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SAMBUTAN
D I R E K S I

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Insan Nindya yang Saya banggakan,

Tidak terasa sebentar lagi kita akan melalui Triwulan 
ke III tahun 2021. Ini artinya, sudah bukan lagi saatnya 
bagi kita untuk bergerak statis. Memasuki periode ini 
sudah saatnya seluruh pihak dapat memaksimalkan 
sumber dayanya maupun mengoptimalkan langkah – 
langkah strategisnya dalam mengejar target – target 
bisnis yang ditetapkan bahkan melampauinya.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PT Nindya 
Karya (Persero) yang diselenggarakan pada Juli 2021 
silam, dengan mengusung tema “Total Football 
Nindya, Melompat di Tengah Pandemi” kita telah 
merumuskan sasaran (goals) bisnis 2021 dari segi 
perolehan laba (rugi) usaha, produksi dan tentunya 
merumuskan berbagai inisiatif strategis di masing – 
masing departemen dalam rangka pemukhtahiran dan 
adaptasi bisnis Nindya.

Dalam kesempatan ini, Saya dan segenap Direksi 
berpesan kepada seluruh Insan Nindya untuk senantiasa 
berkomitmen penuh dengan apa yang kita targetkan. 
Tantangan bisnis tentunya akan kerap kita temui 
namun dengan profesionalisme yang senantiasa kita 
pegang teguh  pada gilirannya tantangan – tantangan 
tersebut dapat diatasi dengan baik.

Pandemi COVID-19 sampai saat ini memang tengah 
menjadi momok bagi keberlangsungan iklim bisnis 
di tanah air. Sebagai upaya penanggulangannya 
manajemen telah berupaya semaksimal mungkin 
merumuskan solusi bagi kelancaran aktivitas bisnis. 

Salah satu yang diupayakan yaitu Nindya Digital 
Transformation dalam menjawab hambatan – 
hambatan sekaligus memuktahirkan proses bisnis agar 
menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, Saya menginstruksikan seluruh Insan Nindya 
yang berada di unit kerja maupun unit bisnis sebagai 
user dapat memanfaatkan hal tersebut secara baik 
dan optimal dalam rangka tercapainya tujuan – tujuan 
perusahaan.

Perkembangan maupun pencapaian Nindya selama 
beberapa bulan ke belakang tersaji lengkap dalam 
Majalah Warkom edisi kali ini. Hal ini tentunya 
bermanfaat sebagai penyambung informasi bagi Insan 
Nindya di seluruh tanah air serta memupuk rasa bangga 
terhadap perusahaan yang kita cintai bersama ini.

Akhir kata, Saya ucapkan selamat membaca kepada 
seluruh Insan Nindya.

Nindya Karya, Toward The Excellent.. Yes. Yes. Yes!

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

HAEDAR A KARIM
Direktur Utama
PT NINDYA KARYA (Persero)
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AKSES INFORMASI DAN DATA
PERUSAHAAN

Assalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh

Insan Nindya, 

Pandemi masih menjadi tantangan untuk kita dalam mencapai cita-
cita perusahaan. Meskipun demikian Perusahaan terus melakukan 
evaluasi serta berinovasi dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Dengan menerapkan salah dua point AKHLAK yakni 
Adaptif dan Kolaboratif, di tengah era pandemi ini Nindya terus 
melakukan transformasi.

Melalui kolaborasi seluruh Insan Nindya, target-target melompat 
di era pandemi diharapkan dapat  tercapai dengan baik. Diawali 
dengan evaluasi dan adaptasi melalui pembaharuan strategi bisnis 
yang tepat, apa yang sudah kita lakukan diharapkan akan lebih 
baik dan terus berkembang ke depannya.

Majalah Warkom edisi kali ini merangkum kegiatan-kegiatan Nindya 
dalam kurun waktu Mei hingga Agustus. Dengan mengusung 
tema “Total Football Melompat di Tengah Pandemi” Warkom 
menyajikan beragam informasi seputar pencapaian bisnis maupun 
transformasi yang dilakukan oleh Nindya di masa pandemi. Selain 
itu beragam informasi juga menarik untuk disimak oleh seluruh 
Insan Nindya seperti laporan penyelenggaraan program vaksinasi 
bersama IKA UNHAS, peringatan Hari Raya Idul Adha, semarak 
peringatan hari kemerdekaan Ke-76 Republik Indonesia, laporan 
kegiatan groundbreaking maupun peresmian proyek – proyek 
yang dikerjakan Nindya serta informasi khas redaksi lainnya yang 
kami sajikan.

Masih dengan semangat kemerdekaan, Semoga sajian informasi 
yang dihadirkan dalam majalah WARKOM kali ini menjadi 
penyemangat bagi kita dalam menghadapi pandemi. Nindya Karya, 
Toward The Excellent!!!

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh.

Taufik Hidayat
Pimpinan Redaksi
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Redaksi WARKOM mengundang seluruh Insan Nindya untuk berkontribusi 
mengirimkan tulisannya terkait metode konstruksi, inovasi, kajian 
maupun jurnal ilmiah.

- Tulisan maksimal 2 Halaman Ms. Word
- Tulisan dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan karya
   orisinil  dan tidak mengandung unsur plagiat.
- Belum pernah dipublikasikan di media massa lain kecuali
   jurnal resmi
- Mengirimkan data diri penulis

Bagi Karyamu Lewat Tulisan,
untuk Kemajuan Perusahaan

Persyaratan Meliputi:

Tulisan dapat dikirimkan melalui alamat email

humas.nindyakarya@gmail.com
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TOTAL FOOTBALL NINDYA 
MELOMPAT DI TENGAH PANDEMI

Pandemi COVID-19 masih menjadi momok bagi 
keberlangsungan dunia usaha di tanah air. Betapa tidak? 
Pada 2020 silam seiring dengan merebaknya kasus 
COVID-19 serta melonjaknya angka kasus COVID-19 
mampu mempengaruhi perekonomian Indonesia secara 
signifikan. Banyak negara – negara termasuk Indonesia 
terpaksa memasuki masa resesi akibat terhentinya 
sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak 
dari pandemi tentunya turut dirasakan NINDYA 
sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
di bidang jasa konstruksi, dengan adanya kebijakan 
refocusing anggaran di bidang infrastruktur beberapa 
lelang proyek mengalami penundaan yang berimplikasi 
terhadap target pencapaian perolehan kontrak baru. 
Tidak hanya bisnis, pada lini produksi pun turut 
merasakan, pemberlakuan pembatasan sosial dan 
mobilisasi masyarakat berdampak terhadap kelancaran 
aktivitas kinerja proyek – proyek Nindya dalam aspek 
mobilisasi dan demobilisasi alat proyek, sumber daya 
manusia dan material proyek.

Apa yang dirasakan dunia bisnis termasuk Nindya 
tentunya menjadi pelajaran berharga bagaimana 
perusahaan merespon krisis agar kegiatan usaha dapat 
tetap berjalan dengan baik serta mampu mencatatkan 
laba. Seperti yang telah diulas dalam edisi sebelumnya, 
Nindya pun telah dengan sigap menyiapkan langkah – 
langkah antisipatif merespon kondisi tersebut dengan 

membentuk Tim Business Continuty Management 
(BCM), menyusun survival strategy, Menyusun rebound 
strategy serta melakukan akselerasi transformasi digital. 
Hasil yang diperoleh dari langkah strategis tersebut 
sangat berdampak signifikan bagi keberlangsungan 
bisnis Nindya di tahun 2020.

Salah satu capaian yang remarkable bagi Nindya adalah 
kemampuan korporasi untuk tetap mecatatkan laba di 
tengah banyak perusahaan – perusahaan mengalami 
kesulitan untuk bertahan di tengah pandemi. Selain itu, 
sebagai bentuk upaya korporasi menjawab tantangan 
proses bisnis akibat pembatasan – pembatasan yang 
ada, Nindya Digital Transformation yang telah diinisiasi 
sejak 2018 pun mencapai titik kulminasinya seiring 
dengan diluncurkannya Enterprise Resource Planning 
(ERP) secara resmi pada 16 Agustus 2021 berdekatan 
dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan Ke-76 
Republik Indonesia serta aplikasi digital lainnya yang 
sudah terlebih dahulu diluncurkan dalam mendukung 
proses bisnis yang meminimalisasi kegiatan tatap muka.

Apa yang telah dipersiapkan manajemen dalam 
menghadapi tantangan bisnis beberapa waktu ke 
belakang tentunya menjadi pijakan yang kuat bagi 
seluruh Insan Nindya untuk menggapai target – 
target bisnis yang ditetapkan serta bergerak dinamis 
menghadapi setiap tantangan.
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Total Football Melompat di Tengah Pandemi

Pada Juli 2021, Nindya menyelenggarakan Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) Triwulan II 2021 dengan 
mengangkat tema “Total Football, Melompat di Era 
Pandemi”. Dari segi tujuan, penyelenggaraan Rakornas 
bertujuan sebagai media evaluasi kinerja Perusahaan 
tiga bulan ke belakang, melakukan pengukuran 
atas progres kinerja terhadap target dalam Rakornas 
sebelumnya serta melakukan pembaharuan strategi 
bisnis dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Nindya Haedar A. 
Karim memaparkan garis besar kondisi bisnis Nindya di 
tengah tantangan Pandemi COVID-19 serta diangkatnya 
tema tersebut dalam Rakornas kali ini. Pada paparannya 
yang disampaikan kepada peserta Rakornas, Haedar 
A. Karim menyampaikan upaya – upaya yang telah 
dilakukan Nindya dalam menanggulangi dampak 
baik dari sisi bisnis maupun pemenuhan tanggung 
jawab korporasi terhadap kesehatan dan keselamatan 
karyawan serta perhitungan – perhitungan kuantitatif 
atas dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap 
kinerja korporasi secara keseluruhan.

Apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Nindya 
tersebut, tentunya menjadi perhatian seluruh Insan 
Nindya agar kinerja korporasi di tahun 2021 tetap 
terjaga dengan baik serta dirinya menginstruksikan 
agar seluruh karyawan di berbagai jenjang untuk 
dapat memaksimalkan sumber dayanya dengan baik 
dan tidak lupa untuk membiasakan diri menjalankan 
transformasi digital pada setiap proses bisnis.

Melengkapi tema “Total Football, Melompat di Era 
Pandemi” dalam sambutannya, Komisaris Utama 
Nindya, Sugiyartanto memberikan dorongan motivasi 
kepada seluruh peserta kegiatan untuk dapat 
memberikan hasil kinerja yang maksimal. Sebagai 
organ utama yang melaksanakan tugas pengawasan 
dan pemberian saran terhadap pengelolaan 

Perusahaan, Sugiyartanto berpesan agar korporasi 
juga memperhatikan serta semakin memperkuat aspek 
tata kelola dalam mendukung tujuan – tujuan bisnis ke 
depan serta memperkuat rencana – rencana investasi, 
masuknya Nindya pada proyek – proyek Kerja Sama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi dan isu 
strategis lainnya.

Inisiatif Strategis Nindya 

Semangat “Total Football, Melompat di Era Pandemi” 
tergambar dengan jelas dalam inisiatif strategis yang 
dicanangkan oleh masing – masing unit kerja maupun 
departemen dalam Rakornas TW II 2021. Departemen 
Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko (PSMR) 
sebagai unit kerja baru dalam struktur organisasi 
Nindya yang didapuk di awal untuk memaparkan 
inisiatif startegisnya langsung memusatkan 
perhatiannya pada strategi – strategi pokok korporasi 
untuk mampu memaksimalkan sumber daya maupun 
peluang korporasi baik dalam aspek perencanaan 
pengembangan bisnis dan pemasaran, pembiayaan 
proyek dan investasi, pengelolaan manajemen risiko, 
efektivitas kinerja produksi hingga pada optimalisasi 
pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses 
bisnis. Inisitaif strategis yang disampaikan pun 
diuraikan secara lengkap dalam bentuk action plan 
yang terukur sehingga menciptakan optimisme bagi 
keberlangsungan bisnis Nindya di masa depan. 

Dalam paparan yang disampaikan oleh Direktorat 
Pemasaran dan Pengembangan Departemen 
Pemasaran, Estimating dan Supply Chain Management 
(SCM) memfokuskan pada berbagai aspek terkait. 
Seperti Departemen Pemasaran yang memfokuskan 
inisatif strategisnya pada aspek upaya maksimalisasi 
perolehan kontrak, readiness, competitiveness, quality 
product, dan assuring participation. Dari Departemen 
Estimating sendiri hal – hal yang menjadi pokok inisiatif 
strategisnya meliputi smart estimating guide dalam 
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(SDM), optimalisasi peningkatan kompetensi SDM, 
pemenuhan SKA & SKT serta menerapkan employee 
empowerment.

Disela – sela penyelenggaraan Rakornas Direktur 
Keuangan dan SDM Nindya, Sri Haryanto juga 
menyampaikan catatan pentingnya dalam bidang 
ke-SDM an yaitu isu seputar Agile Leadership. 
Dirinya menyoroti pentingnya para  leader di Nindya 
yang menjadi mayoritas peserta Rakornas untuk 
dapat mengadaptasi prinsip – prinsip agile leader 
seperti melaksanakan misi penting bagi pemangku 
kepentingan; adaptasi atas ciri – ciri model agile 
leadership; penanaman nilai keterbukaan, menerima 
feedback, koreksi diri dan mau turun ke bawah; 
kesadaran (consciousness) serta pemanfaatan teknologi 
enabler dan menggunakan data analytic untuk akurasi 
pemetaan human capital dan customer. 

Dan untuk bidang Teknologi Informasi sendiri, inisiatif 
strategis yang dicanangkan meliputi peningkatan value 
layanan TI, dan realisasi transformasi digital. 

Selain unit kerja, inisiatif strategis juga digulirkan oleh 
tiap – tiap unit bisnis, Nindya. Secara umum, inisiatif 
strategis yang dipaparkan meliputi optimalisasi aspek 
pemasaran, kualitas proses bisnis serta aspek – aspek 
lainnya diantaranya dalam aspek keuangan.

Secara keseluruhan, inisiatif strategis dan action 
plan yang dicanangkan oleh tiap – tiap Unit Kerja 
dan Unit Bisnis merupakan adaptasi atas isu – 
isu yang berkembang di setiap bagian. Dengan 
dilaksanakannya Rakornas diharapkan terjadi diskursus 
lintas departemen maupun manajemen perusahaan 
dalam menciptakan langkah bisnis terbaik bagi Nindya. 
Tentunya yang perlu digarisbawahi adalah semangat 
dan optimisme setiap Insan Nindya untuk menjalankan 
strategi tersebut dengan sungguh – sungguh. Untuk 
itu harapan semangat “Total Football, Melompat Di Era 
Pandemi” dapat diraih demi kemajuan bersama.

rangka akurasi kinerja estimating, sinergi lintas unit kerja 
dan unit bisnis, improvement competency estimator, 
mengoptmalkan sumber daya serta memaksimalkan 
virtual workplace dalam menghadapi hambatan 
– hambatan kerja selama pandemi. Sedangkan 
pada Departemen SCM meliputi optimalisasi seleksi 
Construction Safety Management System (CSMS), 
sinergi lintas unit kerja dalam mengoptimalkan kajian 
risiko di bidang SCM, pemanfaatan teknologi pada 
lingkup kegiatan procurement serta beberapa inisiatif 
strategis lainnya.

Pada Direktorat Produksi dan HSE, inisiatif strategis 
meliputi optimalisasi kinerja produksi, pencapaian nilai 
Severity Rate (SR), peningkatan standar mutu produk, 
optimalisasi evaluasi engineering dan beberapa aspek 
lainnya dalam lingkup isu pandemi COVID-19 dan 
pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan 
produksi.

Adapun inisiatif – inisiatif strategis penting bagi 
keberlangsungan kinerja korporasi ke depan juga 
disampaikan oleh Direktorat Keuangan dan SDM. Dalam 
paparannya, Departemen Keuangan menyampaikan 
inisiatif strategis dalam menjawab isu – isu di bidang 
keuangan seperti langkah antisipatif terhadap dampak  
krisis dan kebijakan refocusing anggaran infrastruktur, 
kontraksi pada kinerja industri jasa konstruksi serta 
perubahan peraturan perundang – undangan seperti 
Rancangan Undang – Undang (RUU) perubahan tarif 
PPN, penerbitan PP No. 20 tahun 2020 dan beberapa 
isu lainnya. 

Dalam lingkup unit kerja Akuntansi dan Perpajakan 
inisiatif strategis yang disampaikan meliputi 
penyempurnaan dan pengintegrasian sistem 
perpajakan, optimalisasi dan efektivitas BUA untuk 
mendukung pencapaian laba bersih, monitoring 
BUA dan PPN & PPh serta implementasi ERP. Terkait 
Human Capital (HC) meliputi pengelolaan HC berbasis 
digital, pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Liputan Utama
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Sebanyak 298 Karyawan dan Karyawati NINDYA 
menjalani vaksinasi tahap-2 Bersama Sentra Vaksin 
BUMN yang berlokasi di Tennis Indoor Senayan, 
Jakarta (30/4)

Vaksinasi tersebut diikuti setelah sebelumnya 
karyawan dan karyawati NINDYA menjalani 
Vaksinasi pertama pada Jumat (2/4) dilokasi yang 
sama.

Terjadwal vaksinasi sesi kedua kali ini berlangsung 
sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB, 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara 
ketat. Proses vaksinasi pun dilakukan dengan
sangat profesional mulai dari pendataan seperti 
registrasi, konsultasi, cek kondisi tubuh, dan 
penyuntikan vaksin.

Jalani Vaksinasi 
Covid-19 Tahap ke-2

Sebelumnya, pada Senin (26/4) Direktur Utama NINDYA 
Haedar A. Karim, Direktur Produksi & HSE Firmansyah 
serta Direktur Keuangan & SDM Sri Haryanto juga 
menjalani Vaksinasi tahap ke-2 di lokasi yang sama.

Senior Vice President Human Capital NINDYA Alif 
Usman Amin mengatakan, vaksinasi ini merupakan 
bukti nyata komitmen NINDYA dalam melawan dan 
memutus penyebaran Corona Virus Disesase 2019 
(Covid-19) di dalam lingkungan perusahaan.

“Jadi ini sudah vaksinasi tahap kedua. Ini menujukan 
keseriusan NINDYA dalam menekan penyebaran 
Covid-19,” kata Alif.

BERITA NINDYA

Berita
Nindya

Karyawan NINDYA

WARKOM EDISI VI/MEI-AGUSTUS/2021
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Mempererat Silahturahmi Nindya Karya
Selenggarakan Halal Bi Halal Secara Daring

Di masa new normal ini, Nindya Karya 
menyelenggarakan kegiatan halal 
bi halal, dalam rangka mempererat 
tali silahturahmi yang tentunya tetap 
mene- rapkan protokol kesehatan, 
yaitu halal bi halal secara daring (17/5).

Meskipun dilakukan secara daring, 
acara semakin terasa hangat dengan 
hadirnya Pemegang Saham, Dewan 
Komisaris, Direksi, Jajaran pejabat, 

Karyawan Perusahaan baik di Kantor 
Pusat, Wilayah maupun Proyek serta 
tidak lupa para Purna Bakti Nindya.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama 
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
Yadi Jaya Ruchandi selaku pemegang 
saham memberikan apresiasi atas ki-
nerja Nindya Karya yang baik dan positif 
di tengah pandemi. Ia berharap de- 
ngan capaian-capaian di tahun 2020 

dan 2021, bisa menjadi tantangan 
dan membuat Insan Nindya untuk 
tetap semangat bekerja keras mencari 
inovasi untuk mencapai target dengan 
menjunjung nilai AKHLAK.

Melengkapi acara Halal Bi Halal 
1442 H, Ustadz Asep Supriatna hadir 
membawakan tausiah dengan tema 
menjadi pemenang di Hari Raya Idul 
Fitri sekaligus memimpin doa bersama. 
Dan dilanjutkan dengan halal bi halal 
ramah tamah antar Insan Nindya yang 
dipimpin oleh Direktur Keuangan dan 
SDM, Sri Haryanto beserta jajaran 
Direksi lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Komisaris 
maupun Direksi memaknai momentum 
Idul fitri dan halal bi halal ini sebagai 
sebuah langkah baru bagi segenap 
Insan Nindya. Meskipun dalam 
perjalanan 2020 mengalami pandemi, 
harus tetap bersinergi dan terus 
berkolaborasi dalam mewujudkan cita 
– cita Perusahaan.

Tingkatkan Fungsi Audit Internal, 
Satuan Pengawasan Intern menggelar 
acara Sharing Session terkait “Peran 
Audit Internal Dalam Mengawal 
Organisasi dan Transformasi Digital di 
Era New Normal” secara daring.

Sharing session kali ini disampaikan 
oleh Kepala Satuan Pengawas Intern 
Broto Hariadi dengan dimoderatori 
Auditor Muda Divisi Satuan Pengawas 
Intern Cut Raisa, bertujuan memberikan 
pemahaman atas berbagai perubahan 
menuju digitalisasi metode audit 
dengan bukti audit elektronik. Hal 
ini penting untuk memberikan 

Tingkatkan Fungsi Audit 
Internal, Nindya Karya 
gelar Sharing Session 
Pengawasan di Era New 
Normal

pemahaman kepada peserta atas 
kondisi pandemi saat ini (28/4). Dalam 
sharing session ini, Broto Hariadi 
menjelaskan kondisi saat ini terkait 
pandemi virus corona (Covid-19), 
keadaan yang berubah menjadikan 
masifnya penggunaan TI, dimana 
teknologi mengubah cara berbisnis 
hampir di semua lini, di Nindya juga 
menjadi salah satu faktor pendukung 
proses bisnis, didukung oleh aplikasi 
untuk meningkatkan kualitas layanan, 
risiko baru yang memerlukan bentuk-
bentuk pengendalian dengan sistem 
TI yang sesuai dan bukti audit 

dalam bentuk data elektronik. Hal 
ini mengharuskan auditor perlu 
mengubah cara pengumpulan dan 
analisis bukti-bukti tersebut.

Raisa sebagai moderator sharing 
session acara ini menjelaskan Satuan 
Pengawas Intern melakukan remote 
auditing yaitu pendekatan audit 
dimana auditor memanfaatkan 
teknologi dalam melaksanakan audit 
tanpa mengunjungi kantor audit.

Insan Nindya diharapkan terus 
mengembangkan potensi diri dan 
selalu berusaha untuk melihat peluang 
yang ada untuk berkembang dan 
memajukan Perusahaan terutama 
dimasa pandemi Covid-19 seperti saat 
ini, salah satunya dengan pengasaan 
tek- nologi digital guna mendukung 
proses kerja sehari-hari.
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Penuhi Kebutuhan Infrastruktur Pengolahan Air Minum Bagi Masyarakat 
Cilacap, Nindya Kembangkan Dan Dirikan Anak Usaha Nindya Tirta Unggul

PT Nindya Karya (Persero) melakukan 
pembentukan serta pengembangan 
anak usaha baru yang diberi nama 
PT Nindya Tirta Unggul. Hal tersebut 
ditandai dengan penandatanganan 
perjanjian kerjasama antara Perusahaan 
dengan Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum (PERUDAM) Tirta Wijaya di 
Ruang Jalabumi, Kantor Pemda Cilacap 
dan dihadiri oleh Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji, Direktur Keua-ngan 
& SDM NINDYA Sri Haryanto, Direktur 
Utama PERUMDAM Tirta Wijaya 
Bambang Yulianto, Direktur PT Nindya 
Tirta Unggul Surachman. (18/5)

PT Nindya Tirta Unggul didirikan melalui 
skema Badan Usaha Pelaksana (BUP) 
dimana, PT Nindya Tirta Unggul akan 
menjadi perusahaan yang mendukung 
pembangunan ekonomi dan sosial 
melalui pengembangan sistem 
penyediaan air minum demi memenuhi 
kebutuhan Infrastruktur pengolahan 
air minum bagi masyarakat Cilacap 
dan sekitarnya. Adapun PT Nindya Tirta
Unggul merupakan konsorsium antara 
PT Nindya Karya (Persero) dan PT Alam 
Wiratama Kencana.

Investasi yang dilakukan Nindya 
melalui anak usaha PT Nindya Tirta 
Unggul di sektor Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) telah melalui 
berbagai proses yang dilakukan 
secara disiplin dan komprehensif. 
Dilakukan dengan melakukan kajian 
– kajian bisnis dan investasi yang 
tepat dengan tetap memperhatikan 

sekaligus memenuhi aspek - aspek 
Good Corporate Governance yang 
berlaku. Selain didasarkan pada visi 
bisnis, pilihan investasi yang dilakukan 
pada sektor SPAM juga sejalan dengan 
arah pembangunan infrastruktur 
pemerintah yang menitikberatkan pada 
bidang – bidang yang menyangkut 
pada pemenuhan hajat hidup orang 
banyak, di mana salah satunya adalah 
sektor air dan sanitasi yang menjadi 
prioritas.

Kebutuhan akan infrastruktur 
penyediaan air minum pun sama penting 
dengan keberadaan infrastruktur 
lainnya seperti konektivitas, 
perhubungan, ketenagalistrikan dan 
lain sebagainya dalam mendukung 
peningkatan daya saing suatu wilayah. 
Selain itu, potensinya pun juga masih 
sangat terbuka untuk dikembangkan. 

Direktur Keuangan & SDM NINDYA 
Sri Haryanto mengungkapkan, bagi 
NINDYA komitmen yang tertuang dalam 
perjanjian kerja sama yang dilakukan 
pada hari ini merupakan sebuah legi- 
timasi atas rencana bisnis Perusahaan 
dalam menjawab tantangan dunia usa- 
ha dengan tidak hanya menjalankan 
kegiatan usaha pada core business-nya 
saja di sektor jasa usaha konstruksi 
namun juga melakukan berbagai 
kegiatan bisnis salah satunya di 
bidang investasi. Dan pada gilirannya, 
Nindya akan menguatkan posisinya 
sebagai Perusahaan jasa konstruksi 
yang progresif yang tidak hanya 

mengandalkan proyek – proyek 
infrastruktur pemerintah.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Perusahaan 
NINDYA Arista Febri Eriyawan 
dikesempatan lain mengungkapkan, 
Kolaborasi yang baik antara Nindya 
dengan kompetensinya di bidang 
jasa konstruksi serta Perumdam Tirta
Wijaya dalam hal pengolahan dan 
penyediaan air minum diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat khususnya di Kabupaten 
Cilacap serta seluruh pemangku 
kepentingan dalam penyediaan 
infrastruktur SPAM yang memadai 
sehingga manfaat yang diharapkan 
dapat dirasakan oleh berbagai kalangan 
secara berkelanjutan.

Besarnya potensi yang dimiliki oleh 
Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji berharap ini menjadi 
awal yang baik bagi kedua belah pihak. 
Banyak hal yang perlu dibenahi dan 
ditingkatkan dengan bantuan investor 
baik pemerintah maupun swasta. “Ini 
cuma pintu masuk saja, tapi kami 
juga meminta sumbangsih pikiran 
dari saudara-saudara sekalian untuk 
membangun Cilacap kedepannya”, 
jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur 
Keuangan & SDM NINDYA Sri 
Haryanto, Direktur Utama PERUMDAM 
Tirta Wijaya Bambang Yulianto, 
Direktur Utama PT Nindya Tirta Unggul 
Surachman, Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji. 
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Peringati Hari Kebangkitan 
Nasional ke-113,
Nindya Karya Ikuti Upacara 
Secara Daring (online)

Jakarta – Nindya mengikuti upacara
Peringatan Hari Kebangkitan Nasio-
nal ke-113 tahun 2021 yang 
di selenggarakan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) 
secara daring di channel youtube 
Kemkominfo TV dengan tema “Bangkit! 
Kita Bangsa Yang Tangguh” (20/5). 

Pelaksanaan upacara secara fisik 
pada tingkat pusat juga dillaksanakan 
secara terbatas di Lapangan Parkir 
Utama Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, yang dipimpin langsung 
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Johnny G. Plate. 

Dalam sambutannya Johnny G. Plate 
mengatakan seratus tiga belas tahun 
lalu, perhimpunan Boedi Oetomo 
meletakkan dasar-dasar kebangkitan 
nasional bagi bangsa Indonesia.

Tiga hal penting yang 
diretas Boedi Oetomo adalah pertama, 
cita-cita untuk memerdekakan 

kemanusiaan; kedua, memajukan nusa 
dan bangsa; serta ketiga, mewujudkan 
kehidupan bangsa yang terhormat 
dan bermartabat di mata dunia. 

Tiga hal di atas merupakan substansi 
makna kebangkitan nasional 
yang harus dipertahankan dan 
diaktualisasikan lintas generasi. 
Senantiasa diterapkan dalam kerangka 
dinamis sesuai konteks zamannya. 

#InsanNindya tema “Bangkit! Kita 
Bangsa Yang Tangguh” mengingatkan 
bahwa semangat Kebangkitan Nasional 
mengajari kita untuk selalu optimis 
dalam menghadapi masa depan. 
Bersama-sama kita hadapi semua 
tantangan dan persoalan sebagai 
penerus ketangguhan bangsa ini.

Pastikan Mutu Proyek Berjalan Dengan Baik, Manajemen NINDYA 
Tinjau Proyek Renovasi Stadion U-20 Di Surakarta

Surakarta – Demi memastikan mutu 
terhadap pelaksanaan proyek berjalan 
dengan baik, Manajemen NINDYA 
melakukan peninjauan ke lokasi Proyek 
Renovasi Stadion Utama dan Lapangan 
Latihan U-20 di Kota Surakarta. (24/5) 

Hadir dalam tinjauan tersebut, Asisten 
Deputi Bidang Jasa dan Telekomunikasi 
Kementerian BUMN Priyatmo Hadi, 
Komisaris NINDYA Andar Perdana 
Widiastono, Direktur Produksi & HSE 
NINDYA Firmansyah, General Manager 
Divisi Gedung NINDYA Arif Putranto, 
Plt Sekretaris Perusahaan Arista Febri 
Eriyawan serta Pemasar Area Jawa Dan 

Kalimantan Kadek Agustia Wilmadi. 
Dalam Kunjungannya Komisaris 
NINDYA Andar Perdana menyampaikan, 
kunjungan tersebut dimaksudkan 
sebagai upaya manajemen dalam 
memastikan setiap proyek di NINDYA 
melaksanakan tahapan-tahapan 
yang sesuai sehingga mutu dan 
kualitas proyek dapat terpenuhi. 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur 
Produksi & HSE NINDYA Firmansyah 
menyebutkan, peninjauan tidak 
terlepas dari komitmen NINDYA 
terhadap pelaksanaan proyek 
meskipun di masa Pandemi Covid-19 

proyek tetap dapat diselesaikan sesuai 
dengan waktu yang ditargetkan 
tentunya dengan kualitas terbaik. 

“Walaupun pembangunan proyek 
ini berlangsung di tengah pandemi, 
kami mengimbau kepada para 
manajemen dan pekerja proyek 
senantiasa menjalankan dan mentaati 
protokol kesehatan Covid-19 sesuai 
peraturan dan pedoman yang berlaku 
di Indonesia. Kami juga mengharapkan 
agar proyek tersebut dapat terus 
menjaga mutu dan kualitas proyek,” 
ungkapnya
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Peringati Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Nindya Karya Ikuti Upacara 
Secara Daring (Online)

Selengarakan Sharing Session,
Direktur NINDYA Tekankan
Pentingnya Inovasi Kepada Seluruh 
#InsanNindya Dimanapun Berada

Nindya ikuti upacara Peringatan Hari 
Lahir Pancasila tahun 2021 yang di 
selenggarakan Badan Pembinaan Ide-
ologi Pancasila RI (BPIP) secara daring 
(online) melalui siaran channel youtube 
BPIP RI dengan tema “Pancasila Dalam 
Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia 
Tangguh” (1/6).

Pelaksanaan upacara secara fisik pada 
tingkat pusat juga dilaksanakan secara 
terbatas dan daring (online), Presiden 
RepubIik Indonesia Joko Widodo se-
laku inspektur upacara hadir secara 
langsung di tempat upacara, yaitu di 
Istana Kepresidenan Bogor. Hadir pula 
Ketua MPR RI di Gedung MPR RI yang 
akan membacakan Teks Pancasila. Se-

Sri Haryanto selaku Direktur Keuangan 
& SDM NINDYA mengungkapkan bah-
wa, pentingnya menghadirkan Inovasi 
disetiap lini bisnis perusahaan, sehing-
ga nantinya NINDYA dapat menjadi pe-
rusahaan yang mampu bersaing dima-
sa yang akan datang.

Menurut Sri Haryanto, perubahan, ino-
vasi dan kreatifitas merupakan kenis-
cayaan yang diterima setiap #InsanNin-
dya dimanapun berada. Peningkatkan 
kompetensi dengan menghadirkan 
Inovasi dapat membantu perusahaan 
dalam menghadapi derasnya perkem-
bangan zaman kedepan. Hal terse-
but diungkapkan Sri Haryanto pada 

mentara Ketua DPR RI juga memba-
cakan naskah Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dari kediamannya.

Dalam sambutannya Presiden Joko 
Widodo mengatakan “Saudara-sauda-
ra sebangsa dan seTanah Air meng-
hadapi semua ini perluasan dan pen-
dalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa 
dilakukan dengan cara-cara biasa. 
Diperlukan cara-cara baru yang luar 
biasa. Memanfaatkan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, teru-
tama revolusi industri 4.0,” kata Joko-
wi saat menyampaikan amanat dalam 
Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 
dari Istana Kepresidenan Bogor, Provin-

si Jawa Barat. “Selamat memperingati 
hari lahir Pancasila. Selamat membu-
mikan Pancasila dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernega-
ra,” ungkap Jokowi.

#InsanNindya tema “Pancasila Dalam 
Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia 
Tangguh” mengingatkan bahwa se-
mangat Hari Lahir Pancasila mengajari 
kita untuk selalu optimis dalam meng-
hadapi masa pandemi covid-19. Bersa-
ma-sama kita hadapi semua tantangan 
dan menjadikan pancasila sebagai pon-
dasi dalam mengembangkan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi yang berkeIn-
donesiaan.

penyelenggaraan Sharing Session yang 
terselenggara melalui Kerjasama antara 
Nindya Learning Center (NLC) dengan 
Departemen Perencanaan Startegis 
dan Manajemen Risiko. (3/6)

Sharing Session yang bertema Building 
Innovation Toward The Excellent mem-
persembahkan Narasumber dari be-
berapa proyek NINDYA dengan segala 
Inovasi yang dilakukannya baik dari 
segi metode konstruksi maupun inova-
si lainnya. Acara ini dihadiri oleh Direk-
tur Keuangan & SDM Sri Haryanto, SVP 

Perencanaan Strategis & Manajemen 
Risiko (PSMR) Rusliadi, VP dari berbagai 
Departemen dan Manajer dari berbagai 
divisi, serta karyawan Nindya Karya.

Vice President Administrasi Kontrak 
Qorina Yusi sebagai salah satu Nara-
sumber mengungkapkan bahwa kema-
juan perusahaan akan sangat diputus-
kan oleh keputusan yang diambil saat 
ini. dimana, jika tanpa adanya inovasi 
yang dilakukan oleh #InsanNindya, bu-
kan mustahil perusahaan ini akan ter- 
tinggal oleh perkembangan zaman.
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Perbaharui Kepengurusan, Nindya Karya Melantik Pejabat Baru

Jakarta – PT Nindya Karya (Persero) 
memperbaharui tata kepengurusan 
Perusahaan dengan menggelar pelan-
tikan pejabat baru di Ruang rapat serb-
aguna Lantai 9 Gedung Nindya Karya 
(2/6).

Pejabat yang dilantik terdiri dari satu 
BOD-1 dan empat BOD-2, yang dilak-
sanakan secara Hybrid, yaitu Pejabat 
yang dilantik dan pejabat Senior Vice 
President (SVP) hadir tatap muka den-
gan tetap menerapkan protokol kese-
hatan. Sedangkan pejabat Vice Presi-
dent (VP) hadir menyaksikan melalui 

zoom secara daring.

Pelantikan dipimpin langsung oleh 
Direktur Utama Haedar A. Karim 
didampingi Direktur Pemasaran & 
Pengembangan Moeharmein Zein Cha-
niago, Direktur Produksi & HSE Firman-
syah dan Direktur Keuangan & SDM Sri 
Haryanto.

Dalam arahannya, Direktur Utama 
Haedar A. Karim mengatakan, dalam 
melakukan suatu pekerjaan atau satu 
tindakan baik internal maupun ek-
sternal harus berpegang teguh pada 

Good Corporate Governance (GCG). Ia 
juga mengatakan langkah manajemen 
kedepannya untuk memanfaatkan 
sistem teknologi dalam bekerja men-
jadi sebuah keharusan. Hal ini sebagai 
upaya perusahaan dalam menghadapi 
tantangan di masa depan.

Lebih lanjut, Haedar menyampaikan 
bahwa pejabat-pejabat yang dilantik 
telah melalui proses assesment yang 
panjang sehingga diharapkan dapat 
memegang amanah yang diberikan se-
suai sumpah jabatan yang diucapkan.

Meningkatkan Kepercayaan 
Stakeholder, Nindya Karya 
Lakukan Surveillance Audit ISO 
37001:2016 

Untuk meningkatkan kepercayaan 
stakeholder, PT Nindya Karya (Perse-
ro) melakukan Surveillance Audit ISO 
37001:2016 Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP) (23/6).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh 
Direktur Keuangan dan SDM Sri Har- 
yanto, diselenggarakan selama dua 
hari, yaitu 23-24 Juni 2021. Audit ini 

dilakukan oleh PT British Standards 
Institution (BSI) Group Indonesia.  
 
Mengacu pada salah satu Misi Nindya 
Karya, yaitu “Meningkatkan nilai tam-
bah bagi stakeholders secara berkelan-
jutan berbasis excellence engineering 
dengan inovasi serta human capital 
yang unggul dan berakhlak,” kegia-

tan audit ini dirasa sangat penting se-
bagai evaluasi dan menjadikan ini se-
bagai suatu kebutuhan dan kebiasaan 
untuk meningkatkan kinerja Nindya.  
 
Dalam sambutannya, Direktur Keua- 
ngan dan SDM Sri Haryanto berharap 
semua unit bisnis bisa mensupport ke-
giatan audit ini dengan sungguh-sung-
guh dan terbuka, sehingga evaluasi 
yang dilakukan bisa maksimal. Melalui 
sertifikasi ISO 37001:2016 ini Nindya 
berkomitmen untuk terus mening-
katkan kinerja yang berintegritas dan 
memberi nilai tambah bagi stakeholder. 
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NINDYA Sepakati Perjanjian Studi Bersama Proyek Pengembangan 
Kilang Unit II Dumai

NINDYA bersama PT Pertamina (Per-
sero) dan tiga Perusahaan asal Korea 
Selatan, DH Global, KOREIT dan LOTTE 
Engineering & Construction melak-
sanakan penandatanganan Perjanjian 
Studi Bersama (Joint Study Agreement) 
dalam pengembangan proyek revita- 
lisasi Kilang Unit II, Dumai pada Jumat 
(25/06) yang dilakukan secara online. 

Kegiatan penandatangan dilakukan 
oleh Direktur Utama Nindya, Haedar 
A. Karim dan Direktur Utama PT Kilang 
Pertamina International, Djoko Priyono 
secara langsung serta perwakilan dari 
DH Global, KOREIT dan LOTTE Engi-
neering & Construction secara online 
disaksikan Deputi Bidang Koordinasi 
Kedaulatan Maritim dan Energi, Ke-
menterian Koordinator Bidang Maritim 
dan Investasi, Basilio Dias Araujo.

Adapun ruang lingkup dalam perjan-
jian ini meliputi aspek teknis maupun 

bisnis diantaranya kajian konfigurasi 
yang terdiri peninjauan unit Residu Flu-
id Catalyc Cracking (RFCC) dan studi 
optimasi untuk memproduksi produk 
yang bernilai tinggi,sedangkan dari as-
pek bisnis meliputi kajian model bisnis 
(termasuk skema pendanaan) dan ske-
ma bisnis yang optimal bagi para pi-
hak, melakukan kajian kelayakan atas 
proyek Refinery Development Master 
Plan (RDMP) Dumai, melakukan kajian 
studi pasar serta melakukan pemeta-
an atas pihak – pihak lain yang dapat 
berkolaborasi untuk mendukung kelay-
akan proyek.

Dalam sambutannya, Basilio Dias Arau-
jo mewakili pemerintah menyatakan 
bahwa revitalisasi kilang unit II Dumai 
merupakan satu dari 6 (enam) kilang 
yang masuk dalam program RDMP da-
lam rangka meningkatkan kedaulatan 
energi nasional. Selanjutnya, dirinya 
berharap bahwa langkah pertama ini 

dapat dilanjutkan dengan langkah – 
langkah berikutnya untuk dapat dire-
alisasikan.

Posisi NINDYA dalam Proyek Pengem-
bangan Refinery Unit II, Dumai sendiri 
sejalan dengan visi Perusahaan untuk 
menjadi perusahaan global di bidang 
konstruksi dan investasi berbasis en-
gineering yang terpercaya, terkemuka 
dan berkelanjutan.

www.nindyakarya.co.id20
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Nindya & Dinas Pekerjaan Umum 
Tandatangani Kesepakatan Proyek 
Pembangunan Underpass Sriwijaya 
pada Senin (5/7). Proyek Pembangunan 
Underpass Sriwijaya Proyek nantinya 
akan menghubungkan antara Jl. 
Dustira - Jl. Sriwijaya Kecamatan Cimahi 
Tengah, yang dimaksudkan untuk 
mengurai kemacetan di Kota Cimahi. 

Adapun penandatanganan kontrak 
dilakukan di Kantor Dinas PU 
Pemerintah Kota Cimahi, dihadiri oleh 

Dengan mengangkat tema “Total 
Football” melompat di era pandemi, 
Nindya Karya gelar Rapat Koordinasi 
Nasional sebagai evaluasi kinerja 
perusahaan dengan agenda 
pembahasan kinerja s.d Triwulan II 
Tahun 2021 (8-9/7).

Acara yang dilaksanakan secara daring 
ini, sedikit berbeda dari biasanya, 
dimana selain mengundang unit 
kerja/unit bisnis, juga mengundang 
Project Manager serta adanya 
sharing session dari Danareksa dan 
BIM Institute Indonesia. Di sela-sela 
kegiatan ini, Nindya me-launching 
Learning Management System, 
yaitu sebuah platform digital yang 

Nindya & Dinas PU 
Cimahi, Tandatangani 
Kontrak Proyek
Pembangunan
Underpass Sriwijaya

Melompat di Era
Pandemi Nindya
Lakukan Evaluasi
Kinerja Triwulan II

kedua pihak. PPK Proyek Pembangunan 
Underpass Sriwijaya Ermayati 
Rengganis didampingi Pelaksana Teknik 
PU I Made Wardana menyerahkan 
kontrak kepada pihak Nindya yang 
dihadiri oleh General Manager 
Divisi Infrastruktur 2 Budi Purnomo 
Setyawan serta Manager Perencanaan 
& Engineering Divisi Infrastruktur 2.   

Ermayati Rengganis selaku PPK Proyek 
Pembangunan Underpass Sriwijaya, 
dalam sambutannya menyampaikan 

dalam pelaksaan proyek yang cukup 
singkat ini diperlukan kekompakan 
antar stakeholder supaya proyek ini 
bisa berjalan dengan baik dan lancar.

General Manager Divisi Infrastruktur 
2 Budi Purnomo Setyawan 
mengungkapkan bahwa Nindya 
akan terus berkoordinasi dengan 
stakeholder terkait sehingga dalam 
pembangunannya dapat selesai tepat 
waktu dan bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar, terutama dalam 
mengurangi kemacetan.

menyediakan pelatihan-pelatihan guna 
meningkatkan kinerja Insan Nindya.
Dalam sambutannya, Direktur Utama 
Haedar A. Karim menjelaskan, di era 
pandemi ini Nindya dituntut untuk 
mampu beradaptasi di tengah era 
pandemi dengan terus berinovasi 
dan membuat terobosan dalam 
menghadapi perubahan. Ia juga 
menegaskan, untuk bersama-sama 
bekerja membangun kekuatan dan 

meningkatkan kinerja untuk mencapai 
apa yang sudah diamanahkan kepada 
Nindya Karya.

Dalam menyusun langkah-langkah 
strategis perusahaan, Komisaris 
Utama Sugiyartanto mengajak Insan 
Nindya untuk bersama-sama bersinergi 
dengan satu visi misi yang sama dan 
berlandaskan nilai AKHLAK, sehingga 
Nindya akan mencapai Toward The 
Excellent.
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Dalam rangka mengendalikan 
penyebaran COVID-19 di tempat 
kerja, Nindya mengedukasi karyawan 
melalui kegiatan sharing session yang 
dilaksanakan secara daring pada Kamis 
(1/7). Kegiatan ini dilakukan seiring 
dengan meningkatnya jumlah kasus 
COVID-19 serta maraknya varian-varian 
baru yang masih belum terinformasi 
dengan jelas karakteristik dan 
gejalanya khususnya bagi karyawan 
Nindya. Kegiatan sharing session ini 
menghadirkan narasumber, Direktur 
Pemasaran dan Pengembangan 
Moeharmein Zein Chaniago dan 
Anggota Satgas Nasional Covid Dr. dr. 
Retno Asti Werdhani, M. Epid. 

Direktur Keuangan & SDM Sri Haryanto, 
dalam sambutannya menghimbau 
kepada Insan Nindya untuk terus 
menerapkan protokol kesehatan 
dimanapun berada. Dengan kasus 
yang terus bertambah, kita perlu tahu 
bagaimana mengatur diri kita dimasa 
pandemi ini, hal-hal apa yang perlu 
diperhatikan. Penyebaran virus saat ini 
tidak hanya dari cluster keluarga, tetapi 
cluster perkantoran juga, sehingga 
kita harus cermat dan berhati-hati. 
Dalam kesempatan ini Anggota 

Makassar – Dalam rangka mendukung 
program Pemerintah, NINDYA 
berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga 
Alumni Universitas Hasanuddin (IKA 
Unhas) menyelenggarakan Vaksinasi 
demi menekan penyebaran COVID-19. 

Kegiatan vaksinasi tersebut, akan 

Kendalikan Penyebaran Covid-19 
di Tempat Kerja, Nindya Learning 
Center Menggelar Sharing
Session

Dukung Program Pemerintah, 
NINDYA Kolaborasi dengan IKA 
UNHAS Selenggarakan Vaksin 
COVID-19 untuk Alumni dan 
Mahasiswa

dilaksanakan pada tanggal 10 - 15 Juli 
di Gelanggang Olah Raga (GOR) Unhas 
dan halaman Rumah Sakit Unhas 
dengan target Tenaga akademik, alumni 
dan mahasiswa sebanyak 20 ribu orang. 

Sedangkan di Jakarta, Vaksinasi 
akan dilaksanakan pada tanggal 

24 - 27 Juli di halaman kantor PT 
Nindya Karya, kawasan Cawang 
Jakarta Timur dengan target 2500 
orang alumni beserta keluarganya.  

Direktur Utama NINDYA Haedar 
A. Karim menyampaikan, semoga 
dengan kolaborasi ini dapat membantu 
pemerintah dalam upaya meningkatkan 
jumlah masyarakat yang divaksin di 
Indonesia.

Satgas Nasional Covid Dr. dr. Retno 
Asti Werdhani, M. Epid menjelaskan 
beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam mengendalikan covid di tempat 
kerja.

Pertama, harus mengetahui kondisi 
diri dan orang disekitar, sehingga 
kita bisa melakukan pencegahan dini 
ketika mengetahui diri atau orang 
lain terpapar. Melakukan pembersihan 
secara berkala, di handle pintu, meja 
kerja, pembersihan filter AC, sering 
mencuci tangan, dan melakukan jaga 
jarak di tempat kerja. Jika berada di 
dalam ruangan dalam waktu lama, 
sebaiknya membuka jendela supaya 
ada pergantian udara. 

Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
Moeharmein Zein Chaniago juga 
berbagi pengalaman sebagai penyintas. 
Ia mengutip dari Ralph Waldo Emerson 
bahwa kekayaan pertama adalah 
kesehatan, maka dari itu kesehatan 
menjadi aset utama kita. Aset utama ini 
lah yang akan memunculkan harapan. 
Sehingga dengan kondisi yang sehat ini 
menjadi harapan bagi perusahaan yang 
semakin baik dan unggul. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan 
tersebut, diharapkan seluruh karyawan 
Nindya dapat teredukasi dengan baik 
dan memiliki kesadaran bersama untuk 
dapat mengendalikan penyebaran 
COVID-19 di lokasi kerja dengan baik.
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#InsanNindya Jaga Jarak efektif 
melindungi diri dari COVID-19, karena 
virus penyebab COVID-19 dapat 
berpindah lewat percikan air (droplet) 
dari mulut dan hidung orang yang 
bicara, batuk, atau bersin.

Kapan pun dan di mana pun beraktivitas 
bersama orang lain, ingat 5 Selalu.

INGAT 5 SELALU:

1. Selalu jaga jarak aman minimal 1 
meter, hindari kerumunan
2. Selalu hindari kontak erat seperti 
bersalaman dan berpelukan

JAKARTA – Sebagai upaya meng-
optimalkan Langkah Progresif yang 
diambil NINDYA pada rencana 
mega proyek Kilang Dumai Unit 
II, NINDYA melalui Nindya Learn-
ing Center (NLC) menyelenggarakan 
Sharing Session Tentang Refinary 
Plant Development Project(15/07). 
 
Sharing session yang diselenggarakan 
secara online tersebut, menghadir-
kan Menteri Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Republik Indo-
nesia Periode Tahun 2016 Ir. Arcandra 
Tahar, M.Sc., Ph.D sebagai Narasumber. 
 
Seperti yang diketahui dan telah diber-
itakan pada (25 Juni 2021), NINDYA 
telah menorehkan rekam jejak baru 
dengan ditandatanganinya perjanjian 
studi bersama atau Joint Study Agree-
ment antara PT Nindya Karya (Persero), 
PT Pertamina dan tiga perusahaan asal 
Korea Selatan yaitu DH Global, Lotte 
Engineering Construction dan KOREIT 
untuk Proyek Refinery Development 
Master Plan (RDMP) Kilang Unit II Dumai. 
Proyek RDMP Kilang Unit II sendiri men-

Jangan Lupa
Pakai Masker

Optimalkan Langkah Progresif
Perusahaan, Nindya Gelar Sharing 
Session Tentang Refinary Plant
Development Project

jadi salah satu Proyek Strategis Nasional 
yang masuk dalam Revitalisasi 5 Kilang 
Minyak Eksisting dalam sektor Minyak 
dan Gas di Indonesia. Karena masuk 
dalam Rencana Proyek Strategis, proyek 
tersebut menjadi dasar terselengga-
ranya acara Sharing Session Tersebut.  
 
Arcandra Tahar selaku Narasumber 
menyampaikan, terdapat beberapa Tan-
tangan yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan sebuah Kilang yakni, 
 
1. Peningkatan Variabilitas Min-
yak Mentah dan Bahan Baku 
2. Pengetatan Peraturan Lingku- 

ngan dan Kualitas Produk 
3. Mempertahankan kean-
dalan peralatan yang tinggi 
4. Margin Kilang masih sangat rendah 
5. Elektrifikasi sektor transportasi 
merupakan ancaman jangka pan-
jang yang besar terhadap pemurnian 
 
Sementara itu Direktur Utama NINDYA 
Haedar A. Karim berharap, Sharing ses-
sion tersebut dapat memberikan pema-
haman lebih kepada seluruh Karyawan 
NINDYA mengenai proyek pengemba- 
ngan Kilang.

3. Selalu pakai masker menutupi 
hidung, mulut hingga dagu
4. Selalu cuci tangan pakai sabun atau 
cairan antiseptik

5. Selalu ikuti aturan pemerintah serta 
protokol di tempat umum dan usaha.
Lindungi Diri, Lindungi Negeri
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Komisaris NINDYA KARYA Pantau Proyek Rehabilitasi Kawasan Pusaka 
Benteng Pendem Ngawi

Yuk Kenalan dengan Maskot PON Papua

Ngawi Jawa Timur – Komisaris NINDYA 
Andar Perdana Widiastono lakukan 
kunjungan Proyek, adapun proyek yang 
dikunjungi kali ini adalah Rehabilitasi 
Kawasan Pusaka Benteng Pendem 
Kabupaten Ngawi di Jawa Timur (8/6).

Didampingi Kepala Satuan Pengawas 
Intern Broto Hariadi, Komite Audit 
Mamad Supangkat, Pemasaran area 
Jawa dan Kalimantan Kadek Agustia 
Wilmadi dan Project Manager Proyek 
Rehabilitasi Kawasan Pusaka Benteng 
Pendem Ngawi PT Nindya Karya 
(Persero) Syaiful Azim.

Komisaris NINDYA Andar Perdana 
Widiastono mengungkapkan, 
pembangunan proyek Rehabilitasi 
Pusaka Pendem dilaksanakan dengan 
mengembalikan fungsi bangunan 
cagar budaya dengan fungsi baru, 
seminimal mungkin mengubah bentuk 
bangunan lama serta menjaga nilai 
kultural dan Rehabilitasi proyek ini demi 

#InsanNindya, kalian sudah kenal 
kah dengan Maskot PON Papua ke 
20? Namanya Drawa dan Kangpho, 
Maskot yang imut dan menggemaskan 
ini diambil dari binatang khas tanah 
Papua yakni Drawa si Cendrawasih dan 
KangPho si Kanguru Pohon.

Nah, NINDYA juga ikut serta lho 
berperan dalam menyukseskan PON 
Ke-20 di Papua dengan membangun 
beberapa Venue kejuaraan. 
diantaranya:

1. Venue Hockey Indoor & Outdoor
2. Venue Cricket
3. Venue Softball
4. Venue Baseball

mari kita bersama dukung dan 
sukseskan penyelenggaraan PON 
Papua XX

meningkatkan kinerja sektor pariwisata 
di daerah Kabupaten Ngawi. Selesainya 
rehabilitasi Benteng Pendem diharapkan 
dapat menarik lebih banyak kunjungan 
dari para wisatawan, baik wisatawan 
domestik maupun luar negeri. 
“Dengan meningkatnya wisatawan, 

diharapkan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat Ngawi, 
sekaligus melestarikan bangunan cagar 
budaya. Kegiatan ini berlangsung 
lancar dengan tetap mematuhi dan 
menjalankan protokol kesehatan yang 
ada.
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Ke Trenggalek,
Komisaris Nindya 
Karya Kunjungi Proyek 
Spillway Bendungan 
Tugu

Sistem Shoring Pada 
Pembangunan Proyek 
Main Line Manggarai

Trenggalek – Komisaris NINDYA 
Andar Perdana Widiastono lakukan 
kunjungan Proyek, adapun proyek 
yang dikunjungi kali ini adalah Proyek 
Spilway Bendungan Tugu di Kabupaten 
Trenggalek Jawa Timur (10/6).

Didampingi Kepala Satuan Pengawas 
Intern Broto Hariadi, Komite Audit 

#InsanNindya tahukah kalian bahwa 
di dunia konstruksi terdapat metode 
pengerjaan konstruksi diatas jalan atau 
lokasi lain tanpa harus mengganggu 
aktivitas atau mobilitas yang ada 
dibawahnya. Nama metode tersebut 
ialah Metode Shoring.

Sistem shoring sendiri diterapkan di 
beberapa pembangungan infrastruktur 
di tanah air termasuk proyek yang 
dikerjakan NINDYA salah satunya 
pembangunan Fasilitas Perkeretaapian 
Untuk Manggarai sampai Jatinegara 
(Paket A) (Tahap II) “Pekerjaan Main 
Line I” di Jakarta. Pada dasarnya, Sistem 

Shoring merupakan rangkaian perancah 
(scaffolding) untuk menyangga pada 
saat proses pengecoran beton portal 
beam. Proses pengecoran beton 
biasanya memerlukan proses pekerjaan 
bekisting dimana pekerjaan tersebut 
memerlukan ruang yang cukup luas 
untuk penempatan Scaffolding.

Nah.. sistem tersebut dilakukan 
pada Proyek Pembangunan Stasiun 
Manggarai dimana Track atau Jalur 
Kereta Api harus tetap Aktif untuk 
memenuhi kebutuhan penumpang 
terutama untuk Area Jakarta Bogor 
Depok Tangerang dan Bekasi 

(JABODETABEK). Pemilihan Sistem 
Shoring pada Pekerjaan Bekisting 
untuk jalur track Kereta Api yang Aktif 
merupakan Metode yang tepat serta 
merupakan Inovasi Metode Pekerjaan 
Pengecoran saat ini Metode Shoring 
memanfaatkan metode bekisting 
sistem dengan perancah Peri up, Main 
Beam, dan Cross Beam.

Beberapa keuntungan lain dari system 
shoring yang digunakan di proyek Main 
Line manggarai diantaranya Kereta 
Api tetap dapat melaju sebagaimana 
mestinya tanpa mengurangi kinerja, 
Pekerjaan bekisting tetap dapat 
dilaksanakan tanpa terhalangi 
waktu operasi kereta serta Pekerjaan 
bekisting menjadi lebih aman dari pada 
menggunakan tumpukan scaffolding 
yang dapat bersinggungan dengan 
Kereta Api.

Keren kan?

Mamad Supangkat, Pemasaran area 
Jawa dan Kalimantan Kadek Agustia 
Wilmadi dan Project Manager Proyek 
Spilway Bendungan Tugu PT Nindya 
Karya (Persero) Bangun Arifanto, 
Komisaris NINDYA menyempatkan 
berkeliling meninjau progress pekerjaan 
proyek.

Project Manager Spillway Bendungan 
Tugu menjelaskan tahapan apa saja yang 
sedang dilakukan sampai saat ini yaitu, 
pekerjaan Soldier Pile, Pekerjaan tanah, 
Pekerjaan Beton, Pekerjaan Drilling dan 
Grouting, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan 
Jembatan, Pekerjaan Jalan Inspeksi, dan 
Pekerjaan Jalan Akses. Pengecekan ini 
memastikan bahwa pekerjaan tersebut 
sudah sesuai dengan spesifikasi dengan 
ketentuan yang berlaku.

Dalam kunjungannya, Andar Perdana 
Widiastono berharap ketepatan 
waktu dan mutu proyek dapat dijaga 
dan harus memaksimalkan hasil dan 
kualitas pekerjaan.
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Kenapa Setiap Proyek NINDYA Harus Dipasang Pagar?
#InsanNindya sering kita melihat 
bagaimana disetiap pekerjaan proyek 
yang dikerjakan NINDYA terdapat 
pagar yang mengelilingi lokasi proyek, 
sebenarnya apa sih alasan dari 
dipasangnya pagar tersebut?

Sesuai dengan Namanya, pagar proyek 
merupakan salah satu manajemen 
proyek yang harus diterapkan 
pada setiap pembangunan disuatu 
proyek. Baik untuk proyek NINDYA 

yang berada di sekitar pemukiman 
penduduk maupun yang berada jauh 
dari keramaian.

Adapun, pagar proyek memiliki fungsi 
untuk membatasi area proyek dan 
area umum. Selain itu, menjamin 
keamanan dan keselamatan karena 
di area proyek terdapat banyak risiko 
bahaya, mencegah orang yang tidak 
berkepentingan masuk ke area proyek, 
mencegah terjadinya pencurian barang 

atau material di area proyek selain itu, 
adanya pagar proyek agar area proyek 
terlihat rapi.

Biasanya, pagar proyek dipasang 
banner tentang proyek yang sedang 
dibangun atau warna dan logo untuk 
menginformasikan identitas dari 
kontraktor pelaksananya.

Perkuat Kompetensi 
Dibidang Investasi,
NINDYA Gelar Sharing 
Session Feasibility
Study

Jakarta – Sebagai upaya memperkuat 
kompetensi karyawan dibidang 
Investasi, NINDYA melalui Nindya 
Learning Center (NLC) menggelar 
sharing session tentang Studi Kelayakan 
(Feasibility Study). (10/6)

Acara yang diselenggarakan secara 
virtual tersebut menghadirkan 
Senior Business Analyst Departemen 
Perencanaan Strategis dan Manajemen 
Risiko NINDYA Nanung Achmad 
Hartadi Wibowo sebagai Narasumber.

Nanung menjelaskan bahwa Studi 
Kelayakan atau Feasibility Study 
merupakan Kegiatan analisis 
komprehensif terhadap kelayakan 
suatu usaha ataupun proyek, yang 
mencakup beberapa aspek seperti, 
Aspek Pemasaran, Teknologi, Ekonomi, 
Keuangan, Hukum & Perundang 

undangan, Manajemen serta Dampak 
Sosial.

Nanung melanjutkan, adapun tujuan 
dari diadakannya studi kelayakan 
dalam menentukan sebuah investasi 
diantaranya, agar perusahaan 
mempunyai pedoman/acuan dalam 
menjalankan roda usahanya, seperti 
alokasi dana sendiri atau pinjaman 
dan jadwal pengembaliannya 
komponen biaya dan penerimaan 
yang akan diperoleh nantinya. Selain 
itu, Bagi investor pemegang saham 
dapat memilih alternatif investasi 

dananya pada usaha usaha yang lebih 
menguntungkan.

Direktur Keuangan & SDM NINDYA 
Sri Haryanto dalam sambutannya 
menjelaskan, kedepannya studi 
kelayakan dapat sangat membantu 
NINDYA dalam mengembangkan bisnis 
yang tengah digeluti saat ini, yaitu 
Bisnis Investasi.

Sri juga berharap bahwa, dengan 
terjunnya NINDYA kedalam bisnis 
Investasi ini, dapat menjadikan NINDYA 
sebagai BUMN Konstruksi yang 
semakin besar lagi kedepannya.
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JAKARTA – Dalam rangka merayakan 
Hari Raya Idul Adha 1442 H, NINDYA 
melalui Badan Koordinasi Dakwah 
Islam (BKDI) melakukan penyerahan 
hewan kurban ke beberapa lokasi 
yang tersebar di daerah DKI Jakarta 
dan Sekitarnya. (20/7) Pada penyaluran 

JAKARTA – PT Nindya Karya (Persero) 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak di bidang Jasa Konstruksi, 
Engineering Procurement Construction 
(EPC) & Investasi bersama Perum Jasa 
Tirta II, PT Danareksa (Persero) dan PT 
Vena Energy Indonesia melaksanakan 
penandatanganan nota kesepahaman 
(Memorandum of Understanding /
MoU) Pengembangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya dan Angin di 
wilayah kerja Perum Jasa Tirta II pada 
Kamis 22 Juli 2021 secara daring.

Penandatanganan nota kesepahaman 
dilakukan oleh masing – masing 
pihak antara lain Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan PT Nindya Karya 
(Persero), Moeharmein Zein Chaniago, 
Direktur Pengembangan Bisnis Perum 
Jasa Tirta II (PJT II), Indriani Widiastuti, 
Direktur Investasi PT Danareksa 
(Persero), Christophorus Dedy Setiawan 

Berkah Idul Adha, Nindya Bagikan Kurban Ke 
Warga Jakarta dan Sekitarnya

Siap Masuki Industri 
Energi Baru Dan
Terbarukan, Nindya 
Tandatangani Mou 
Rencana Pengemba- 
ngan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya 
Dan Angin (PLTSA)

kali ini, Nindya menyalurkan sebanyak 
9 ekor Sapi dan 9 ekor Kambing yang 
tersebar ke beberapa titik di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. Diantaranya, Jakarta 
Timur (Kampung Pulo, Cawang, Kramat 
Jati, Kalisari), Jakarta Selatan (Lenteng 
Agung, Pancoran, Tebet), Jakarta Utara 

(Ancol), Bekasi dan Depok. Selain 
penyaluran hewan kurban, Nindya 
juga melakukan pemotongan hewan 
melalui jasa Rumah Potong Hewan 
(RPH) yang dimana daging hewan 
tersebut diberikan kepada karyawan 
seperti House Keeping, Office Boy, 
Driver, Security & Teknisi Gedung. 
Penyerahan tersebut, dilakukan dengan 
tetap menerapkan protokol Kesehatan 
guna mencegah terpaparnya Covid-19 
baik ke Panitia maupun sebaliknya. 
Ketua Panitia Kurban Ade Nuryanto 
menyampaikan, pembagian hewan 
kurban ini sebagai bentuk dari 
kepedulian sosial perusahaan dan 
karyawan yang ingin berbagi kepada 
masyarakat yang membutuhkan 
terutama disekitar perusahaan.

“Kegiatan ini sebagai ungkapan rasa 
syukur Perusahaan dan Karyawan 
Nindya. Sebab, selama kondisi 
pandemi Covid-19. Tidak semua 
masyarakat dapat menikmati berkah 
daging kurban” ucap Ade, Selasa 
(20/07/2021).

Soemijantoro serta Direktur Utama PT 
Vena Energy Indonesia, Bilma Rachmadi 
Ganie disaksikan oleh Direktur Utama 
masing – masing Perusahaan. 

Penandatanganan nota kesepahaman 
ini bertujuan sebagai landasan awal bagi 
Nindya dan seluruh pihak di dalamnya 
dalam rangka pengembangan Proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan 
Bayu (PLTS dan/atau PLTB) yang meliputi 
aspek transfer pengetahuan, perkiraan 
teknis dan komersial serta investasi dan 
pendanaannya.

Proyek PLTS dan/atau PLTB ini 
direncanakan akan menghasilkan total 
kapasitas sampai dengan 200 MW 
yang nantinya berlokasi di beberapa 
tempat yang masuk dalam wilayah 
pengelolaan Perum Jasa Tirta II. Nindya 
serta seluruh pihak di dalamnya 
berharap bahwa seluruh ruang lingkup 

terkait rencana pengembangan proyek 
PLTS dan/atau PLTB yang menjadi tujuan 
penandatanganan nota kesepahaman 
ini dapat berjalan dengan baik sehingga 
pelaksanaan atas proyek tersebut dapat 
terealisasi.

Komitmen ini tentunya sejalan dengan 
semangat Total Football bisnis Nindya 
yang merupakan pengamalan 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. Sedangkan keterlibatan 
beberapa entitas usaha di dalamnya 
merupakan bagian dari implementasi 
budaya Kolaboratif AKHLAK BUMN 
untuk menjawab perubahan dan 
tantangan dunia usaha.
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Animo Tinggi Masyarakat Mengikuti Vaksinasi NINDYA KARYA – IKA 
UNHAS

BERITA NINDYA

JAKARTA (24/7) – Pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 yang diinisiasi 
NINDYA KARYA Bersama Ikatan Alumni 
Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) 
dan Palang Merah Indonesia (PMI) 
mendapat respon positif yang tinggi 
dari masyarakat yang menjadi peserta 
pada acara tersebut.

Total sebanyak 2.500 peserta 
terjadwalkan mengikuti kegiatan 
vaksinasi yang diselenggarakan selama 
empat hari tersebut. Adapun kegiatan 
tersebut akan berlangsung selama 
empat hari dari tanggal 24 - 27 Juli 
2021.

Hadir pada pembukaan acara tersebut 
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia Prof. Dr. Abdul Kadir, 
Direktur Utama NINDYA Haedar A. 
Karim, Direktur Keuangan & SDM Sri 
Haryanto, Ketua harian IKA UNHAS 
Asmawi Syam, Ketua penyelenggara 
Muhammad Ismak serta Ketua 
Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) 
Muchlis Patahna.

Dalam sambutannya Dirjen Yankes 
Kemenkes RI Prof. Dr. Abdul Kadir 
menyampaikan, terima kasih atas 
kolaborasi yang terjalin antara NINDYA 
KARYA dan IKA UNHAS dalam 
mendukung program pemerintah 
dengan menyelenggarakan kegiatan 

vaksinasi COVID-19 “Seperti yang 
kita ketahui Bersama, vaksinasi ini 
merupakan upaya kita dalam memutus 
penyebaran COVID-19 untuk itu, 
kami mengucapkan terimakasih atas 
kolaborasi yang dilakukan antara 
NINDYA KARYA dan IKA UNHAS” 
ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama NINDYA 
Haedar A. Karim dalam sambutannya 
menyambut baik dan mendukung 
maksimal program pemerintah ini. 
“Kami senantiasa siap berkolaborasi 
dan mengambil bagian penting 
dalam upaya kemanusiaan ini demi 
melandainya Covid-19” ujar Haedar 

yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni 
Teknik.

Haedar juga menambahkan, 
terselenggaranya kegiatan tersebut 
tidak lepas karena NINDYA merupakan 
salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang turut mendukung 
pemerintah dalam meminimalisir 
penyebaran COVID-19 di tanah air 
“Kementerian BUMN selaku pemegang 
saham telah memulainya, kami wajib 
mendukung” ujar Haedar.
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Proyek Bendungan Bendo Mulai Lakukan Impounding

Nindya Gali Gagasan 
Karyawan Lewat 
OBROLIN

Proyek bendungan Bendo yang 
dikerjakan Nindya (kerjasama 
operasional/KSO) dengan Wijaya 
Karya dan Hutama Karya secara resmi 
mulai melakukan penggenangan 
waduk (impounding) yang secara 
seremonial dilaksanakan pada 
Sabtu (31/07). Hadir dalam kegiatan 
tersebut Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus 
Rusdianto serta Bupati Ponogoro 
Sugiri Sancoko beserta jajarannya.  
Bendungan Bendo merupakan salah 

Menggali Ide, gagasan dan masukan 
karyawan bagi Pengembangan 
Perusahaan, Nindya selenggarakan 
acara OBROLIN (Obrolan Insan Nindya) 
(13/08).

Kegiatan yang diselenggarakan secara 
online ini mengusung tema “Kontribusi 
Insan Nindya untuk Melompat di 

satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 
di bidang pengairan dan irigasi. Lokasi 
pembangunan Bendungan Bendo 
berada pada aliran Sungai Keyang 
yang secara geografis berdekatan 
dengan Desa Ngindeng, Kecamatan 
Sawoo Kabupaten Ponorogo, Jawa 
Timur. Adapun spesifikasi Bendungan 
Bendo terdiri dari tipe bendungan 
timbunan batu zonal inti tegak 
dengan tinggi bendungan utama 74 
meter, panjang puncak total 337,58 
meter dan kapasitas tampung total 

43,11 juta meter kubik. Bendungan 
Bendo diharapkan dapat memberikan 
manfaat irigasi mencapai 7.800 hektar 
lahan pertanian, ketersediaan air baku 
370 liter/detik serta reduksi banjir 290 
meter kubik/detik. Dengan dimulainya 
impounding tersebut, manfaat 
bendungan dalam mendukung irigasi 
pertanian serta pengembangan sektor 
ekonomi lainnya di Kawasan tersebut 
dapat dirasakan oleh masyarakat 
secara luas.

Era Pandemi” , yaitu selain sebagai 
sarana sharing lintas karyawan antar 
Unit Bisnis/ Unit Kerja juga menjadi 
sarana sosialisasi strategi dan target 
perusahaan agar dapat dipahami dan 
bersama mewujudkannya.

Acara ini dikemas dengan gaya milenial 
dengan Senior Vice President (SVP) 

Departemen Perencanaan Strategis, 
Rusliadi sebagai pengarah, sehingga 
mampu meningkatkan antusias peserta 
untuk bertanya dan memberikan 
gagasan bagi Perusahaan.

Dalam paparan singkatnya, Rusliadi 
menyampaikan strategi Nindya 
dalam menghadapi era New Normal, 
keberhasilan yang mampu ditorehkan 
Nindya dari segi bisnis serta strategi 
bisnis Nindya ke depan serta perlunya 
keterlibatan seluruh Insan Nindya 
dalam mendukung tujuan tersebut.

Kegiatan ini juga sejalan dengan 
pengamalan Core Values AKHLAK pada 
poin Adaptif dan Kolaboratif dalam 
menyiapkan Insan Nindya sebagai 
insan yang unggul dan ber-AKHLAK.

BERITA NINDYA



WARKOM EDISI VI/MEI-AGUSTUS/2021

www.nindyakarya.co.id30

NINDYA Jadikan Hari
Kemerdekaan Sebagai
Momentum Peningkatan
Transfromasi Digital
Perusahaan

Peringati Hari
Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-76,
Nindya Karya Ikuti
Upacara Secara
Daring (online)

BERITA NINDYA

JAKARTA – Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-76 menjadi momen 
spesial bagi NINDYA. Pasalnya, NINDYA 
melakukan launching Enterprise 
Resource Planning (ERP) sebagai upaya 
meningkatkan transformasi digital 
perusahaan dalam menyesuaikan diri 
di era digital. Pelaunchingan tersebut 
diselenggarakan dalam kegiatan CEO 
Talk yang dikemas dalam Diskusi 
Interaktif Bersama Direksi (16/7).

Direktur Utama NINDYA Haedar 
A. Karim dalam sambutannya 
menyampaikan, kegiatan tersebut 
merupakan momen yang baik 
untuk NINDYA dalam meningkatkan 
performanya.

“Mari Bersama jadikan momentum 
ini sebagai kebangkitan perusahan 

Jakarta – Nindya ikuti upacara 
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-76 tahun 2021 yang 
di selenggarakan Menteri Sekretaris 
Negara secara daring di channel 
youtube Sekretariat Presiden dengan 
tema “Indonesia Tangguh Indonesia 
Tumbuh” (17/8).

Pelaksanaan upacara secara hybrid 
(fisik dan virtual), pada tingkat pusat 
juga dilaksanakan secara terbatas 
di Istana Merdeka Jakarta, yang 
dipimpin langsung oleh Presiden 
Republik Indonesia Bapak Jokowi. 
Dalam sambutannya Bapak Jokowi 
mengatakan Hari ini 76 tahun yang lalu, 

menuju era tranformasi nindya. dimana 
kita tinggalkan seluruhnya kegiatan 
menjadi berbasis digital. Dimanapun 
dan kapanpun ERP Go Live for Digital 
Transformation” ucap Haedar.

Selain meresmikan Go Live nya ERP, 
pada kegiatan yang diikuti oleh 
sekurang-kurangnya 450 peserta 
tersebut NINDYA juga berkesempatan 
me-launching salah satu platform 
digital “PODCAST NINDYA” sebagai 
wadah komunikasi perusahaan kepada 
masyarakat. Nantinya, podcast nindya 
akan berisi bincang-bincang dari 
manajemen NINDYA maupun pihak 
eksternal lain yang membahas seluk 
beluk dunia konstruksi yang belum 
banyak diketahui oleh orang-orang. 
“Ini media baru perusahaan untuk 

melakukan komunikasi keluar. Karena 
tidak banyak yang tahu Nindya. 
Bagaimana Nindya di Dunia Konstruksi. 
Ini media yang sangat menarik” lanjut 
Haedar.

Selain dua kegiatan diatas, pada acara 
yang diselenggarakan secara online 
tersebut juga dilakukan pengumuman 
lomba video yang digelar Nindya dalam 
rangka menyambut hari kemerdekaan 
Republik Indonesia Ke-76. Terdapat 
beberapa kategori video yang 
diperlombakan. Diantaranya, Lomba 
Yel-yel kemerdekaan, Lomba Video 
Syair Kemerdekaan serta lomba Video 
Reka adegan Proklamasi.

Menutup kegiatan tersebut, Haedar A. 
Karim mengajak seluruh insan Nindya 
untuk berkomitmen dalam membantu 
perusahaan dalam meningkatkan 
performanya.

“Mari bangun komitmen bersama 
kedepan, demi kejayaan perusahaan 
kita tercinta” tutup Haedar.

bendera merah putih berkibar dan lagu 
kebangsaan berkumandang di bumi 
pertiwi sebagai tanda bahwa tanah air 
tercinta Indonesia telah merdeka.

Perlu diketahui bahwa tema pada HUT 
RI ke-76 kali ini adalah “Indonesia 
Tangguh Indonesia Tumbuh”. Tema 
tersebut mengajak kita semua untuk 
tetap tangguh menghadapi segala 
cobaan dan kemudian dengan 
perlahan-lahan tumbuh lebih baik. 
Ini tahun kedua kita merayakan Hari 
Kemerdekaan Indonesia di tengah 
situasi pandemi Covid-19. Oleh sebab 
itu, kita melaksanakan upacara dengan 
mematuhi protokol kesehatan untuk 
mencegah penularan.

Sesungguhnya makna kemerdekaan di 
situasi seperti ini adalah berjuang untuk 
melawan Covid-19 bersama-sama 
dengan cara menuruti anjuran dari 
pemerintah, memperketat protokol 
kesehatan agar dapat bebas kembali 
melakukan aktivitas seperti biasa.

#InsanNindya tema “Indonesia Tangguh 
Indonesia Tumbuh” mengingatkan 
bahwa semangat para Pejuang 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
mengajari kita untuk selalu optimis 
dalam menghadapi masa depan. 
Bersama-sama kita hadapi semua 
tantangan dan persoalan sebagai 
penerus ketangguhan bangsa ini.
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NINDYA Jadikan Hari
Kemerdekaan Sebagai
Momentum Peningkatan
Transfromasi Digital
Perusahaan

Dukung Suplai Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Gowa, Bendungan
Karalloe Yang Dibangun Nindya Karya Mulai Dilakukan Impounding

BERITA NINDYA

Gowa (20/8) – NINDYA Bersama 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan 
Impounding atau penggenangan awal 
Bendungan Karalloe yang terletak di 
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 
Bendungan berkapasitas 40,53 juta 
m3 ini dipersiapkan untuk menjaga 
kontinuitas suplai air irigasi ke lahan 
pertanian. 

Pada pelaksanaannya, NINDYA 
dipercaya sebagai kontraktor pelaksana 
Pembangunan Bendungan Karalloe 
oleh Kementerian PUPR melalui 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Pompengan-Jenebarang, Ditjen 
Sumber Daya Air.

Bendungan Karalloe memiliki luas 
genangan 248,50 Hektar, suplai air 
bendungan ini akan digunakan untuk 
mengairi lahan irigasi seluas 7.004 
Hektar, sumber air baku 440 liter/
detik, pembangkit listrik mikrohidro 
4,5 MW, dan pengendali banjir untuk 
Kabupaten Gowa sebesar 49 m3/detik. 
Selain berfungsi sebagai konservasi 
air, Bendungan Karalloe juga memiliki 
potensi sebagai destinasi pariwisata 
karena di sekelilingnya terdapat hutan 
sehingga udaranya masih sejuk dan 
bersih. 

Lokasi Bendungan Karalloe berjarak 
137 Km ke arah Tenggara Kota 
Makassar, tepatnya di Kecamatan 

Tompobulu, Kabupaten Gowa. Dengan 
dibangunnya Bendungan Karalloe yang 
disertai jaringan irigasi diharapkan 
dapat membantu petani untuk 
meningkatkan intensitas tanamnya.

Mengutip dari pu.go.id, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono mengatakan 
pengelolaan sumber daya air dan 
irigasi terus dilanjutkan dalam rangka 
mendukung produksi pertanian yang 
berkelanjutan. Disamping itu kehadiran 
bendungan juga memiliki potensi air 
baku, energi, pengendalian banjir, dan 
pariwisata yang akan menumbuhkan 
ekonomi lokal.

“Pembangunan bendungan harus 
diikuti dengan ketersediaan jaringan 
irigasinya. Dengan demikian 

bendungan yang dibangun dengan 
biaya besar dapat segera dimanfaatkan 
karena airnya dipastikan mengalir 
sampai ke sawah-sawah milik petani,” 
kata Menteri Basuki beberapa waktu 
lalu.

Sementara itu Direktur Produksi & 
HSE NINDYA Firmansyah berharap, 
kehadiran Bendungan Karalloe ini 
dapat segera dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi 
Selatan, terutama masyarakat di 
Kabupaten Gowa.

“semoga bendungan ini dapat segera 
dirasakan manfaatnya oleh warga 
Sulsel terutama masyarakat kabupaten 
gowa”. Ungkap Firmansyah.
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Tinjau Proyek Rumah Sakit Khusus Otak & Jantung di Makassar, Manajemen Nindya 
Tegaskan Pentingnya Menjaga Mutu Pekerjaan dan Taati Prokes

Makassar – Sebagai salah satu 
agenda kerja kunjungan ke Sulawesi 
dan Papua, Manajemen NINDYA 
melakukan peninjauan lokasi ke 
Proyek Rumah Sakit Khusus Otak & 
Jantung Royal Biningkanaya yang 
berlokasi di Jl. Pajjaiyang Sudiang Raya 
Kec. Biringkanaya, KotamadyaUjung 
Pandang ProvinsiSulawesi Selatan 
(27/8).

Hadir dalam kunjungan tersebut 
Direktur Utama NINDYA Haedar A. 
Karim didampingi Direktur Pemasaran 
& Pengembangan Moeharmein ZC., 
Direktur Produksi & HSE Firmansyah 

dan Sekretaris Perusahaan Taufik 
Hidayat.

Dalam Kunjungannya, Direktur 
Utama Haedar A. Karim menekankan 
pentingnya menjaga mutu dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Sehingga 
kualitas proyek dapat terjaga. Selain 
hal tersebut, Haedar juga menekankan 
pentingnya menerapkan protokol 
Kesehatan di lingkungan proyek 
sebagai upaya mencegah penularan 
COVID-19.

“saya minta kepada seluruh tim proyek 
agar memperhatikan mutu dan kualitas 
dalam menyelesaikan pekerjaan 

rumah sakit ini. Dan jangan lupa terus 
menerapkan prokes yang benar agar 
kita semua terhindar dari covid-19” 
ungkap Haedar.

Proyek Rumah Sakit Khusus Otak & 
Jantung Royal Biningkanaya memiliki 
waktu pengerjaan 180 hari kalender 
dan waktu pemeliharaan selama 
360 hari kalender. Proyek milik PT 
Pertamina Bina Medika IHC tersebut, 
menjadi salah satu proyek NINDYA 
yang dikerjakan menggunakan metode 
Building Information Modelling (BIM) 
pada pengerjaanya. Dimana, NINDYA 
sendiri telah memperoleh sertifikasi 
BIM tersebut pada April 2021 silam.

Pada kunjungan tersebut, Haedar A. 
Karim berkesempatan menguji coba 
metode BIM dengan menggunakan 
Virtual Reality. “ini merupakan salah 
satu adaptasi peningkatan tekhnologi 
yang NINDYA lakukan dalam 
mengerjakan proyek-proyek terutama
proyek Gedung” ungkap Haedar.

Menutup kunjungan tersebut 
Haedar A. Karim berharap, semoga 
kehadiran Rumah Sakit tersebut dapat 
segera terasakan manfaatnya oleh 
seluruh masyarakat. terutama untuk 
masyarakat di Sulawesi Selatan dan 
sekitarnya.
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Dirjen SDA Kementerian PUPR Tinjau Proyek Yang Dikerjakan NINDYA, 
Pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa

NINDYA Gelar
Groundbreaking 
Proyek Pembangunan
Underpass Sriwijaya 
Cimahi

Gowa – Dirjen Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot 
Widyoko didampingi Staf Ahli Menteri 
Bidang Teknologi, Industri, dan 
Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Pompengan-Jenebarang 
Adenan Rasyid dan Direktur Produksi 
dan HSE NINDYA Firmansyah 
melakukan peninjauan ke Proyek 
yang dikerjakan NINDYA Bendungan 
Karalloe yang berada di Desa Garing, 
Desa Datara Kec. Tompobulu dan 

Cimahi – NINDYA Bersama Pemprov 
Kota Cimahi melakukan peletakan 
batu pertama (groundbreaking) Proyek 
Pembangunan Underpass Sriwijaya 
Cimahi yang berlokasi di Jalan Sriwijaya 
Raya, Cimahi (30/8).

Kegiatan tersebut dilakukan oleh 
Pelaksana tugas (Plt). Wali Kota Cimahi 
Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana didampingi 
General Manager Divisi Infrastruktur 
2 NINDYA Budi Purnomo Setiawan, 
dengan cara membunyikan sirine 
sebagai simbol peresmian dimulainya 
pembangunan underpass Cimahi.

di Desa Taring, Kelurahan Tonrorita 
Kecamatan Biringbulu, Kabupaten 
Gowa (28/8).

Peninjauan tersebut dilakukan 
dalam rangka persiapan peresmian 
Bendungan yang sebelumnya telah 
dilakukan impounding pada 20 Agustus 
2021 silam. Pada pelaksanaannya, 
NINDYA dipercaya sebagai kontraktor 
pelaksana Pembangunan Bendungan 
Karalloe oleh Kementerian PUPR 
melalui Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Pompengan-Jenebarang, 

Ditjen Sumber Daya Air. Bendungan 
Karalloe memiliki luas genangan 
248,50 Hektar, suplai air bendungan ini 
akan digunakan untuk mengairi lahan 
irigasi seluas 7.004 Hektar, sumber air 
baku 440 liter/detik, pembangkit listrik 
mikrohidro 4,5 MW, dan pengendali 
banjir untuk Kabupaten Gowa sebesar 
49 m3/detik. Selain berfungsi sebagai 
konservasi air, Bendungan Karalloe 
juga memiliki potensi sebagai destinasi 
pariwisata karena di sekelilingnya 
terdapat hutan sehingga udaranya 
masih sejuk dan bersih.

Direktur Produksi & HSE NINDYA 
Firmansyah berharap, kehadiran 
Bendungan Karalloe ini dapat segera 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama 
masyarakat di Kabupaten Gowa dan 
Jeneponto. “semoga bendungan ini 
dapat segera dirasakan manfaatnya 
oleh warga Sulsel terutama masyarakat 
kabupaten gowa dan Jeneponto”. 
Ungkap Firmansyah.

Underpass tersebut nantinya akan 
menghubungkan Jalan Dustira dengan 
Jalan Sriwijaya Raya yang saat ini kerap 
mengalami kemacetan lantaran over 
capacity. Ditambah adanya perlintasan 
kereta api sebidang yang membuat 
penumpukan kendaraan kian parah.

Ngatiyana berharap, proyek tersebut 
dapat menjadi solusi mengurai 
kemacetan yang selama ini terjadi 
di ruas jalan Gatot Subroto dan 
jalan Jendral Sudirman khususnya 
pada jam-jam sibuk dan hari libur. 
“Harapan kami dengan pembangunan 

Underpass Sriwijaya ini kepadatan 
yang biasa terjadi karena perlintasan 
kereta, dan tersendatnya jalur di Jalan 
Sriwijaya dapat berkurang. Keberadaan 
Underpass Sriwijaya ini juga diharapkan 
dapat membantu mengurangi 
kemacetan di ruas jalan Gatot Subroto 
dan jalan Jendral Sudirman khususnya 
pada jam-jam sibuk dan hari libur” Ujar 
Ngatiyana. 

Budi Purnomo Setiawan menegaskan 
bahwa, sebagai pelaksana NINDYA 
berkomitmen untuk mengerjakan 
proyek tepat waktu dan mutu. Serta 
telah melakukan kordinasi dengan 
pihak- pihak terkait sesuai dengan 
aturan yang berlaku untuk memastikan 
proyek pembangunan underpass 
Sriwijaya tidak akan mengganggu 
aktivitas umum.
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Dukung Herd Immunity; NINDYA KARYA – IKA UNHAS 
Kembali Laksanakan Sentra Vaksinasi

JAKARTA – Kegiatan sentra vaksinasi 
tahap dua yang diselenggarakan oleh 
Nindya Karya bekerja sama dengan 
Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin 
(IKA UNHAS) dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) dilakukan pada 28-29 
Agustus 2021. Kegiatan yang dilakukan 
di Gedung Nindya ini merupakan 
kegiatan lanjutan dari program Sentra 
Vaksinasi Nindya Karya – IKA UNHAS 
yang dilakukan sebulan lalu.

Penutupan kegiatan ini dihadiri oleh 

Ketua Umum IKA UNHAS, Jusuf Kala, 
Ketua IKA Fakultas Hukum UNHAS, 
Syahrul Yasin Limpo, Ketua IKA Fakultas 
Kedokteran UNHAS Jabodetabek, 
Porf. Dr. Abdul Kadir, Direktur Utama 
PT Nindya Karya (Persero), Haedar A. 
Karim, Direktur Keuangan dan SDM PT 
Nindya Karya (Persero), Sri Haryanto, 
Ketua Harian IKA UNHAS, Asmawi 
Syam, Sekjen IKA UNHAS, Husain 
Abdullah, dan Ketua Kerukunan 
Keluarga Sulsel, Mukhlis Patahna SH.

Dalam sambutannya, Jusuf Kala 
menyatakan apresiasinya atas 
terselenggaranya kegiatan vaksinasi 
ini. Harapannya, ”upaya pemerintah 
dan dibantu oleh masyarakat, target 
penanggulangan Covid-19 bisa 
tercapai, serta bersyukur saat ini sudah 
menurun, tandanya upaya masyarakat 
dan pemerintah sudah berhasil.”

Sementara itu, Ketua IKA UNHAS 
Fakultas Hukum Syahrul Yasin Limpo, 
mengatakan ”dalam mengadapi 
Covid-19 ini menuntut kebersamaan 
seluruh elemen masyarakat untuk 
sama-sama bergotong royong 
menanggulanginya. Menghadirkan 
upaya vaksinasi dengan semangat 
gotong royong dan hati yang ikhlas, 
kita bisa hadapi pandemi ini dan 
berharap pandemi ini segera berakhir.”

1209 orang menjadi peserta vaksin 
pada kegiatan kali ini, yaitu sebanyak 
663 peserta pada hari pertama, dan 
546 peserta di hari kedua. Kegiatan 
vaksinasi yang diselenggarakan Nindya 
Karya merupakan salah satu bentuk 
komitmen perusahaan terhadap 
mendukung upaya pemerintah dalam 
memutus tali penyebaran Covid-19 di 
seluruh lapisan masyarakat. 

BERITA NINDYA
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Dewan Komisaris, Direksi & Seluruh Karyawan
PT NINDYA KARYA (Persero)

mengucapkan
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Dalam rangka meraih keberkahan di Bulan Suci 
Ramadan, NINDYA menggelar kegiatan Nuzulul 
Quran serta pemberian santunan dan bingkisan 
kepada 300 anak yatim Jakarta Timur (3/5).

Kegiatan yang terselenggara melalui program 
NINDYA PEDULI berkerjasama dengan Badan 
Kordinasi Dakwah Islam NINDYA (BKDI) tersebut, 
dilakukan secara Hybrid, dimana sejumlah 
perwakilan anak yatim Bersama manajemen 
NINDYA menghadiri acara secara tatap muka di 
Masjid Baitus Syuhada dengan undangan terbatas, 
sedangkan peserta lainnya menghadiri acara 
secara virtual. Vice President Sekretariat & Humas 
NINDYA M. Maududy Ary yang bertindak sebagai 
Ketua Panitia menyampaikan, santunan anak 
yatim melalui program NINDYA Peduli ini adalah 
komitmen NINDYA untuk senantiasa memberikan 
manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, 

Raih Berkah Ramadhan, 
NINDYA Gelar

Nindya
PEDULI

Nuzulul Qur’an dan Santunan 
300 Anak Yatim

khususnya kepada anak yatim pada bulan Ramadan 
yang penuh berkah.

Menurut Maududy, kegiatan ini rutin dilakukan setiap 
tahun, namun karena masa pandemi Covid-19, 
kegiatan santunan anak yatim pada tahun 2021 ini 
dilaksanakan dalam pembatasan protokol kesehatan. 
Para peserta pun diwajibkan memakai masker, mencuci 
tangan dan menjaga jarak.

Pada kesempatan tersebut, bertindak selaku 
penceramah yakni Ustadz Abdul Muta’ali Ph.d. yang 
menyampaikan bahwa, pandemi Covid-19 memang 
telah mengoyak sendi-sendi ekonomi dan hubungan 
sosial antarmanusia. Meskipun demikian, kondisi 
ini jangan sampai membuat patah semangat, justru 
dijadikan momentum berbagi dengan sesama, salah 
satunya melalui pemberian santunan.

Harapannya, dengan acara tersebut dapat semakin 
merekatkan tali persaudaraan sebagai sesama anak 
bangsa (ukhuwah wathaniyah) dan sesama Muslim 
(ukhuwah Islamiyah).

Sejalan dengan tausiah yang disampaikan ustadz, 
Direktur Utama NINDYA Haedar A. Karim dalam 
sambutannya berpendapat, membantu anak-anak 
yatim yang berada disekitar lingkungan perusahaan 
merupaka tanggungjawab kita Bersama sebagai 
sesama muslim.
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Dewan Komisaris, Direksi & Seluruh Karyawan
PT NINDYA KARYA (Persero)

mengucapkan



WARKOM EDISI VI/MEI-AGUSTUS/2021

www.nindyakarya.co.id38

NINDYA PEDULI

www.nindyakarya.co.id38

Dalam rangka mendukung pemerintah 
dalam menanggulangi covid-19, PT 
Nindya Karya (Persero) melalui Nindya 
Peduli menyalurkan bantuan Alat 
Pelindung Diri (APD) ke PMI Jakarta 

Dukung Pemerintah Menanggulangi Covid-19, Nindya Peduli Menyalurkan 
Bantuan APD ke PMI Jakarta Timur 

Timur (16/7). Bantuan ini selaras 
dengan pilar pembangunan yang 
tercantum dalam SGD’S No. 13 terkait 
penanganan perubahan iklim. Bantuan 
alat pelindung diri yang diberikan 

adalah Baju hazmat seal (50 pcs), Baju 
hazmat non seal (50 pcs), Hand gloves 
(100 pcs), Safety google (25 pcs) dan 
Masker type 3m 6200 (100 pcs). 

Vice President Umum & PKBL NINDYA 
Deka Hardiya Putra menyebutkan, 
bantuan ini sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial Nindya kepada masyarakat 
melalui PMI Jakarta Timur. Ia berharap 
bantuan ini dapat bermanfaat bagi PMI 
dan warga sekitar. 
Kepala Markas PMI Jakarta Timur 
Ahmad Fadli, mengungkapkan 
pihaknya merasa sangat terbantu 
atas dukungan Nindya karya dengan 
memberikan APD serta alat pendukung 
dalam menghadapi pandemi Covid-19. 
Bantuan ini akan sepenuhnya 
digunakan oleh PMI Jakarta Timur 
terutama saat evakuasi.

Jakarta – Diperpanjangnya 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM), Nindya Karya 
salurkan bantuan berupa sembako 
untuk warga yang terdampak 
COVID-19 di sekitar Gedung Nindya, 
Jakarta Timur (23/7).

Berdasarkan keterangan resmi dari 
Pemerintah Pusat, Wilayah Jawa 
dan Bali menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Pemberlakuan PPKM ini 
diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. 
Hal ini berdampak pada pembatasan 
aktivitas publik secara fisik khususnya 
masyarakat menengah kebawah yang 
terkena imbasnya.

Salah satu bentuk kepedulian Nindya 
terhadap Masyarakat juga sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial dan 

Diperpanjangnya 
PPKM, NINDYA
Salurkan Bantuan 
Sembako untuk
Warga yang
Terdampak COVID-19

lingkungan Perusahaan, Manajemen 
PT Nindya Karya (Persero) menyalurkan 
bantuan sembako untuk warga 
yang terdampak COVID-19 di sekitar 
Gedung Nindya Jakarta Timur. Bantuan 
yang disalurkan berupa bahan-bahan 
makanan (sembako) untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, sebanyak 
300 Kepala Keluarga sekitar Nindya 
menerima langsung bantuan tersebut.

Sementara itu hadir Direktur Keuangan 
& SDM Sri Haryanto menjelaskan, 
melalui program Tanggung Jawab Sosial 
& Lingkungan (TJSL) seluruh BUMN 
memiliki kewajiban dalam turut serta 
mensejahterakan masyarakat melalui 
2 (dua) sub program yaitu, program 

Kemitraan sebagai wadah bagi pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) dalam mengembangkan bisnis 
dan program Bina Lingkungan yang 
merupakan pemberdayaan kondisi 
sosial masyarakat oleh BUMN.

VP Umum & PKBL Deka Hardiya P. 
menambahkan, bantuan sosial tersebut 
diberikan sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan dalam membantu 
masyarakat. Dimana, dimasa pandemi 
Covid-19 seperti saat ini banyak sekali 
kalangan yang perlu diperhatikan 
sehingga kebutuhan dapat terus 
tercukupi.
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NINDYA Bersama BUMN Klaster Danareksa-PPA Salurkan Bantuan 
untuk Nakes dan Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pandemi 

Pemberlakuan pembatasan di setiap 
daerah menandakan pandemi masih 
melanda Indonesia. Disinilah peran 
TJSL dilingkungan BUMN bergerak 
bersama untuk membantu warga yang 
terdampak, serta tenaga kesehatan 
yang menjadi garda terdepan dalam 
menangani pasien terdampak 
Covid-19. Nindya Karya bersama BUMN 
klaster Danareksa-PPA menyalurkan 
bantuan untuk tenaga kesehatan dan 
penyandang disabilitas yang terdampak 
pandemi di berbagai daerah.  

Pada Jumat (30/7) Bantuan tersebut 
diserahkan langsung oleh perwakilan 
dari BUMN Klaster Danareksa-PPA 
yang diwakili oleh Trisuci Septalia 
Dewi selaku Manager Corporate Social 
Responsibility dan diterima langsung 
oleh Mayor Kes Hadi Wahono selaku 
Wakil Koordinator Vaksin Rumah Sakit 
Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran 
berupa bantuan Air Mineral Infresh 
produk BUMN sedangkan Paket 

Bantuan Sembako bagi penyandang 
disabilitas di terima oleh Nicky Clara 
pengelola Thisable Enterprise yang 
akan disebar di 7 Kota yakni DKI 
Jakarta, Malang, Semarang, Medan, 
Makassar, dan Bali. Penyaluran bantuan 
bagi penyandang disabilitas kali ini 
Danareksa menggandeng Thissable 
Enterprise, yayasan yang selama ini 
khusus berfokus dalam pemberdayaan 
para penyandang disabilitas.  
Bantuan yang disalurkan berupa Air 
Mineral Infresh yang merupakan Produk 
BUMN sebanyak 100.000 Botol dan 
710 Paket Sembako yang terdiri dari 
Masker Tuli, Beras 5 kg, minyak goreng 
1 L, mie instan 5 pcs, gula, sarden, 
mie telor bagi penyandang disabilitas.  

Kegiatan ini telah sejalan dengan 
pelaksanaan SDGs 1 Tanpa Kemiskinan, 
SDGs 2 Tanpa Kelaparan dan juga SDGs 
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yang 
menjadi tujuan dilaksanakan kegiatan 
TJSL di lingkungan BUMN. Asisten 
Deputi TJSL Kementerian BUMN yang 
merupakan Pembina dari program 
TJSL di lingkungan BUMN, Agus 
Suharyono menyambut baik inisiatif 
ini. “Kami mengapresiasi BUMN-
BUMN yang tergabung dalam Klaster 
Danareksa-PPA atas langkah inisiatif 
ini, dimana bantuan bagi tenaga 
kesehatan ini sangat dibutuhkan 
terlebih lagi mereka yang saat ini 
sedang berjuang menangani para 
pasien terdampak Covid-19 dan juga 
tentunya bantuan ini juga diperlukan 

bagi saudara kita penyandang 
disabilitas yang terdampak pandemi 
ini. Hal ini tentunya sejalan dengan 
arahan Pak Menteri BUMN agar BUMN 
dapat terus membantu penanganan 
Covid-19 dengan berbagai program 
yang terukur dan dapat termanfaatkan 
dengan baik serta berkelanjutan,” 
ungkap Agus Suharyono.  
Pada kesempatan tersebut, Mayor Kes 
Hadi Wahono selaku Wakil Koordinator 
Vaksin Rumah Sakit Darurat (RSD) 
Wisma Atlet Kemayoran menyampaikan 
bahwa pihaknya sangat bersyukur atas 
dukungan dari berbagai pihak terutama 
BUMN yang tidak pernah absen dalam 
memberikan dukungan dan bantuan 
bagi tenaga kesehatan di lapangan.  

Corporate Secretary PT Danareksa 
(Persero), Putu Dewika mengatakan 
bahwa bantuan kepada penyandang 
disabilitas ini, dimana salah satunya 
juga berupa masker khusus untuk 
penyandang disabilitas, diharapkan 
dapat membantu penyandang 
disabilitas berkomunikasi dengan 
mengedepankan protokol kesehatan, 
paket sembako yang disalurkan untuk 
mengurangi beban para penyamdang 
disabilitas, walau belum dapat 
disalurkaan untuk seluruh propinsi 
di Indonesia namun diharapkan ini 
menjadi awal bagi Danareksa untuk 
dapat berkontribusi meringankan 
beban Penyandang disabilitas dalam 
era pandemi ini di beberapa daerah.
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Peringati HUT RI ke-76, Nindya Gelar Donor Plasma Konvalesen dan 
Donor Darah Reguler

Bertepatan dengan HUT RI ke-76, PT 
Nindya Karya (Persero) menggelar 
donor plasma konvalesen dan donor 
darah reguler (16-17/8). Dengan 
semangat kemerdekaan, para peserta 
donor plasma lakukan upacara 
kemerdekaan terlebih dahulu secara 
daring di Aula Gedung Nindya sebelum 
melakukan donor. Hal ini sebagai 
bentuk “merdeka” nya para penyintas 
yang sudah terlepas dari virus Covid-19. 
Kegiatan ini juga bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI). 

Kegiatan yang melibatkan Insan 
Nindya yang merupakan penyintas 
covid ini adalah sebagai wujud 
kemanusiaan Nindya dalam membantu 
menyelamatkan masyarakat terdampak 
dan diharapkan mampu menekan angka 
kematian akibat Covid-19. Pendonor 

yang hadir dan memenuhi syarat 
untuk donor plasma ada sebanyak 13 
orang, sedangkan untuk donor darah 
reguler ada sebanyak 39 orang. Plasma 

Konvalesen sendiri merupakan salah 
satu terapi tambahan untuk mengobati 
pasien Covid-19 yang memiliki gejala 
berat dan kritis. Saat ini, solidaritas yang 
tinggi sangat diperlukan di masyarakat 
untuk melakukan donor plasma. Untuk 
pendonor plasma kovalesen akan 
dilakukan pengambilan sampel pada 
16 Agustus untuk di screening oleh 
PMI dan didonorkan keesokan harinya 
pada 17 Agustus 2021.

Ketua Komite Operasi Penanganan 
Covid-19 Palang Merah Indonesia, 
Husain Abdullah sangat mengapresiasi 
kegiatan ini, karna kegiatan CSR tidak 

melulu terkait materi, tetapi bantuan 
darah juga sangat tinggi nilainya. Saat 
ini permintaan darah di PMI semakin 
tinggi sehingga adanya kegiatan 
donor darah ini sangat membantu 
dan memudahkan masyarakat yang 
membutuhkan. Ia juga berharap 
kegiatan ini bisa dicontoh oleh 
perusahaan lain.

Sementara itu, Direktur Utama 
Haedar A Karim menyampaikan, 
dengan terselenggaranya kegiatan 
ini dapat memberikan bantuan atau 
keselamatan untuk seluruh masyarakat 
indonesia. Ia berharap kegiatan ini 
tetap berlanjut, karna di masa pandemi 
ini masih banyak masyarakat kita yang 
membutuhkan donor plasma dan 
donor darah.
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Nindya Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran 
Jatinegara

Nindya Peduli gerak cepat salurkan 
bantuan untuk korban kebakaran 
di kawasan Jatinegara Kampung 
Pulo (27/8). Kebakaran yang terjadi 
pada Rabu, 25 Agustus 2021 ini 
menyebabkan beberapa rumah 
diantaranya mengalami kerusakan 
bahkan habis dilahap jago merah. 
Penyebab kebakaran dipicu akibat 
korsleting listrik salah satu rumah 
warga.

Nindya melalui Nindya Peduli 
menyalurkan bantuan berupa baju 
layak pakai untuk kurang lebih 66 
kepala keluarga dan paket sembako 
kepada para korban kebakaran. Yusuf 
selaku ketua RW 03 merespon baik atas 
bantuan yang diberikan oleh Nindya 
dan tentunya Ia sangat berterima kasih 
atas bantuan yang diberikan.

Hadir juga VP Umum & PKBL Deka 
Hardiya Putra, Ia menjelaskan hal ini 
menjadi bukti nyata komitmen Nindya 
kepada masyarakat untuk cepat 
tanggap terhadap bencana yang terjadi 
di sekitar Perusahaan. Ia berharap 
semoga bantuan ini dapat membantu 
meringankan beban para korban 
kebakaran.

NINDYA PEDULI
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Di tengah pandemi Covid-19 Nindya terus melakukan 
upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan bagi 
karyawan yang terpapar. Dibalik itu ada orang-orang 
yang menjadi garda terdepan, yang sering disebut 
sebagai Covid Ranger. Di Nindya sendiri membentuk 
Tim Penanggung Jawab Kesiapan dan Perkembangan 
Tanggap Darurat Covid-19 sesuai dengan keputusan 
Direksi Nomer : 0235/DIRUT/KPTS/SEKPER/03/2020 
tentang Tim Penanggung Jawab Kesiapan Dan 
Perkembangan Tanggap Darurat Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19). 

INSAN NINDYA kali ini Warkom ingin memperkenalkan 
Pelaksana Harian Tim Tanggap Darurat Kantor 
Pusat, yaitu Dedikasi Firansyah. Tugas ini menjadi 

Dedikasi Firansyah
VP Perencanaan QHSE
Pelaksana Harian Penanggulangan 
Covid-19 Kantor Pusat

INSAN NINDYA
BERPERANG
MELAWAN
COVID-19

INSAN NINDYA
WARKOM EDISI VI/MEI-AGUSTUS/2021
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INSAN NINDYA

“

tantangan baru, bagaimana 
menerapkan protokol kesehatan 
yang menjadi sebuah rutinitas 
baru guna mencegah penularan 
Covid-19 kepada karyawan. Karena 
menurutnya, meskipun ditengah 
pandemi seperti ini, Nindya harus 
tetap beroperasi dan menjalankan 
visi misi perusahaan.

Tugas sebagai pelaksana harian 
penanggulangan Covid-19 kantor 
pusat adalah menghubungi hotline 
Covid-19 BUMN Command Center 
melalui Whatsapp Messenger 
untuk melaporkan perkembangan 
Covid-19 di perusahaan, 
menyampaikan perkembangan 
kasus covid-19 di Perusahaan 
kepada penanggung jawab, serta 
merangkum perkembangan kasus 
Covid-19 di Perusahaan.

Pria kelahiran 2 September 1972 
ini memiliki semangat yang 
tinggi agar tidak ada penularan/
karyawan yang terkonfirmasi 
terpapar virus covid-19. Ia terus 
menjalankan tugasnya meski harus 
menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai VP Perancanaan 
QHSE. Ini menjadi sebuah amanah 
yang besar dalam menjaga dan 

mencegah penyebaran Covid-19 di 
lingkungan Nindya Karya. Firansyah 
telah melewati banyak pengalaman 
dalam menangani kasus Covid-19 
di Nindya Karya. Mulai dari harus 
mengetahui jelas bagaimana 
gejala dan dampak Covid-19, 
memberikan edukasi bagaimana 
pencegahan Covid-19, bagaimana 
penanganannya, koordinasi dengan 
pihak rumah sakit/rujukan hingga 
pelaksanaan vaksin. Ada salah satu 
kasus yang menurutnya menarik 
yaitu ketika menangani karyawan 
yang terkonfirmasi Covid-19 yang 
mengalami gejala berat hingga 
melakukan tes Covid-19 berulang 
kali dikarenakan hasil tes PCR positif. 
Hingga akhirnya mendapatkan 
hasil negatif, hal tersebut sangat 
membuat karyawan tersebut 
trauma sehingga membutuhkan 
support.

Meskipun dari pihak keluarga 
khawatir akan tugasnya ini, Ia selalu 
diingatkan untuk selalu menerapkan 
protokol kesehatan. Dari pandemi 
Ia belajar bahwa kesehatan menjadi 
hal yang sangat penting untuk 
kita jaga. Saat ini bagi yang dapat 
bernafas dengan bebas harus 
bersyukur karena banyak di luar 

sana saudara atau teman-teman kita 
yang terpapar Covid-19 dan sangat 
membutuhkan bantuan oksigen. 
Harapannya sebagai masyarakat 
Indonesia dapat saling bahu - 
membahu mengatasi pandemi 
Covid-19. Dari hal kecil dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
sampai dengan membantu upaya 
pemerintah dalam menekan angka 
peningkatan dan penanganan 
kasus Covid-19.

We are in this
together and
we will get 
through this
together.
- Antonio Guterres,
Secretary, General of 
the United Nations -
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PERAN MILENIAL DALAM DUNIA KERJA 
(KHUSUSNYA SCM)

SHARING KNOWLEDGE

Oleh : Okven Ronaldo

Sumber : Kemenperin _RI

Dunia kerja saat ini tidak lepas dari 2 (dua) hal 
yaitu revolusi industri 4.0 dan generasi milenial, 
kedua hal tersebut merupakan rantai yang saling 
berkaitan. Namun kita belum 100 % beralih ke 
transformasi digital karena masih ada beberapa 
proses yang dilakukan secara manual. Target 

ke depan adalah agar kita dapat menjalankan 
seluruh aktivitas bisnis secara digital, hal ini sejalan 
dengan persaingan industri yang terintegrasi 
ke semua perusahaan yang bergerak dibidang 
konstruksi.
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Lalu apa peran milenial dalam dunia kerja khususnya Supply Chain Management ?

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dibandingkan dengan jumlah generasi lain, saat 
ini prosentase Milenial dan Gen Z (Post Milenial) 
di Indonesia merupakan jumlah terbesar (25,87% 
dan 27,94), diikuti dengan jumlah generasi X 
(21,88%), Generasi Baby Boomers dan Veteran 
(11,56%) dan Post Generasi Z (10,88%), 
seperti terlihat dalam grafik di atas. Jumlah 
kaum milenial dan post milenial yang semakin 
menguasai demografi ini merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia baik 
di masa sekarang maupun di masa depan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia rentang 
usia yang mendominasi penggunaan internet 
adalah 20 – 24 tahun (14,1%), 25 – 29 tahun 
(13,1%), 30 – 34 tahun (10,6%), 35 – 39 tahun 
(9,8%).

Generasi milenial memiliki keunikan 
dibandingkan generasi sebelumnya, misalnya 
soal kepiawaian dalam teknologi. Jika Generasi 
X (lahir 1961-1980) adalah generasi yang 
sangat menikmati televisi dan gempita media, 
maka generasi milenial ini lebih tertarik dengan 
digital marketing dan juga tayangan termasuk 
iklan yang berbasis video atau internet, 
sehingga tidak sulit bagi generasi millenial 
untuk mengoperasikan segala perangkat yang 
dipergunakan saat ini yang hampir seluruhnya 
sudah berbasis artificial intelligence (AI) dan 
internet of things (IoT). Beberapa aktivitas 

bisnis yang terkait dengan SCM, seperti 
pergudangan, transportasi, pelayaran, 
pelabuhan dan aktifitas logistik lainnya, 
kini secara cepat berubah mengarah pada 
penggunaan koneksi berbasis teknologi, selain 
itu generasi milenial memiliki tendensi ingin 
bekerja cepat dan ingin cepat mendapatkan 
umpan balik (feedback), tentunya hal ini sangat 
baik untuk penyelesaian pekerjaan. Sehingga 
dapat disimpulkan generasi milenial memiliki 
peranan penting dan sangat menentukan 
masa depan perusahaan.
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Oleh : Silpa Asti Nura

Milenials atau yang biasa 
disebut “Generasi Y” adalah 
generasi yang memiliki 
kemampuan bawaan untuk 
menggunakan teknologi, 
multitasking, dan selalu ingin 
belajar. Milenial dinamakan 
demikian karena lahir atau 
tumbuh dewasa selama awal 
abad ke-21 atau abad milenium 
baru. Sebagai orang pertama 
yang lahir di dunia digital, 
anggota kelompok ini dianggap 
sebagai “pribumi digital”.

Generasi ini memiliki keberuntungan untuk 
menyaksikan munculnya revolusi digital yang 
merupakan cabang dari banyak peluang 
yang luas di seluruh dunia dalam hal karir dan 
pendidikan yang tidak dimiliki oleh generasi yang 
lebih tua. Tetapi ketika menyangkut masalah 
keuangan, kurangnya pengetahuan keuangan 
dasar menjadi masalah bagi banyak milenial. 

Pada tahun 2008, generasi milenial menghadapi 
resesi hebat dan secara tidak proporsional 
dipengaruhi oleh biaya pendidikan tinggi yang 
terus meningkat serta krisis hutang. Generasi ini 
sekarang menghadapi krisis ekonomi tambahan, 
sebagai akibat dari pandemi COVID-19. 
Adanya pandemi menjadi pukulan ganda bagi 
generasi milenial. Hasil survei dari Standard 

Manajemen Keuangan M ilLenN ials : 
Investasi untuk Menghadapi Pandemi

"
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Chartered pada tahun 2020 menunjukkan 
bahwa generasi milenial merupakan generasi 
yang paling terdampak secara finansial oleh 
pandemi dikarenakan kurangnya tabungan 
darurat dan ketidakmampuan generasi milenial 
untuk mengatasi goncangan keuangan. Generasi 
milenial berperan sebagai pemain ekonomi kritis 
namun memiliki tingkat literasi keuangan yang 
masih rendah sehingga tidak memiliki kesiapan 
finansial dikarenakan lebih banyak menghabiskan 
uang untuk kesenangan daripada menabung 
dan/atau berinvestasi untuk menambah aset. 

Di era teknologi berkecepatan tinggi, milenial dapat 
mengakses informasi investasi seiring dengan 
meningkatnya literasi keuangan dan dihadapkan 
pada pilihan untuk terus survive selama pandemi. 
Meskipun kaum milenial terkadang waspada 
dalam berinvestasi, ketersediaan alat media sosial 
membuat milenial lebih mudah dan nyaman untuk 
belajar. Kaum milenial dapat memanfaatkan 
berbagai alat berteknologi tinggi dan media 
sosial yang memungkinkan untuk menggunakan 
kekayaan ke dalam kendaraan investasi pilihan. 
Milenial dapat memanfaatkan platform jejaring 
sosial, situs web, dan aplikasi seluler untuk 
melakukan segalanya mulai dari mengikuti tips 
memilih saham hingga menemukan perencana 
keuangan.

Ketika ingin membeli saham,milenial tidak lagi 
perlu meraih telepon untuk menelepon broker. 
Saat ini, yang diperlukan hanya semudah klik 
pada aplikasi online untuk meninjau prospektus, 
mendapatkan saran dan bahkan memberikan 
dana. Ketika milenial kesulitan melakukan 
investasi dikarenakan kesibukan, pengelolaan 

investasi dapat dikelola oleh para ahli yang 
dikenal sebagai Manajer Investasi.

Manajer investasi bertindak dalam mengambil 
keputusan seperti kapan harus menjual atau 
membeli investasi dan menahan investasi, untuk 
meminimalkan risiko dan mendapatkan hasil 
yang maksimal. Karena perannya yang penting, 
milenial perlu memilih manajer investasi yang 
telah memiliki sertifikat dan izin resmi dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar portofolio 
investasi “hijau”.

Selain itu, investasi dapat dimulai dari sejumlah 
kecil uang serta dapat dilakukan diversifikasi 
investasi. Dengan diversifikasi investasi, risiko 
kehilangan uang dalam satu investasi menjadi 
lebih rendah. Dana yang diberikan akan 
diinvestasikan dalam beberapa jenis instrumen, 
mulai dari obligasi, pasar uang, dan saham 
sekaligus. 

Tips kunci saat memulai investasi adalah 
jangan panik. Untuk menghindari kepanikan 
saat berinvestasi, para milenial bisa melakukan 
beberapa hal dari mulai rajin mencari tahu 
informasi dan memahami seluk beluk investasi 
yang sedang dijalani serta mengenali profil 
risiko investasi agar tidak salah memilih 
investasi. Investasi disarankan menggunakan 
dana “dingin” atau dana menganggur dan 
jangan berhutang demi investasi. Terakhir, selalu 
evaluasi investasi minimal 3-6 bulan sekali agar 
dapat mengetahui kinerja investasi dan dapat 
merencanakan apa yang akan dilakukan di bulan 
berikutnya.
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Tantangan Gen Y :
Ancaman COVID-19 Terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

oleh : Hana Fajrianti

Seratus tahun yang lalu, tepatnya tahun 1918, Flu Spanyol sempat menyerang sebagian besar warga 
dunia, hingga menjadikannya sebagai status pandemi selama 2 tahun. Hal serupa juga terjadi pada tahun 
1950-an, dimana wabah Polio menginfeksi 10 – 20 juta orang di seluruh dunia. Melihat langsung kejadian 
pandemi yang selama ini hanya bisa dibaca melalui buku sejarah dan Wikipedia, barangkali menjadi 

pengalaman yang unik–juga menyeramkan–bagi Gen Y atau Millenials.

Generasi Millenials mungkin tidak pernah 
menyangka, bahwa mereka akan menjadi saksi – 
bahkan terlibat – dalam situasi yang sulit selama 
Pandemi COVID-19. Keterlibatan tersebut tidak 
terbatas pada dunia kerja, dimana menurut 
SAKERNAS (Survey Angkatan Kerja Nasional), 
pada tahun 2019 Generasi Millenials mendominasi 
lapangan pekerjaan dengan populasi sebesar 
50%. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada 
era pandemi COVID-19, banyak kaum Gen Y yang 
telah menempati posisi penting pada organisasi 
perusahaan atau pemerintahan. Apalagi, dengan 
ketentuan Protokol Kesehatan yang telah 
diluncurkan oleh Pemerintah, bahwa tenaga kerja 
yang berusia di atas 50 tahun lebih disarankan 
untuk bekerja dari rumah, memberi arti bahwa 
kaum Millennials menjadi pemangku harapan bagi 

organisasi agar dapat terus berjalan dengan baik di 
tengah sulitnya masa pandemi. Direktur SDM Bank 
Indonesia, Dicky Kartikoyono, dalam wawancaranya 
dengan Deloitte Indonesia (September 2019) 
mengatakan bahwa “Secara umum generasi 
millennial tidak mengalami kondisi sulit, namun 
mereka peka dengan perubahan teknologi atau 
gadget. Mereka tidak pernah berpikir panjang, 
cara mereka menghadapi masalah juga berbeda 
dengan tuntutan orang tua, proses pendidikannya 
juga berbeda”. Barangkali kaum Millenials di dunia 
kerja tidak pernah mengalami krisis moneter 1998, 
namun pandemi COVID-19 menjadi tantangan dan 
pengalaman yang baru bagi Millenials dan generasi 
lainnya : krisis ekonomi, kelangsungan organisasi 
dan bisnis, serta perlindungan karyawan.
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Pandemi COVID-19 merupakan ancaman baru 
yang harus dikendalikan. Dalam perencanaan 
risiko keselamatan dan kesehatan kerja, COVID-19 
menjadi perhatian baru sehingga perlu dilakukan 
perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 
evaluasi yang khusus. 

Dalam dunia kerja, melindungi tenaga kerja dari 
bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan 
kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang 
No. 13 tahun 2003. Sejak Pemerintah mewajibkan 
untuk membatasi kegiatan tatap muka, maka 
organisasipun wajib melindungi tenaga kerjanya 
dari ancaman COVID-19 yang mungkin muncul 
di tempat kerja. Pengendalian COVID-19 kepada 
tenaga kerja akan berbeda, antara pekerjaan yang 
dilakukan di perkantoran dan pekerjaan di area 
terbuka seperti proyek.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, penggunaan 
masker di area terbuka terlihat cukup asing. 
Biasanya masker digunakan oleh orang-orang yang 
sedang dalam kondisi tidak sehat, atau bagi mereka 
yang memiliki risiko terpapar partikulat dari udara di 
sekitar tempat ia beraktivitas, seperti menggerinda, 
mengecat, atau mengelola bahan beracun. Kini, 

Mengutip hasil wawancara dengan Dicky 
Kartikoyono, bahwa kaum Millenials lebih peka 
dengan perubahan teknologi atau gadget, 
hal ini dapat menjadi sebuah ‘strength’ dalam 
menghadapi COVID-19. Pemanfaatan teknologi 
tentu merupakan sebuah peluang, apalagi 
bila penggunaannya melibatkan generasi yang 
lebih tertarik terhadap teknologi. Generasi Y 

setiap tenaga kerja diwajibkan untuk menggunakan 
Alat Pelindung Diri tambahan sebagai upaya 
perlindungan terhadap COVID-19. Hal ini menjadi 
sebuah titik baru dalam penerapan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, dimana terdapat sebuah 
opportunity untuk peningkatan berkelanjutan.

Ancaman COVID-19 terlihat lebih nyata, apabila 
dibandingkan dengan ancaman keracunan 
material, tertimpa material, dan lainnya. Dengan 
promosi yang masif dari pemerintah dan kelompok 
masyarakat melalui media teknologi informasi, 
setiap orang akan lebih mudah mengidentifikasi 
bahaya dan dampak dari kemunculan COVID-19. 
Dukungan berupa penegakkan kewajiban protokol 
kesehatan, dapat meningkatkan awareness bagi 
setiap orang untuk menjaga diri dari bahaya 
COVID-19. Melalui pandemi COVID-19, hal tersebut 
dapat dijadikan start point – sebagai permulaan dan 
pengenalan langkah-langkah yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan penerapan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. Melalui pandemi COVID-19, setiap 
orang ‘dilatih’ untuk peduli terhadap keselamatan 
dirinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan, hal 
serupa dapat diterapkan terhadap bahaya-bahaya 
lainnya di tempat kerja. 

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kolaborasi Generasi Y

atau Generasi Millenials merupakan kelompok 
penggerak yang menjadi kunci utama untuk 
peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
selama dan pasca pandemi COVID-19. Namun, 
hal tersebut tentu dapat dilakukan apabila setiap 
generasi ikut berkolaborasi dan bersatu untuk 
menghadapi tantangan dan ancaman COVID-19. 

Referensi : 
- Deloitte Indonesia Perspective Edisi Pertama (2019). Generasi Millenial dalam Industri 4.0 : Berkah Bagi Sumber Daya Manusia Indonesia atau 
Ancaman?
- ESENSI : Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 22 No. 3 / 2019. Susi Adiawaty. Tantangan Perusahaan Mengelola Perbedaan Generasi Karyawan
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INTERNASIONAL

Dunia masih bebenah dalam menangani 
Covid-19. Berbagai negara mengalami 
naik turun kasus ini, sehingga banyak 
penanggulangan yang harus dilakukan. Tak 
terkecuali India. Belum lama ini India disebut 
sebagai negara terbanyak kasus Covid-19. 
India merupakan negara dengan penduduk 
terbanyak ke-2 di dunia sebelum China. India 
tepatnya di kota Delhi pada awal April 2021 
menjadi perhatian dunia.

Dilansir dari India Times, India membangun 
rumah sakit darurat terbesar di dunia, hal 
tersebut dikatakan demikian karena mamiliki 
2000 tempat tidur yang dilansir 10 kali 
lebih besar dari China, dan dikabarkan akan 
ditambah hingga 10.000 tempat tidur dengan 
10% dari total dilengkapi dengan oksigen 
untuk membantu pasien yang mengalami 
kesulitan dalam bernafas. 

Sebelum menjadi perhatian dunia India sudah 
mulai merasa bahwa telah melalui gelombang 
terburuk melihat telah turunnya kasus COVID-19 

30 minggu terakhir, sayangnya pemerintahan 
India merasa puas dengan penurunan tersebut 
sehingga tidak terfikir untuk memperbaiki 
struktur kesehatan dan juga program vaksinasi 
yang agresif. Hingga saat pertengahan Februari 
2021 kasus mulai mengalami peningkatan yang 
berpuncak pada 6 Mei 2021 dengan jumlah 
kasus baru sebanyak 412. 626 dengan total 
keseluruhan hampir 28 juta kasus.

Melihat kondisi itu India membuka kembali 
rumah sakit terbesar di dunia yaitu Sardar Patel 
COVID Care Centre and Hospital yang berlokasi 
di Radha Soami Beas Campus di Chhartapur 
di wilayah New Delhi yang diresmikan pada 
28 Juni 2020. Rumah sakit yang dibuat untuk 
menangani lonjakan awal  COVID-19 tahun 2020 
lalu sempat ditutup melihat kasus yang sudah 
mereda. Lonjakan yang terjadi di tahun 2021 
membuat pemerintahan India membuka Sardar 
Patel COVID Care Centre mengingat penyebaran 
COVID-19 yang semakin memuncak.  

Lahan yang sangat luas sehingga dapat 

Sardar Patel COVID Care Center Delhi, Rumah Sakit Darurat Terbesar 
Penanggulangan Covid di India

sumber : www.businesstoday.in
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menampung pasien pada saat lonjakan kedua 
di India tersebut merupakan lahan organisasi 
Radha Soami Satsang Beas (RSSB). Properti 
milik RSSB mencakup 300 hektar tanah 
yang 70 hektar telah disisihkan untuk pusat 
perawatan. Area ini mencakup area pertemuan 
tertutup seluas 29 hektar (ukuran 22 lapangan 
sepak bola), 500 toilet, 450 kamar mandi, dan 
parkir mobil untuk 1500 kendaraan. Sebuah 
tim besar, yang terdiri dari relawan RSSB, 
staf pemerintah, dan anggota Pasukan Polisi 
Perbatasan Indo-Tibet (ITBP), menciptakan 
fasilitas perawatan yang komprehensif dalam 
waktu singkat. Lantai ditutupi oleh vinil 
untuk memberikan lingkungan yang higienis. 
Pemerintah memasang 18.000 AC untuk 
mendinginkan daerah tersebut.

53

Pusat fasilitas Covid-19 terbesar di India dengan 2.000 tempat tidur.[Twitter@AamAadmiParty]

Seratus ruangan telah dibangun dengan 
masing-masing 100 tempat tidur. Tempat 
tidur berjarak 1.5 meter. Setiap tempat 
tidur telah dilengkapi dengan lemari kecil, 
bangku, tempat sampah, dan perlengkapan 
mandi. Termasuk Sebagian besar tempat 
tidur merupakan biodegradable yang dibuat 
dari kardus, sehingga dapat dibuang setelah 
sekali pakai dan diganti dengan yang baru. 
Dukungan oksigen tersedia di 10% tempat 
tidur. Pusat tersebut akan memiliki dua bagian 
– satu untuk pasien tanpa gejala yang telah 
dites positif terkena virus dan satu untuk pasien 
yang menderita gejala. Fasilitas tersebut dibuat 
oleh Administrasi Distrik dengan dukungan 
penuh dari kementerian dalam negeri secara 
darurat.

sumber : hindustantimes.com
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Pada Hari Rabu (1/7/2020) bertempat di halaman 
kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Tohir mencanangkan secara resmi Core 
Value BUMN : Akhlak, yang merupakan akronim dari 
amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan 
kolaboratif. Penetapan Akhlak sebagai core value 
BUMN tersebut bersamaan dengan acara perubahan 
logo dan slogan Kementerian BUMN.

Nilai-nilai utama yang menjadi pilar “Akhlak” ini 
diharapkan menjadi identitas dan perekat budaya kerja 
BUMN yang menjadi dasar pembentukan karakter 
SDM di lingkungan BUMN  serta penerapannya wajib 
dilakukan oleh seluruh BUMN dan perusahaan afiliasi 
terkonsolidasi lainnya.

Implementasi Core Value “Akhlak” ini tentu tidak 
terlepas dari spirit inovasi dan pembaharuan yang telah 
dilaksanakan secara intens oleh Kementerian BUMN 
dibawah pimpinan Erick Tohir. Mulai dari reformasi 
birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi hingga 
restrukturisasi proses bisnis dalam upaya memperkuat 
tata Kelola perusahaan (Good Corporate Governance) 
yang berkesinambungan.

Nilai-nilai luhur yang menjadi pilar utama 
“Akhlak”menjadi landasan moral untuk bergerak dan 
bertindak. Lanskap dunia saat ini telah berubah dengan 
begitu cepat. Perubahan pola interaksi di masyarakat 
kontemporer dipicu oleh kemajuan teknologi 
komunikasi dan informasi yang tumbuh signifikan.

Dalam bukunya berjudul, “Marketing For Turn 
Around” (Gramedia,2012), Hermawan Kartajaya 
menulis setidaknya ada 3 Perubahan Global (Global 
Shift) tak terhindarkan yang sedang terjadi di dunia 
saat ini. Yang pertama adalah dari Eksklusif menuju 
Inklusif. Dengan teknologi, semua orang, organisasi, 
perusahaan dan negara bisa melihat peluang baru 
diluar teritorinya. Saat ini orang terbebas dari sekat-
sekat fisik dan geografis untuk terkoneksi dengan 
orang lain. Kemajuan, inovasi dan konvergensi dalam 
sains  dan teknologi makin mengaburkan tembok antar 
industri. Keterhubungan itu juga membuat industri-
industri tersebut makin inklusif dan transparan.

Yang kedua adalah perubahan vertikal ke horizontal. 
Sebelum era internet, arus informasi mengalir dari 
sumber-sumber media arus utama. Sekarang, informasi 
bisa datang dari mana saja. Bahkan, orang saat ini 
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tidak hanya menjadi pengonsumsi informasi secara 
pasif, tapi juga aktif sebagai produsen informasi itu 
sendiri. Arus horizontalisasi ini juga membuat lanskap 
bisnis tak hanya dikuasai oleh pemain besar. Pemain 
baru yang kecil bermunculan untuk memperebutkan 
pangsa pasar.

Yang ketiga adalah dari Individual menuju 
sosial. Sebagai konsekuensi dari inklusivitas dan 
horizontalisasi, dunia dan lanskap bisnis sekarang 
cenderung menjadi lebih sosial. Pasar saat ini diisi oleh 
pemain-pemain yang bukan bermain sendiri secara 
individual, namun berinteraksi secara aktif bahkan 
membentuk komunitas dan saling berkolaborasi. Jika 
ingin bertahan dalam dunia yang terus berubah secara 
dinamis, bahkan kerap tak terduga, maka kemampuan 
untuk menghorizontalkan diri, menyosialisasikan diri 
dan menginklusifkan diri menjadi niscaya adanya.

Core Value “Akhlak” memiliki peran besar sebagai 
pijakan strategis untuk beradaptasi dengan segenap 
perubahan yang terjadi. Setiap pilar yang ada 
dalam “Akhlak” berkolaborasi satu sama lain untuk 
menghasilkan “energi” dalam menyikapi setiap 
perubahan dengan tindakan yang cerdas, luwes, 
terukur dan inovatif. 

Upaya mendefinisikan Akhlak sebagai nilai utama dari 
BUMN tentunya melalui proses kajian yang panjang 
dan komprehensif dengan menyesuaikan karakter 
budaya dan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat 
Indonesia. Dari sisi dimensi spiritual, oleh seluruh 
umat beragama di Indonesia, Akhlak juga dimaknai 
sebagai cerminan perilaku positif seseorang dalam 
melakoni kehidupan. Dalam segmen lebih luas, 
penerapan Akhlak dalam meningkatkan kinerja BUMN 

menjadi manifestasi perilaku korporasi yang positif 
dan berkeunggulan. Mungkin ini terkesan utopis, 
namun sangat implementatif untuk diterapkan secara 
konsisten di lingkungan BUMN. Nilai-nilai utama 
yang terkandung dalam “Akhlak” sesungguhnya 
representasi serta simbolisasi aktual dari visi dan misi 
BUMN itu sendiri. 

Dengan nilai unsur Amanah dan Kompeten misalnya, 
BUMN bertekad akan menghadirkan kualitas pekerjaan 
yang mumpuni berlandaskan kompetensi handal dan 
profesional , disaat yang sama membangun harmoni 
secara inklusif dan adaptif serta dengan loyalitas 
tinggi, menuntaskan target yang sudah ditetapkan. 
Sementara itu unsur Kolaborasi digali dari semangat 
gotong royong dan kerjasama konstruktif masyarakat 
Indonesia yang telah menjadi tradisi turun temurun 
monumental bangsa kita.     

Pencanangan “Akhlak” sebagai nilai utama BUMN 
menjadi momentum yang tepat, agar setiap insan BUMN 
bisa lebih menyelaraskan langkah, menyatukan visi dan 
menguatkan hati menyikapi dunia yang terus berubah. 
Setiap unsur nilai dalam “Akhlak” menjadi inspirasi 
sekaligus motivasi menuntun menuju keunggulan 
korporasi BUMN yang tangguh dan digjaya.

Akhlak dan Pandemi Covid 19

Pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, tantangan yang 
akan dihadapi oleh BUMN tentu kian tak mudah. 
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh INDEF 
pada Selasa (28/7/2020), Wakil Menteri BUMN Kartika 
Wirjoatmojo menyatakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dianggap mempunyai peran besar dalam 
membantu penanganan virus corona dan pemulihan 
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ekonomi. “Keseimbangan antara menjaga kesehatan 
BUMN dan berperan aktif memulihkan ekonomi 
masyarakat menjadi tantangan yang besar pada BUMN 
ini,” tegasnya lagi. Alur kas (cash flow), proses bisnis, 
proyek-proyek, beban utang, hingga dividen BUMN 
tak akan semulus seperti kala normal dulu. Kini daya 
tahan (resilience) BUMN menjadi sangat penting untuk 
menjaga kinerja sekaligus menjaga perekonomian 
nasional.

Imbas Pandemi Covid 19 telah secara telak 
menghantam beragam sektor di BUMN.  Sektor 
Pariwisata dan Transportasi telah merasakan dampak 
langsung Pandemi ini ketika pertama kali menyebar.  
BUMN Penerbangan, Kapal Laut, Hotel dan seluruh 
bisnis pendukunganya tak ayal limbung dihantam 
“badai” ini. BUMN “Karya” tak urung ikut merasakan 
akibatnya pada sejumlah proyek-proyek konstruksi dan 
infrastruktur, sementara itu efek pelemahan Rupiah 
pada kontrak-kontrak impor minyak untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri membuat Pertamina ikut 
“sempoyongan”. 

Di sektor keuangan, BUMN Perbankan menghadapi 
problematika kredit macet karena debitur dari sektor 
Industri dan UMKM mengalami kendala dalam 
menjalankan bisnis akibat Pandemi ini.  Masalah yang 
dialami itu, tentu saja membuat Kementerian BUMN 
perlu segera melakukan pemetaan portofolio bisnis 
BUMN (juga ke “anak cucu perusahaan”) dan efisiensi 
di segala lini agar bisa tetap bertahan juga eksis pada 

situasi sulit yang dialami Indonesia dan dunia sekarang.

Peran BUMN pada masa Pandemi Covid 19 dengan 
pencanangan nilai utama BUMN “Akhlak”memiliki 
korelasi yang erat. Spirit Akhlak sebagai nilai utama 
menjadi referensi terbaik mempersiapkan “jurus-
jurus” efektif dan tepat sasaran menghadapi segala 
problematika yang terjadi. 

Upaya membumikan dan mempertajam nilai-nilai 
utama “Akhlak” tentu dimulai internal BUMN sendiri. 
Sebagai pemangku kepentingan bisnis perusahaan 
paling dekat, karyawan mesti dilibatkan pertama kali 
sebagai konsumen paling intim dalam perusahaan. 
Karyawan merupakan pemangku kepentingan bisnis 
perusahaan terdekat. Transformasi itu, salah satunya,  
bermula dari sana.

Pemberdayaan karyawan dilakukan melalui nilai-
nilai autentik yang dimilikinya. Mengapa? Karena 
merekalah yang bisa mengetahui, apakah nilai-nilai 
yang disampaikan perusahaan merupakan nilai-nilai 
yang lahir dari ketulusan atau ketidaktulusan. Menurut 
Philip Kotler dalam bukunya berjudul “Marketing 3.0, 
Mulai Dari Produk Ke Pelanggan Ke Human Spirit” : 
Pewartaan misi kepada konsumen harus benar-benar 
keluar dari Pelayanan Tulus Karyawan. Misi Merek 
(brand mission) tidak bakal bisa sampai kepada 
konsumen secara efektif jika tidak dihayati secara 
penuh oleh karyawan. 

Oleh karenanya, penanaman nilai-nilai perusahaan di 
diri karyawan menjadi penting. Baru kemudian, nilai-
nilai yang sudah terbatinkan itu bisa dipancarkan 
dalam setiap layanan dan perjumpaan dengan 
konsumen. Dalam hal ini, Kotler menggunakan istilah 
brand values terkait dengan nilai-nilai yang memandu 
karyawan untuk berbuat sesuatu, sesuai dengan 
brand mission. Ia menyebutnya shared values.  Shared 
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Values, merupakan setengah dari kultur perusahaan. 
Setengahnya lagi adalah perilaku umum (common 
behaviour) Karyawan perusahaan tersebut yang 
merujuk pada tindakan-tindakan keseharian karyawan 
di perusahaan. Kombinasi nilai-nilai dan perilaku itu 
harus tidak melenceng dari brand mission perusahaan. 

Dengan demikian budaya perusahaan terbentuk 
berdasarkan penyelarasan shared value dan common 
behaviour. Dalam konteks kerja, perusahaan harus bisa 
membangun budaya kerja yang kolaboratif, kultural 
dan kreatif. Ketiga langkah inilah kunci integrasi 
antara nilai-nilai perusahaan dan perilaku karyawan. 
Membangun cultural values berarti menginspirasi 
karyawan untuk membuat perubahan kultural terhadap 
kehidupan mereka dan orang lain. Membangun creative 
value adalah memberi kesempatan kepada karyawan 
untuk mengembangkan dan berbagi ide-ide inovatif 
sedangkan collaborative value adalah mendorong 
karyawan untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi 
dengan banyak pihak.

Ketiga nilai yang disebutkan diatas tercermin dalam 
nilai utama “Akhlak”BUMN. Menghadapi Pandemi 
Covid 19 saat ini, tantangan tak hanya datang dari luar, 
namun juga dari dalam tubuh BUMN sendiri. Mentalitas 
birokrat yang dibelit dengan aneka aturan dan prosedur 
yang rumit serta kaku membuat proses bisnis di BUMN 
pada umumnya berjalan lamban. Padahal persaingan 
sengit tengah terjadi di luar sana yang membutuhkan 
strategi cerdas dan gerakan cepat nan lincah. BUMN 

saat ini kian dituntut semakin professional untuk 
mengejar profit dan proaktif menggarap pasar yang ada 
serta tidak hanya mengandalkan subsidi pemerintah. 

Syukurlah, dalam beberapa waktu terakhir ini, 
pembenahan besar-besaran telah dilakukan dalam 
tubuh BUMN mulai dari perampingan organisasi, 
penyederhanaan aturan & prosedur, penggunaan 
teknologi informasi terkini untuk mendukung layanan 
birokrasi yang cepat dan akuntabel juga kolaborasi 
konstruktif antar BUMN menjadi sejumlah “jurus” 
BUMN untuk beradaptasi dengan perubahan menuju 
korporasi berkeunggulan.   

“Akhlak” menjadi semacam “kompas” pemandu 
mengurai segala persoalan dalam mengintegrasikan 
dan mengimplementasikan shared value bersama 
common behaviour karyawan. Penerapan nilai-nilai 
“Akhlak” akan membangkitkan etos kerja karyawan, 
memperkokoh komitmen, meningkatkan kemampuan 
adaptasi, membangun nilai-nilai spiritual, meningkatkan 
team work, menerapkan sikap responsif dan pelayanan 
yang cepat serta membangun proses kerja yang ideal 
–dari perencanaan hingga evaluasi kerja.

Semoga pencanangan nilai utama “Akhlak” semakin 
mengokohkan spirit dan tekad menjadikan seluruh 
BUMN dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi lainnya 
menjadi lebih unggul dan mampu bersaing serta 
beradaptasi pada tantangan zaman yang terus berubah 
dan kian tak mudah ini.

O P I N I
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Terbarukan
Di Dunia Konstruksi

Teknologi

Hai Insan Nindya!

Berkat bantuan teknologi terbarukan yaitu 
Teknologi 3D Printing kita dapat mendesain 
rancangan bangunan hanya dalam satu hari 
aja loh. Teknologi 3D Printing ini merupakan 
teknologi menggunakan mesin cetak dengan 
metode manufaktur aditif untuk menghasilkan 
benda tiga dimensi berdasarkan file desain 
digital.

Teknologi 3D printing pertama ditemukan 
pada tahun 1981 oleh Dr. Hideo Kodama 
dari Nagoya Municipal Industrial Research 
Institute yang menggunakan bahan baku 
photopolymer untuk mencetak/menghasilkan 
objek tiga dimensi dari printer tersebut.

Pengembangan dan penelitian 3D Printing 
konstruksi awal telah dilakukan sejak tahun 
1995. Dikutip dari Wikipedia, Dua metode 
ditemukan, salah satunya oleh Joseph Pegna 
yang difokuskan pada teknik pembentukan 
pasir / semen yang memanfaatkan uap untuk 
mengikat material secara selektif dalam lapisan 
atau bagian padat. Teknik kedua, Contour 
Crafting oleh Behrohk Khoshnevis, metode 
ekstrusi dan pembentukan keramik baru, 
sebagai alternatif dari teknik pencetakan 3D 

polimer dan logam yang muncul. Teknologi 
3D Printing pada konstruksi atau biasa 
disebut dengan 3D Construction Printing 
(3DCP) mengacu pada berbagai teknologi 
yang menggunakan pencetakan 3D sebagai 
metode inti untuk membuat bangunan 
atau komponen konstruksi. Istilah alternatif 
juga digunakan, seperti konstruksi aditif, 
Autonomous Robotic Construction System 
(ARCS), Large Scale Additive Manufacturing 
(LSAM), atau Freeform construction (FC), juga 
merujuk pada sub-kelompok, seperti ‘3D 
Concrete’, digunakan untuk merujuk pada 
teknologi ekstrusi beton.

Pada tahun 2008 Pencetakan Beton 3D 
dimulai di Universitas Loughborough , 
Inggris, dipimpin oleh Richard Buswell dan 
rekan-rekannya untuk memperluas penelitian 
kelompok sebelumnya dan melihat ke aplikasi 
komersial yang bergerak dari teknologi 
berbasis gantry ke robot industri, yang 
berhasil mereka lisensikan teknologinya pada 
tahun 2014 kepada Skanska perusahaan 
konstruksi dan pengembangan multinasional 
asal Swedia. 

Dalam ulasan di salah satu artikel builder.
id menjelaskan cara kerja dari 3D Printing 
ini yaitu pertama melakukan pembacaan 
soft file desain lalu dilanjut dengan proses 
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pencetakan layer by layer material filamen 
sampai objek terbentuk utuh. Material 
filamen yang digunakan ada beragam bisa 
berupa plastik, beton, pasir, kayu, baja, dll.
Salah satu manfaat 3D Printing dalam 
Konstruksi dan Manufaktur yaitu proses 
pengerjaannya tidak memakan waktu banyak 
dan maket hasil cetakan mesin memiliki 
kualitas yang lebih baik dibandingkan maket 
manual. Dengan begitu, sangat memudahkan 
arsitek dalam membuat maket atau miniatur 
rancangan bangunan.

Dilansir dari Builder.id, Pada Mei 2016, 
sebuah bangunan kantor hasil cetak 3D 
pertama di dunia dibuat di kota Dubai, Arab. 
Bangunan ini luasnya 250 m2 dan dicetak 
dengan mesin 3D Printing berukuran 6 m x 
36.5 m x 12 m yang ditunjang dengan lengan 
robotik yang berperan untuk mengalirkan 
campuran material dan semen. Butuh 17 hari 
proses pencetakan ditambah 2 hari proses 
pemasangan di lokasi. Selain waktunya yang 
termasuk cepat, proyek pembangunan ini 
terbukti mampu mengurangi biaya pekerja 
sebesar 50% dibanding pembangunan 
konvensional. Proyek yang dibangun oleh 
Yingchuang Building Technology Co. 
(Winsun) ini sudah lulus tes stabilitas di China 
dan Inggris.

Kemudian, dilanjutkan pembangunan 
jembatan cetak 3D pertama yang dapat 

T E K N O L O G I

difungsikan dengan sempurna adalah 
jembatan di Amsterdam yang digagas oleh 
MX3D, start-up teknologi di Belanda. Dibuat 
dengan robot otonom yang mampu mencetak 
komponen baja di udara kompleks, ditunjang 
oleh obor las yang melelehkan lapisan baja 
satu per satu, lalu ditutup dengan lapisan 
baja leleh yang keluar dari kawat panjang di 
robot printer.

MX3D mengklaim bahwa biaya proyek 
jembatan ini secara keseluruhan lebih sedikit 
dari metode konvensional. Robot printernya 
bekerja 1000 kali cepat daripada teknik 
pengelasan biasa sehingga sangat efisien 
dari segi waktu dan biaya. Ditambah lagi, 
penggunaan 3D Printing di proyek konstruksi 
ternyata menghasilkan sampah 60% lebih 
sedikit dibanding pembangunan biasa. Wow 
keren yaa!!

Di tengah pandemi ini, Indonesia juga terus 
melakukan pembaharuan teknologi terutama 
dalam bidang konstruksi. Saat ini di Indonesia 
mulai mengembangkan tren teknologi 
konstruksi baru bernama Modular. Modular 
sendiri adalah sebuah bangunan yang 
terdiri dari komponen rakitan menjadi panel 
modular.

Keunggulannya teknologi modular 
diantaranya adalah efisiensi waktu pekerjaan, 
rumah lingkungan dan berkualitas. Teknologi 
modular ini juga memiliki sistem aplikasi yang 
mudah, cepat dan menjadi salah satu solusi 
untuk mengakomodir kebutuhan penduduk 
akan hunian dengan mengutamakan prinsip 
bangunan ramah lingkungan.
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Bangunan di Dubai dengan printer 3D

Jembatan di Amsterdam yang dibangun 
dengan cetak 3D pertama
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Memanfaatkan  Limbah  Anorganik  untuk  Interior Rumah
Insan Nindya, 

Tidak selamanya limbah yang ada disekitar kita terutama limbah padat anorganik tidak dapat dimanfaatkan  
kembali. Berbekal kreativitas limbah yang semula bahan pembuangan tidak terpakai dapat dimanfaatkan 
menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat. 

Saat ini banyak limbah yang dapat di daur ulang menjadi 
perabot dan hiasan di dalam rumah yang membuat rumah 
menjadi cantik dan nyaman. Penggunaan limbah daur ulang 
selain memperindah ruangan kita, hasil dari limbah tersebut 
juga bisa mendukung pengurangan limbah yang dapat 
mencemari lingkungan. 

Dengan menggunakan limbah daur ulang yang masih layak 
pakai memiliki kesan tersendiri bagi penyukanya. Selain 
penggunaan limbah sisa pakai, hasil bongkar, hingga hasil 
dari lokasi yang akan digunakan dapat digunakan untuk 
menjadi sesuatu yang berguna. Design dengan menggunakan 
bahan daur ulang menjadi trend lifestyle saat ini, redaksi akan 
memberikan beberapa rekomendasi desain kepada seluruh 
Insan Nindya agar dapat menjadi inspirasi dalam mendesign 
ruangan dirumah anda.

Selain keunikan tersendiri dan membantu lingkungan, daur 
ulang limbah yang dijadikan sebagai furniture juga dapat 
mengurangi anggaran dana dalam memilih furniture. Mari 
kita simak beberapa inspirasi mendaur ulang limbah sebagai 
berikut!
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Penggunaan kayu bekas pakai 
atau sisa pakai dapat dijadikan 
sebuah furniture yang unik. 
Kayu tersebut dapat dipilah 
yang masih layak pakai dan ti-
dak. Kayu bekas dapat didapat-
kan dari pembongkaran kantor, 
rumah, hingga tempat makan 
yang berupa meja, kursi dan 
pintu, dan furniture lain sudah 
tidak ingin digunakan dapat di 
modifikasi. 

Limbah metal yang berupa seng 
maupun besi yang sudah tidak 
digunakan dapat disulap menjadi 
interior desain. Dari drum bekas, 
krangka bekas bangunan, hing-
ga bahan-bahan metal yang ada 
dalam mesin apapun juga dapat 
disulap menjadi furniture yang 
estetik dan cantik.

Tau kah anda bahwa limbah 
plastik sangat banyak di dunia? 
Dengan alternatif furniture yang 
dapat kita lirik adalah daur ulang 
plastik. Selain sangat amat mem-
bantu mengurangi pencemaran 
lingkungan mengingat plastik 
merupakan bahan yang sulit ter-
urai. Limbah plastik dapat kita 
temukan dimanapun loh! Dari 
lingkungan rumah, kantor, pabrik 
dan dimanapun.

Daur Ulang 
Kayu

Daur Ulang 
METAL

Daur Ulang 
Plastik
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