri 4.0 ini bisnis properti memiliki peluang, potensi dan tantangan
tersendiri. Hal ini membuat bisnis properti harus beradaptasi dengan pola
industri 4.0 baik dari sisi pemasaran maupun desain.

TRANSFORMASI
PEMASARAN
PROPERTI
Media Cetak

Media Online

Pemasaran merupakan salah satu faktor
penting dalam industri properti, dimana dengan
strategi pemasaran yang tepat dan mengikuti
perkembangan teknologi dalam penerapannya
dapat menjadi sebuah kunci utama dalam
penjualan properti itu sendiri.

www.nindyakarya.co.id
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TRANSFORMASI
DESAIN
PROPERTI
Desain properti merupakan desain yang
menggambarkan dan menciptakan produk
yang memecahkan masalah pengguna ataupun
memenuhi kebutuhan spesifik di pasar
tertentu. Desain produk akan mengarah pada
fungsionalitas dan tampilan benda pakai yang
akan di produksi secara industri.

Dari sisi desain, terdapat penerapan sistem smart
home yang menjadi nilai tambah pada aset
properti. Fitur pada smart home meliputi: smart
lock, smart light bulb, smart TV dan ring alarm
yang berfungsi untuk dapat memudahkan akses
dan memberi kenyamanan dan keamanan bagi
penggunanya.

Industri 4.0 atau revolusi industri keempat
merupakan istilah yang umum digunakan untuk
tingkatan perkembangan industri teknologi
di dunia. Fenomena pemakaian digital dalam
kehidupan manusia di Revolusi Industri 4.0
semakin meningkat tajam.
Adaptasi terhadap kemajuan industri 4.0 ini
harus dilakukan oleh seluruh sektor usaha tidak
terkecuali sektor properti. Dalam industri 4.0
ini bisnis properti memiliki peluang, potensi
dan tantangan tersendiri. Dalam sisi pemasaran
properti yang sebelumnya menggunakan media
cetak beralih menjadi media digital sebagai
platform utama dalam pemasaran, serta dari
sisi desain penerapan sistem smart home dapat
menjadi nilai tambah pada aset properti.

Artikel dibuat oleh :
Firman Haryono Handjaya, Febria Nur Khalilah, Andri Suhendar
Divisi Properti
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Boros Berkedok Self Reward
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Insan Nindya, di zaman sekarang semakin lama
makin susah menabung? atau tabungan kita
semakin menipis? yap benar, karena kita terlalu
banyak mengeluarkan uang untuk keperluan
yang sebetulnya tidak terlalu penting, ya bisa
dibilang sama saja dengan boros, tapi kalau kata
anak zaman sekarang gapapa hitung-hitung “self
reward”.
Nah, apasih sebenarnya self reward? Yap
benar, self reward adalah bentuk penghargaan
kepada diri sendiri, biasanya seseorang akan
menghadiahi diri sendiri atas pencapaian atau
keberhasilan yang telah dilakukannya.
Self reward sah-sah saja, karena dengan self
reward kita belajar menghargai diri sendiri,
karena terkadang kita lebih mudah menghargai
orang lain dibandingkan diri sendiri, sebab kita
suka kagum melihat pencapaian dan keberhasilan
orang lain, tapi disaat kita berhasil melakukan
sesuatu kita jarang memberikan penghargaan

www.nindyakarya.co.id

kapada diri sendiri. Selain itu self reward membuat
kita semakin termotivasi dan semangat dałam
proses pencapaian tersebut bahkan penting juga
buat kesehatan mental kita loh, karena dengan
berhasilnya kamu, kamu akan merasa bahagia dan
menghilangkan sedikit rasa penat kamu, sehingga
kamu dapat menjalankan aktivitas-aktivitas
berikutnya dengan hati yang senang dan pikiran
yang fresh.
Self reward bisa dilakukan dengan cara membeli
barang yang diinginkan, pergi berlibur atau
tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi dan
sesuatu hal lain yang memang kamu inginkan.
Nah, kebanyakan self reward membuat kita
semakin menjadi perilaku yang konsumtif, karena
kebanyakan kita suka berlindung di kalimat
tersebut, ya contohnya lembur kerja dikit self
reward, tiap gajian self reward, hal itu membuat
kita candu dan kebablasan, ya secara tidak sadar
kita berperilaku boros yang berkedok self reward.
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H

ai Insan Nindya, gimana nih tidak terasa ya sudah berada di awal tahun lagi. Sudah ada rencana
kemana nih? Travelling bareng teman atau staycation bareng keluarga?. Apapun rencana Insan
Nindya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Insan Ninyda, tahu kah kamu, saat ini kaum
milenial sedang tren dengan self reward. Sebenarnya apasih self reward itu? Simak ulasan rubrik lifestyle kali
ini ya.

LIFESTYLE

Nah, berikut ciri – ciri perilaku boros berkedok self reward:
1. Hedon Lifestyle atau BPJS (Budget PasPasan Jiwa Sosialita)

2. Gonta-ganti barang atau MAMI SOKA
(Malu Miskin Sok Kaya)

Tak bisa dipungkiri kita sebagai kaum milenial
sering jalan-jalan ke mall, nongki ke coffee shop,
sering pergi liburan, hal itu kita lakukan karena
kita pikir dapat mengilangkan rasa stres atau
mengapresiasi diri sendiri, padahal self reward gak
mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang,
contohnya kita dapat me time dengan cara baca
buku favorit, membersihkan kamar, menonton
film atau bisa saja kamu bermalas-malasan/tidur
seharian, karena hal tersebut sudah bisa dikatakan
mengparesiasi pada diri sendiri.

Banyak milenial sekarang suka self reward dengan
gonta-ganti gadget dengan model terbaru, padahal
gadget yang lama belum rusak dan masih bisa
dipergunakan, kemudian suka beli barang-barang
branded seperti tas, jam tangan, sepatu, dsb.
Apalagi barang-barang tersebut dibeli dengan cara
nyicil/kredit, itu self reward atau MAMI SOKA ya?.

3. Suka beli barang baru padahal stock
masih banyak
Sering terjadi pada anak milenial khususnya kaum
hawa, suka beli baju padahal di lemari masih
banyak yang masih ada price tag nya, kemudian
suka beli skincare padahal skincare yang ada di
meja rias masih banyak yang baru beberapa kali
pakai, nah satu hal yang tak kalah penting yaitu
barang-barang yang harus di checkout di online
shop, pusing yaaa, ini bukan lagi self reward, tapi
hobi buang-buang duit.
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So, kita harus bisa
mengendalikan diri atau
dikontrol dalam pembelian
impulsif agar tidak melakukan
boros berkedok self reward,
sebelum membeli sesuatu
usahakan kita berpikir kira-kira
pencapaian kita worth it gak
ya dengan barang tersebut?.
Kira-kira self reward tersebut
sepadan gak ya dengan usaha
kita?.
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Tips!
untuk mengatasi boros berkedok self reward :

1

Menetapkan
Budgeting

Sebelum kamu melakukan self reward pastikan
budget untuk kebutuhan primer atau hal-hal yang
prioritas sudah terpenuhi seperti tagihan/cicilan,
kebutuhan rumah, dsb. Dengan sudah memberi
budget untuk hal-hal yang primer/prioritas
sehingga kita bisa mengkondisikan budget untuk
membeli barang yang diinginkan dan kita bisa
terhindar dari sifat boros.

2

Membeli barang yang
dibutuhkan

3

Menabung dan Jangan
Mengejar Tren

Tren tidak akan ada habisnya, daripada kamu
mengikutin tren dengan menurutin gengsi semata,
lebih baik uangnya kamu tabung untuk masa
depan kamu, karena yang perlu kamu ingat, self
reward itu bertujuan untuk memberi kita semangat
atas pencapaian kinerja kita, bukan malah
menghambur-hamburkan uang.

Artikel dibuat oleh :
Muhammad Oki Aldisri Medan, Departemen Supply Chain
Management Staf Sistem dan Administrasi

Usahakan jika kamu ingin self reward dengan cara
membeli barang yang kamu inginkan, pastikan
barang tersebut memang barang yang pada saat
itu kamu butuhkan, karena dengan membeli
sesuatu yang sudah ada atau memang belum
dibutuhkan contohnya kamu suka membeli barangbarang sale, barang-barang limited edition,dsb. Hal
itu membuat kamu semakin boros.

"

Self reward itu penting, boros itu bikin pusing. Nikmatin masa muda
kamu, tapi jangan sampai merusak masa depan kamu.
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INVESTASI

"

MENGENAL INVESTASI
LEBIH DEKAT

I

"

nvestasi saat ini sedang marak dikalangan
milenial, bahkan menjadi trend tersendiri. Istilah
investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia,
investire yang berarti memakai atau menggunakan.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau
modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk
tujuan memperoleh keuntungan.

masa datang. Investasi dapat dilakukan oleh individu
maupun badan usaha seperti perusahaan.

Menurut Bodie Kane Marcus didalam bukunya
yang berjudul Dasar-Dasar Investasi, istilah investasi
memiliki arti komitmen dari sumber daya saat ini
dengan harapan memperoleh sumber daya yang
lebih besar di masa depan.

Sebelum melakukan investasi, alangkah baiknya
apabila mengetahui terlebih dahulu tujuan
investasi, jenis investasi dan strategi yang aman
dalam berinvestasi. Berikut ini penjelasan mengenai
investasi yang telah dirangkum dari berbagai
sumber.

Sebagai contoh, seseorang dapat membeli saham
dengan mengharapkan bahwa hasil dari saham
tersebut di masa depan akan setimpal, baik waktu
dari penempatan uangnya maupun risiko dari
investasi.

Sementara, secara umum investasi adalah
meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang
atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada
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Perempuan

Dulu, Kini dan Nanti

B

eberapa hari yang lalu saya sedang penasaran
dengan salah satu film yang memenangi
Festifal Film Internasional Toronto 2021
kategori Platform Prize judulnya “Yuni”. Isu yang
diangkat dalam film ini sangat menarik yaitu
tentang perempuan. Doktrin terkait perempuan
yang sudah ditanamkan sedari kecil. Perempuan
sejatinya memang makhluk yang unik, banyak yang
bilang terkadang cenderung susah dimengerti dan
terkadang jalan pikirannya tidak mudah terbaca.
Banyak juga yang bilang perempuan lemah, harus
tunduk dengan aturan, penurut dan lemah lembut
adalah suatu hal yang wajib dimiliki perempuan,
tak harus berpendapat karena perempuan itu gak
ngerti apa-apa, perempuan tidak perlu sekolah
tinggi yang penting bisa mengurus rumah dan
segala isinya. Seolah ada aturan baku tentang
menjadi perempuan. Mirisnya banyak orang yang
setuju bahkan terkadang juga muncul dari sesama
perempuan. Mari kita kembali ke 21 April 1879,
tokoh penting salah satu pahlawan bagi perempuan
telah lahir yang kita sebut Ibu Kartini dengan nama
lengkap Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat.
Dibalik fisik khas perempuan jawa terbalut kain
kebaya dan rambut bersanggul yang tampak
lemah lembut, beliau memiliki semangat baja dan
mental kuat yang luar biasa. Membuka cakrawala
pengetahun lewat buku dan surat yang ia kirim
untuk sahabat-sahabatnya di negara Belanda
dan lainnya. Sosok Kartini mampu merobohkan
tembok sekat istana dengan pikiran yang bebas dan
merdeka. Keinginan beliau sangat sederhana, ingin
kesempatan belajar dan kesetaraan bisa dirasakan
oleh semua orang khususnya perempuan. Cut Nyak
Dhien tokoh pahlawan perempuan dari Aceh beliau
adalah seorang istri yang ikut berperang bersama
suaminya bahkan Teuku Umar mempersilahkan istri
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tercintanya untuk ikut dalam peperangan, seolah
label perempuan hanya karunia Tuhan membedakan
gender setiap makhluknya. Ibu SK Trimurti, beliau
memperjuangkan kebebasan berpendapat lewat
pers, tokoh perempuan yang aktif dalam organisasi
dan politik. Beliau memperjuangkan hal yang
sama yaitu kesetaraan dalam hal akademis dan
juga sosial. Sekarang sekian tahun sudah berlalu,
kita sudah tidak dimasa berperang menggunakan
tombak bambu. Tapi ternyata perjuangan tentang
perempuan belum selesai.
Selamat datang di era industri 4.0, dimana banyak
kesempatan diberikan kepada kaum happening
masa kini yang disebut millennial. Rentang usia kirakira 21 – 42 tahun. Diantara rentang usia ini pasti
juga diisi oleh perempuan. Namun kemajuan era ini
ternyata tidak selalu sejalan dengan pemanfaatan
kesempatan
bagi
perempuan.
Semangat
perjuangan akan kemerdekaan bagi perempuan
yang diperjuangkan para pahlawan perempuan
sepertinya belum cukup untuk merubah stigma
dan membuka pikiran perempuan untuk benarbenar merdeka.
Dari kedua tokoh yang kita pelajari di atas seharusnya
sudah bisa menjadi refleksi bahwa perempuan
sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang
sama dengan segala kelebihan yang sudah Tuhan
ciptakan. Sosok kartini muda sangat bersemangat
mengendap pelan untuk diam-diam mengirimkan
surat, membaca buku dengan turut berimajinasi.
Cut Nyak Dien seorang istri yang diizinkan untuk
ikut berperang dan terbukti dengan turunnya beliau
dimedan perang semakin membakar semangat
juang bagi para pejuang.
Lebih dari ini semua, kita tentu ingin perempuan
mampu
mentukan
pilihannya,
membuka
wawasannya bukan untuk diri sendiri tapi ilmu
ini nantinya bisa diajarkan ke anak cucunya, ke
saudara perempuan lainnya. Bahwa berpendidikan
dan menentukan pilihan adalah hak mutlak bagi
semua kaum perempuan. Kelebihan perempuan
yang memiliki 5 nada saat berbicara dibanding
laki-laki yang hanya memiliki 3 nada tentu menjadi
suatu kelebihan, dimana nada bicara ini sangat
memberikan andil dalam mempersuasi maupun
bernegosiasi. Perempuan yang mengandalkan
perasaan dan logika adalah penyeimbang dalam
mengambil keputusan sehingga tak jarang
perempuan mampu berfikir 2 langkah bahkan 10
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langkah ke depan dengan meminimalisir kata yang
mampu menyakit perasaan lawan bicara. Hal ini
dikarenakan di dalam otak perempuan terdapat
lobus frontal (yang bertanggung jawab dalam
menyelesaikan masalah) dan korteks limbik yang
lebih besar dari laki-laki.
Peranan perempuan bukan hanya sebagai
pelengkap tapi sebagai pendidik pertama dalam
keluarga, sehingga penting perempuan masa
kini harus tau betapa penting peranan yang akan
diambil. Ilmu dan pengetahuan yang didapat
saat ini adalah bekal untuk membentuk generasigenerasi selanjutnya yang lebih baik. Generasi
yang tidak mudah mendiskreditkan sesuatu,
generasi yang menjunjung tinggi sportifitas dalam
segala hal, generasi yang berani berpendapat dan
menghargai pendapat, generasi yang tidak mudah
takut dan berkecil hati, yang paling penting adalah
generasi yang paham betul akan keinginan dan
menjadi pribadi seperti apa.
Kesempatan dalam dunia kerja juga terbuka luas
sehingga tidak ada alasan bagi perempuan untuk
memendam ide-ide terbaiknya. Tidak ada alasan
bagi perempuan untuk takut tidak didengar, karena
keberhasilan hanya akan datang bagi orang-orang
yang mau dan berani mengambil kesempatan.
Tuhan tidak pernah menjadikan gender sebagai
dasar pembagian porsi otak bagi manusia.
Memaksimalkan kerja otak dan potensi diri adalah
bentuk menghargai dan tidak mubazir atas titipan
yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua.

Artikel dibuat oleh :
Rizky Aidzin,
Departemen Supply Chain Management
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SURAT PEMBACA

S U R AT P E M B A C A

SURAT TERBUKA UNTUK INSAN NINDYA

S U R AT P E M B A C A
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.
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