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

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Insan Nindya yang Saya Banggakan.
Saat ini kita memasuki periode kerja Triwulan III Tahun
2022 yang berarti optimalisasi terhadap pengerahan
sumber daya yang kita miliki serta action plan bisnis yang
kita bersama susun akan berada pada titik puncaknya.
Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan juga kesungguhan
seluruh Insan Nindya dalam menjalankan komitmennya
terhadap harapan atas kinerja Perusahaan yang kita
cintai bersama ini.
Sampai dengan penghujung Triwulan II tahun 2022
ini tentunya masih terdapat pekerjaan rumah yang
harus kita selesaikan segera baik dari segi pencapaian
target bisnis, target operasional dan program-program
Perusahaan lainnya secara menyeluruh baik yang berada
di unit kerja, unit bisnis maupun proyek.
Dalam kesempatan ini, pun perlu Saya sampaikan
juga capaian-capaian yang berhasil kita raih maupun
jejak langkah yang berhasil kita torehkan. Pencapaian
tersebut diantarannya, perolehan kontrak proyek
strategis dengan nilai yang sangat impresif maupun
perolehan proyek yang bersifat ikonik sehingga Nindya
Karya memiliki kebanggaan tersendiri dipercaya sebagai
kontraktornya.
Selain itu, secara prospektif kita juga telah menyepakati
minat maupun penjajakan terhadap potensi kerjasama
yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
www.nindyakarya.co.id

baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi recognition
Nindya Karya telah memperoleh pengakuan
dari berbagai institusi seperti Sertifikasi INDI 4.0
dalam aspek Teknologi Informasi, ISO 21500:2021
Sistem Manajemen Proyek dan Sertifikat Kitemark
ISO 19650:2018 Building Information Modeling
(BIM). Dan dalam aspek kepatuhan, pengawasan
maupun governance Nindya di Triwulan II ini telah
menandatangani nota kesepahaman dengan institusi
Kejaksanaan dalam melakukan pengawasan, review
pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), peninjauan pelaksanaan pembangunan proyek
strategis oleh owner serta kunjungan Komite Audit
dalam memastikan akuntabilitas pekerjaan di proyekproyek Nindya.
Segala capaian dan jejak langkah yang kita torehkan
telah dirangkum dalam Majalah THINK edisi kali
ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebanggaan
kita seluruh Insan Nindya dari kerja keras yang kita
lakukan dalam beberapa waktu ke belakang serta
menjadi motivasi pula bagi Insan Nindya untuk terus
memberikan kinerja terbaik dan bahkan mampu
melampauinya.
Sekian yang dapat Saya sampaikan dan Saya ucapkan
selamat membaca THINK edisi ini.
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
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Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh
Insan Nindya yang Saya banggakan.
Seiring dengan telah diresmikannya Holding Danareksa oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 20 Juli 2022 silam yang
dilangsungkan di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, maka telah resmi
pula-lah PT Nindya Karya, Perusahaan yang kita cintai bersama ini masuk di
dalam Holding Danareksa. Sebagai entitas bisnis yang bernaung di bawah
Kementerian BUMN tentunya kita menyambut dengan penuh suka-cita
pendirian dan bergabungnya Nindya Karya di Holding ini.
Ada banyak harapan dan rencana strategis Perusahaan untuk semakin
tumbuh dan berkembang seiring dengan bergabungnya Nindya Karya di
dalam holding ini. Kebutuhan strategis Perusahaan dalam menjalankan
bisnisnya mulai dari bagaimana memperoleh kontrak-kontrak baru, model
dan skema pembiayaan proyek maupun investasi, pengembangan organisasi
dengan menghadirkan nilai-nilai tambah lainnya kepada Perusahaan akan
semakin terkoordinasi dengan baik dengan PT Danareksa (Persero) yang
memiliki pengalaman dalam bidang jasa keuangan dan pasar modal sebagai
hub-nya.
Oleh karenanya, pada edisi kali ini Majalah THINK akan mengulas informasi
seputar Holding Danareksa yang dapat Insan Nindya simak sehingga Insan
Nindya yang saya banggakan akan dapat tersosialisasi dengan baik mengenai
perkembangan Perusahaan secara aktual.
Selain liputan utama, seperti biasanya kami juga menyajikan beragam liputan
menarik seperti update kegiatan perusahaan selama Triwulan II 2022, opini
dan sharing knowledge dari dan untuk Insan Nindya.

REPORTER & FOTOGRAFER
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Mesa Fitika
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Akhir kata Saya mewakili seluruh Tim Redaksi Majalan THINK mengucapkan
terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada kami
sehingga Edisi Kesembilan dapat terbit dan mewarnai khazanah informasi
para pembaca setia THINK.
Selamat membaca.
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi
humas@nindyakarya.co.id
021 809 327 6
+62 8226 1000 610
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Sebelum dilakukan pengesahan akta inbreng
yang secara resmi menandai terbentuknya
Holding Danareksa, Pemerintah terlebih dahulu
sudah memberi restu untuk mendirikan holding
tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden
(PP) No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan
PT Danareksa.
Pada Nindya Karya, akta inbreng tersebut
berdampak pada berubahnya komposisi
pemegang saham Perusahaan. Perubahan
komposisi pemegang saham Perusahaan

LIPUTAN UTAMA

P

ada 19 Juli 2022 lalu, Holding Danareksa
secara
resmi
dibentuk.
Peresmian
pembentukan Holding Danareksa sendiri
dilakukan seiring dengan telah disahkannya
akta inbreng saham Pemerintah antara PT
Danareksa (Persero) dengan sepuluh anggota
holding di mana Nindya Karya menjadi salah
satu anggotanya.

dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama,
dilakukan pengembalian sebesar 99% saham
Seri B dan Seri C Nindya Karya yang dimiliki
PPA kepada Pemerintah yang ketetapannya
berlandasarkan PP No. 6 tahun 2022 tanggal
24 Januari 2022. Sebagai pengingat, pada
tahun 2012 silam dalam rangka restrukturisasi
Perusahaan, Pemerintah menerbitkan PP No. 69
tahun 2012 yang merubah komposisi saham
Nindya Karya yang sebelumnya 100% dimiliki
Pemerintah menjadi 99% saham Seri B dan
C (saham biasa) dimiliki oleh PT PPA dengan
negara hanya memiliki porsi sebesar 1% saham
Seri A (Saham Dwi Warna).
Pada tahap kedua, sebagaimana ditetapkan
dalam akta inbreng komposisi saham Nindya
Karya menjadi 5.890.500 saham Seri B (saham
biasa) dan 59.499 saham Seri C (saham biasa)
dipegang oleh PT Danareksa (Persero) serta 1
lembar saham Seri A (dwi warna) dipegang oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber gambar : id.linkedin.com/company/danareksa

www.nindyakarya.co.id
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Sumber gambar : www.indoposnews.id

Holding untuk Memperkuat BUMN
Hingga saat ini telah banyak holding BUMN
yang telah direalisasikan pembentukannya oleh
pemerintah diantaranya seperti MIND ID sebagai
holding di sektor pertambangan, Injourney
sebagai holding pariwisata, IFG (Indonesia
Financial Group) sebagai holding asuransi dan
pejaminan, ID FOOD sebagai holding di sektor
pangan, serta beberapa holding lainnya.
Lalu apa yang menjadi tujuan dari pembentukan
Holding BUMN tersebut? Dalam sambutannya
di acara peluncuran holding pangan ID FOOD,
dikutip dari situs berita merdeka.com Menteri
BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa
pembentukan Holding BUMN diharapkan dapat
menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan
rantai pasok, hingga inovasi bisnis model.
Dari data yang dihimpun oleh redaksi, untuk
tahun buku 2021 tercatat beberapa Holding
BUMN berhasil mencatatkan kinerja positif
seperti Holding Farmasi yang terdiri dari Bio
Farma, Kimia Farma dan Indofarma yang
berhasil membukukan penjualan bersih
sebesar Rp43,44 triliun dengan perolehan laba
bersih sebesar Rp1,93 triliun. Kinerja positif
juga berhasil dicatatkan oleh holding industri
pertahanan yaitu DEFEND ID yang terdiri dari PT
Len, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT
10 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

Dahana yang membukukan pendapatan usaha
sebesar Rp15,97 triliun dengan EBITDA sebesar
Rp1,49 triliun. Mengikuti raihan kinerja positif
yang berhasil dicatatkan oleh Holding BUMN
lainnya seperti Holding Ultramikro.
Adanya kinerja positif terhadap bisnis yang
dicatatkan oleh holding-holding bumn tersebut
tak pelak memberikan angin positif bagi
Kementerian BUMN, bahkan baru-baru ini di
sela-sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI,
Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan pada
tahun 2024 kontribusi deviden BUMN sebesar
Rp50 triliun.
Tujuan untuk menciptakan nilai tambah,
efisiensi, penguatan rantai pasok hingga inovasi
model bisnis sebagaimana yang disampaikan
oleh Erick Thohir pun turut menjadi tujuan
dari
pembentukan
Holding
Danareksa
tersebut. Adapun yang menjadi tujuan Holding
Danareksa bertujuan untuk mengembangkan
usaha anak perusahaan melalui value creation
dengan transformasi model bisnis, sinergi, serta
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) agar dapat memberikan kontribusi positif
bagi Indonesia.

www.nindyakarya.co.id
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Nindya Karya di Holding Danareksa
Keberadaan Nindya Karya pada Holding
Danareksa memiliki keunikan tersendiri.
Core business Nindya Karya yang berada
pada sektor jasa konstruksi tidak serta merta
menempatkan Nindya Karya pada klaster
infrastruktur bersama BUMN Karya lainnya
melainkan pada Holding Danareksa yang diisi
oleh BUMN lintas sektor.
Jika menelisik lebih dalam, terdapat banyak
keuntungan yang didapat dari bergabungnya
Nindya Karya di Holding Danareksa. Dari segi
segmentasi usaha, Nindya Karya menjadi satusatunya BUMN Jasa Konstruksi dari seluruh
anggota holding saat ini diantara BUMN yang
bergerak dalam bidang pengelolaan aset, jasa
keuangan dan investasi, kawasan industri dan
penerbitan. Dengan peran dan kompetensinya
sebagai kontraktor maupun investor, Nindya

Karya dapat mendukung secara sinergis value
creation bisnis di holding danareksa. Nindya
Karya pun memiliki potensi untuk dapat
meningkatkan kapasitasnya melalui dukungan
sumber pendanaan dimana Induk dalam hal
ini PT Danareksa dapat berperan sebagai hub
untuk menghubungkan Nindya Karya dengan
institusi pendanaan maupun mendukung dari
segi financial advisory terkait model pembiayaan
dan kebutuhan project financing lainnya yang
tepat untuk Perusahaan.
Kita tentunya sangat mengetahui PT Danareksa
(Persero) sebagai BUMN yang begerak dalam
bidang jasa keuangan sebagai penyedia layanan
interbank switching pada ekosistem pembayaran
nasional serta pasar modal di tanah air memiliki
pengalaman panjang.

Selamat Datang di Holding Danareksa
Dengan segala potensi dan tantangannya, Nindya Karya tentunya menyambut dengan penuh suka cita
atas berdirinya Holding Danareksa. Tentunya, amanah besar yang dititipkan pemerintah dari pendirian
holding ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga membawa pada tercapainya
tujuan – tujuan pembangunan bangsa dan negara.

www.nindyakarya.co.id
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BERITA NINDYA

Dalam Rangka Rotasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nindya Lantik Beberapa Pejabat

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) melaksanakan
pelantikan pejabat dalam rangka rotasi dan
regenerasi kepemimpinan pada senin (4/4).

Adapun pejabat yang dilantik untuk menduduki
beberapa posisi struktural untuk penempatan unit kerja
dan unit bisnis baik di level satu tingkat maupun dua
tingkat di bawah Direksi. Adapun pejabat yang dilantik
merupakan karyawan Nindya yang memperoleh promosi
jabatan dan rotasi pada unit kerja atau unit bisnis baru.
Kegiatan pelantikan pejabat tersebut dipimpin langsung
oleh Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim
serta diikuti oleh jajaran Direksi lainnya. Dilaksanakan
secara hybrid (virtual dan tatap muka) dengan tetap
menjaga protokol kesehatan, setelah diumumkan
nama-nama pejabat dan jabatan baru, seluruh pejabat
yang dilantik kemudian mengambil sumpah jabatan dan
menandatangani pakta integritas.

Dalam arahannya, Direktur Utama Nindya Karya Haedar
A. Karim menyatakan bahwa perubahan pengurus
Perusahaan merupakan hal yang lumrah terjadi sebagai
bentuk respon cepat Perusahaan dalam menghadapi
perubahan dan dinamika bisnis. Perubahan manajemen
juga merupakan bukti dari keberhasilan Nindya yang
berkelanjutan membangun kaderisasi pemimpin yang
berdampak pada pembangunan kinerja ke arah yang
lebih baik.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu
menciptakan pemimpin baru dan menghasilkan kinerja
yang lebih baik lagi ke depannya. Saya berpesan
kepada para pejabat yang baru dilantik untuk dapat
mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan
dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebaik-baiknya seperti yang tertuang dalam budaya
AKHLAK”.

16 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022
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Peringati Nuzulul Qur’an Nindya Karya Berikan Santunan Anak Yatim dan Bagikan
Takjil Ke Pengguna Jalan

J

akarta – Bertepatan dengan peringatan Nuzulul
Qur’an pada 17 Ramadhan 1443, PT Nindya
Karya (Persero) selenggarakan kegiatan pemberian
santunan kepada anak yatim serta berikan takjil dan
makanan berbuka kepada pengguna jalan, selasa
(19/04). Bertempat di Masjid Baitus Syuhada, Gedung
Nindya Kantor Pusat, pemberian santunan tahap awal
diberikan kepada sebanyak 30 anak yatim yang berasal
di lingkungan sekitar Gedung Nindya. Selanjutnya
Nindya akan menyerahkan kembali santunan kepada
beberapa yayasan panti asuhan di Jakarta sehingga total
penerima santunan sebanyak 350 anak.

Bersamaan dengan penyelenggaraan pemberian
santunan, TJSL Nindya Karya melalui program Nindya
Peduli juga menyelenggarakan kegiatan pembagian
takjil makanan berbuka puasa bagi pengguna jalan yang
melintas bertempat di depan Gedung Nindya Karya.
Diselenggarakan secara hybrid (virtual dan tatap muka)
dengan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan Nuzulul
Qur’an dihadiri oleh jajaran Direksi Nindya Karya, Pejabat
BoD-1 yang terdiri dari Senior Vice President unit kerja
dan General Manager Unit Bisnis serta Ketua Badan
Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Nindya Karya. Dalam
sambutannya, Direktur Utama Nindya Karya Haedar A.
Karim meyambut baik kegiatan ini. “Saya berharap, ke
depan ada peningkatan sasaran penerima santunan serta
berharap adanya partisipasi seluruh karyawan muslim
Nindya Karya dengan menyisihkan penghasilannya sesuai
anjuran agama islam untuk dizakatkan karena ada hak
anak yatim dan kaum dhuafa disetiap penghasilan yang
kita terima”.
Setelah memberikan santunan, acara dilanjutkan
dengan tausiyah dari Ustadz H.Abdul Muta’ali, M.A.,
M.I.P.,Ph.D. dan ditutup dengan doa bersama. Selain
sebagai peringatan Nuzulul Qur’an kegiatan santunan
tersebut juga bentuk pelaksanaan tanggung jawab
sosial Perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan.

www.nindyakarya.co.id
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Nindya Karya Jalin Kerja Sama dengan
Bank Mandiri untuk Mempermudah
Akses Kepemilikan Rumah
Pada kesempatan ini penandatangan dilakukan oleh
General Manager Divisi Properti PT Nindya Karya
(Persero), Andri Suhendar dan Area Head Jakarta
Pondok Kelapa – Region IV/Jakarta 2 PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, L. Nicholas C. Situmorang.

P

T Nindya Karya (Persero) melalui Divisi Properti
jalin kerja sama dengan Bank Mandiri untuk
mempermudah akses kepemilikan rumah. Hal ini
ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama Pemanfaatan KPR, Produk dan Jasa Layanan
Perbankan ini berlangsung di Gedung Nindya pada
Selasa (19/4).

Kerja sama ini dilakukan untuk memudahkan
masyarakat akan kepemilikan rumah, yakni terkait
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pengelolaan
dana untuk perumahan yang dibangun oleh PT Nindya
Karya (Persero).
Penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk
komitmen Nindya yang sesuai dengan Core Value
Akhlak "Kolaborasi" untuk terus bersinergi dengan
BUMN lain, sekaligus menandai dimulainya kerja sama
antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.

Peringati Hari Kartini Nindya Karya Selenggarakan Webinar undang GKR Hayu sebagai
Narasumber

J

masa serta bagaimana peran dan posisi putri Keraton
Yogyakarta saat ini di tengah perubahan arus zaman
dan keleluasaan kaum perempuan di tanah air.

Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara
Perusahaan, Srikandi Nindya dan Millenial Nindya
tersebut dibuka langsung oleh Ketua Srikandi
Nindya yang juga merupakan Senior Vice President
(SVP) Departemen Akuntansi dan Perpajakan, Imut
Malati Mustika. Dalam webinar tersebut, GKR Hayu
memberikan ulasan singkat mengenai peran dan
perjalanan kaum perempuan di keraton dari masa ke

Selain sebagai aktualisasi karyawati Nindya, kegiatan ini
juga merupakan komitmen nyata Nindya Karya untuk
mendorong terbukanya ruang yang luas bagi kaum
perempuan Nindya dalam membangun lingkungan
kerja yang kondusif, aman dan nyaman dan saling
mendukung antar perempuan.

akarta – Peringati Hari Kartini setiap tanggal 21 April,
PT Nindya Karya (Persero) selenggarakan webinar
dengan tema “Improvement of Kartini’s Spirit in
Millenial Era” dan mengundang Gusti Kanjeng Ratu
Hayu (GKR Hayu) sebagai narasumber. Adapun kegiatan
webinar ini diselenggarakan secara hybrid pada Kamis
(21/04).
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Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
dari peserta webinar terkait isu-isu perempuan yang
berkembang saat ini dan bagaimana pandangan GKR
Hayu dilihat dari kacamata pribadi dan semangat Kartini
itu sendiri.
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Nindya Tandatangani MoU Rencana Kerjasama Investasi dan Pembangunan Gedung
Asrama Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

J

AKARTA – PT Nindya Karya (Persero) bersama PT UPI
Edun Indonesia laksanakan penandatanganan nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding
/MoU) terkait rencana kerjasama investasi dan
pembangunan gedung asrama mahasiswa Universitas
Pendidikan Indonesia yang berlokasi di Setiabudi,
Bandung pada Selasa, 26 April 2022.
Bertempat di Ruang Garuda, Lantai 8, Gedung Nindya
Karya, penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur
Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya
(Persero), Moeharmein Zein Chaniago bersama Bapak
Bambang Wicaksono selaku Direktur PT UPI Edun
Indonesia dan disaksikan langsung oleh Senior Vice
President Departemen Perencanaan Strategis Investasi,
dan Operasi Rusliadi, Vice President Perencanaan
Investasi dan Pendanaan Rahadian Rahman Purnama,
Finance & Accounting Manager PT UPI Edun Indonesia
Ibu Irma Yulniawati, Strategic Partner dari PT UPI Edun
Indonesia Benny beserta jajarannya.
Penandatanganan MoU ini bertujuan sebagai landasan
awal bagi Nindya Karya dan PT UPI Edun Indonesia
dalam rangka menyediakan prasarana asrama dengan
segala sarana penunjangnya, dimana asrama merupakan
kebutuhan pokok bagi keberhasilan pengembangan
dan pembinaan generasi muda dalam menuntut ilmu di
perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Kota Bandung.
Harapannya kedepan proyek ini dapat terealisasi dengan
cepat sesuai dengan standar mutu terbaik.

Universitas Pendidikan Indonesia selain potensial dari
sisi pengembangan usaha perusahaan juga selaras
dengan tujuan undang-undang untuk meningkatkan
kecerdasan dan pembinaan karakter mahasiswa menuju
Indonesia Unggul.
Dari sisi investasi, Nindya melakukan pengembangan
rencana investasi dalam rangka meningkatkan kinerja
dan nilai perusahaan. Dengan adanya kerjasama
proyek pembangunan asrama ini diharapkan
dapat mengoptimalkan recurring income bagi
Perusahaan, menambah portofolio bisnis perusahaan
guna menunjang pertumbuhan perusahaan, serta
meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga
keuangan untuk berinvestasi di Nindya Karya.
Komitmen ini tentunya sejalan dengan salah satu misi
Nindya dalam mengembangkan industri konstruksi
dan investasi yang berstandar global, berdaya saing
tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan,
kesehatan dan keselamatan kerja, serta kelestarian
lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan rencana investasi Nindya Karya pada
proyek pembangunan gedung asrama mahasiswa
www.nindyakarya.co.id
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Nindya Karya Siap Laksanakan
Pengembangan RSUD Komodo di
Manggarai Barat - NTT

J

akarta – Setelah menandatangani Perjanjian Bersama
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo pada
22 April 2022, Nindya Karya Siap Laksanakan
Pengembangan RSUD Komodo di Manggarai Barat NTT. Persiapan pengembangan Gedung RSUD Komodo
yang berlokasi di Jl. Raya Labuan Bajo-Ruteng, Golo
Bilas, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur ini, sebenarnya telah dilakukan jauh
hari sejak penunjukan Nindya Karya selaku Pemenang
tender.
Penandatangan perjanjian ini dilakukan oleh General
Manager Divisi Gedung Arif Putranto mewakili Nindya
Karya yang didampingi oleh jajarannya, sedang RSUD
Komodo diwakili oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak, Stanislaus Sumarno, ST. Hadir dalam
kesempatan yang sama menyaksikan penandatangan
kesepakatan ini Direktur RSUD Komodo, dr. Melinda
Gampar beserta jajarannya.
Pengembangan Gedung RSUD ini sebagai lanjutan dari
pembangunan tahap 1A yaitu pengerjaan Gedung
Pratama (Pelayanan Infeksius) dan 1B pengerjaan
Gedung B1 dan B2. Adapun lingkup pekerjaan
yang akan dilaksankan oleh Nindya saat ini adalah
pemenuhan pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP pada
Gedung Utama, Gedung Power House, Gedung IPAL

Bersiap Hadapi Potensi Investasi
Infrastruktur Nindya Selenggarakan
FGD ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa

dan Gedung GWT dimana terdapat 4 pelayanan medik
spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang
medik.
Pembangunan lanjutan ini menjawab harapan
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat. Terlebih
lagi, Labuan Bajo sebagai kawasan destinasi Pariwisata
Super Prioritas (DPSP) peningkatan pelayanan kesehatan
juga menjadi prioritas pendukungnya, dimana RSUD
Komodo ini pula diharapkan dapat menjadi Rumah
Sakit Wings Internasional, yaitu Rumah Sakit berstandar
internasional yang akan memudahkan pelayanan
kesehatan baik masyarakat setempat terkhusus lagi
para wisatawan, sehingga dapat mendukung lonjakan
kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang semakin
meningkat baik Wisatawan Lokal maupun Wisatawan
Mancanegara.

rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM) Nindya dalam memahami perlakuan
akuntasinya, Perusahaan menyelenggarakan Forum
Group Discussion (FGD) Interpretasi Standar Akuntansi
Keuangan (ISAK) 16 Perjanjian Konsesi Jasa pada Jumat
(20/05).
Bertempat di Ciloto, Kegiatan tersebut dihadiri oleh
pengelola bidang keuangan dan akuntansi unit kerja,
unit bisnis serta anak perusahaan. Dibuka oleh Senior
Vice President Akuntansi dan Pajak, Imut Malati
Mustika Putri dirinya berharap FGD tersebut dapat
meningkatkan pemahaman SDM Nindya khususnya
pengelola Bidang Akuntansi dan Keuangan terkait
ISAK 16 serta dalam menghadapi potensi tersebut di
masa depan.

D

engan semakin beragamnnya model investasi
dan pendanaan di bidang infrastruktur terutama
model investasi perjanjian konsesi jasa (service
concession agreement/SCA) atau kemitraan publikswasta (public-private partnerships/PPPs) serta dalam
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Adapun muatan materi yang disampaikan terdiri
atas overview dari perjanjian konsesi jasa, perlakuan
akuntansinya serta pengkajian terhadap studi kasus
yang disampaikan. Pelatihan ini selain sebagai upaya
Nindya dalam meningkatkan kompetensi SDM nya, hal
ini juga dilakukan guna mendukung mencapai tujuan
bisnis perusahaan.
www.nindyakarya.co.id
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PT Nindya Karya (Persero) dan Fakultas Teknik UNHAS Tandatangani MoU

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) bersama Fakultas
Teknik Universitas Hasanuddin menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) dalam
mendukung implementasi undang-undang keinsinyuran
bertempat di Lt.8 Kantor Pusat PT Nindya Karya (Persero),
Jumat (20/05).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Keuangan,
SDM dan Manajemen Risiko PT Nindya Karya (Persero)
Sri Haryanto dan Dekan Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin (FT-UH) Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran
Ramli, ST,MT yang disaksikan langsung oleh Direktur
Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim.
Dalam sambutannya, Haedar A. Karim mengemukakan
bahwa hadirnya kerjasama ini memiliki unsur penting
dalam mendukung implementasi undang-undang
keinsinyuran di Indonesia serta upaya dalam menjalin
kerjasama kemitraan antara PT Nindya Karya (Persero)
dengan perguruan tinggi.

www.nindyakarya.co.id

“Kami akan mengikutkan karyawan PT Nindya Karya
(Persero) dalam Program Pendidikan Profesi Insinyur
di Prodi Profesi Insinyur Fakultas Teknik UNHAS untuk
memperoleh STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) sebagai
wujud verifikasi dan validasi kompetensi karyawan
bersangkutan dalam bidang ilmu serta pengalaman yang
dimilikinya, sesuai amanat UU No.14 tahun 2011 tentang
Keinsinyuran di Indonesia”
“Kedepan, kita mengharapkan kerjasama ini bisa
berlanjut melalui program magang mahasiswa tingkat
akhir Fakultas Teknik UNHAS di PT Nindya Karya (Persero)
sesuai latar belakang keilmuan mereka masing-masing.
Setelah berakhirnya masa magang, jika mahasiswa
tersebut memberikan hasil memuaskan dan menunjukkan
kompetensi memadai, maka bisa dipertimbangkan untuk
di rekrut sebagai karyawan PT Nindya Karya (Persero)”
tambahnya.
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Karya Nindya Dukung Kualitas Olahraga
di Indonesia
2018 di Jakarta dan Palembang serta Pekan Olahraga
Nasional (PON) 2020 di Papua silam.
Pada event Asian Games 2018, Nindya diberikan
kepercayaan sebagai pelaksana pembangunan Venue
Layar (Jakarta), Venue Jetski (Jakarta), Venue Dayung
(Palembang) dan Venue Shooting Range (Palembang).

S

ebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Nindya
Karya telah membangun sejumlah bangunan yang
tersebar di beberapa wilayah Indonesia tak terkecuali
venue olahraga. Pembangunan venue olahraga
bertujuan sebagai penunjang infrastruktur dan fasilitas
yang memadai bagi para atlet guna mendukung
kualitas beberapa cabang olahraga di Tanah Air. Adapun
beberapa venue olahraga yang telah Nindya selesaikan
diantaranya pada pagelaran Asian Games pada tahun

Sementara pada perhelatan besar PON di Papua tahun
2020 lalu, Nindya diberikan kepercayaan membangun
7 (tujuh) venue olahraga yang terdiri dari Venue Hockey
Indoor & Outdoor, Venue Cricket, Venue Menembak,
Venue Baseball, Venue Softball, Venue Sepatu Roda
dan Venue Dayung. Selain itu, pada perhelatan event
tersebut, Nindya juga membangun gelanggang olahraga
Sekolah Tinggi Theologi Gereja Injil di Indonesia (STT
GIDI) di Jayapura.
Dipercayakannya Nindya dalam membangun 7 (tujuh)
venue olahraga pada PON XX Papua membuktikan
bahwa kualitas dan mutu pekerjaan Nindya di industri
jasa konstruksi diperhitungkan khususnya pada segmen
sarana dan prasarana olahraga.

Dorong Perekonomian di Kalimantan Barat, Nindya Mulai Bangun Jembatan Sambas

S

AMBAS – PT Nindya Karya (Persero) tengah
mengerjakan pembangunan Jembatan Sungai
Sambas Besar yang berlokasi di Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jembatan tersebut
diproyeksikan dapat mendorong perekonomian
masyarakat di beberapa kecamatan yang ada seperti
Tebas, Takarang, Jawai, Jawai Selatan hingga Kepaloh.
Jembatan bertipe jembatan pelengkung (arch bridge)
tersebut akan menghubungkan Kecamatan Tekarang
ke Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat. dengan panjang jembatan total
922,60 meter dan lebar 11 meter. Selain itu, dibangunnya
Jembatan Sambas dapat menunjang konektivitas Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk serta

22 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

aksesibilitas kawasan perbatasan negara terutama
untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di
Kalimantan Barat seperti, PLBN Entikong, PLBN Aruk dan
PLBN Betiong. Project Manager Pembangunan Proyek
Jembatan Sambas Besar Ega Yogaswara menyampaikan,
adanya Jembatan Sambas dilokasi tersebut, dapat
menghemat waktu tempuh perjalanan masyarakat yang
semula 1-2 jam ditempuh dengan kapal feri menjadi
hanya 1 menit sehingga mengurangi biaya transportasi
penyeberangan.
Dengan pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar,
Nindya Karya ikut berkontribusi dalam meningkatkan
pertumbuhan aktivitas perekonomian di sekitar jembatan
dan jalan Sungai Sambas Besar.
www.nindyakarya.co.id
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Nindya Karya Kembali Peroleh Kontrak Baru Di Bidang Sumber Daya Air

P

T Nindya Karya (Persero) melalui Divisi Infrastruktur
I kembali memperoleh kontrak baru di bidang
Sumber Daya Air. Nindya akan melakukan
Rehabilitasi dan Modernisasi Saluran Irigasi di Saddang.
Proyek rehabilitasi dan mordenisasi Saddang Sub Unit
Langnga (SIMURP) yang berlokasi di Kecamatan Mattiro
Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
ini, dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 600
hari dan masa pemeliharaan proyek selama 360 hari,
yang diharapkan siap beroperasi pada bulan Desember
2023.
Rehabilitasi dan mordenisasi irigasi ini nantinya akan
berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat
sekitar, khususnya di Kabupaten Pinrang untuk
pengairan lahan pertanian, maupun manfaat lainnya.
Dengan adanya proyek rehabilitasi dan mordenisasi
di Saddang ini diharapkan dapat mengoptimalkan
kinerja bagi Perusahaan, menambah portofolio bisnis

Nindya Karya dan PPA Lakukan Audit
Bersama terhadap Anak Perusahaan
Nindya Beton

J

akarta – Satuan Pengawasan Intern PT Nindya Karya
(Persero)/ Nindya dan PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero)/ PT PPA (Persero) lakukan kegiatan
audit bersama kepada PT Nindya Beton. Kedua BUMN
tersebut merupakan Pemegang Saham Perusahaan yang
bergerak di bidang usaha beton pracetak dan ready
mix. Kegiatan audit sendiri berlangsung selama 14 hari
terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan
4 April 2022.
Adapun dari Nindya Karya bertindak selaku Ketua
Tim Audit, Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI),

www.nindyakarya.co.id

perusahaan guna menunjang pertumbuhan perusahaan,
serta meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga
keuangan untuk berinvestasi di Nindya Karya.

Broto Hariadi yang anggotanya terdiri dari Tim
SPI serta dari Departemen Manajemen Risiko dan
Sistem. Sedangkan dari PPA tim audit diketuai oleh
Muhammad Reza Maulana, Kepala Divisi SPI. Secara
umum, tujuan pelaksanaan audit bersama ini bertujuan
untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan
pengendalian intern, manajemen risiko dan proses
tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan serta
melakukan Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan
efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber
daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
yang dilaksanakan oleh Nindya Beton.
Kegiatan audit terhadap Nindya Beton dilakukan di
kantor pusat Nindya Beton yang berlokasi di Jakarta
serta dua plant yang menjadi sampling antara lain Plant
Indramayu dan Plant Salatiga.
Disela-sela kegiatan audit, kepada tim auditor Direktur
Utama PT Nindya Beton, Okven Ronaldo menyampaikan
bahwa dengan adanya audit bersama ini dapat
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang
kondisi dan tingkat kesehatan terhadap PT Nindya
Beton.
Hasil akhir dari kegiatan Audit bersama ini diharapkan
dapat memberikan gambaran pencapaian efisiensi dan
efektivitas kegiatan operasional perusahaan, berjalannya
mitigasi risiko, sistem dan prosedur serta kebijakan yang
telah ditetapkan, serta kepatuhan terhadap ketentuan
yang berlaku terkait penyajian laporan keuangan.
THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022
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PT Nindya Karya (Persero) dan PT Takke Gunung Kijang Indonesia Tandatangani Non
Disclosure Agreement dan MoU

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) bersama PT Takke
Gunung Kijang Indonesia menandatangani Non
Disclosure Agreement (NDA) dan Memorandum
of Understanding (MoU) dalam mengembangkan
kawasan pesisir pulau kecil di Kawasan Industri Maritim
Pulau Bintan, Kepulauan Riau bertempat di Lt.8 Kantor
Pusat PT Nindya Karya (Persero), Selasa (24/05).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pemasaran
dan Pengembangan PT Nindya Karya (Persero)
Moeharmein ZC dan Direktur Utama PT Takke Gunung
Kijang Indonesia, Laurence M. Takke. Dihadiri oleh
Komisaris PT Nindya Karya (Persero) Andar Perdana
Widiastono, Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya
(Persero) Firmansyah dan hadir pula Direktur Utama PT
Indah Karya (Persero) Muhammad Sapri Pamulu.
Dalam
kata
sambutannya,
Moeharmein
ZC
menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan
yang diberikan kepada PT Nindya Karya (Persero)

dalam mengembangkan proyek rekayasa infrastruktur fisik
pada garis pantai pulau-pulau kecil. “Hadirnya kerjasama
dengan PT Takke Gunung Kijang Indonesia diharapkan
dapat mengatasi persoalan khususnya menyangkut
tentang proyek pengembangan garis pantai di Kawasan
Industri Maritim Bintan Timur”
Sementara itu, Direktur Utama PT Takke Gunung Kijang
Indonesia Laurence M. Takke dalam paparan presentasinya
menyampaikan harapan kepada PT Nindya Karya (Persero)
untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan di
masyarakat pesisir pulau Bintan.
“insyaAllah kerjasama saya dengan PT Nindya Karya
(Persero) akan menjawab persoalan dan track incoming
di pulau Bintan yang merupakan sebuah model
pengembangan inklusif yang berkelanjutan untuk
masyarakat pesisir, karena saya belum melihat keterlibatan
masyarakat pesisir di bagian selatan itu didalam kegiatan
yang lebih besar”.
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Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryanto menyampaikan
apresiasi atas kinerja pengurus dan anggota Koperasi
Karyawan PT Nindya Karya (Persero) dalam beberapa
tahun belakangan yang mampu menjaga stabilitas bisnis
perusahaan meskipun masih dalam kondisi pandemik.
“Kalau saya liat perkembangan, walaupun ditengah
kondisi pandemik, koperasi kita masih bisa berjalan
dengan cukup baik, masih bisa memberikan hasil yang
juga cukup baik, sehingga bisa memberikan Sisa Hasil
Usaha (SHU) untuk anggota”

J

akarta – Koperasi Karyawan Nindya Karya (KKNK)
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid (luring/
daring), bertempat di Lt. 9 Kantor Pusat PT Nindya Karya
(Persero) dan melalui aplikasi Zoom, Rabu (25/05).
Rapat Anggota Tahunan resmi dibuka secara online
oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT
Nindya Karya (Persero) Sri Haryanto yang juga merupakan
Pembina Koperasi Karyawan PT Nindya Karya (Persero).

Selain itu, Sri Haryanto juga menyinggung berbagai
tantangan yang akan dihadapi koperasi dalam merespon
kebutuhan industri skala menengah.
“Kita tahu bahwa koperasi atau UMKM saat ini dan
kedepan akan memberdayakan ekonomi kecil dan
menengah. Harusnya dengan beberapa privilege yang
dimiliki, bagaimana pengurus bisa memaksimalkan
potensi yang ada. Pemerintah dalam hal ini sangat
mendorong perkembangan industri kecil dan menengah,
termasuk salah satu koperasi karyawan Nindya Karya”.
tambahnya.

Bersama Kejati Sulawesi Selatan, Nindya Tandatangani MoU

M

AKASSAR – NINDYA melalui Divisi Infrastruktur
2 melakukan penadatanganan Memorandum
of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan, yang bertempat di Ruang
Rapat Kepala Kejati Sulsel Jl. Jenderal Urip Sumoharjo
Km. 4 No. 244, Panakkukang, Sinrijala, Kec. Makassar,
Sulawesi Selatan. (31/5)
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh General
Manager Divisi Infrastruktur 2 Budi Purnomo Setiawan

www.nindyakarya.co.id

bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,
Raden Febrytriyanto, SH., MH, yang disaksikan langsung
oleh Komisaris Nindya Andar Perdana Widiastono serta
Direktur Produksi dan HSE Nindya Firmansyah.
Adapun dilakukannya perjanjian kerja sama tersebut
ialah, sebagai landasan bagi kedua pihak untuk dapat
berkordinasi dan bersinergi dalam rangka penanganan
masalah hukum baik di bidang perdata dan tata Usaha
Negara.

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022
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Mengangkat Tema Pemulihan Bisnis di Masa New Normal, Koperasi Karyawan Nindya
Karya Selenggarakan RAT 2022

BERITA NINDYA

Nindya Karya Lakukan Groundbreaking Pengembangan RSUD Komodo Labuan Bajo

L

abuan Bajo – PT Nindya Karya (Persero) lakukan
kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking)
Proyek Pengembangan Gedung Wings International
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo yang
terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur pada kamis (2/6).

Dalam kegiatan groundbreaking tersebut hadir mewakili
Nindya Karya, General Manager Divisi Gedung, Arif
Putranto serta dihadiri secara langsung oleh pejabat
terkait diantaranya Staf Khusus Menteri Kesehatan
Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ronaldus Mujur,
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Forkompimda
Kabupaten Manggarai Barat, Direktur beserta jajaran
Rumah Sakit Umum Daerah Komodo serta tokoh agama
dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Barat Edistasius
Endi berharap bahwa pengerjaan fisik Rumah Sakit
Wings International RSUD Labuan Bajo dapat berjalan
tepat waktu sehingga di tahun depan dapat dioperasikan
mengingat Labuan Bajo akan dipersiapkan sebagai tuan
rumah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 selain
sebagai bentuk penyediaan fasilitas kesehatan yang
memadai bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai
Barat secara khusus maupun masyarakat Provinsi Nusa
Tenggara Timur secara umum.

serta diakhiri dengan peninjauan proyek. Adapun
Proyek Wings International RSUD Komodo ini nantinya
akan membangun Gedung D dan E sebagai Gedung
utama dan Gedung H, I dan J sebagai gedung utilitas
untuk power house, IPAL dan Ground Water Tank
(GWT). Pada Gedung D akan dibangun sebanyak dua
lantai yang difungsikan sebagai IGD (umum & ponek)
dan poliklinik serta Gedung E terdiri dari 4 lantai dan
lantai atas yang akan difungsikan diantaranya sebagai
pendaftaran, hiperbarik, rekam medik, farmasi, rawat
jalan, radiologi, rehab medik, MCU, laboratorium,
rawat inap dan lain sebagainya.
Nindya Karya senantiasa berkomitmen untuk
memberikan hasil pekerjaan terbaik yang tepat mutu,
waktu dan biaya dalam rangka mendukung pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk menyediakan
infrastruktur yang berkualitas kepada masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penekanan
sirine tanda dimulainya pekerjaan, peletakan batu
pertama oleh masing-masing pihak untuk kemudian
dilakukan doa bersama untuk kelancaran pekerjaan
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Jalin Kerjasama Investasi dan Konstruksi Dalam dan Luar Negeri Nindya Karya
Tandatangani LoI dengan Relecom & Partners di Perancis

M

arsaille – Dalam rangka menginisiasi jalinan
kerjasama investasi di bidang jasa konstruksi
dan pendanaan proyek baik di dalam maupun
luar negeri dengan pihak eksternal, PT Nindya Karya
(Persero) tandatangani nota minat (Letter of Intent/
LoI) dengan Relecom and Partners yang berkedudukan
di Perancis, sebuah perusahaan konsultan manajemen
yang nantinya diharapkan dapat menjembatani Nindya
dalam mengerjakan proyek-proyek baik di dalam
maupun luar negeri serta membantu dari segi investasi
dan pendanaan proyek.
Hadir menandatangani LoI ini Direktur Pemasaran dan
Pengembangan, Nindya Moeharmein Zein Chaniago
didampingi oleh Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko, Sri Haryanto serta penandatanganan
dari pihak Relecom & Partners, Pierre Marie Relecom
selaku Founder dan CEO.
Acara penandatanganan disaksikan oleh Menteri PUPR,
Bapak Basuki Hadimuljono dan Konsulat Jenderal
Republik Indonesia Bapak Arief Muhammad Basalamah.
Momentum penandatanganan ini menjadi bagian dari
agenda perjalanan dinas Kementerian PUPR dalam
rangka menghadiri ICOLD (International Commision On
Large Dams) 27 Congress 90th Annual Meeting sebuah
konferensi tingkat dunia di bidang bendungan dan
irigasi di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
Acara ini pun bersifat strategis dikarenakan menjadi
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ajang promosi pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan
World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di
Bali pada tahun 2024.
Nindya sebagai salah satu anggota delegasi yang
mengikuti acara tersebut juga memiliki posisi strategis
di mana Nindya juga banyak mengerjakan proyekproyek bedungan dan irigasi di tanah air yang
diantaranya juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional
seperti Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur
dan Bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan
yang baru-baru ini diresmikan pengoperasiannya oleh
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
Dalam nota minat tersebut diharapkan Nindya dapat
berinvestasi dan mengerjakan proyek tidak terbatas
pada segmen bendungan dan irigasi dikarenakan
kompetensi Nindya juga meliputi segmen-segmen
lainnya seperti Jalan dan Jembatan, Bangunan dan
Gedung, Engineering Procurement & Construction (EPC)
serta Properti.
Diharapkan dengan dilakukannya penandatanganan ini,
Nindya sebagai BUMN Jasa Konstruksi, EPC dan Investasi
di Indonesia semakin mantap dalam membangun
portofolio bisnisnya serta memperoleh pengakuan dari
dunia internasional terkait kinerja dan kualitas yang
dihasilkan.
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Nindya Karya dan Kejati Kalimantan Timur Tandatangani Kerjasama Urusan
Perdata dan TUN
Purnomo Setiawan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Timur, Deden Riki Hayatul Firman, yang
disaksikan langsung oleh Komisaris Nindya Andar
Perdana Widiastono.
Dalam sambutannya, Komisaris Nindya Andar Perdana
Widiastono menyampaikan, acara tersebut merupakan
upaya perusahaan dalam mendapatkan pendampingan
permasalahan hukum yang tepat.

S

AMARINDA – NINDYA melalui Divisi Infrastruktur
2 kembali melakukan penadatanganan kerjasama
bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yang
bertempat di Ruang Aula Haris Hotel Jl. Untung Suropati
No.35, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. (9/6)
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh General
Manager Divisi Infrastruktur 2 Nindya Karya, Budi

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Kejati Kaltim
Deden Riki Hayatul Firman menyampaikan, dengan
terselenggaranya perjanjian kerjasama tersebut, Kejati
Kaltim akan menjadi penghubung dalam rangka
penanganan masalah hukum baik di bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara (TUN).
“Dengan adanya penandatanganan ini, Kejati Kaltim
akan memberikan konsultan bidang perdata dan TUN,
ketika nanti Nindya Karya akan melakukan sesuatu
perbuatan hukum.” Ungkapnya.

Nindya Selenggarakan TKB Kepada 466 Peserta Rekrutmen Bersama BUMN, Secara
Online

J

checkup (MCU) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
masing-masing BUMN. Hal tersebut menjadi tahap final
yang dibarengi dengan pengumuman calon pegawai
BUMN.

Nindya Nur Pratiwi selaku Vice President Perencanaan
Human Capital dalam sambutannya menyebutkan,
seluruh kandidat harus siap nantinya apabila akan
ditempatkan di luar kota.

Seperti yang telah diketahui bersama, Kementerian
BUMN bersama dengan Forum Human Capital Indonesia
(FHCI) telah membuka rekrutmen sepanjang 15-25 April
2022. Terdapat 2.700 lowongan kerja dibuka di lebih
dari 50 BUMN untuk diisi oleh para pencari kerja lulusan
Diploma, S1, hingga S2.

“Nantinya, kandidat yang terpilih akan ditempatkan
diseluruh Indonesia, terutama untuk bagian Teknik dan
keuangan” ungkapnya. Setelah melewati TKB, kandidat
yang lolos akan mengikuti wawancara user dan medical

Rekrutmen Bersama BUMN, merupakan upaya Nindya
dalam mendukung pemerintah meningkatkan lapangan
kerja secara konsisten kepada masyarakat di seluruh
Tanah Air.

akarta – (13/6) Sebagai tindak lanjut proses rekrutmen
bersama BUMN Tahun 2022, Nindya melalui
Departemen Human Capital menyelenggarakan Tes
Kemampuan Bidang (TKB) secara online, kepada 466
peserta yang sebelumnya telah mengikuti tahap Tes
Kemampuan Dasar (TKD) dan Core Values BUMN.
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Nindya Tandatangani Kontrak Proyek Revitalisasi Hotel Grand Inna Bali Beach
Kawasan Sanur dengan HIN

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) tandatangani
kontrak Proyek Revitalisasi Hotel Grand Inna
Bali Beach Kawasan Sanur, Bali milik PT Hotel
Indonesia Natour (HIN), BUMN yang bergerak dalam
bidang pelayanan jasa perhotelan pada Senin (13/06).
Penandatanganan kontrak ini menjadi penanda
dimulainya revitalisasi hotel yang sudah beroperasi sejak
tahun 1965 tersebut.
Hadir melakukan penandatanganan kontrak Direktur
Produksi dan HSE Nindya, Firmansyah serta Direktur
Pengembangan Aset HIN, Dwianto Eko Winaryo
didampingi Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Nindya, Moeharemin Zein Chaniago, Direktur Keuangan
dan SDM Nindya, Sri Haryanto, beserta jajaran baik dari
Nindya maupun HIN.
Dalam proyek ini, ruang lingkup pekerjaan Nindya terdiri
dari revitalisasi bangunan Hotel Grand Inna Bali Beach,
Kawasan Inna Bali Beach garden serta bagian Back of
House (B.O.H) dengan desain baru yang berupaya untuk
mengembalikan esensi dan karakter asli bangunan yang
dahulu mengusung gaya Art Deco dan Googie serta
perpaduan konsep Tropical Luxury dan visi American

Futurism yang digagas oleh Presiden Pertama Indonesia,
Ir. Soekarno. Selain alasan usia, proyek ini juga bertujuan
untuk mendukung ketersediaan fasilitas penunjang
di kawasan Sanur yang akan diproyeksikan sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan (KEKK).

Wamen BUMN Tinjau Proyek Nindya di Kawasan Tana Mori, Nusa Tenggara Timur
dan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer.
Kawasan Tana Mori di Labuan Bajo, NTT merupakan
satu dari sepuluh destinasi pariwisata super-prioritas
dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tempat tersebut juga akan menjadi salah satu lokasi
penyelenggaraan side event Konferensi Tingkat Tinggi
atau KTT G20, ASEAN Summit di 2023 serta agenda
internasional lainnya.

N

TT – Wakil Menteri II Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmojo
melakukan tinjauan ke Proyek Pekerjaan
Pengembangan dan Pembangunan MICE (Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition), Infrastruktur
Kawasan Tana Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur (22/6)
Dalam kunjungan tersebut, Wamen BUMN didampingi
Direktur Produksi dan HSE Nindya Karya, Firmansyah
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Sebagai pelaksana pembangunan pada proyek
tersebut, Nindya memiliki lingkup pekerjaan meliputi,
pekerjaan jalan sepanjang 3.700 meter, pekerjaan
infrastruktur, pekerjaan utilitas, MICE, observation
Deck dan Beach Villa.
Project Manager Proyek Ocky Dwi Saktian
menyebutkan, dalam menyelesaikan proyek tersebut,
Nindya akan mengedepankan kualitas dengan
menjaga mutu pekerjaan sehingga kawasan tersebut
dapat menjadi salah satu destinasi wisata dan ikon
baru di Tanah Air.
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Jaga Akuntabilitas Pekerjaan, SPI Nindya Dampingi Komite Audit Tinjau Proyek Di
Bali-Nusra
dari tanggal 6 sampai 11 Juni 2022 untuk meninjau
progres pekerjaan proyek-proyek Nindya.
Kunjungan dimulai pada tanggal 6 dan 7 Juni 2022
ke Proyek Pembangunan Bendungan Meninting
yang berada di antara Desa Bukit Tinggi Kecamatan
Gunung Sari dan Desa Dasan Geria Kecamatan
Lingsar Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 dan 9
Juni Kunjungan ke proyek Revitalisasi Hotel Grand
Inna Bali Beach Kawasan Sanur, Denpasar Bali,
berlanjut tanggal 10 dan 11 ke Proyek proyek Tana
Mori di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

B

ali-Nusra – Satuan Pengawasan Intern PT Nindya
Karya (Persero) dampingi Komite Audit dalam
pelaksanaan kunjungan ke beberapa proyek
Nindya yang sedang berjalan. Komite Audit, Mamad
Supangkat didampingi Kepala Satuan Pengawasan
Intern, Broto Hariadi beserta tim berkeliling ke Mataram
- Lombok, Labuan Bajo – NTT dan Denpasar - Bali mulai

Baik Komite Audit dan SPI NINDYA melakukan
kunjungan untuk memastikan bahwa pekerjaan
tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dengan
ketentuan yang berlaku, memastikan kinerja Proyekproyek tersebut 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.

Nindya Karya Menerima Kunjungan Badan Siber dan Sandi Negara RI

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) menerima
kunjungan kerja Direktorat Keamanan dan Sandi
Industri BSSN RI, bertempat di Kantor Pusat PT
Nindya Karya (Persero), Senin (20/06).
Dalam kunjungan tersebut, dihadiri Ketua Tim/
Koordinator Kelompok di Direktorat Keamanan Siber
dan Sandi Industri, Tri Wahyudi beserta anggota tim
lainnya. Sementara itu, dari pihak PT Nindya Karya
(Persero) diwakili SVP Riset & TI PT Nindya Karya
(Persero) Andri Rohim.

Diharapkan, dari berbagai rekomendasi yang
diperoleh, dapat membantu Perusahaan dalam
melakukan improvement tingkat kematangan
keamanan siber berdasarkan hasil pengukuran
secara terstruktur dan terarah.

Kegiatan ini memverifikasi hasil Self Assesment Cyber
Security Maturity (CSM) yang telah dilakukan oleh PT
Nindya Karya (Persero) melalui CSM Tools yang telah
dibuat oleh tim BSSN RI.
Dengan mengetahui kondisi kekuatan dan kelemahan
dari implementasi keamanan siber yang telah berjalan
dapat mempermudah organisasi dalam membantu
menyusun strategi peningkatan keamanan siber yang
tepat dan terarah.
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BPKP Lakukan Kunjungan Ke Nindya untuk Review Peningkatan P3DN Dalam
Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI)

J

akarta – Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
melakukan kunjungan kerja ke PT Nindya Karya
(Persero) terkait reviu atas Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Penugasan
BPKP ke Nindya tersebut dilaksanakan selama 10 hari
mulai dari tanggal 23 Mei – 10 Juni 2022.
Dalam kesempatan ini Tim Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
dipimpin oleh Bun Hold selaku Pengendali Teknis atas
penugasan reviu, monitoring dan evaluasi atas P3DN ini,
didampingi Kepala Unit Kerja Stauan Pengawas Intern
(SPI) Nindya, Broto Hariadi.
Kunjungan BPKP untuk melaksanakan Reviu P3DN ke
Nindya merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Indonesia yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi
PT Nindya Karya (Persero), Nomor 0001/DIRUT/KPTS/
DSCM/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Nindya Karya
(Persero).
Adapun salah satu proyek ikonik Nindya dari sebagian
proyek Nindya lainnya yang menggunakan komponen
dalam negeri dan difungsikan penggunaannya barubaru ini yaitu pada Proyek Venue Dayung PON XX
Papua. Selain pada material bangunan, kubus apung
yang diaplikasikan pada area jetty merupakan produk
dan karya anak bangsa yang berkualitas dan memenuhi
standar internasional, bahkan sistem interlocking pada
kubus apung tersebut telah memperoleh sertifikat dari
SPT (Sentral Teknologi Polimer) serta sertifikasi lainnya
seperti dari Kementerian Perdagangan maupun Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Nindya sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya
berkomitmen penuh untuk melakukan Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) serta
mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan
www.nindyakarya.co.id
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PM Nindya Karya Berbagi Pengalaman Dalam Kuliah Umum Konstruksi di Jayapura
Suprapto Adisaputro, S.Sos , serta 220 peserta hadir
offline dari berbagai perguruan tinggi/politeknik.
Ahmad Bernadi PM Papua Youth Creative Hub
menyampaikan kuliah umum dengan tema
bahasan Pembiayaan Proyek (Project Financing) dan
Manajemen Keuangan Proyek.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud
memberikan kompetensi tambahan bagi para lulusan
dan calon lulusan politeknik dan/atau perguruan
tinggi bidang konstruksi yang ada di Papua dan
Papua Barat.

J

Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan untuk
memberikan wawasan dan kompetensi tambahan
bagi para lulusan ataupun calon lulusan politeknik/
perguruan tinggi yang akan menghadapi tantangan
baru didunia kerja nantinya.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid, bertempat di
Ballroom Suni Hotel & Convention Abepura, Jayapura,
Papua ini dihadiri oleh Direktur Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi, Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky
Nazaroeddin SE, M.Si sekaligus yang membuka acara,
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura,

Dengan diberikannya kesempatan bagi karyawan
Nindya dalam membagikan pengetahuan serta
pengalaman yang dimiliki menegaskan bahwa
Insan Nindya memiliki kompetensi yang mumpuni
di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut tidak terlepas
dari pengimplementasian budaya kompeten dan
adaptif yang dituangkan dalam program-program
pengembangan kompetensi bagi karyawan Nindya.

akarta – Proyek Manager (PM) PT Nindya Karya
(Persero) mendapatkan kesempatan menjadi
narasumber Kuliah Umum terkait Kompetensi
Tambahan Bidang Konstruksi yang diselenggarakan
oleh Kementerian PUPR Balai Jasa Konstruksi Wilayah
VII Jayapura, Selasa (21/6)

Nindya Karya bersama DMC IKATEK UNHAS Selenggrakan Program Literasi Bencana dan
Simulasi Tanggap Darurat

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) bekerja sama dengan
DMC IKATEK UNHAS menyelenggarakan program literasi
bencana dan simulasi tanggap darurat bertempat di
SMP dan SMK Muhammadiyah Desa Buakkang, Kab. Gowa,
Sulawesi Selatan, Jumat (24/06).
Adapun yang hadir dalam acara ini antara lain Kepala
Desa Buakkang H. Burhan Dg. Bani, Kepala Sekolah
SMK Muhammadiyah Nunuk Agus Setiyarini, masyarakat
setempat, serta siswa-siswi SMP dan SMK Muhammadiyah
yang berjumlah 170.
Program ini diselenggarakan guna menciptakan Generasi
Muda yang tanggap bencana dan komunitas sumber daya
masyarakat yang sadar dan siap akan tanggap darurat
bencana. Dimana kita ketahui, Indonesia dalam beberapa
tahun belakangan ini sering dilanda bencana alam yang tidak
menentu kapan waktunya.

”DMC IKATEK-UNHAS sangat mengapresiasi komitmen
dan konsistensi NK dalam memberikan support pada
setiap program Kebencanaan dan issue kemanusiaan
yang di lakukan oleh DMC IKATEK-UNHAS. Bukan
hanya di Sulsel tetapi diseluruh Nusantara, termasuk
saat DMC IKATEK-UH respon bencana Gempa di
Pandeglang Banten dan gempa di Pasaman - Padang,
Sumbar” Ucap Sukri. Program edukasi bencana dan
simulasi tanggap darurat selaras dengan program
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SDG’s) Pilar Pembangunan Sosial
Nomor Nomor 4 yaitu Pendidikan Berkualitas.

Sementara itu, Ketua Umum DMC IKATEK UNHAS Muh.
Syukri Turusi menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT
Nindya Karya yang telah memberi bantuan dan dukungan
penuh sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.
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Nindya Karya Sukses Laksanakan Rups Tahun Buku 2021

R

apat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah
organ atau bagian Perseroan yang dalam
peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar salah satunya memiliki wewenang meminta
pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi
terkait dengan pengelolaan Perusahaan, berupa laporan
tahunan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan
public secara independent. Disamping itu RUPS juga
memiliki wewenang mengubah Anggaran Dasar,
mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan
wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.
Umumnya, RUPS dilaksanakan dua kali dalam setahun,
yaitu RUPS penentuan target perusahaan atau lebih
dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham Rencana
Kerja dan Anggaran Perusaan Tahunan (RUPS RKAP) dan
RUPS Tahunan dengan agenda pemabahasan laporan
managemen perusahaan atas kinerja tahunan.
PT Nindya Karya sendiri telah melaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku
2021 pada Selasa, 28 Juni 2022 di Hotel Sari Pan Pacific,
Ruang Kencana Lantai 4, Jakarta Pusat. RUPS Tahunan
ini dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara
diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi
dan Media Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, dan PT
Danareksa (Persero) diwakili oleh Direktur Utama
Arisudono Soerono serta Dewan Komisaris perusahaan
dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Utama Sugiyartanto,
juga Direksi Perusahaan yang dipimpin Direktur Utama
Haedar A. Karim.

mengesahkan seluruh agenda RUPS, yaitu persetujuan
laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan
komisaris selama tahun buku 2021, persetujuan
laporan tahunan termasuk laporan keuangan program
pendanaan usaha mikro dan usaha kecil tahun buku
2021, penetapan penggunaan laba bersih perseroan
tahun buku 2021, penetapan pemberian tantiem/
insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris
atas kinerja tahun buku 2021, penetapan kantor
akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan
perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan
pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan
usaha kecil tahun buku 2022.
Dengan berlangsungnya RUPS Tahunan ini, PT
Nindya Karya telah menjalankan kegiatan usaha
secara akuntabel dan bertanggungjawab kepada
para pemegang saham. Diharapkan kedepannya
PT Nindya Karya dapat terus menjalankan Aspirasi
Pemegang Saham dalam memajukan perusahaan dan
mewujudkan cita-cita perusahaan.

Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Nindya
Karya, seluruh Pemegang Saham menyetujui dan
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ANAK USAHA NINDYA KARYA, PT NINDYA BETON GELAR RUPS TAHUN BUKU 2021

A

nak usaha PT Nindya Karya, PT Nindya Beton
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 pada Kamis,
30 Juni 2022 secara virtual. RUPS Tahunan ini dihadiri
oleh Arista Febri Eriyawan selaku Komisaris Utama PT
Nindya Beton, Fajar Rahwinto Soeharto selaku Komisaris
PT Nindya Beton, Okven Ronaldo selaku Direktur Utama
PT Nindya Beton, Budi Harto selaku Direktur Keuangan
PT Nindya Beton, serta para pemegang saham yang
diwakili oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen
Resiko PT Nindya Karya Sri Haryanto dan Senior
Executive Vice President 1 PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero) Tree Asih Putra Sianturi.
PT Nindya Beton merupakan Anak Perusahaan PT Nindya
Karya dengan kepemilikan saham sebesar 510.000.000
(lima ratus sepuluh juta) saham atau setara dengan 51%
(lima puluh satu persen) saham dalam Perseroan, yang
bergerak pada Industri dan Pabrikasi Beton Pracetak,
Readymix, serta usaha berkaitan lainnya.
Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Nindya
Beton, seluruh pemegang saham menyetujui dan
mengesahkan seluruh agenda RUPS, yaitu persetujuan
laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
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serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan
Dewan Komisaris selama tahun buku 2021,
penetapan penggunaan saldo laba belum ditentukan
penggunaannya tahun buku 2021, serta penetapan
kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan
keuangan perseroan tahun buku 2022.
Dengan berlangsungnya RUPS Tahunan ini PT Nindya
Beton diharapkan dapat meningkatkan penetrasi
pasar pada pekerjaan atau proyek terkait precast,
serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Perusahaan. Dari sisi bisnis, investasi yang dilakukan
Nindya Karya pada Industri dan Pabrikasi Beton
Pracetak diharapkan dapat mendukung kebutuhan
beton pada proyek-proyek PT Nindya Karya dan juga
proyek-proyek perusahaan konstruksi lainnya. Nindya
Beton bersinergi dengan PT Nindya Karya sebagai
induk perusahaan di dalam Perolehan kontrakkontrak baru dan peningkatan Pendapatan Usaha
sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Tahun 2022 yang telah ditetapkan, sehingga dapat
meningkatkan kinerja bisnis Nindya Karya dari
recurring income anak usaha.
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BERITA NINDYA

ANAK USAHA NINDYA KARYA GELAR RUPS TAHUN BUKU 2021

A

nak usaha PT Nindya Karya, PT Nindya Tirta
Unggul melaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 pada
Rabu, 29 Juni 2022 secara virtual. RUPS Tahunan ini
dihadiri oleh Rusliadi selaku Komisaris PT Nindya Tirta
Unggul, Surahman selaku Direktur Utama PT Nindya
Tirta Unggul, serta para pemegang saham yang diwakili
oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko
PT Nindya Karya Sri Haryanto dan General Manager PT
Alam Wiratama Kencana Muhammad Fika Maulana.
PT Nindya Tirta Unggul merupakan Anak Perusahaan
PT Nindya Karya dengan kepemilikan saham sebesar
95%, yang bergerak di bidang penyediaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
dan industri air bersih serta. Total Aset PT Nindya Tirta
Unggul Tahun 2021 mencapai sebesar Rp32,31 miliar,
dengan Total Liabilitas sebesar Rp16,88 miliar dan Total
Ekuitas sebesar Rp15,43 miliar.
Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Nindya Tirta
Unggul, seluruh pemegang Saham menyetujui dan
mengesahkan seluruh agenda RUPS, yaitu persetujuan
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laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
serta laporan pelaksanaan tugas pengawasan
Dewan Komisaris selama tahun buku 2021,
penetapan penggunaan saldo laba belum ditentukan
penggunaannya tahun buku 2021, serta penetapan
kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan
keuangan perseroan tahun buku 2022.
Dengan berlangsungnya RUPS Tahunan ini PT Nindya
Tirta Unggul ini diharapkan dapat meningkatkan
nilai tambah dan kepercayaan stakeholder. Dari sisi
bisnis, investasi yang dilakukan Nindya Karya 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 Karya dari recurring
income anak usaha sehubungan dengan potensi bisnis
air minum dan sanitasi yang tinggi untuk kebutuhan
kawasan industri di Cilacap
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Nindya Karya Bersama Satgas Bencana
BUMN Serahkan Bantuan Korban
Kebakaran Pasar Gembrong

Nindya Karya Bersama BUMN Holding
Danareksa Salurkan Al-Qur'an Ke
Beberapa Ponpes

J

AKARTA – Menjaring keberkahan di bulan
Ramadhan, Nindya Karya bersama BUMN Holding
Danareksa salurkan bantuan berupa 1.000 Al Quran
ke beberapa Pondok Pesantren di Jabodetabek. (26/4)
Salah satu Penyaluran dilakukan oleh Vice President
Sekretariat dan Humas Nindya M. Maududy Ary bersama
wakil BUMN Holding Danareksa lainnya kepada Ustadz
Rizalido selaku pengurus pondok pesantren Tahfidz AlGhurabaa.

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) bersama Satgas
Bencana BUMN Jakarta Timur menyerahkan berbagai
bantuan kepada korban bencana kebakaran Pasar
Gembrong di Kantor Kelurahan Cipinang Pasar Utara
Jl. Swadaya No.2, RT.6/RW.14, Cipinang Besar Utara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selasa (26/04).
Penyerahan diserahkan langsung oleh Vice President
Sekretariat dan Humas PT Nindya Karya (Persero), M.
Maududy Ary kepada Lurah Cipinang Besar Utara, Evi
Erawati.
Bantuan yang disalurkan Tim Satgas Nindya bersama
dengan Satgas Bencana BUMN Jakarta Timur, diantaranya
bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula,
mie instan, sarden, pakaian dan kebutuhan lainnya guna
memenuhi kebutuhan mendasar para korban yang
tertimpa bencana.
Penyebab kebakaran yang diduga bersumber dari
korsleting arus listrik di salah satu rumah warga
menimbulkan percikan api dan dengan cepat api
meluas ke rumah warga lainnya. Akibatnya, terdapat
400 bangunan (rumah dan pertokoan) dengan luas
wilayah yang terbakar mencapai 1.200 meter persegi,
dimana dalam peristiwa tersebut 450 Kepala Keluarga
atau sekitar 1000 jiwa di 5 RT menjadi korban dalam
peristiwa ini.

Maududy Ary menjelaskan bahwa bantuan tersebut
merupakan salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Nindya sebagai bentuk dukungan
Perusahaan dalam mendukung program pemerintah
mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan
berkualitas.
Sementara itu, pengurus Ponpes Tahfidz Al-Ghurabaa
Rizalido menyampaikan ucapan terima kasih kepada
BUMN Holding Danareksa yang telah memberikan
bantuan ke Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ghurabaa.
“Di Bulan yang penuh berkah ini Alhamdulillah kami
mengucapkan terimakasih kepada Holding Danareksa
yang telah tergerak memberikan bantuan Al Quran
kepada santri jamaah di pesantren ini” ungkap Rizalindo.
Selain Nindya, kolaborasi tersebut terjalin berkat sinergi
BUMN meliputi PT Nindya Karya (Persero), PT Danareksa
(Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT
Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri
Wijaya Kusuma (Persero), PT Kawasan Industri Makassar
(Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT
Balai Pustaka (Persero), PT Surabaya Industrial Estate
Rungkut (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Virama
Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), Perum Jasa
Tirta I serta Perum Jasa Tirta II.

Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian
perusahaan yang senantiasa siaga dan sigap melakukan
tanggap darurat terhadap sejumlah bencana guna
membantu dan meringankan beban masyarakat dan
lingkungan terdampak bencana.
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Nindya Karya Serahkan Bantuan
Sembako di Pondok Pesantren Bogor

Nindya Peduli Bergerak Beri Bantuan
Untuk Panti Asuhan Di Bogor

B

ogor – Nindya Karya berikan bantuan sembako
di Area Pondok Pesantren Ribath Nurul Falah
Kampung Cipetir Desa Tugu Jaya Kabupaten
Bogor Jawa Barat.
Pondok Pesantren Ribath Nurul Falah merupakan
pondok pesantren yang didirikan secara mandiri
oleh pemiliknya yaitu Ustadz Muhammad Muhyi
yang dibantu oleh dana maupun tenaga swadaya
masyarakat sekitar Desa Tugu Jaya.
Pondok pesantren ini berfokus pada pembelajaran
ilmu Al-Quran dan Hadits. sehingga tidak ada
pelajaran sekolah umum di pesantren ini. Saat ini
pesantren Ribath Nurul Falah memiliki 121 Santriwati
dan 80 Santri yang tinggal di area pondok pesantren
tersebut. Pondok pesantren yang ada saat ini
bukan hanya berfokus pada santri yang berada di
dalamnya namun juga fokus membantu masyarakat
di sekitar lokasi Pondok Pesantren. Mengingat kondisi
masyarakat sekitar pondok pesantren juga banyak
yang membutuhkan bantuan.
Nindya memberikan paket sembako yang merupakan
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk
menunjang keberlanjutan adik - adik di pondok
pesantren maupun warga kurang mampu di sekitar
lokasi pondok pesantren. Adapan bantuan yang
diberikan berupa Paket Sembako yang terdiri dari;
Beras, Minyak, Gulaku, Indomie, Teh, Biskuit, Sarden,
dll.
Program ini merupakan wujud kepedulian serta
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
dengan maksud mendukung Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) yang digagas Pemerintah /
Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar
Pembangunan Sosial Nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan.

B

OGOR – Nindya melalui program Nindya
Peduli Kembali menyalurkan bantuan kepada
masyarakat yang membutuhkan. kali ini bantuan
tersebut diserahkan ke Rumah Panti Sosial Asuhan
Anak Cahaya Hati yang berlokasi di Jl. Mushola No.
41 Kampung Kaum Cipagiri, Bogor (28/4).
Penyerahan dilakukan oleh tim Nindya Peduli kepada
Dina Mayasari selaku Ketua Rumah Sosial tersebut.
Dina Mayasari menyebutkan, bantuan tersebut akan
sangat membantu Rumah Asuhan yang dihuni oleh
anak-anak yatim yang tinggal di lokasi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang
diberikan, bantuan ini sangat dibutuhkan terutama
oleh anak-anak yang tinggal disini” ungkapnya.
Kegiatan tersebut sejalan dengan Program Tanggung
Jawab Sosial Nindya untuk membantu dan
meringankan kehidupan anak yatim, kaum dhuafa
dan lansia.

38 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

www.nindyakarya.co.id

NINDYA PEDULI

Nindya Karya Bersama BUMN Holding
Danareksa Serahkan Bantuan untuk
Penyandang Disabilitas

PT Nindya Karya (Persero) Serahkan
Bantuan Pembangunan Masjid Nurul
Falah

J

akarta – Menindaklanjuti Surat Corporate Secretary
PT Danareksa (Persero) nomor S-46/024/CS tanggal
7 April 2022 perihal Kegiatan Ramadhan TJSL
Holding Danareksa, PT Nindya Karya (Persero) ikut serta
menyerahkan bantuan untuk penyandang disabilitas
yang berada di Kantor Yayasan Menembus Batas Jalan
Karya Utama, Srengseng, Jakarta Barat, rabu (28/4)
Adapun jenis bantuan yang diserahkan berupa bantuan
1000 Paket Al Quran dan Bantuan 700 Paket Sembako
untuk Penyandang Disabilitas yang tersebar di 7 (tujuh)
provinsi di Indonesia. Sehubungan dengan target
diatas, dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sembako
Penyandang Disabilitas di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia
akan dikoordinasi oleh PT Danareksa (Persero) dengan
perusahaan sosial “Menembus Batas”.
Kegiatan bantuan Paket Sembako untuk Penyandang
Disabilitas diharapkan dapat membantu pengembangan
pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia
serta membantu memenuhi kebutuhan Penyandang
Disabilitas secara tepat.
Pemberian Bantuan Paket Sembako Penyandang
Disabilitas termasuk dalam Rencana Kerja dan
Anggaran TJSL Tahun 2022. Kegiatan ini juga selaras
dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar
Pembangunan Sosial Nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan.
Sedangkan Pemberian Bantuan Paket Alquran termasuk
dalam Rencana Kerja dan Anggaran TJSL Tahun 2022
dengan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar
Pembangunan Sosial Nomor 4 yaitu Pendidikan
Berkualitas.

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) menyerahkan
bantuan untuk pembangunan masjid di Yayasan
Pendidikan Islam (YPI) Nurul Falah Kutabumi yang
berlokasi di Jl. Cadas Kukun, Kuta Baru, Kec. Ps. Kemis,
Kab. Tangerang, Kamis (2/6). Adapun jenis bantuan
yang diserahkan berupa bantuan material bangunan
diantaranya cat dasar, keramik lantai dan klem paralon.
Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Vice
President Sekretariat & Humas PT Nindya Karya (Persero)
M. Maududy Ary kepada Pengelola Yayasan Pendidikan
Islam (YPI) Nurul Falah Kutabumi.
Saat dimintai pendapat, Ustaz Firdaus yang merupakan
Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Falah
Kutabumi menyampaikan ucapan terima kasih kepada
PT Nindya Karya (Persero) yang telah berkontribusi dalam
proses penyempurnaan pembangunan sarana ibadah
di lingkungan yayasan yang terdiri dari MI, MTs, dan
MA/SMK. Berkat bantuan tersebut, baik guru maupun
siswa-siswi Nurul Falah Kutabumi akan lebih khidmat
dan nyaman dalam menjalankan aktivitas peribadahan
dan aktivitas penunjang lainnya.
Pemberian bantuan pembangunan masjid ini merupakan
Program Peduli Rumah Ibadah dalam mendukung
program
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s) Pilar
Lingkungan Nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang
berkelanjutan.
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Nindya Lakukan Penanaman 1000 Pohon di Lingkungan Proyek SPAM Kalidendeng

N

indya Karya melaksanakan penanaman 1000
pohon melalui program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan yang dilakukan di
lingkungan Proyek Nindya Karya Sistem Penyediaan
Air Minum Kali Dendeng, Kupang, Nusa Tenggara
Timur (23/6). Kegiatan ini sesuai dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 15 tentang
menjaga ekosistem darat serta merupakan bagian dari
program Creating Shared Value (CSV) perusahaan.

yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas
air. Hal ini merupakan bentuk komitmen Nindya
Karya dalam menerapkan green construction di
lingkungan proyek Nindya.

Penanaman pohon ini dihadiri oleh Walikota Kupang,
Jefirstson R. Riwu Kore beserta jajarannya. Kegiatan
penanaman 1000 pohon ini sangat didukung oleh
pemerintah Kota Kupang dan sejalan dengan program
Walikota Kupang yaitu Gerakan Kupang Hijau.
1000 bibit pohon ini akan ditanam di beberapa
titik sekitar proyek. Bibit yang ditanam diantaranya,
jati putih, kaliandra, sengon, flamboyan, trembesi,
tabebuya, dan alpukat. Jenis bibit ini merupakan jenis
tanaman keras yang bermanfaat untuk lingkungan,
seperti menahan erosi tanah dan kemampuan tanah
untuk menyerap air. Penanaman bibit ini dilakukan
secara bertahap. Penanaman 1000 pohon ini dapat
meningkatkan penghijauan di lingkungan proyek,
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I

COLD atau International Commission on
Large Dams terbentuk pada tahun 1928
yang berkantor pusat di kota Paris, Perancis.
International Commission on Large Dams (ICOLD)
merupakan komisi internasional atau organisasi
yang menyediakan forum untuk berdiskusi dan
bertukar pengetahuan maupun pengalaman dalam
memajukan seni dan ilmu teknis bendungan.

APA ITU
ICOLD 27th
CONGRESS?
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Dilansir dari website resmi cda.ca.international.
icold, organisasi ini juga turut mempromosikan
pembangunan dan pengelolaan sumber daya air
dunia yang bijaksana dan berkelanjutan serta dalam
berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang
pertambangan dan bendungan. Mewakili 104
(seratus empat) anggota negara didalamnya, ICOLD
memimpin profesi yang memastikan bendungan
dibangun dan beroperasi dengan aman, efisien,
ekonomis, dan minim dampak lingkungan. Lebih dari
40 (empat puluh) tahun, ICOLD telah berpartisipasi
secara khusus untuk meningkatkan kesadaran
tentang aspek sosial dan lingkungan bendungan
dan irigasi.
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Terbentuknya ICOLD berfokus pada tujuan untuk
mendorong pertumbuhan rekayasa bendungan
dalam seluruh bidang aspek termasuk aspek sosial
dan lingkungan serta dalam semua fase baik
perencanaan, desain, konstruksi, dan pengoperasian
bendungan. Selain itu, membangun masa depan
dimana semua bendungan aman dan dapat dikelola
dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun negara yang tergabung dalam ICOLD
yakni 104 (seratus empat) negara yang tersebar
di benua Amerika dengan 17 negara, Benua
Eropa dengan 33 negara, Benua Afrika dengan 25
negara, Asia Pasifik dengan 29 negara diantaranya
termasuk Indonesia, Vietnam, Laos, Africa,
Pakistan, Brazil, Australia, USA, Spanyol, Perancis,
Jepang dan Canada.

Peran INACOLD sebagai anggota ICOLD
Dilansir dari inacold-knibb.com di Indonesia sendiri, Komite
Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) / Indonesian
Commitee on Large Dams (INACOLD) mempunyai peran dalam
rangka mendorong pengembangan dan peningkatan dalam
bidang perancangan, pembangunan, dan pengoperasian serta
pemeliharaan bendungan besar. Menurut salah satu sumber
berita klikwarta.com, dalam Pembukaan ICOLD 27th Congress
& 90th Annual Meeting, menteri PUPR Basuki Hadimuljono
menghadiri International Commission On Large Dams (ICOLD)
pada 30 Mei -1 Juni 2022 yang membahas mengenai isu
pembangunan dan pengelolaan bendungan besar. Beberapa
delegasi Indonesia yakni Ketua Indonesian National Committee
on Large Dams (INACOLD) dan perwakilan dari Kementrian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlibat aktif
sebagai pembicara mengenai pembangunan dan pengelolaan
bendungan terhadap isu perubahan iklim. Tak hanya itu, dalam
acara ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menekankan
peran bendungan dalam mengatasi krisis air yang menjadi
tantangan global akibat dari adanya pertumbuhan penduduk
dan industri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan
sumber daya air yang efektif dan efisien.
www.nindyakarya.co.id
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Bendungan Logung

Peran Nindya dalam Konstruksi Bendungan
Better Dams For A Better World merupakan
cita-cita organisasi internasional ICOLD yang
secara profesional mendorong peningkatan
bendungan sebagai sumber air. Nindya sebagai
salah satu delegasi yang mengikuti acara
tersebut, berkesempatan untuk menjalin kerja
sama bersama Relecom and Partners yang
merupakan perusahaan konsultan manajemen.
Hal ini menjadi upaya memantapkan
perusahaan dalam membangun portofolio
bisnisnya, serta memperoleh pengakuan dari
dunia internasional terkait kinerja dan kualitas
yang dihasilkan.
Nindya sebagai salah satu anggota delegasi
yang mengikuti acara tersebut juga memiliki
posisi strategis dimana Nindya juga banyak
mengerjakan proyek-proyek bendungan di
tanah air yang diantaranya juga masuk dalam
Proyek Strategis Nasional seperti Bendungan
Rotiklot di NTB, Bendungan Napun Gete di NTT,
Bendungan Logung di Jawa Tengah, Bendungan
Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara,
Bendungan Bendo di Jawa Timur, Bendungan
Rukoh di Aceh, Bendungan Pamukullu, di
Sulawesi Selatan, Bendungan Bringinsila
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di NTB, Bendungan Tugu di Jawa Timur,
Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Mila
di NTB, Bendungan Sadawarna di Jawa Barat,
Bendungan Tanju di NTB, Bendungan Titab di
Bali, Bendungan Temef di NTT dan Bendungan
Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan yang barubaru ini diresmikan pengoperasiannya oleh
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Bendungan Rotiklot
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Menjadi seorang Wanita tidak menghalangi
seorang Imut Malati Mustika Putri untuk terus
berkarir, mencetak prestasi serta terus semangat
untuk mencapai segala mimpinya. Wanita yang
disapa Imut, saat ini menjadi satu-satunya Senior
Vice President (SVP) Wanita di PT Nindya Karya
(Persero), tepatnya Ia mengemban tugas sebagai
SVP Akuntansi & Perpajakan.
Perannya sebagai pejabat tinggi di perusahaan,
menjadi bukti bahwa seorang Wanita juga bisa
dan mampu memberikan konstribusi yang besar
dalam kemajuan perusahaan. Disamping itu, Imut
juga berperan sebagai Ketua Srikandi Nindya.
Ia yakin kemampuan dan ketangkasan Wanita
Nindya dalam mengemban amanah serta dapat
menjawab tantangan bisnis Perusahaan di masa
depan yang berorientasi pada hasil terbaik dengan
tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita.
Wanita kelahiran Jakarta ini, memulai karirnya di
PT Nindya Karya (Persero) sebagai Koordinator
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Akuntansi & Joint Operation pada tahun 2017.
Dengan jenjang Pendidikan serta kegigihan yang
dimilikinya, Ia mampu mendapatkan kedudukan
yang sangat baik di perusahaan. Tidak hanya aktif
dalam kegiatan perusahaan dan pengembangan
kompetensi, Ia juga aktif sebagai anggota Ikatan
Akuntansi Indonesia.
Dalam kesempatan sebagai narasumber dalam
acara Kartini Inspiratif Nindya dengan tema
"Its Time Ladies" Ia berpesan "If you wanna be
successful, you have to be willing to hard work."
Jangan menghancurkan diri sendiri dengan
bicara hal hal negatif, fokus pada hal yang positif
yang dapat meningkatkan kompetensi kita dan
wujudkan cita-cita tersebut. Sebagai wanita
adalah bagian dari human race, bersama sama
dengan kaum laki-laki membereskan pekerjaan
yang harus diselesaikan, tidak hanya di Nindya
Karya, tetapi untuk lingkungan di sekitar kita.

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

47

INSAN NINDYA

Ia juga memiliki visi “In life one must be determined and not just go with the flow” yang berarti Ia memiliki
tekad dan semangat tinggi dalam menghadapi banyaknya tantangan serta perannya dalam mendedikasikan
dirinya dalam mendukung cita-cita perusahaan. Budaya perusahaan AKHLAK juga selalu Ia terapkan dalam
menjalani setiap tugasnya. Tidak hanya dirinya, Nindya Karya juga bangga memiliki sosok Wanita hebat
yang mampu mendukung dan mengelola perusahaan.
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Oleh Amril Taufik Gobel,
Departemen Supply Chain
Management
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M

omentum
penandatanganan
Nota
Kesepahaman/
Memorandum
of
Understanding antara PT. Nindya Karya
(Persero) dan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
(Unhas) Makassar, yang dilaksanakan pada Jum’at
20 Mei 2022 silam di ruang Garuda Gedung Nindya
Lantai 8 memiliki makna penting dan sangat strategis.
Kerja sama yang dilakukan bersama Universitas Negeri
terbesar di Indonesia Timur tersebut salah satunya
adalah dengan memberikan kesempatan Insan
Nindya yang memiliki latar belakang keinsinyuran
untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Insinyur
disana dan mendapatkan STRI.
STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) yang diperoleh
sebagai wujud verifikasi dan validasi kompetensi
Insan Nindya bersangkutan dalam bidang ilmu serta
pengalaman yang dimilikinya, seperti yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun
2014 tentang Keinsinyuran di Indonesia.
Dalam UU No.11 Tahun 2014 secara tegas disampaikan
bahwa Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan
menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan
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penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara
berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan,
kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Praktik keinsinyuran adalah penyelenggaraan
kegiatan keinsinyuran, sedangkan insinyur adalah
seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang
Keinsinyuran.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 22 Maret 2014 di Jakarta.
UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
diundangkan kemudian oleh Menkumham Amir
Syamsudin pada tanggal 24 Maret 2014 di Jakarta.
UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61.
Penjelasan Atas UU No. 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran diundangkan dan ditempatkan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5520. agar setiap orang mengetahuinya.
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UU Keinsinyuran ini berisi ketentuan bahwa
hanya orang yang berprofesi insinyur yang dapat
melakukan praktek keinsinyuran. Hukum pidana
positif berupa kurungan dan denda uang akan
diberlakukan bagi mereka yang melanggar aturan
ini. Untuk bisa melakukan praktek keinsinyuran,
para sarjana teknik harus melanjutkan pendidikan
profesi insinyur dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia)
akan memimpin dan mengawal proses tranformasi
ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan
terkait.
Sanksi tegas telah dijelaskan dalam Pasal 50 UU
No.11/2014 yakni Jika seorang Insinyur Non
Profesional melakukan praktik keinsinyuran dan
bertindak sebagai Professional Engineers (PE) dapat
dipidana dan dipenjara 2 tahun dan denda Rp
200.000.000,Dan Setiap orang non-PE melakukan praktik
keinsinyuran dan bertindak sebagai PE dimana
mengakibatkan kecelakaan hingga hilangnya
nyawa seseorang dapat dipidana 10 tahun dan
denda Rp 1 Miliar.
Sementara itu pada Pasal 51 UU No.11/2014
juga ditegaskan, Insinyur yang memiliki STRI
dan melakukan kegiatan keinsinyuran yang
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menimbulkan kerugian materiil dikenakan sanksi
administratif dan Setiap insinyur profesional
apabila tidak memenuhi standar keinsinyuran
dan mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya
nyawa seseorang dapat dipidana 5 tahun dan
denda Rp 1 Miliar.
Penerapan penegakan hukum yang tegas dan
lugas dalam praktik keinsinyuran melalui UU
No.11/2014 tersebut menjadi bukti keseriusan
Pemerintah untuk menjamin setiap produk
yang dihasilkan melalui kerja keinsinyuran mesti
dilakukan secara profesional dengan kompetensi
yang telah tervalidasi dan bermutu unggul.
Sebagai aktor Utama pembangunan, Insinyur
Indonesia diharapkan mulai terlibat dari fase
inisiasi, fase perencanaan, fase eksekusi dan
monitoring kemudian pada fase project closeout. Pemerintah membutuhkan insinyur-insinyur
handal yang mengedepankan profesionalisme,
etika dan integritas dengan menjunjung tinggi
dan menjalankan kode etik profesi Insinyur.

Tanggung Jawab Profesional Perusahaan
PT.Nindya Karya (Persero) sebagai Perusahaan
BUMN Konstruksi sangat lekat dengan kerja-kerja
Keinsinyuran dan tentu saja sangat relevan dalam
www.nindyakarya.co.id
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upaya implementasi UU No.11 Tahun 2014 tersebut.
Salah satunya adalah pemenuhan tanggung jawab
profesional keinsinyuran dalam pengelolaan dan
pengendalian proyek yang dilaksanakan.
Sebagai perusahaan BUMN Konstruksi terkemuka di
Indonesia, PT.Nindya Karya tentunya harus menjaga
wibawa dan reputasi salah satunya adalah dengan
menghadirkan tenaga insinyur yang tervalidasi
kompetensinya, yang teruji kinerjanya melalui

akreditasi STRI yang dikeluarkan oleh lembaga yang
terpercaya.
Penandatanganan kerjasama dengan Fakultas
Teknik Universitas Hasanuddin khususnya Program
Studi Profesi Insinyur merupakan sebuah langkah
progresif yang dilakukan oleh PT.Nindya Karya tak
hanya sekedar untuk memenuhi amanah UU No.11
Tahun 2014 juga pada saat yang sama menjadi
momentum terbaik bagi jajaran insinyur yang dimiliki
agar bisa bersaing dalam kompetisi global yang
kian ketat.
Para Insinyur Nindya Karya kelak dengan STRI
yang dimilikinya mempunyai potensi daya saing
yang lebih handal dengan menjunjung etika
serta integritas profesi menunaikan tugas dan
tanggung jawabnya dalam mengelola dan
mengendalikan proyek yang dikerjakan.
Disaat yang sama, mereka diharapkan bisa
menjadi garda terdepan dalam membawa
perusahaan bersaing di pentas global dengan
membawa spirit Insinyur Indonesia yang
professional dan memberikan output produk
yang bermutu tinggi dan handal.
Apresiasi kepada manajemen PT Nindya Karya
(Persero) yang memberikan perhatian penuh
pada upaya-upaya menghadirkan insinyur
Insan Nindya yang berkompeten, profesional
dan berintegritas dalam mendukung upaya
pemerintah
mengimplementasikan
UU
No.11/2014 serta secara visioner menyiapkan
insinyur Nindya Karya “bertarung” dalam
kompetisi global di dunia yang terus berubah.

www.nindyakarya.co.id
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Oleh Andri Rohim
Departemen Riset & Teknologi Informasi

“Disrupt yourself (company) or be disrupted”- Nicky Verd

D

i tahun 2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan
sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP)
untuk digitalisasi proses pengelolaan rekanan juga
mempercepat proses lelang, dan di tahun 2020
Kementrian PUPR meluncurkan sistem informasi
pengalaman (SIMPAN) berbasis digital juga untuk
mempercepat waktu proses pelaksanaan tender.
Mengapa Lembaga-lembaga tersebut meluncurkan
hal tersebut? tentu Lembaga tersebut punya tujuan
kinerja, memiliki masalah dan juga mempunyai
potensi-potensi risiko yang harus ditindaklanjuti, yang
akhirnya membuat Lembaga Lembaga tersebut harus
berinovasi. Program-Program tersebut merupakan
bagian dari perbaikan Governance systems dan juga
sebagai bagian dari Roadmap Making Indonesia
4.0, dimana Indonesia mempunyai cita-cita untuk
mempunyai Big Data yang terintegrasi baik secara
vertikal dengan seluruh lembaga-lembaga lain, juga
secara horizontal dengan pihak-pihak eksternal
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termasuk kita nantinya, sehingga apabila kita tidak
peka dan tidak bersiap diri terhadap perubahan
yang telah dan akan dilakukan customer, tentu kita
akan terdisrupsi dari dunia industri.
Bagaimana dengan pesaing kita? Perusahaanperusahaan karya maupun pelaku industri yang
mempunyai produk dan jasa yang sama dengan
kita? Jika customer saja berinovasi apalagi pesaing
kita yang memang menjadikan keuntungan
sebagai tujuan bisnis, mereka pun berlombalomba berinovasi untuk mendisrupsi bisnis mereka
agar tetap bisa survive, growth dan leading dalam
industri.
Begitu pula dengan kita, dunia industri tidak
menunggu kita siap, pesaing kita tidak akan
menggandeng tangan kita untuk maju bersama
mereka, namun kita yang harus bangun dan
menyiapkan kapabilitas internal organisasi untuk
tetap relevan dengan dunia industri.

www.nindyakarya.co.id
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“Think Big, Start small” - Seth Godin

Jumlah Ide Inovasi Masuk
50
40
30

45

20
10
0

13

13
2020

2021

Jika kita lihat data 3 tahun terakhir terkait
manajemen inovasi di Nindya, dan jika bandingkan
dengan jumlah seluruh karyawan Nindya yang per
TW I 2022 berjumlah 675 orang, kita bisa lihat di
2022 tingkat partisipasi inovasi masih dibawah 5%
karyawan, padahal salah satu kunci dari suksesnya
pengelolaan inovasi perusahaan adalah innovation
drive by employees, sehingga akan semakin banyak
terkumpul ide-ide inovasi, yang
berpeluang
meningkatkan potensi inovasi yang bisa kita lakukan.

2022
Dari minimnya jumlah ide inovasi yang masuk
selama 3 tahun terakhir, salah satu penyebab
utama adalah terkait persepsi inovasi, seperti inovasi
harus menciptakan hal yang benar-benar baru
(invensi), inovasi harus merubah perusahaan jadi 2x
lipat pendapatannya, inovasi harus terkait IT dan
seterusnya, sehingga membuat takut karyawan untuk
mengirimkan ide-ide inovasinya.
Banyak definisi terkait inovasi, kita akan mempermudah
definisi dengan mengatakan :

“ Inovasi adalah proses kreatif terkait proses /
produk untuk menghasilkan suatu nilai tambah “

Artinya selama kita mempunyai proses ataupun produk berarti kita punya potensi untuk berinovasi, dan jika kita
mempunyai ide / cara baru untuk meningkatkan ataupun menghasilkan nilai, baik nilai finansial maupun non finansial
seperti efisiensi, citra perusahaan, sosial, dll dari proses maupun produk tersebut, berarti kita sangat bisa untuk
berinovasi. Inovasi tidak dibatasi harus di proyek, harus di Departemen Riset & TI, harus di unit kreatif, dan seterusnya
selama kita punya proses, punya jobdesk, punya output terhadap produk kerja kita, kita semua bisa berinovasi.

www.nindyakarya.co.id
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Mengapa harus sebanyak-banyaknya karyawan
terlibat inovasi? Karena prinsipnya setiap
karyawan sebagai pemilik proses kerja memiliki
problem, risk dan goals masing-masing, dan
3 area tersebut merupakan area potensial
untuk berinovasi. Kita bisa bayangkan jika
100% karyawan minimal menyumbangkan
ide inovasinya 1 kali dalam 1 tahun saja, sudah
terkumpul hampir 675 ide inovasi dalam
setahun, bagaimana jika 1 tahun 2 kali atau
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3 kali? kita bisa menjadi perusahaan Karya
paling inovatif, efektif dan efisien.
Untuk itu kami dari Dept. Riset & TI sedang
mengembangkan ekosistem inovasi melalui
penyiapan kebijakan inovasi, dokumen
kesisteman, Roadmap Inovasi, tools-tools
inovasi, perangkat digitalisasi inovasi,
program-program peningkatan awareness
dan peningkatan kapabilitasi inovasi
karyawan, juga penjajakan kerja sama dan
kolaborasi dengan pihak eksternal terkait,
untuk itu kami mengajak seluruh insan
Nindya untuk berinovasi bersama, menjadi
bagian dalam membangun Nindya yang kita
cintai ini, untuk menghasilkan karya-karya
terbaik bagi pelanggan, industri konstruksi
dan bangsa Indonesia.
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Oleh Faturrahman M. Suryana,
Departemen Riset & Teknologi Informasi
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Oleh Faizal Addin Achmad
Departemen Manajemen Risiko dan Sistem

D

alam era perubahan yang serba
cepat saat ini, organisasi harus
senantiasa
mempertimbangkan
batasan-batasan hukum, konteks sosial
dan ketidakpastian yang muncul, agar
pencapaian kinerja dapat lebih optimal.
Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan
fungsi tata kelola (governance), manajemen
risiko (risk), dan kepatuhan (compliance)
juga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas
pencapaian kinerja dimaksud. Pelaksanaan
fungsi governance, risk, and compliance
(GRC) yang efektif dapat menjadi solusi
optimal bagi organisasi di sektor publik
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maupun sektor swasta, khususnya guna
mendukung iklim berusaha yang sehat.
Saat ini sudah banyak organisasi yang telah
mengenal dan mempraktikkan fungsi GRC.
Namun ketiganya sering dipahami dan
diimplementasikan secara terpisah. Dalam
upaya untuk meningkatkan pelaksanaan
GRC, maka seluruh fungsi harus
diselaraskan dan dioperasikan melalui tata
kelola yang terintegrasi penuh. Ketiadaan
sebuah pedoman yang dapat digunakan
bersama telah menjadi salah satu alasan
GRC terintegrasi ini belum dapat dipahami
dan diimplementasikan secara optimal.
THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022
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Apa yang dimaksud dengan GRC?
GRC merupakan akronim dari Governance,
Risk, dan Compliance (Tata kelola, Risiko,
dan Kepatuhan). Penggunaan akronim
tersebut
memang
terkesan
sangat
sederhana, namun sebenarnya GRC dan
implementasinya di perusahaan memiliki
cakupan yang sangat luas.
Penelitian ilmiah pertama tentang GRC
di tahun 2007 mengungkapkan bahwa

gagasan di balik sistem GRC sudah ditemukan
sejak 2003 oleh Open Compliance and Ethic
Group (OCEG). Para ahli mendefinisikan
GRC secara formal sebagai referensi singkat
terhadap kemampuan kritis yang digunakan
untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus
mengatasi ketidakpastian dan bertindak
dengan sikap integritas.

GRC is the capability, or integrated collection of capabilities, that enables
an organization to reliably achieve objectives, address uncertainty, and
act with integrity; including the governance, assurance and management of
performance, risk, and compliance. (www.grcglossary.org)

Istilah dan Definisi
Istilah dan definisi dimaksudkan untuk
menghindari kerancuan dari berbagai
macam istilah dan definisi yang digunakan
dalam berbagai macam sumber. Berikut
beberapa istilah dan definisi Model
Keunggulan GRC yang diadopsi:
a. Governance (Tata Kelola)
Menurut OCEG, Governance adalah
tindakan
yang
mengarahkan,
mengendalikan, dan mengevaluasi secara
eksternal suatu entitas, proses, atau
sumber daya.
b. Risiko
Menurut ISO 31000:2018, Risiko adalah
dampak dari ketidakpastian terhadap
pencapaian objektif (tujuan) atau dengan
kata lain adalah deviasi dari apa yang
diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau
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negatif. Dalam sebuah organisasi, risiko
tidak selalu negatif, tetapi risiko harus
dihadapi sehingga tidak menimbulkan
risiko tambahan. Cara menghadapi risiko
adalah dengan mengidentifikasi risiko
tersebut, melakukan analisis terhadap
risiko, dan melakukan evaluasi apakah
risiko tersebut harus di atasi atau dikelola.
c. Compliance (Kepatuhan)
Compliance
adalah
kemampuan
untuk membuktikan pemenuhan suatu
persyaratan, aturan, dan hukum yang
berlaku.
d. Model Keunggulan GRC
Kondisi ideal GRC yang dimiliki oleh
organisasi untuk memastikan tujuan
organisasi tercapai secara optimal.
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Model Keunggulan GRC dapat memberikan manfaat bagi organisasi sebagai
berikut:
yang

risiko yang akan dihadapi; dan regulasi yang
berlaku serta kekuatan intuisi bisnis.

Peningkatan nilai organisasi melalui penetapan
focus corporate strategy yang baik, dapat
mendukung terciptanya inovasi dan keunggulan
diferensiasi yang tidak dimiliki oleh pesaingnya.
Inovasi merupakan sumber keunggulan
kompetitif (competitive advantage) bagi
organisasi.

c. Efektif dan efisien atas sumber daya
yang dimiliki

a.
Keunggulan
berkelanjutan

kompetitif

b. Tangkas (agile) dalam setiap pengambilan
keputusan
Pengambilan keputusan secara terpadu dan tepat
sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan
antara lain: informasi penting yang relevan;

Efektivitas dan efisiensi waktu serta sumber
daya yang diperlukan untuk melakukan
aktivitas-aktivitas organisasi, yang didukung
oleh kesamaan pandangan, bahasa, dan
pengukuran. Organisasi sepatutnya memiliki
GRC yang unggul untuk meningkatkan nilai
organisasi bagi para pemangku kepentingan,
serta siap menghadapi perubahan. Organisasi
memerlukan dukungan kuat dari pemangku
kepentingan internal dan eksternal untuk
mencapai Model Keunggulan GRC.

1. Prasyarat
Model Keunggulan GRC membutuhkan
aktivitas-aktivitas utama yang ditentukan
secara bersama-sama oleh para pemangku
kepentingan di suatu organisasi seperti unit-unit
bisnis, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan
audit. Untuk mencapainya, diperlukan prasyarat
sebagai berikut:

seperti Undang-undang (UU), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia
(PBI), dan sebagainya.

a. Tone from the top dan dukungan semua
pemangku kepentingan

Organisasi harus menguasai model bisnis yang
dimiliki, seperti strategi, sumber daya manusia,
proses bisnis, teknologi dan infrastruktur
untuk mencapai tujuan usaha. Dalam hal ini,
diperlukan forum dengan pihak terkait untuk
menentukan sumber daya yang diperlukan
serta melakukan mitigasi risiko untuk mencegah
terjadinya kerugian bagi organisasi sehingga
tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Peran pimpinan untuk mendorong tercapainya
tujuan organisasi sangat diperlukan sebagai
bagian dari strategi manajemen untuk
menerapkan Model Keunggulan GRC pada
semua lini organisasi.
b. Pemetaan kondisi yang ada dalam
batasan eksternal dan internal
Organisasi harus memahami batasan-batasan
internal antara lain nilai-nilai organisasi,
kewajiban hukum berdasarkan kontrak
dengan pelanggan, kebijakan, dan pedoman
internal, maupun batasan-batasan eksternal
yang ditentukan oleh regulator terkait dalam
menjalankan usaha atau aktivitas bisnisnya,
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c. Penetapan prioritas risiko-risiko utama
dan target kinerja

d. Penentuan sasaran organisasi yang jelas
Organisasi harus dapat menetapkan tujuan
organisasi secara SMART yaitu Specific,
Measurable (terukur), Achievable (dapat
dicapai), Relevant dan Time-based (tenggat
waktu). Tujuan organisasi dapat bersifat antara
lain strategis, operasional, customer oriented,
berdasarkan proses.

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022
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2 . Prinsip
Model Keunggulan GRC memuat prinsip-prinsip
yang mengacu pada praktik internasional, yaitu
sebagai berikut:
a. Prinsip 1: Aktivitas yang bertanggung
jawab
Adalah pendekatan aktivitas organisasi yang
mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan
berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan
kebijakan yang mendukung pembangunan
ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa
penciptaan keuntungan investasi jangka
panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial,
lingkungan hidup, dan tata kelola. Organisasi
secara sadar dan terencana menggunakan
konsep kombinasi GRC dan memadukan aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ke
dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan
(holistic).
b. Prinsip 2: Strategi yang berkelanjutan
serta fokus pada pengembangan program
prioritas
Adalah pembentukan nilai ekonomis bagi
organisasi melalui penetapan prioritas area
organisasi yang memiliki keunggulan sehingga
tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini organisasi
juga perlu memperhatikan performance dan
conformance terhadap eksposur risiko serta
tata kelola dalam setiap aktivitas untuk menjaga
integritas dalam pembentukan nilai tersebut.
Dalam pembentukan nilai ekonomis, organisasi
juga perlu memerhatikan kontribusi yang dapat

GRC mengacu pada SDM, proses, teknologi,
dan informasi yang membantu perusahaan
mencapai kondisi kinerja berprinsip (principled
performance). Dengan kata lain, GRC adalah
jalur untuk mewujudkan kinerja berprinsip. GRC
mengacu pada kemampuan yang membantu
organisasi
mencapai
tujuan,
mengatasi
ketidakpastian, dan bertindak atas nama
integritas. Kinerja berprinsip dapat dicapai
ketika perusahaan dapat menyeimbangkan
62 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

diberikan kepada lingkungan sekitarnya melalui
kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan
strategi bisnis oleh organisasi yang meminimalisir
dampak negatif dan mengintegrasikan aspek
ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata
kelola baik pada setiap sektor maupun strategi
dari masing-masing lini bisnis.
c. Prinsip 3: Pengelolaan Risiko dan Tata
Kelola Yang Baik
Adalah pelaksanaan fungsi tata kelola,
pengelolaan risiko serta kepatuhan di dalam
organisasi untuk menghindari, mencegah,
dan/atau meminimalisir dampak negatif yang
dapat timbul dari eksposur kerugian baik
materiil maupun imaterial. Organisasi juga
perlu memperhatikan penerapan pada aspek
tanggung jawab sosial serta perlindungan dan
pengelolaan lingkungan di sekitarnya secara
transparan, akuntabel, bertanggung jawab,
independen, setara, dan wajar.
d. Prinsip 4: Komunikasi yang Informatif
untuk mendukung konektivitas, koordinasi
dan kolaborasi
Adalah penggunaan model komunikasi yang
tepat oleh organisasi terkait strategi, tata kelola,
kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh
pemangku kepentingan untuk mencapai
efektivitas operasional. Hal ini diharapkan
memudahkan organisasi untuk memahami
kebutuhannya serta meningkatkan koordinasi
dan kolaborasi dengan seluruh pihak yang
berkepentingan yang memiliki program kerja
berkaitan erat dengan pencapaian tujuan
organisasi.

tujuan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak
berdasarkan integritas secara konsisten. Setiap
perusahaan tentunya selalu menghadapi
tantangan dalam menyelesaikan urusan
internal maupun mengimbangi kompetisi pasar
yang ketat. Penerapan GRC yang efektif akan
membantu perusahaan mengatasi berbagai
masalah sekaligus mengantisipasi berbagai
risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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Oleh Anita Rizky,
Departemen Riset & Teknologi Informasi

M

ungkin sudah sering kita mendengar
kalimat inovasi tidak sama dengan invensi,
namun tahukah kita apa yang dimaksud
dengan inovasi ? Apa yang dimaksud dengan invensi?
Serta adakah saling keterkaitan diantara keduanya
Menurut KBBI, Inovasi memiliki arti pembaharuan
/ penemuan baru yang berbeda dari yang sudah
ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan,
metode, atau alat). Sedangkan invensi menurut KBBI
adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang
sebelumnya tidak ada.
Inovasi dan Invensi, keduanya sama-sama dihasilkan
melalui proses kreatif untuk menghasilkan ide (idea
generation). Bedanya Invensi adalah ide yang benarbenar baru dan belum pernah ada sebelumnya.
Sedangkan Inovasi adalah kegiatan eksekusi
terhadap ide yang benar-benar baru (invensi) ataupun
pembaharuan terhadap sesuatu yang telah ada
sebelumnya yang memberikan nilai tambah (added
value) pada suatu organisasi. Sesuatu dikatakan
invensi apabila hal tersebut memiliki kebaharuan
(novelty), dan sesuatu dikatakan inovasi apabila hal
tersebut memberikan Nilai tambah (added value).
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Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan keduanya
dapat dilihat pada gambar 1 dibawah.

Gambar 1 (Diagram hubungan Inovasi & Invensi)

Inovasi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah (added value) untuk kedua pihak (perusahaan dan pelanggan)
yang terukur dalam suatu periode/ rentang waktu. Nilai tambah yang menjadi tujuan dilakukan suatu inovasi dapat
disesuaikan dengan tujuan organisasi atau dalam hal ini PT Nindya Karya (Persero). Sebagai perusahaan BUMN yang
bergerak di bidang konstruksi nilai tambah yang bisa ditargetkan perusahaan antara lain adalah :

Sedangkan, sebagai perusahaan konstruksi,
memiliki invensi inovatif yang dibuktikan salah
satunya dengan kepemilikkan paten, bagi Nindya
Karya bisa memberi nilai tambah secara finansial
(royalty) dan non finansial (company branding).

www.nindyakarya.co.id
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Ekosistem Inovasi Nindya kARYA
Saat ini Departemen Riset dan Teknologi Informasi sedang dalam tahap membangun Ekosistem
Inovasi di PT Nindya Karya berdasarkan ISO 56002 : 2019 mengenai Sistem Manajemen Inovasi
(SMI). Adapun program inovasi yang dapat diikuti oleh seluruh Insan Nindya adalah :

1. Improvement Group Activity (IGA)

2. Nindya Leading Innovation (NLI)

Kegiatan : Melaksanakan ide inovasi/ Improvement secara
berkelompok (2-5 orang dari unit yang sama) pada unit
kerja (proyek & non proyek) untuk memberi solusi (problem
solving) pada unit tersebut.

Kegiatan : Mengajukan ide inovasi yang bertujuan
menghasilkan added value baru. Dilakukan secara
berkelompok (2-5 orang bisa dari unit yang sama atau
berbeda). Ide inovasi yang terpilih dilanjutkan pada tahap
Prototype & Implementasi

Waktu Pelaksanaan : 1x Sepanjang umur proyek (IGA
Proyek) dan 1x/ tahun (IGA Non Proyek)
Waktu Submit : Sepanjang tahun
Penilaian : Akhir tahun (1x/tahun)
Acara Rewarding : Innovation Award

Waktu Pelaksanaan : 1x /tahun
Waktu Submit : Sepanjang tahun
Penilaian : Awal tahun (ide) & Akhir tahun (pelaksanaan
(2x/tahun)
Acara Rewarding : Innovation Award

3. Idea Box (iBOX)
Kegiatan : Mengajukan Ide inovasi yang bertujuan menghasilkan added value baru. Dilakukan secara
individu. Ide inovasi/ improvement yang diajukan boleh sudah dilaksanakan ataupun baru pengajuan.
Waktu Pelaksanaan : 1x /tahun
Waktu Submit : Sepanjang tahun
Penilaian : 1x/ Triwulan (3 bulan sekali)
Acara Rewarding : Innovation Award

Selama ini disadari maupun tidak disadari mungkin insan Nindya telah banyak melakukan inovasi di unit kerja/
bisnis nya masing-masing (baik proyek maupun non proyek) namun belum terdata, terukur terdokumentasi dan
terintegrasi alur submit hingga rewardingnya. untuk itulah, ekosistem inovasi yang Departemen Riset & Teknologi
Informasi kembangkan saat ini diharapkan ke depannya proses inovasi pada Nindya Karya lebih terstruktur dan
terstandarisasi ISO 56002 : 2019.
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Perkuat Kualitas dan Kinerja Proyek Nindya Peroleh
Sertifikasi ISO 21500:2021

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) peroleh sertifikat
ISO 21500:2021 Sistem Manajemen Proyek,
Program dan Portofolio dari lembaga sertifikasi TUV
Nord Indonesia pada Rabu (27/04). ISO 21500:2021
merupakan sertifikasi kesisteman mengenai pengenalan
langsung dan aplikasi praktis tata cara pelaksanaan
hingga penyelesaian proyek dengan benar dan
berkelanjutan. Dalam sertifikasi ini Nindya Karya
melakukan penyesuaian dengan standar yang berlaku
dari penerapan sistem manajemen yang sudah berjalan
baik sebelumnya.
Bertempat di Gedung Nindya, hadir menerima sertifikat
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Nindya Karya Sri Haryanto yang diberikan langsung
oleh VP System Certification PT TUV NORD Indonesia
Doni Moehardono. Dalam sambutannya, Sri Haryanto
menyampaikan rasa syukurnya bahwa dalam sertifikasi
ISO 21500:2021 prosesnya tidak terlalu sulit karena hanya
mensinkronkan apa yang sudah Nindya Karya lakukan
dengan standar yang ada. Lebih lanjut, Sri Haryanto
berpesan mengenai aspek yang harus diperhatikan ke
depan dari diterimanya sertifikasi tersebut. “Semua
kesisteman yang ada di Nindya agar dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan tanggung

"

jawab kita dalam men-deliver produk yang sesuai atau
lebih dari harapan dan ekspektasi para stakeholder
kita”.
TUV NORD Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh VP
Certification System Donie Moehardono mengapresiasi
capaian Nindya Karya karena dengan ISO 21500:2021
sistem manajemen proyek yang sudah biasa diterapkan
perusahaan menjadi lebih comply lagi.
Kegiatan sertifkasi merupakan program bagi
kesisteman Nindya Karya dalam rangka memberikan
peningkatan kualitas dan kinerja Perusahaan yang
lebih baik.

Semua kesisteman yang ada di Nindya agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini
merupakan tanggung jawab kita dalam men-deliver produk yang sesuai atau lebih dari harapan dan
ekspektasi para stakeholder kita
-Sri Haryanto, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko-
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Menjadi Salah Satu Pionir Pelaksanaan BIM, Nindya Karya
Peroleh Sertifikasi Kitemark ISO 19650:2018 BIM

J

akarta - PT Nindya Karya (Persero) memperoleh
sertifikat Kitemark ISO 19650:2018, yang diserahkan
langsung oleh The British Standards Institution
(BSI) di Gedung Nindya (27/4). Sertifikasi Kitemark ini
merupakan sertifikasi lanjutan dari penerapan Building
Information Modelling (BIM) yang dilakukan oleh Nindya
Karya.
Acara yang berlangsung secara offline dan online ini
disambut hangat oleh Direktur Keuangan, SDM dan
Manajemen Risiko, Sri Haryanto, pasalnya sertifikasi
ini menjadi sebuah bukti maupun pengakuan akan
implementasi digitalisasi yang dilakukan oleh Nindya.
Dalam sambutannya, Ia menyatakan bahwa sertifikasi ini
menjadi tanggung jawab untuk bisa mempertahankan
dan terus mengimplementasikannya di lingkungan
Nindya.
Sementara itu, Nolia Natalia Senior Commercial Director
PT BSI sangat mengapresiasi terhadap komitmen Nindya
selama masa audit. Di tahun sebelumnya Nindya masih
bersertifikasi Kitemark ISO 19650:2018 level 1 dan 2, dan
di tahun ini Nindya berhasil meng-upgrade menjadi level
lima. Ia juga mengatakan bahwa, Nindya menjadi salah

"

satu perusahaan pionir di Indonesia yang melakukan
sertifikasi ISO 19650:2018 BIM ini.
Dengan perolehan sertifikasi ini, sesuai dengan
penerapan budaya Akhlak, yakni adaptif, Nindya akan
terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan
ataupun menghadapi perubahan, terlebih di era
digitalisasi ini.

Sertifikasi ini menjadi sebuah bukti maupun pengakuan akan implementasi digitalisasi yang
dilakukan oleh Nindya. Sertifikasi ini menjadi tanggung jawab untuk bisa mempertahankan dan
terus mengimplementasikannya di lingkungan Nindya.
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Nindya Karya Raih Sertifikat INDI 4.O, Siap Memasuki Industri 4.0

N

indya Karya meraih sertifikat INDI 4.0 dalam
rangka memaksimalkan teknologi dalam
mendukung operasional perusahaan memasuki
industri 4.0 (16/6). Setelah sebelumnya melakukan
asesmen, Nindya mendapatkan sertifikat INDI 4.0 yang
diserahkan langsung oleh PT Surveyor Indonesia di
Ruang Rapat Garuda, Gedung Nindya.
Penyerahan sertifikat ini diserahkan langsung oleh
PT Surveyor Indonesia yang diwakilkan oleh Direktur
Sumber Daya Manusia, Lussy Ariani Seba kepada PT
Nindya Karya (Persero) yang diwakilkan oleh Direktur
Produksi & HSE, Firmansyah.
Dalam sambutannya, Direktur Produksi & HSE, Firmansyah
menyampaikan bahwa, Nindya telah melakukan
terobosan-terobosan
dalam
pengimplementasian
transformasi digital, seperti ERP, produk hasil inovasi dari
Insan Nindya, e-procurement, iNindya Digital Workplace,
BIM, dashboard corporate, dan lainnya.
"Tim manajemen terus memberikan dukungan dan
sumber daya apapun yang dilakukan untuk mencapai
hasil yang optimal pada proses transformasi digital

"

yang sudah kita canangkan. Dan semoga kita selalu
menjaga dan meningkatkan kinerja dalam mencapai
tujuan bisnis perusahaan," lanjutnya.
Direktur Sumber Daya Manusia, Lussy Ariani Seba
dalam sambutannya, menjelaskan, asesmen ini
menjadi tolak ukur kesiapan perusahaan menghadapai
era digitalisasi. Berdasarkan hasil asesmen indi 4.0
yang sudah dilaksanakan. Nindya Karya berada di level
3, ini merupakan tahap awal yang sangat baik sekali. Ia
juga menjabarkan, ada dua pilar utama yang membuat
Nindya unggul dalam penilaian asesmen INDI 4.0. Pilar
yang pertama adalah manajemen dan organisasi, lalu
pilar kedua adalah orang dan budaya. Bagaimana
budaya kerja yang dilaksanakan, keterbukaan dalam
perubahan serta pengembangan kompetensi.
Sertifikasi ini merupakan wujud dari komitmen
Nindya Karya dalam mendukung transformasi digital
menghadapi era industri 4.0. Hasil asesmen INDI
4.0 yang sangat baik ini dapat mendorong kinerja
Perusahaan lebih optimal, efektif dan efisien.

Tim manajemen terus memberikan dukungan dan sumber daya apapun yang dilakukan untuk
mencapai hasil yang optimal pada proses transformasi digital yang sudah kita canangkan. Dan
semoga kita selalu meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan.
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Nindya Karya Meraih 7 Penghargaan Kecelakaan Nihil

J

akarta – PT Nindya Karya (Persero) meraih 7
Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident
Award) 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, bertempat di Pusat Pelatihan Kerja
Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Senin (20/2). Adapun
penghargaan diperoleh masing-masing divisi yang
berbeda, antara lain Divisi Infra 1, Divisi Infra 2, Divisi
EPC, Divisi Properti, Divisi Gedung, Divisi Peralatan
dan Kantor Pusat. Penghargaan tersebut diraih atas
prestasinya dalam melaksanakan program Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3).
Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri
Yansyah kepada SVP Departemen QHSE PT Nindya Karya
(Persero) Dedikasi Firansyah.
Dalam sambutannya, Andri Yansyah menyerukan agar
perusahan-perusahaan khususnya yang berada di

"

kawasan hukum DKI Jakarta terus mengedepankan
dan meningkatkan K3 sesuai dengan aturan yang
berlaku.
“Kalau perusahaan itu sudah menerapkan K3 sesuai
dengan Undang-Undang tentang K3, udah amanaman aja. Inilah yang menjadi PR kita bersama untuk
terus menyosialisasikan, menggelorakan semangat
kita dalam penerapan K3 ditempat kita bekerja”.
Tidak hanya itu, Andri Yansyah juga mengapresiasi
semua pihak yang telah disiplin dalam menerapkan K3
di perusahaannya masing-masing.
“Ijinkan saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak, mudahmudahan kegiatan ini tidak hanya ceremonial, tetapi
sudah menjadi kebutuhan, budaya kita untuk tetap
menerapkan K3 ditempat usaha kita” tambahnya.

Kalau perusahaan itu sudah menerapkan K3 sesuai dengan Undang-Undang tentang K3, udah
aman-aman aja. Inilah yang menjadi PR kita bersama untuk terus mensosialisasikan, menggelorakan
semangat kita dalam penerapan K3 ditempat kita bekerja.
-Andri Yansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta-
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Bandara yang Dibangun
Nindya Karya Masuk

20 Besar Bangunan
dengan Arsitektur
Terbaik di Dunia

S

ebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Nindya Karya (Persero) cukup berbangga hati
karena salah satu proyek yang dibangunnya mendapatkan penghargaan dengan masuk
sebagai 20 besar bangunan dengan arsitektur Terbaik di Dunia dalam ajang Aga Khan Awards
for Architecture (AKAA) 2022.
Sebagai informasi, AKAA merupakan ajang pemberian penghargaan tertua pada bidang arsitektur
yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Karya yang masuk dalam nominasi AKAA tidak hanya
memperlihatkan keunggulan arsitektur, namun juga merespon aspirasi budaya, mendukung
konservasi, dan peningkatan kualitas lingkungan.
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Tiga desain dari Indonesia yang menerima
penghargaan di ajang ini yakni Landscaping of
Soekarno-Hatta Airport (Jakarta/1993-1995),
Kampung Kali Cho-de (Yogyakarta/1990-1992),
dan
Citra
Niaga
Urban
Development
(Samarinda/1987-1989). Setelah 1993-1995,
sejumlah desain yang dimasukkan tidak
memperoleh terpilih.
Mengutip dari laman resmi AKAA, Bandara
Banyuwangi ini berhasil menyisihkan 463 proyek
arsitektur lainnya dari berbagai belahan dunia.
Terpilihnya Bandara Banyuwangi dalam nominasi
penghargaan Aga Khan Awards for Architecture
(AKAA) tahun 2022 itu, disampaikan Bupati Ipuk
Fiestiandani.
Ipuk menyebut, penghargaan tersebut tak hanya
memberikan apresiasi kepada arsitek, tetapi

www.nindyakarya.co.id

juga klien, perajin ahli, dan semua pihak yang
telah memainkan peran penting dalam realisasi
proyek.
“Ini sebuah kebanggaan. Bandara Banyuwangi
masuk nominasi kompetisi arsitektur kelas
dunia, bersanding dengan puluhan karya
arsitektur lain dari berbagai negara,” kata Ipuk
dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com
Kamis (9/6/2022).
Adapun nominator lainnya yang masuk di ajang
AKAA 2022 di antaranya seperti, Wafra Wind
Tower dari Kuwait, Tulkarm Courthouse dari
Palestina, Flying Saucer Rehabilitation dari Uni
Emirat Arab, Le Jardin d’Afrique dari Tunisia,
Rehabilitation of Manama Post Office dari
Bahrain,Lilavati Lalbhai Library at CEPT University
dari India.
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Penerapan Green Construction di Bandara Banyuwangi
Bandara Banyuwangi merupakan karya arsitek
Andra Matin. Dengan PT Nindya Karya (Persero)
sebagai pelaksana pembangunannya. Bandara ini
menarik perhatian dunia karena sangat kental akan
unsur budaya lokal dan green construction yang
diusungnya.
Bentuk atap bandara dibuat dengan mengadopsi
budaya bentuk ikat kepala masyarakat Osing, yang
merupakan suku asli Banyuwangi.
Selain itu, terdapat kincir angin di bagian depan
bandara yang merupakan representasi dari budaya
Kiling, yang juga berasal dari suku Osing.
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Tak hanya kental budaya lokal, Bandara ini menjadi
bandara hijau pertama di Indonesia. Di mana
bangunannya memiliki berkonsep hijau dan ramah
lingkungan.
Hal ini terlihat dari atap terminal yang ditanami
tanaman, konservasi air dan sunroof yang menjadi
sumber cahaya alami di siang hari.
Atap bangunannya juga menunjukkan pembagian
yang jelas antara terminal keberangkatan dan
kedatangan.
Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan, bandara
tersebut
menjadi
penggerak
baru
untuk
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meningkatkan ekonomi di Banyuwangi. “Tidak
hanya dari sisi arsitektur, keberadaan Bandara
Banyuwangi
juga
mampu
menggerakkan
perekonomian lokal untuk mengentaskan
kemiskinan dengan semakin mudahnya akses ke
Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Sementara itu, sebagai kontraktor pelaksana,
Nindya Karya turut berbangga dengan capaian
Bandara Banyuwangi. Ditahun 2022 ini Nindya
mengusung Cita-cita Lean and Green yang
terfokus pada penciptaan efektivitas dan
efisiensi proses bisnis dengan meninggalkan
pola konvensional menuju pada pola baru yang
lebih integratif, solusional dengan memadukan
pengaplikasian teknologi di dalamnya serta diiringi
dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab
dan memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan,
memperoleh dukungan penuh dari manajemen
untuk dapat diwujudkan.
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Teknologi

S

atu dekade terakhir ditambah lagi dengan
adanya pendemi COVID-19 membuat
transformasi
digital
semakin
cepat.
Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut
dalam menghadapi tantangan seiring dengan
meningkatnya kebutuhan manusia terhadap
teknologi dan komunikasi telah menciptakan
masalah baru dalam kaitannya dengan keamanan
informasi.
Siapa pun yang memiliki perangkat yang terkoneksi
ke internet, berpotensi dapat memberikan akses
informasi sensitif baik pribadi maupun sumber
daya perusahaan jika tidak dilatih untuk melakukan
tindakan pencegahan.
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Pada kesempatan kali ini ada 3 area yang akan
dibahas, yaitu :
1. Prinsip Dasar Keamaman Informasi
2. Pentingnya Literasi Keamanan Informasi
3. Email Phising
Dengan literasi keamanan informasi ini diharapkan
kepada Insan Nindya dapat menambah wawasan
dan pengetahuan sehingga secara sadar dan
konsisten memiliki kewaspadaan terhadap
berbagai ancaman keamanan informasi agar
transformasi digital dapat memberikan value
terhadap perusahaan dengan keamanan informasi
yang optimal.
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PRINSIP DASAR KEAMANAN INFORMASI ?
3 Prinsip: Keamanan Informasi (CIA) :
1. Confidentiallity (Kerahasiaan)
Melindungi informasi dari pengungkapan yang
tidak sah, mungkin kepada pesaing, pers maupun
pihak lainnya atau lazim disebut tidak authorize
2. Integrity (Integritas)
Melindungi informasi dari modifikasi yang tidak
sah dan memastikan bahwa informasi, seperti data
penting (utama), dapat diandalkan dan akurat
serta lengkap
3. Availability (Ketersediaan)
Memastikan
dibutuhkan

informasi

tersedia

kapanpun

PENTINGNYA LITERASI KEAMANAN
INFORMASI
Ada prinsip dalam dunia keamanan jaringan yang
berbunyi “kekuatan sebuah rantai tergantung dari
atau terletak pada sambungan yang terlemah” atau
dalam bahasa asingnya “the strength of a chain
depends on the weakest link”. Apa atau siapakah
“the weakest link” atau “komponen terlemah”
dalam sebuah sistem jaringan komputer? Ternyata
jawabannya adalah : manusia.
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Walaupun sebuah sistem telah dilindungi dengan
piranti keras dan piranti lunak canggih penangkal
serangan seperti firewalls, antivirus, IDS/IPS,
dan lain sebagainya, tetapi jika manusia yang
mengoperasikannya lalai, maka keseluruhan
peralatan itu tidaklah ada artinya. Para kriminal
dunia maya paham betul akan hal ini sehingga
kemudian mereka mulai menggunakan suatu
kiat tertentu yang dinamakan sebagai “social
engineering” untuk mendapatkan informasi
penting dan krusial yang disimpan secara rahasia
oleh manusia.
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Apa bukti manusia sebagai “komponen terlemah”?

Kita tidak mau password media sosial diketahui
orang lain, namun seringkali di kantor masih ada
orang yang “ Bisa pinjam user access-nya,, user
saya gak bisa login…”
Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan
keamanan informasi diperlukan kesadaran seluruh
karyawan dengan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Selalu mengganti password secara berkala,
dan tidak menggunakan password yang mudah
ditebak
2. Jangan berbagai akun (sharing password)
dengan orang lain
3. Jangan menyimpan password pada internet
browser (Chrome, Firefox, Ms Edge, dll)
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4. Jangan membuka email, link atau lampiran
email yang mencurigakan, atau yang tidak
dikenal
5. Menggunakan software yang legal sehingga
selalu ada update keamanan untuk Operating
System yang kita pakai
6. Pelajari aplikasi yang kita pakai dan selalu diupdate
7. Gunakan antivirus dan pastikan selalu terupdate dan melakukan scan secara berkala
8. Gunakan koneksi internet dan protokol yang
aman, jangan di Wifi sembarangan
9. Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi
privasi untuk umum seperti di media sosial.
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INFO KONSTRUKSI
EMAIL PHISING

berasal dari Administrator, seperti "Account
Suspended", "Unauthorized Login Attempt",
“Password Expired” dll

Istilah phising dalam bahas inggris berasal dari
kata fishing (memancing), dalam hal ini berarti
memancing informasi pribadi seperti User ID,
password dan data-data sensitif lainnya dengan
menyamar sebagai orang atau organisasi yang
berwenang melalui sebuah email. Data-data
tersebut kemudian akan digunakan untuk
melakukan tindakan negatif lainnya seperti
mencuri dengan mengatasnamakan diri Anda,
meretas sistem komputer, hingga tindakan lainnya
yang merugikan dari sisi keamanan.

• Email berisikan tawaran uang untuk Anda
tanpa alasan

Berdasarkan hasil monitoring BSSN, terdapat
10.004 kasus email phishing selama bulan Mei
2022. Berdasarkan analisis waktu pengiriman,
email phishing dikirim lebih banyak saat jam kerja
dibanding diluar jam kerja. File yang terdeteksi
pada email phising tersebut didominasi oleh file
berekstensi pdf. Selain itu, 5 subjek email tertinggi
memperlihatkan judul-judul yang berhubungan
dengan urgensi pembayaran serta hal lainnya yang
berhubungan dengan pekerjaan.

• Email berisikan pesan yang tidak masuk akal
• Isi email dibuat seolah-olah berasal dari lembaga
pemerintah
• Email, panggilan telepon, atau permintaan
kontak tidak pernah sama sekali dilakukan oleh
rekan Anda
• Email berisikan permintaan informasi pribadi,
seperti nomor rekening bank, kartu kredit,
ataupun diarahkan untuk login dengan kredensial
internet banking
• Tawaran yang diberikan dalam email tampak
terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau ada
sesuatu yang salah
Oleh karena itu, jangan membuka email atau link
yang mencurigakan, atau yang tidak dikenal.

Ciri-ciri Phishing:
• Alamat email yang digunakan samar-samar
dengan menuliskan salam, seperti "Dear Valued
Customer" atau "Dear Customer"
• Subjek email menggunakan bahasa yang
mendesak atau mengancam dikirim seolah-olah
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Oleh Lukman Hakim
Departemen Riset & Teknologi
Informasi

www.nindyakarya.co.id

www.nindyakarya.co.id

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

85

86 THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

www.nindyakarya.co.id

www.nindyakarya.co.id

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

87

FIGUR

T

eknologi Sosrobahu atau Teknik
Landasan Putar Bebas Hambatan
merupakan teknik konstruksi yang
digunakan untuk memutar bahu lengan beton
jalan layang.
Sebuah mahakarya yang telah mendunia dan
telah diterapkan di berbagai proyek jalan
layang baik dalam maupun luar negeri.
Teknologi Sosrobahu ini sangat diperlukan
dalam mengatasi kesulitan membangun
konstruksi jalan di atas jalan yang sudah
beroperasi dan padat volume kendaraan.
Sebab, jika masih memakai teknik konstruksi
konvensional, maka dipastikan sebagian
besar lajur jalan akan ditutup dan membuat
kemacetan jalan lebih padat.
Diawali dengan keresahan ditahun 1980an atas kemacetan yang terjadi di Ibukota
melahirkan Tokoh Konstruksi bernama Tjokorda
Raka Sukawati. Seorang insinyur Indonesia
yang menemukan “Teknologi Sosrobahu”,
yang memudahkan pembangunan jalan layang
tanpa mengganggu arus lalu lintas pada saat
pembangunannya.
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Ide cemerlang ini bermula ketika Tjokorda sedang
memperbaiki mobilnya yang diangkat dengan
dongkrak, sehingga dua roda belakang bertumpu di
lantai yang licin karena ceceran tumpahan oli secara
tidak sengaja. Begitu mobil itu tersentuh, badan mobil
berputar dengan sumbu batang dongkrak.
Satu hal yang ia catat, dalam ilmu fisika dengan
meniadakan gaya geseknya, benda seberat apa pun
akan mudah digeser.
Kejadian tadi memberikan inspirasi bahwa sistem
dongkrak hidrolik mobil bisa dipakai untuk
mengangkat benda berat, dan apabila bertumpu
pada permukaan yang licin, benda tersebut mudah
digeser. Sama halnya dengan lengan beton yang
memilki beban berat mencapai ratusan ton.
Teknologi Sosrobahu ini dikembangkan menjadi
versi ke-2. Bila pada versi pertama memakai
angker (jangkar) baja yang disusupkan ke beton,
versi keduanya hanya memasang kupingan yang
berlubang di tengah. Lebih sederhana dan bahkan
hanya memerlukan waktu kurang lebih 45 menit
dibandingkan dengan yang pertama membutuhkan
waktu dua hari.
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Jalan Tol Layang Sheikh
Mohammed Bin Zayed

Dalam dunia kontruksi, mahakarya Tjokorda mendunia dan diterapkan diberbagai
proyek jalan tol di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Filipina, Thailand,
Malaysia dan Singapura. Di Filipina sendiri, teknologi Sosrobahu ini digunakan untuk
membuat salah satu jalan layang terpanjang di Metro Manila, yakni Metro Manila
Skyway dari Buendia ke Alabang.
Belajar dari kegigihan seorang Tjokorda dalam menciptakan inovasi, PT Nindya
Karya senantiasa beradaptasi dan menerapkan teknologi/metode-metode yang
efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan proyek seiring kemajuan teknologi.
Adapun metode-metode yang diterapkan dalam pengerjakan proyek antara lain,
metode konstruksi Balanced Cantilever pada pembangunan flyover, metode
Backfill Concrete pada bendungan, dan metode-metode lainnya.
Disamping itu, wujud nyata Nindya Karya dalam menciptakan inovasi
baru dengan menyelenggarakan NLI (Nindya Leading Innovation)
tiap tahunnya. Program yang membuka kesempatan
kepada karyawan Nindya Karya dalam memberikan
kontribusi ide terhadap proses bisnis demi
kemajuan perusahaan.

Jalan Tol Kertosono
www.nindyakarya.co.id

THINK EDISI IX/APRIL-JUNI/2022

89

INVESTASI

KONTRAKTOR DI
METAVERSE LAND DI
BAYAR JUTAAN?!
SISI HUKUM INDONESIA TERKAIT
TANAH DI METAVERSE LAND

R

ANS
Verse,
Decentraland,
Universal
Sandbox, Somnium Space, NFT World dan
berbagai bentuk open world Non Fungible
Token (NFT) Space lainnya yang memberikan fitur
kepemilikan atas tanah dalam Blockchain tersebut
menggunakan nilai mata uang asli yang ditukarkan
menjadi salah satu Token pada BlockChain
tertentu untuk membeli tanah pada Blockchain
game tersebut. Semakin hari semakin membuat
para penggunanya tercengang dengan kenaikan
harga tanah pada Blockchain tersebut. Pasalnya,
kenaikan harga tanah tersebut meningkat
semakin drastis semenjak melebarnya perusahan
perusahaan penukaran Kripto di berbagai negara,
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serta banyaknya artis kelas dunia yang memilikinya
untuk berbagai keperluan selain investasi.
Dilansir oleh Detik Finance pada tanggal 6 januari
2022 tentang harga tanah virtual di Metaverse.
Dalam hal ini seseorang yang membeli sebidang
tanah di decentraland Harga tanah paling murah
di Decentraland dibanderol 4.288 MANA untuk
sebidang tanah. Satu MANA sendiri saat ini setara
Rp 41 ribu. Jika harga tanah termurah 4.288 MANA
maka nilainya setara Rp 175.808.000. MANA adalah
token Ethereum yang mendukung platform dunia
virtual Decentraland . MANA dapat digunakan untuk
membayar sebidang tanah virtual di Decentraland
serta barang dan jasa lainnya.
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NFT dapat dikatakan versi digital dari sertifikat
kepemilikan atau keaslian yang secara aman tercatat
dalam buku kas blockchain. Di Indonesia, belum ada
peraturan khusus yang membentuk dan menyebutkan
atau NFT. Apabila NFT merupakan aset kripto maka
berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia, kripto
sebagai sarana investasi disebut sebagai aset kripto.
Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Perbappebti) Nomor 5 Tahun 2019
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka “Aset kripto
adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk
digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer
to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk
mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi
transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa
campur tangan pihak lain”. Aset Kripto di Indonesia
sebenarnya telah diakomodir oleh beberapa
Pengaturan, diantaranya adalah Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
Meskipun begitu, tanah virtual bukan merupakan
ranah dari Undang-Undang Nomro 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum
Agraria sebagai acuannya. Dikarenakan yang
menjadi lingkup hukum agraria Menurut pasal 1
ayat (1) dan (2) adalah bahwa,
Tanah Virtual dalam hal ini adalah merupakan
bentuk lain dari NFT. NFT sendiri dikategorikan
sebagai benda sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 499
KUHPerdata benda adalah tiap barang dan tiap
hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. NFT
dapat dikategorikan dalam barang digital yang tidak
berwujud. Barang digital yang merupakan barang
tidak berwujud berbentuk informasi elektronik,
sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No.
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik. Selain itu, berdasarkan pasal 25 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang mengatur informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan
karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi
sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan
tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia.
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akademisi untuk memikirkan masalah dan peluang
di metaverse.
Menjadi pemilik tanah pada metaverse tindak
menjamin si pemilik tanah dapat membangun
bangunan yang ia inginkan, bahkan biasanya
pemilik tanah meminta jasa pihak kedua untuk
melakukan pembangunan dengan skala 2D
tersebut. Dalam hal ini tumbuhlah berbagai potensi
pekerjaan yang dapat membuka Lapangan kerja
baru, salah satunya adalah 3D Artist Modeller
dan Building Contractor Designer. Tak tanggung
tanggung, tanpa mengeluarkan bahan bangunan
ataupun perlengkapan lainnya yang biasa
digunakan untuk membangun, kontraktor dan
designer pada Decentraland dapat dibayar 500
MANA atau setara dengan Rp. 6.188.500 hanya
untuk perencanaannya saja per-bangunan yang
akan dibuat.
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional.
Dengan meningkatnya berbagai perusahaan
raksasa di amerika serikat yang mulai menurunkan
personilnya untuk merancang dunianya sendiri
pada suatu tanah di metaverse turut membuka
peluang lapangan pekerjaan baru yang tentunya
tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Metaverse
akan menjadi peluang terbesar untuk bisnis modern
dan menjadi penerus internet seluler saat ini.
Seperti saat ini kita menyadari bahwa cara utama
seseorang dalam mengalami metaverse yaitu
melalui aplikasi 2D. Ini berarti sangat penting untuk
tetap fokus pada keterampilan yang digunakan hari
ini untuk membantu mengembangkan bisnis di
Facebook, Instagram, Messenger, atau WhatsApp,
karena ini akan menjadi dasar untuk membantu
mengembangkan bisnis di metaverse di masa
depan.
Tidak ada perusahaan yang akan membangun
metaverse sendirian. Ini akan menjadi kemitraan
global dengan bisnis, pembuat konten, pembuat
kebijakan, pengusaha, dan banyak lagi. Sejak awal,
metaverse akan dibangun dengan kerangka dan
fondasi untuk menciptakan ruang di mana orang
dapat, dan merasa aman. Integritas, keamanan,
dan privasi akan terjalin, serta akan bekerja sama
dengan para ahli di pemerintahan, industri, dan
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Keterampilan seorang arsitek bangunan ternyata
juga dibutuhkan di dunia virtual Metaverse.
Perannya mirip dengan arsitek di dunia nyata,
tetapi media dan jenis keterampilan yang dimiliki
orang yang menginginkan pekerjaan ini di
Metawork tentu berbeda. Sebagai arsitek yang
bekerja di Metaverse, seseorang perlu menguasai
kemampuan membuat desain secara virtual
dengan berbagai aplikasi digital. Pekerjaan ini juga
memerlukan kreativitas mengingat tampilan desain
konstruksi di dunia virtual mesti lebih menarik
ketimbang di dunia nyata.

Oleh Raden Mas Dama Aditya
Satguna
Sekretariat Perusahaan
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Oleh Ahmad Sonhaji
Departemen Akuntansi & Perpajakan
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Dari banyaknya masalah dan tekanan yang dirasakan,
tahukah Insan Nindya, bahwa stres bisa mempengaruhi
keseimbangan emosional dan kesehatan fisik loh.
Nah, untuk itu sangat perlu adanya manajemen stres
pada diri kita. Tujuan utamanya adalah mengatur
keseimbangan hidup, meskipun melewati beragam
tekanan hidup tetapi kita masih bisa menikmati hidup
dengan santai, bahagia, sehat dan lebih produktif.
Mengutip dari laman hellosehat.com terdapat enam
langkah manajemen stres yang bisa dilakukan secara
mandiri. Pertama, mencari tahu apa penyebab stres,
salah satunya dengan menulis jurnal selama kurang
lebih satu hingga dua minggu. Kedua, hindari stres
yang tidak perlu, ketiga, ubah kondisi penyebab stres
yang dialami, lalu keempat, adaptasi dengan penyebab
stres, dimana kita bisa melihat suatu kondisi dengan
sudut pandang yang positif. Kemudian yang kelima,
luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai,
dan yang terakhir adalah terapkan gaya hidup sehat.
Langkah kelima dan keenam, bisa nih dilakukan
bersama oleh Insan Nindya, karna ternyata di Nindya
mempunyai beberapa kegiatan olahraga yang bisa
dilakukan untuk membantu Insan Nindya untuk
mengelola stres dengan baik loh. Hobi olahraga
atau yang sedang ingin menerapkan hidup sehat
dengan berolahraga bisa sekali bergabung. Apa aja
sih komunitas olahraga yang ada di Nindya? Yuk kita
bahas satu satu di bawah ini!

juga akan bermanfaat di lingkungan kerja, seperti
bagaimana mencapai suatu kemenangan dengan
kerja sama tim yang baik, bisa belajar menghormati
tim lainnya, mampu memahami kemampuan yang
berbeda-beda setiap orangnya, dan masih banyak lagi.
Jika Insan Nindya ingin mengikuti cabang olahraga
ini bisa menghubungi Asep, Sekretariat Perusahaan
08118247177.

3. Basket
Berbeda dengan futsal dan voli, basket memiliki
volume bola yang lebih besar, namun tetap dilakukan
secara beregu. Jenis olahraga yang dilakukan oleh
lima orang setiap regunya, untuk mencapai satu
poin harus memasukkan bola ke dalam ring basket
lawan yang sudah disediakan. Jika Insan Nindya ingin
mengikuti cabang olahraga ini bisa menghubungi
Marji Setiawan, Dept. Riset & Teknologi Informasi
085773321118.

4. Bulu Tangkis
Permainan olahraga ini bisa dilakukan sendiri maupun
tim. Berbeda dengan olahraga lainnya, bulu tangkis
mengharuskan pemainnya menggunakan alat seperti,
raket dan kock sebagai bolanya. Permainan ini cukup
menguras keringat dengan menggerakkan semua
anggota tubuh. Jika Insan Nindya ingin mengikuti
cabang olahraga ini bisa menghubungi Arga, Dept.
QHSE 085278332070.

5. Tenis Meja
Permainan olahraga ini cukup unik, mereka
membutuhkan meja sebagai based permainannya.
Alat yang digunakan juga unik, kalau bulutangkis
menggunakan raket, tenis meja menggunakan bet
dan bola kecil. Jika Insan Nindya ingin mengikuti
cabang olahraga ini bisa menghubungi Tomi, Nindya

1. Futsal

Learning Innovation (NLC) 082111732349.

Cabang olahraga futsal ini banyak digemari oleh kaum
pria. Ternyata para wanita Insan Nindya juga ada
loh yang tertarik untuk ikut futsal wanita. Olahraga
yang dimainkan lima orang dalam satu timnya ini
rutin dilakukan seminggu sekali pada hari Rabu. Jika
Insan Nindya ingin mengikuti cabang olahraga ini bisa
menghubungi Irwan, Dept. Keuangan 082243493848

6. Pound Fit

2. Voli
Masih dengan permainan bola, Voli juga dilakukan
secara grupping, dimana satu tim nya terdiri dari
enam orang. Permainan yang dilakukan satu tim ini
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ebagai seorang pekerja, pasti pernah merasa
bosan ataupun jenuh akan kegiatan sehari
harinya di lingkungan kerja. Tak jarang juga
merasa stres lantaran tekanan di tempat kerja, target
yang terlalu sulit untuk dicapai, kebutuhan keluarga
yang tinggi, lingkungan kerja yang tidak kondusif
hingga beragam hambatan lainnya.

Olahraga ini menjadi olahraga baru yang sedang
digemari milenial saat ini. Uniknya, gerakan ini
dilakukan seperti menabuh drum dengan alunan
musik yang enerjik, tentunya dengan bantuan alat
seperti stik yang disebut dengan Ripstix sebagai
komponen utamanya. Jika Insan Nindya ingin
mengikuti cabang olahraga ini bisa menghubungi
Vira, Divisi EPC 085772745676.

Gimana? Cukup menarik untuk menghilangkan penat
sejenak dari aktivitas pekerjaan kan? Yuk ikutan!
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erempuan Wangi Bunga itu mengerjapkan mata,
Ia lalu membaca kembali baris-baris kalimat pada
emailnya yang sudah siap dikirim.

Hatinya mendadak bimbang. Juga pedih.
Daeng Bening Langit yang baik,
Kahlil Gibran pernah berkata, Keindahan adalah
kehidupan itu sendiri. Keindahan adalah keabadian
yang termangu dihadapan cermin. Dan kita, sejatinya
adalah keabadian itu, kitalah cermin itu.
Pernahkah Daeng merasakan keindahan yang
demikian sejuk dan memukau sampai Daeng rasanya
ingin menangis? Merasakan keindahan seperti itu
menggedor-gedor dinding kesadaran paling dalam.
Membuat kita terbuai, melayang dan masuk kedalam
aura dan kesyahduan yang dihadirkannya.
Tak terasa air mata menetes ketika rasa itu merayap
perlahan, membelai hati. Tak terlerai.
Mengenangmu, Daeng, adalah salah satu hal yang
kerap membuatku tak kuasa menahan tangis.
Menghayati segala keindahan yang pernah kita alami
bersama tak urung membuat kesedihanku terbit.
Dan sungguh, menyesap aliran cinta yang datang
darimu, dari hadirmu, dari matamu, dari lembut
katamu, dari candamu, dari tawamu, membuatku
damai, bahagia dan berharga Kamulah keindahan
sejati itu.
Menyusuri kembali jejak-jejak yang pernah kita
torehkan bertahun-tahun silam acapkali membuat
dadaku disesaki keharuan.
Masih ingat ketika suatu hari kita menikmati senja di
Pantai Losari, Daeng?
"Pernahkah kamu berfikir untuk berusaha menepis
takdir? ", tanyamu pelan.
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Kata-katamu mengapung diudara, lalu hilang bersama
desir lembut angin laut.
"Apa maksud Daeng?" tanyaku penasaran
Kamu lalu menghela nafas panjang seperti mengangkat
sebuah beban berat menghimpit dada.
"Sebuah takdir yang bisa jadi tak pernah kita harapkan,
yang membuat kita tak bahagia, yang membuat
kita mesti menerimanya meski sekuat apapun kita
mencegahnya datang, yang mungkin membuat
kita menyesal berkepanjangan dan ingin kembali
mengulang masa lalu ketika takdir tersebut belum tiba,
lalu membuka lembaran hidup baru sesuai ekspektasi
kita.
Apakah menurutmu akan ada cara untuk
menghalaunya atau, setidaknya menghindar, menjauh
sampai ia tak bisa menjangkau kita?" sahutmu seperti
tidak mengabaikan pertanyaanku.
"Jangan pernah coba-coba bermain dengan kedaulatan
Tuhan, Daeng. Kita tak akan bisa melakukan semua itu.
Semesta ini, termasuk kita, berada dalam kemuliaan
GenggamanNya. Kita, harus menerima takdir yang
telah ditetapkan dengan pasrah dan tabah, tidak
peduli apakah kita mau atau tidak menerimanya",
kataku ketus.
Kamu lalu tertawa terkekeh.
Aku tahu kamu berseloroh, tetapi ketika menyentuh
hal-hal yang prinsipil apalagi soal Takdir yang sudah
ditetapkan Tuhan, aku tak suka jika kamu berandaiandai untuk mencari cara konyol menghindarinya .
Kamu lalu menepuk pundakku pelan. Mencoba
menghibur.
Aku masih merengut.
"Maafkan. Aku sama sekali tak bermaksud begitu.
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Dan begitulah, waktu berjalan, sampai kemudian kita
terpisah oleh jarak, juga takdir.

T

Aku menikah dengan lelaki pilihan orang tuaku ketika
ahun demi tahun berganti. Ada sajakDaeng sedang menuntut ilmu di negeri orang.
sajak yang terlupakan. Tentang perasaanku
padamu.
jagoan-jagoan
Entahlah,
apakahAyah,
Daengbegitulah
memaknai
ini sebagai
kecilku memanggilmu.
Terdengar
telinga,
pengkhianatan
atas segala
ikrar biasa
yang disudah
kita
tapi
terdengar
hebat
di
telingaku;
bagaimana
kamu
tetapkan.
bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka.
Tapi bagiku, inilah takdir cintaku, dan pada akhirnya
aku harus menerimanya, dengan hati lapang meski
Mereka, anak-anak yang lahir dari rahimku, bahkan
terbersit ketidakrelaan disana.
tidak sudi memanggilku Ibu.
Aku bukan tidak berjuang untuk menghalaunya.
Ada sajak-sajak yang terlupakan, sampai akhirnya di
Termasuk menentang kehendak orang tuaku.dan tetap
malam kau datang. Di depan pintu kau mengetuk
memilihmu serta menganggapmu sebagai takdir cinta
pelan. Aku terhenyak melihat wajah pucat nyaris
sejati untukku.
seperti mayat hidup, tubuhmu tidak lagi kekar
sepertiberontak
dahulu. Wajahmu
Aku
sekuat dihiasi
tenagarambut
dan gondrong
berusaha
yang telah memutih.
menanggulanginya
sendiri, tanpa melibatkanmu yang
tentu sedang berkonsentrasi penuh belajar disana.
Hei, apa yang telah terjadi? Batinku merutuk.
Seperti halnya kematian, perpisahan senantiasa menjadi
Semenjak aku harus meninggalkan kamu; yang
hal yang selalu dihindari manusia. Meski dengan
bukan karena inginku. Semenjak itulah tiga jagoan
mengerahkan segala kekuatan terbaik yang aku punya
kecilku turut padamu, mereka enggan bersama
untuk mempertahankan segala keinginanku, pada
denganku.
akhirnya, aku mesti pasrah pada kekuatan yang lebih
besar
Kamudariku.
bersumpah tidak akan sudi bertemu denganku;
kecuali tiba waktunya anak-anak membutuhkanku.
Aku teringat pamanku yang berusaha sekuat
tenaga
menghalau
kematian
yang datang
Aku nyaris
tidak dapat
melihatmu
denganketika
jelas. ia
menderita
sakit parah.
hidup
Bayanganmu
terlihatBerbagai
samar alat
di penopang
bawah sinar
menyokongnya,
doa orang-orang
rembulan. Pukultermasuk
01.30 tentunya
bukan waktutercinta,
yang
namun
begitulah,
bila takdir Tuhan menghendaki ia
tepat untuk
bertamu.
mesti kembali kepadaNya, maka kepasrahan menjadi
Kamu memintaku mengikutimu. Ini bukan hal
muara.
yang nalar menurutku. Aku menawar akan datang
Pada
itu berhenti.
esok titik
hariinidiperjuangan
gubuk kecilmu;
karena Sama
kamuakhirnya
tidak
ketika
aku akhirnya
menuruti keinginan kedua
menceritakan
apa yang terjadi.
orangtuaku untuk menikahi lelaki yang tak kucintai.
Kamu
bilang, kamu
tidak akan
lagi esok hari.
Dan
sayangnya,
itu bukan
kamu,datang
Daeng.
Konon--begitu tulismu dalam email beberapa saat
ketika aku memberitahu "kabar buruk" itu terjadi-menghargai apa yang kita miliki sekarang dan esok,
adalah sepertiga lebih banyak dan tentu jauh lebih
penting dibanding mengenang-ngenang apa yang
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cerpen

Hanya sekedar melontarkan pemikiran iseng. Jadi
lupakan saja aku pernah mengungkapkan itu. Mari kita
nikmati senja yang eksotik di Pantai Losari. Oya, mau
makan pisang eppe' gak? Aku pesan ya?", katamu
akhirnya melerai gundahku dengan senyum yang-seperti biasa--mengobrak-abrik hatiku.

telah berlalu.
Barangkali kamu benar.
Dalam banyak hal, kenangan kerap kali menghalangi
langkah kita untuk melangkah lebih jauh kedepan.
Membuat segala rencana yang sempat mengapung di
benak tak pernah bisa terlaksana sesuai harapan.
Tapi mengubur dalam-dalam hal-hal indah yang pernah
kita lakukan bersama, sungguh tak mudah, Daeng.
Aku pikir kamu
Kepedihan
selalugila.
menjadi bagian tak terpisahkan
darinya.
Setelah meminta ijin ke suamiku; yang masih
setengah
terlelap
karena
baru
tiba di rumah tengah
Betapa
janggal
hidup
tanpa
kenangan.
malam. Aku mengikutimu. Tepat pukul 02.00 aku
Memindai
kembali
jejak-jejak
cinta
kita antara
ada
mengikutimu
menyusuri
jalanan
malam,
ditemani
dan
tiada senantiasa
rasa sedih
menikam
hembusan
udara yang disertai
menusuk-nusuk
tulang.
Aku
jiwa.
Berjalan
menyusuri
Pantai
Losari
tidak habis pikir, orang macam apa kamu; dinisembari
hari
mengingatmu
dibawah
lampu
mercury
dan
yang sangat dingin
ini temaram
kamu hanya
memakai
baju
hiruk
pikuk
kendaraan
yang
melalui
Jalan
Penghibur
yang sudah tidak layak disebut baju. Berlubang
kerap
disanamembuatku
sini, bahkanlimbung
apabila dan
tidakterlempar
berlubangjauh
pun,ke
masa
silam.
Membuat
rasa
pilu
menghantam
kembali
baju itu tetap dapat dengan mudah ditembus
ruang
kesadaranku.
dinginnya
udara malam.
Barangkali
memang,
kitayang
mestimelintang
menyelamidikeindahan
Aku tersandung
kayu
tengah
butir-butir
hikmah
yang
ada
dibalik
setiap
peristiwa
jalan, mungkin karena pikiranku yang melayang
kehidupan.
Seperti Bagaimana
kalimat Gibranmungkin
yang aku aku
kutip
kemana-mana.
diatas,
kehidupan
adalah
keindahan
itu
sendiri.
mengikutimu dan kamu tidak menjelaskan sepatah
kata pun?Takdir Cinta yang berlaku atasnya.
Termasuk

Aku mengiba
tidak dapat
meneruskan
perjalanan,
Termasuk
Doa-Doa
yang kualirkan
padamu
untuk
aku
sudah
menggigil
tidak
karuan
dan
pergelangan
menemukan kebahagiaan yang sama seperti yang
kakikukamu
sepertinya
terkilir.
Aku merintih tidak dapat
pernah
rasakan
bersamaku.
lagi berjalan, dan meminta kamu pulang kemudian
Termasuk
segala
yang tetap utuh kita jaga
bertemu lagi
esokkenangan
hari.
sampai kapanpun disudut hati masing-masing.
Tapi, kamu menggendongku.
Termasuk menghargai dua pertiga yang kita genggam
Aku tersentak menerima uluran tanganmu. Tangan
sekarang--masa kini dan masa depan--dengan rasa
yang dulunya biasa aku genggam saat aku merasa
syukur tak terkira.
tidak aman, tangan yang dulunya memakaikan
cincin di jari
manisku,
selamatombol
ini
Perempuan
wangi
bunga tangan
itu laluyang
menekan
merengkuh anak-anakku; sudah tak seperti dulu
"SEND".
lagi. Tidak terlihat sama sekali daging di jemarimu,
Dan
menangis.
uratIadan
tulang-tulangnya menonjol tidak karuan.
Ini tidak dapat lagi kugenggam rasanya.
Dingin. Dingin sekali tubuhmu. Dan…ehm, aroma
Oleh Amril Taufik Gobel,
Departemen Supply Chain
Management
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M

enjadi tuan rumah pada perhelatan akbar Moto GP 2022 adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat
Indonesia. Masih dalam situasi pandemi Covid-19, untuk mendukung acara tersebut pemerintah
khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika.
Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok
(BIL) Mandalika, yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021. Jalan
ini digunakan untuk jalan akses dari Bandara Internasional Lombok ke Sirkuit Internasional Mandalika dalam
penyelenggaraan event Superbike pada 19 November 2021 dan juga Moto GP 2022 pada bulan Maret 2022.
Dalam hal ini, NINDYA mendukung pelaksanaan kedua perhelatan Internasional ini dengan mengerjakan Jalan
Bypass BIL Mandalika sepanjang 17,3 kilometer. Jarak tempuh yang semula memakan waktu 45 menit sekarang
menjadi 15 menit saja. Tentunya, jalan ini berguna untuk menyediakan sarana, memperlancar arus lalu lintas
serta mengangkat citra bangsa di mata dunia.
Jalan bypass ini juga menghubungkan kota Lombok dengan Mandalika sehingga masyarakat dapat menjelajahi
tempat wisata di daerah ini. Salah satu destinasi yang dapat dikunjungi adalah Pantai Seger. Pantai Seger berada
di Sukadane, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jarak tempuh dari Jalan bypass ke Pantai
Seger sekitar 16,2 kilometer atau dapat ditempuh dengan waktu 30 menit saja.
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HIDDEN GEM

Pantai Seger
Pesona Mandalika

HIDDEN GEM

Pantai Seger, Mandalika
Sumber : paketwisatalombok.id

Legenda Putri Mandalika
Pantai ini erat kaitannya dengan legenda Putri
Mandalika. Tahu gak sih kalau Mandalika berasal
dari nama seorang putri yang memiliki paras cantik.
Tak heran menurut cerita yang diyakini masyarakat,
putri Mandalika menenggelamkan diri di pantai ini
karena diperebutkan oleh tiga pangeran keraton.
Karena hal tersebut, terdapat patung dan monumen
yang menggambarkan Putri Mandalika hendak
membebaskan diri dari tiga orang pangeran. Ada
pula sebuah batuan karang yang unik karena seperti
jamur yang dikenal dengan nama Batu Tengkong.
Setiap sisi Pantai Seger sangat memanjakan mata, jika
ingin menikmati keindahan pantai dari atas bisa naik
ke bukit sekitar bibir pantai. Selain keindahan pantai,
pesona bawah laut pantai ini juga dapat dinikmati
oleh wisatawan yang menyukai aktivitas pantai
seperti berenang, berselancar hingga snorkeling.

Yang tak kalah menarik, untuk menikmati budaya
yang ada di Lombok, kita juga bisa mengikuti ritual
“Bau Nyale” atau berburu cacing laut yang dilakukan
untuk menghormati Putri Mandalika.
Menurut mitos yang berkembang, cacing warna warni
atau cacing palolo tersebut adalah jelmaan dari Putri
Mandalika. Setelah festival ini selesai, hasil tangkapan
cacing laut diolah menjadi sajian tradisional Lombok.
Festival “Bau Nyale” ini istimewa karena hanya terjadi
setiap tahun di bulan Februari sampai Maret sebagai
tradisi menyambut musim kemarau yang jatuh pada
tanggal 20 bulan 10 kalender suku Sasak serta hanya
dilakukan di Pantai Seger dan Pantai Kuta Lombok.
Sangat menarik bukan berwisata ke Pantai Seger?
Yuk, Insan Nindya berkunjung ke Mandalika.

Patung Putri Mandalika
Sumber : Kompasiana.com
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Milenial update
Millennials Gathering Holding Danareksa

Menyukseskan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM BUMN
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Milenial update

Nindya Band Tampil di Acara Millennials Gathering Holding Danareksa

J

akarta – Bertempat di Menara Mandiri 1 Senayan,
Nindya Band tampil sebagai pengisi acara Millennials
Gathering Holding Danareksa bersama Staf Khusus III
Menteri BUMN Arya Sinulingga yang dihadiri perwakilan
Millennials BUMN Holding Danareksa. (19/4)
Nindya Band yang merupakan kelompok pecinta
musik yang beranggotakan karyawan Nindya Karya,
diantaranya Thesya, Nindy dan Wulan sebagai vokalis,
Risman dan Maman sebagai gitaris 1 dan 2, Anggi
bassist, dan Ganang sebagai drummer.
Dalam suasana bulan suci ramadhan, Nindya Band
mempersembahkan beberapa lagu bernuansakan Islam,
diawal acara membawakan lagu pembuka menyambut
kedatangan peserta Millennials Holding BUMN
Danareksa dan beberapa lagu bebas di sesi buka puasa.
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Acara yang dimulai dari pukul 13.00 WIB berisi
serangkaian kegiatan, mulai dari Millennials BUMN
Berbagi, sharing session oleh Arya Mahendra Sinulingga,
Siraman Rohani oleh Ustadz Roni, dan diakhir acara
ditutup oleh penampilan Nindya Band yang disambut
meriah.
www.nindyakarya.co.id

Y

ogyakarta – PT Nindya Karya (Persero) ikut
berpartisipasi dalam menyukseskan acara Pasar
Rakyat dan Bazar UMKM Kementerian BUMN
dengan mengirimkan utusan panitia milenial yang
bertempat di area parkiran Stadion Mandala Krida
Yogyakarta, Jumat (10/6).

ini menjadi sarana yang tepat bagi UMKM untuk
memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekitar.

Acara yang digelar Kementerian BUMN bersama Nindya
Karya, ID Food PT Rajawali Nusantara Indonesia dan
beberapa BUMN lainnya ini disambut meriah warga
Yogyakarta dengan menyediakan 4.000 paket sembako
murah yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1
liter minyak goreng yang dijual seharga Rp. 65.000,. Selain itu, terdapat pula pameran Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) hasil binaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) sejumlah 50 bidang usaha, dan
diakhir acara panitia juga memfasilitasi dialog bersama
pelaku UMKM. Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya
Sinulingga dalam dialog menegaskan bahwa kegiatan

Sementara itu, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya
Sinulingga selepas acara menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dari berbagai
BUMN yang bertugas dalam menyukseskan acara ini.
Meskipun sempat diguyur hujan diawal acara, namun
semangat dan keaktifan panitia tetap terjaga.
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“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian
BUMN untuk meringankan beban masyarakat dan juga
menjadi media pelaku UMKM memperkenalkan produk
sehingga dapat meningkatkan pendapatan”.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia
pelaksana milennial kegiatan Pasar Rakyat dan UMKM
dari berbagai BUMN yang hadir langsung, saya harap
kalian tetap semangat dan terus ikut serta untuk kegiatankegiatan kementerian BUMN berikutnya”. Ungkapnya.
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Milenial update

Nindya Karya berpartisipasi menyukseskan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM BUMN

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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SURAT PEMBACA
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