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HAEDAR A KARIM

DIREKSI
SAMBUTAN

Direktur Utama
PT NINDYA KARYA (Persero)

Assalamualaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh,

Insan Nindya,
Awal tahun hingga kuartal II 2020 
menjadi periode yang amat menantang 
bagi kegiatan bisnis yang kita hadapi. 
Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh 
belahan dunia nyatanya memberikan 
dampak yang cukup signifikan bagi 
keberlangsungan sosial bahkan 
perekonomian masyarakat. Hampir 

seluruh sektor usaha terkena imbas 
akibat pembatasan – pembatasan 

aktivitas yang dilakukan, 
termasuk di antaranya sektor 

usaha jasa konstruksi. 

Melihat kondisi yang 
terjadi, manajemen 

tentunya tidak 
hanya berpangku 

tangan sembari 
m e n u n g g u 
kondisi ini 
segera membaik. 
Melalui koordinasi 

yang intensif 
antar lini serta 

seluruh pemangku 
kepentingan terkait, 

Perusahaan berupaya 
menciptakan inisiatif strategis 
sebagai solusi cepat dalam 
mengatasi hambatan yang 
terjadi. Tentunya tidak hanya 
sampai di sana, dengan terus 
memantau perkembangan 
yang berlangsung Perusahaan 

SAMBUTAN DIREKSI

juga dengan sigap melakukan adaptasi – 
adaptasi yang dimungkinkan agar kinerja 
usaha terus tumbuh sesuai dengan yang 
diharapkan dan yang terpenting seluruh 
elemen Perusahaan senantiasa dalam 
keadaan sehat serta terhindar dari 
penularan Covid-19.

Mewakili jajaraan Direksi Perusahaan, 
kami tentunya mengucapkan terima 
kasih banyak atas soliditas yang 
terbangun dalam rangka bahu – 
membahu merealisasikan kebijakan – 
kebijakan pemulihan bisnis di tengah 
pandemi ini. Berbagai warta yang 
dilaporkan dalam Majalah Warkom Edisi 
4 telah memperlihatkan bagaimana 
seluruh Insan Nindya bekerja keras 
membawa Perusahaan berada pada 
lintasan pertumbuhannya, melahirkan 
inovasi dan berprestasi serta yang 
terpenting menjaga keharmonisan 
dengan lingkungannya dengan saling 
meringankan beban.

Tentunya menjadi harapan kita semua 
agar pandemi Covid-19 ini dapat 
segera berlalu serta iklim bisnis kembali 
menggeliat membawa harapan bagi 
masa depan bangsa. Melalui sambutan 
ini, jajaran Direksi berpesan untuk 
senantiasa menjaga integritas dalam 
bekerja demi Nindya dan Indonesia yang 
lebih baik.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi 
wabaraktuh,
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pada periode 1930 an. 

Meski demikian, kondisi dan tantangan 
yang kita hadapi saat ini harus disikapi 
secara bijak dan tidak serta-merta 
menyerah begitu saja pada kondisi 
yang ada. Dengan tantangan yang ada 
justru sebagai Insan Nindya kita dituntut 
untuk lebih cepat beradaptasi pada 
perubahan serta menajamkan strategi 
pengelolaan usaha secara tepat serta 
melahirkan beragam inovasi sebagai 
solusi dalam menjawab tantangan. 
Proses – proses ini lah yang kami 
coba rekam dan diredaksikan dalam 
Majalah Warkom Edisi 4. Warkom 
edisi kali ini akan banyak mengupas 
mengenai upaya – upaya tak kenal 
lelah seluruh pemangku kepentingan 
Nindya dalam mempertahankan laju 
bisnis Perusahaan, adaptasi kebiasaan 
baru dalam menjalankan aktivitas kerja, 
inovasi yang dilahirkan serta yang 
terpenting menyiapkan langkah rebound 
pertumbuhan bisnis untuk bangkit dan 
melesat ke depannya. 

Demikian sambutan yang dapat saya 
sampaikan.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi 
wabaraktuh.

SAMBUTAN
REDAKSI
Assalamualaikum warrahmatullahi 
wabaraktuh

Insan Nindya, tentunya tak seorang pun 
dari kita membayangkan Indonesia dan 
bahkan seluruh dunia harus mengalami 
musibah pandemi Covid-19 atau umum 
dikenal dengan wabah virus Corona. Dan 
tidak seorang pun pula membayangkan 
bahwa pandemi ini mampu merubah 
tatanan sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat sedemikian rupa dan 
mendorong kita dalam menjalankan 
dengan apa yang disebut tatanan normal 
baru (new normal).

Kita semua tersentak dengan kejadian 
ini, terlebih pandemi yang kita hadapi 
turut memberikan ekses terhadap kinerja 
bisnis Perusahaan maupun agenda – 
agenda korporat yang dicanangkan. 
Berdasarkan data yang dirilis oleh 
Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, industri jasa konstruksi 
sebagai core business yang dijalankan 
Nindya menjadi salah satu dari tujuh 
sektor industri yang terpengaruh oleh 
adanya pandemi Covid-19 ini.  Lebih 
lanjut secara global, IMF melansir data 
bahwa perekonomian global selama 
pandemi akan mengalami penyusutan 
sebesar 3 persen. Penyusutan ini bahkan 
dinyatakan sebagai penyusutan terburuk 
sejak era Great Depression yang melanda 
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BANGKIT DI TENGAH PANDEMI DENGAN 
REBOUND STRATEGY IN NEW NORMAL

Menjelang akhir tahun 2019, 
dunia dihebohkan dengan 
penyebaran virus Corona 

yang memiliki nama resmi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dengan Kota Wuhan China sebagai 
episentrum penyebarannya. Virus 
yang menyerang sistem pernapasan 
manusia ini ditularkan melalui 
percikan air liur (droplet) dari batuk 
dan bersin sehingga menyebabkan 
penderitanya mengalami sindrom 
kesulitan bernapas yang jika 
tidak ditangani segera dapat 
menyebabkan kematian. Masifnya 
penyebaran virus Corona tersebut 
bahkan mampu merenggut nyawa 
kurang lebih 4.600 penduduk 
Wuhan.

Saat penyebaran corona merebak di 
berbagai kota di China, masyarakat 
dunia mulai bertindak waspada 
untuk mengantisipasi masuknya 
virus tersebut di negaranya. Berbagai 
upaya dilakukan seluruh pemerintah 
di berbagai negara namun masifnya 
penyebaran Covid-19 di berbagai 
belahan dunia termasuk Indonesia 
membuat Dirjen World Health 
Organization (WHO), Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus menetapkan 
Covid-19 sebagai pandemi pada 
maret 2020.

Penyebaran Covid-19 yang tinggi 
serta belum ditemukan vaksin 
untuk mencegah serta mengobati 
penderitanya ternyata mampu 
memberikan implikasi yang 

luas di luar aspek kesehatan. 
Pandemi Covid-19 ternyata 
mampu memberikan dampak bagi 
perekonomian dan kehidupan 
sosial masyarakat seiring dengan 
penerapan protokol kesehatan yang 
mengubah kebiasaan lama menjadi 
kebiasaan baru. Sedangkan dari 
sisi ekonomi, pembatasan aktifitas 
usaha dari skala kecil hingga 
besar serta refocusing anggaran 
untuk penanggulangan Covid-19 
memberikan dampak perlambatan 
pertumbuhan ekonomi serta 
menyebabkan masalah – masalah 
sosial ekonomi lainnya.

Secara global, dampak ekonomi yang 
ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 
mampu mendorong negara – negara 
dunia pada jurang resesi. Dilansir dari 
bbc.com, IMF menyatakan bahwa 
penyusutan ekonomi global di tahun 
2020 mencapai 3% atau penurunan 
yang terparah sejak terjadinya Great 
Depression pada tahun 1930 an. 

Dari kondisi tersebut, tentunya 
pemerintah mewaspadai berbagai 
dampak yang timbul terutama 
pada aspek perekonomian akibat 
Covid-19. Beberapa langkah 
strategis dikeluarkan salah satunya 
melakukan stimulus ekonomi dan 
fiskal yang diharapkan mendukung 
bergeraknya sektor riil.

Lalu bagaimana dengan industri jasa 
konstruksi serta infrastruktur dalam 
kaitannya dengan kegiatan bisnis 

yang dijalankan Nindya? Setidaknya 
ada tiga tantangan besar yang 
dihadapi Nindya sebagai perusahaan 
jasa konstruksi yang banyak bergerak 
sektor infrastruktur. Kedua kendala 
tersebut adalah ketersediaan 
anggaran pembangunan 
infrastruktur oleh pemberi kerja, 
keterlambatan penyelesaian proyek, 
dan peningkatan biaya (overhead) 
pelaksanaan untuk keperluan 
mobilisasi material, peralatan 
konstruksi dan tenaga kerja. 

Dari segi bisnis, kebijakan refocusing 
dan realokasi anggaran beberapa 
Kementerian/Lembaga (K/L) yang 
menjadi target pasar Perseroan 
untuk penanganan Covid-19 
mempengaruhi realisasi perolehan 
kontrak baru dan nilai pekerjaan 
yang ditetapkan. Hal terebut, 
terjadi karena tertundanya 
sebagian besar proyek – 
proyek yang dijadwalkan 
lelangnya di tahun 2020. 
Meskipun ada langkah – 
langkah dari beberapa K/L 
untuk terus melanjutkan 
rencana pengembangan 
infrastruktur dengan skema 
yang berbeda namun pelaku 
usaha di industri jasa konstruksi 
seperti Nindya harus tetap 
memperispkan langkah – 
langkah strategis dalam 
menghadapi berbagai 
kemungkinan yang 
ada.
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1 2

Penyusunan TIM
Business
continuity

Management
(BCM) & Satgas

COVID-19

Penyusunan
Survival Strategy
Korporasi dengan

3 Skenario

4 3
Menyusun Rebound

Strategy Pasca
COVID-19

Akselerasi
Tranformasi

Digital Nindya

Respon cepat Nindya dalam 
menanggulangi dampak pandemi 
Covid-19 dari segi bisnis dilakukan 
dengan mengeluarkan 4 (empat) 
langkah strategis yaitu Menyusun Tim 
Business Caontinuity Management 
(BCM) dan Stagas COVID-19, 
Menyusun Survival Strategy 
Korporasi dengan 3 (tiga) skenario, 
melakukan Akselerasi Transformasi 
Digital Nindya serta Menyusun 
Rebound Strategy Pasca Covid-19. 

Seperti yang dikemukakan 
di atas, langkah awal yang 
dilakukan Nindya dalam 
menghadapi adaptasi 
kebiasaan baru yaitu 
membentuk Tim Business 
Continuity Management 
(BCM) yang bertugas 
untuk mengidentifikasi 
kondisi internal dan 
eksternal Perusahaan 
dan memberikan 
rekomendasi untuk 
memastikan bisnis tetap 
dapat berjalan di masa 
pandemi dan setelah 
pandemi.

BCM sendiri berisikan 
karyawan dan manajemen 
Nindya yang memiliki kompetensi 
terbaik di bidangnya. Struktur 
BCM sendiri terbagi dalam tiga tim 
yaitu Tim BCM Operasional dengan 
tugas membuat langkah strategis 
agar operasional perusahaan tetap 
berjalan, Tim BCM Satgas Covid-19 
den an tugas memastikan ZERO 
STOP PRODUCTION karena Covid-19 
dengan cara memastikan pekerja 
dan keluarga pekerja terhindar dari 
Covid-19 serta Tim BCM Korporasi 
yang bertugas untuk membuat 
langkah strategis jangka pendek, 
menengah dan panjang Perusahaan 
dengan strategi utama ketiga tim 

Strategi Menghadapi Adaptasi 
Kebiasaan Baru

tersebut untuk menjaga pendapatan 
dan optimalisasi biaya.
Ketiga tim yang ada tersebut 
telah melakukan tugasnya dalam 
menganalisis dan mengidentifikasi 
kondisi perusahaan baik internal dan 
eksternal serta memberikan beberapa 
rekomendasi bagi Perseroan. Tim 
BCM Operasional dalam rekomendasi 

strateginya mengemukakan 
beberapa strategi yaitu Standardisasi 
dan digitalisasi struktur organisasi 
proyek berdasarkan jenis pekerjaan, 
Digitalisasi dan integrasi proses 
bisnis utama dan pendukung serta 
implementasi Business Inteligence 
melalui pemanfaatan Data Analytics 
Predictive.

Keseluruhan rekomendasi tersebut 
dirancang untuk membentuk 
efektifitas dan efisiensi kegiatan 

operasional yang dilakukan 
Perusahaan agar kegiatan produksi 
dapat berjalan lancar serta tentunya 
sebagai langkah antisipasipatif serta 
penyelesaian atas kendala – kendala 
operasional yang timbul akibat 
pandemi.  

Untuk Tim BCM Satgas Covid-19 
telah mengeluarkan rekomendasi 
berupa Protokol Kesehatan Kantor 
Pusat, Kantor Unit Bisnis dan 

Proyek, protokol New Normal 
bagi karyawan, pelanggan dan 

mitra bisnis serta membentuk 
Nindya Covid Ranger. 

Keseluruhan protokol dan 
strategi tersebut pun telah 
disosialiasaikan ke unit 
– unit yang ada guna 
menekan timbulnya 
kasus Covid-19 di 
lingkungan Perusahaan.

Sedangkan TIM BCM 
Korporasi mengeluarkan 

rekomendasi berupa 
diversifikasi usaha yang 

mengarah pada investasi 
di bidang energi, efisiensi 

Biaya Umum dan Administrasi, 
Refocusing unit bisnis, adaptasi 

kultur dan teknologi serta market 
switching. Rekomendasi ini pun 
diimplementasikan Perusahaan 
dengan melaksanakan kerja sama 
investasi pada proyek Energi Baru 
Terbarukan (EBT) seperti PLTA, PLTMH 
dan PLTMS, pelaksanaan efisiensi 
BUA, pengimplementasian business 
process secara digital dan penetrasi 
ke proyek Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU), pasar swasta 
dan proyek turnkey secara selektif.
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Survival Strategy

Rebound Strategy Pasca Covid-19

Nindya menetapkan beberapa 
skenario keberlangsungan usaha 
(survival strategy) sebagai respon 
atas kondisi industri konstruksi 
yang terjadi terutama terkait 
dengan penurunan kinerja melalui 
perumusan proyeksi bisnis dalam 
rangka memenuhi target kinerja 
atas RKAP 2020. Survival strategy 
yang disusun oleh Tim BCM secara 
seksama dengan memeperhatikan 
berbagai indikator bisnis yang ada 

dengan diikuti kebijakan bisnis yang 
tepat dan penuh kehati – hatian, 
berhasil membawa Perseroan pada 
jalur pertumbuhan bisnisnya.

Memasuki semester ketiga, kinerja 
bisnis yang sempat mengalami 
perlambatan dapat kembali melaju 
mengarah pada pemenuhan target 
kinerja tahun anggaran 2020 yang 
ditetapkan. Hal tersebut terwujud 
berkat koordinasi super intensif di 

antara manajemen perusahaan serta 
kedisiplinan dalam melaksanakan 
rekomendasi yang ditetapkan dalam 
rangka mencari solusi atas segala 
hambatan bisnis yang terjadi.

Selain melakukan adaptasi atas 
kebiasaan baru ini, Nindya tentunya 
berharap pandemi Covid-19 dapat 
segera berakhir. Dengan tidak 
meninggalkan transformasi yang 
telah dilakukan, kinerja bisnis yang 
sempat terkontraksi harus sesegera 
mungkin dikembalikan pada jalur 
pertumbuhan bisnis yang diharapkan. 
Untuk itu diperlukan rebound 

Re-Strukturisasi Organisasi

Diversifikasi Usaha

Optimalisasi
Nindya Learning Center

1

2

3

strategy untuk merealisasikannya. 
Dalam langkah strategisnya, Nindya 
mencanangkan beberapa langkah 
seperti melakukan restrukturisasi 
organisasi yang memfokuskan pada 
spesialisasi pekerjaan dan sentralisasi 
fungsi SCM, QHSE, IT dan HC, 
selanjutnya melakukan diversiifkasi 
usaha dengan masuk pada bisnis 
investasi energi, transportasi dan 

SPAM dan yang terakhir melakukan 
optimalisasi Nindya Learning Center 
sebagai pusat pengembangan 
talenta Insan Nindya agar lebih 
berkompeten, membentuk kapasitas 
leadership berkualitas global 
bagi karyawan Nindya dan agile 
dalam menghadapi tantangan dan 
perubahan industri jasa konstruksi 
dan dunia bisnis secara umum.

11www.nindyakarya.co.id
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Akselerasi Transformasi Digital
Meskipun pandemi Covid-19 
menciptakan keterbatasan ruang 
gerak dalam melakukan aktivitas 
terutama aktivitas bisnis nyatanya 
dengan kualitas mumpuni sumber 
daya yang dimiliki Nindya hal ini 
malahan melahirkan beragam 
inovasi dan solusi. Hal tersebut tidak 
lepas dari dorongan manajemen 
untuk mendukung strategi akselerasi 
transformasi digital Nindya yang 
direkomendasikan.

Dalam akselerasi yang dilakukan, 
Nindya berhasil mengembangkan 
beragam infrastruktur digital yang 
mayoritas dilaksanakan secara 
mandiri dalam mendukung kegiatan 
bisnis agar tidak lagi terbatas ruang 

geraknya. 
Terdapat 8  Infrastruktur digital 
yang dikembangkan Nindya terdiri 
dari Enterprise Resource Planning 
(ERP) sebagai aplikasi holistik 
dan terintegrasi untuk bidang 
pemasaran, produksi, proyek, 
procurement sampai dengan SDM 
serta Management Keuangan dan 
Akuntansi; Digital Workplace sebagai 
portal korporat untuk kebutuhan 
sharing informasi, komunikasi, 
paperless action, pengukuran kinerja 
hingga pembelajaran bagi karyawan; 
Business Process Digitalization 
sebagai aplikasi kerja harian dalam 
melalui aplikasi BORN untuk 
Manajemen Risiko, NAMS untuk 
untuk SPI, QHSE Online, WBS dan 

Pelaporan Gratifikasi online, e-proc 
dan ITMS untuk pengembangan 
talenta; Communication Tools melalui 
Unified Communication System cisco 
Jabber untuk kantor pusat – unit 
bisnis – proyek, cloudX dan Zoom; 
Remote Working sebagai penunjang 
Work Form Home seperti Nindya 
Cloud dan mobIile aplikasi Employee 
Self Service (ESS); Collaboration 
Tools melalui Nindya Cloud Synology 
yang memungkinkan karyawan 
bekerja secara berkolaborasi dengan 
aman; Mobile Apps serta Unfied 
Threat Management (UTM) sebagai 
penguatan sistem keamanan terpadu 
Nindya terhadap risiko cyber security.

12
www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020LIPUTAN UTAMA



13www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020

13www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020



14
www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020BERITA NINDYA

Jakarta, Dalam rangka memperingati hari 
lahir pancasila yang jatuh pada tanggal 1 
Juni 2020, Nindya Karya menggelar sarasehan 
secara virtual melalui video conference.yang 
diikuti oleh seluruh Board of Director (BOD) 
bersama seluruh jajaran Pejabat dan Milenial 
Perusahaan (1/6).

Kegiatan tersebut digelar sebagai ajang 
memupuk pentingnya penerapan ideologi 
atau pemahaman pancasila kepada seluruh 
#InsanNindya sehingga nantinya dapat 
diterapkan pada seluruh unit bisnis yang 
berada di Indonesia.

Kegiatan didahului pembacaan teks Pancasila 
oleh Perwakilan Milenial Nindya Imam 
Yahya, dilanjutkan dengan pembacaan 
teks UUD 1945 oleh Direktur Pemasaran & 
Pengembangan Nindya Moehaermin Zein 
Chaniago. Kemudian dilanjutkan sambutan 
Direktur Utama Nindya Haedar A. Karim 
yang ditutup pembacaan doa oleh Kepala 
Departemen Satuan Pengawasan Intern (SPI) 
Rusliadi.

Jakarta - Nindya Karya bersama Satgas DPR 
RI serta Satgas Bencana BUMN DKI terdiri 
dari PT Nindya Karya (Persero), PT Semen 
Indonesia (Persero), PT Bukit Asam (Persero) 
dan PT Surveyor Indonesia (Persero), Satgas 
DPRD DKI Jakarta bersinergi mendirikan 
Posko Masak yang menye-diakan kebutuhan 
pangan bagi warga yang terdampak virus 
Covid-19 di DKI Jakarta.

Posko masak yang terletak di Jl. Raya 
Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
ini setiap harinya menyediakan makanan 
sebanyak 2.000 bungkus atau 60.000 

Dalam sambutannya Haedar A. Karim 
menyampaikan, penerapan ideologi pancasila 
di Nindya sangat erat kaitannya dengan 
aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya, pada 
sila ke-4 dimana setiap permasalahan yang 
sedang dihadapi akan diselesaikan secara 
musyawarah dan mufakat demi tercapainya 
tujuan bersama yaitu kemajuan perusahaan.

Serupa namun tak sama, Menurut 
Moehaermin Zein Chaniago penerapan 
ideologi pancasila di Nindya Karya sangat erat 
pada sila ke-3. Dimana, persatuan yang terjalin 
di perusahaan sangatlah kuat. Baik secara 
kerjasama antar bagian maupun keragaman 
suku dari karyawan atau #insanNindya yang 
berasal dari seluruh Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, juga terdapat 
penampilan spesial dari Duta Nindya tahun 
2020 Muhammad Ghiffari Rachman yang 
membawakan Puisi tentang bagaimana 
pandangan pancasila terhadap penerapannya 
dikehidupan sehari hari.

Menutup kegiatan tersebut, Haedar A. Karim 
berharap semoga seluruh #InsanNindya 
sebagai warga negara Indonesia dapat 
selalu menerapkan nilai-nilai pancasila pada 
kehidupan sehari-hari terutama dimasa 
pandemi seperti saat ini sehingga tema pada 
peringatan hari lahir pancasila tahun 2020 
“Pancasila dalam Tindakan. Dengan Gotong 
Royong, Menuju Indonesia Maju” dapat 
terwujud.

Peringati Hari Lahir 
Pancasila, Nindya Karya 
Selenggarakan Sarasehan 
Antara Manajemen dan 
Milenial

Tanggulangi Dampak 
Covid-19, Nindya Karya 
Buka Posko Masak 
Bersama Satgas DPR RI dan 
Satgas Bencana BUMN DKI

bungkus per bulannya. Ma-kanan tersebut 
nantinya dibagikan kepada masyarakat di 
beberapa wilayah di Jakarta Selatan.

Posko masak sinergi BUMN ini merupakan 
wujud nyata dari kepedulian #BUMN 

Untuk Indonesia yang siap membantu 
dan meringankan beban masyarakat yang 
terdampak pandemi covid-19. Posko ini 
direncanakan akan terus berjalan sampai 
dengan bulan Juni 2020 depan, sejak dibuka 
pada 5 Mei 2020 lalu.
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Jakarta - Pandemi covid-19 serta penerapan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
tidak menyurutkan Manajemen dan 
Karyawan Nindya melaksanakan kegiatan 
halal bi halal menyambut Idulfitri 1441 
H. Me-lalui virtual meeting, kegiatan 
tersebut tetap berjalan dengan khidmat 
dan antusiasme yang besar tergam-bar dari 
keikutsertaan seluruh Dewan Komisaris, 
Direksi, Jajaran pejabat serta Karyawan 
Perusahaan baik di Kantor Pusat, Wilayah 
maupun Proyek.

Jakarta – PT Nindya Karya (Persero), PT 
Pertamina (Persero) dan DH Global Holdings 
Co. Ltd melakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) 
Pembangunan Kilang Minyak Dumai 
disaksikan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 
secara virtual dengan jaringan (daring) 
melalui konferensi video. (20/5).

MoU tersebut ditandatangani oleh PT 
Nindya Karya (Persero) diwakili oleh 
Direktur Pemasaran & Pengembangan 
Moeharmein Zein Chaniago, PT Pertamina 
(Persero) diwakili oleh Director MegaProject 
Refinery & Petrochemical/ Direktur 
Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia 
Ignatius Tallulembang dan Konsorsium 
Korea diwakili oleh Chairman DH Global 
Holdings Jung Sam Seung. MoU ini secara 
khusus bertujuan untuk mendalami peluang 
bisnis kerja sama dalam kegiatan Refinery 
Development Master Plan (RDMP) Unit 
Pengolahan II Dumai.

Kepala BKPM dalam sambutannya 
menyampaikan inisiatif kerja sama ini 
diprakarsai sejak kunjungannya ke Korea 
Selatan pada akhir tahun 2019. “Kami 
ucapkan terima kasih kepada para pihak 
yang mewujudkan inisiatif kerja sama ini, 

Di Tengah Pandemi, Nindya 
Karya Selenggarakan 
Halal Bi Halal Sekaligus 
Sosialisasi Penerapan New 
Normal

Covid 19 tidak menghalangi 
MoU Investasi antara 
Nindya - Pertamina - DH 
Global Holding

Tidak hanya Halal Bi Halal kegiatan ini juga 
dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi 
penerapan protokol New Normal dalam 
menjalankan aktivitas pekerjaan baik di 
kantor maupun proyek. Dalam sambutannya 
Dewan Komisaris maupun Direksi sepakat 

bahwa melalui penerapan protokol New 
Normal aktivitas operasional diharapkan 
tetap berjalan dengan baik dan optimal 
dengan mengedepankan aspek kesehatan 
dan keselamatan kerja terutama terkait 
penanggulangan penyebaran Covid-19.

dari PT Nindya Karya (Persero), PT Pertamina 
(Persero) dan Konsorsium Korea Se-latan. 
Saya harap investasi dapat memiliki makna 
strategis di mana saat ini harga minyak lagi 
turun dan suasana tindak kondusif akibat 
pandemi Covid-19 yang tengah kita hadapi 
bersama.” Bahlil menilai bahwa proyek 
RDMP Unit Pengolahan II Dumai ini penting 
karena merupakan salah satu dari beberapa 
RDMP pri-oritas PT. Pertamina. “Proyek 
dengan nilai USD 1,5 miliar ini dapat 
meningkatkan kapasitas produksi min-yak 
dan bahan bakar minyak dalam negeri, 
sehingga akan mengurangi ketergantungan 
impor minyak Indo-nesia yang diharapkan 
mampu mengatasi defisit transaksi berjalan 
ke depannya. Megaproyek pem-bangunan 
kilang, dalam hal ini RDMP Unit Pengolahan 
II Dumai, diharapkan dapat berjalan dengan 
baik serta dapat memberikan multiplier 
effect terhadap pemerataan pembangunan 
di Indonesia secara kese-luruhan,“ lanjutnya.

Sedangkan PT Pertamina (Persero) 
dalam kesempatan yang sama diwakili 
oleh Director MegaProject Re-finery & 
Petrochemical/ Direktur Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia Ignatius 
Tallulembang menyam-paikan akan 
mendukung penuh terlaksananya kerjasama 
ini dan memberikan kepercayaan kepada 
Nindya Karya sebagai salah satu BUMN yang 
bergerak di bidang konstruksi dan investasi 
yang cukup serius mem-bina kerjasama 
pembangunan Kilang Pertamina Dumai ini. 
“Kami dukung penuh. Mengingat proyek-
proyek ini merupakan proyek strategis 
dengan nilai investasi yang cukup besar, 
yang juga merupakan roadmap negara kita 
untuk mewujudkan program ketahanan 
energi. Sekali lagi, Nindya Karya akan 
melaksanakan dengan mempersiapkan 
sumber daya terbaik dari perusahaan, 
sehingga proyek besar ini akan dapat 
berhasil sesuai harapan kita bersama.”
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Ramadhan merupakan Bulan Suci yang sangat 
di tunggu dan dinantikan. Selain itu banyak 
tradisi-tradisi ramadhan yang dirindu.

Di saat masa pandemi seperti sekarang ini 
ibadah yang tahun-tahun sebelumnya selama 
ramadhan orang berbondog-bondong 
meramaikan dan memakmurkan masjid, saat 
ini harus terpaksa menahan diri untuk tetap 
bekerja dan beribadah di rumah. Karena hal 
itu menjadi tindakan yang sangat signifikan 
sebagai upaya memutus mata rantai 
penyebaran virus Covid-19.

Ketika gerak fisik dibatasi, namun gerak 
pikiran, kreativitas dan inovasi tentu tidak bisa 
dibendung dan di-batasi. Begitupun Nindya 
Karya, tetap bersemangat mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang positif ditengah 
pandemi Covid-19, salah satunya dengan 

NINDYA telah melakukan renewal terhadap 
dua Sertifikasi ISO yaitu ISO 9001:2015 di 
bidang Sistem Mana-jemen Mutu dan ISO 
14001:2015 di bidang Sistem Manajemen 
Lingkungan serta Sertifikasi SMK3 sesuai 
PP No.50/2012. Selain itu juga dilakukan 
surveillance atas sertifikasi ISO 45001:2018 
di bidang Sistem Mana-jemen Keselamatan 
& Kesehatan Kerja yang merupakan 
pengembangan atas penerapan OHSAS 
18001:2007 pada tahun-tahun sebelumnya.
Renewal dan surveillance sertifikasi tersebut 
diperoleh NINDYA setelah dilakukan audit 
oleh PT SUCO-FINDO (Persero) baik di Kantor 
Pusat maupun Proyek.

Dengan terbitnya sertifikat tersebut NINDYA 
terus berkomitmen menerapkan sistem 
manajemen untuk memastikan proses kerja 

Ramadhan ditengah 
Covid-19, Nindya Karya 
Selenggarakan Live 
Streaming Kajian Online

NINDYA Renewal dan 
Surveillance Sertifikasi 
ISO di Bidang Sistem 
Manajemen Mutu, 
Lingkungan, serta 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja

BERITA NINDYA

menyelenggarakan kegiatan Tablik Akbar 
Ramadhan dengan tema “Memaksimalkan 
10 hari terakhir Ramadhan dengan 
mendekatkan diri kepada Al-Qur’an” yang 
disam-paikan oleh ustadz Hamdani. Kegiatan 
ini diselenggarakan berkat kerja sama Badan 
Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Nindya.

Dalam tauksyiah nya Ustadz Hamdani Aboe 

Syuja menyampaikan “Perbanyak Ibadah 
salah satunya dengan perbanyak tadarus Al-
quran untuk mengisi waktu - waktu luang 
kita selama dirumah dan tak lupa Ustadz 
Hamdani juga mengajak untuk selalu berdoa 
berserah diri pada Yang Maha Kuasa agar 
kita dimudahkan melalui masa yang tidak 
kondusif ini”

yang ramah lingkungan, berkontribusi 
mengurangi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan pada setiap aktivitas usaha yang 
dijalankan, berkomitmen mewujudkan 
lingkungan kerja yang aman dengan 
mengutamakan keselamatan & kesehatan 

kerja, serta berkomitmen mengutamakan 
mutu pada hasil, proses dan sumber daya 
untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan 
meningkatkan kepuasan pelanggan.
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Jakarta – NINDYA dalam hal ini Wilayah II, 
tengah melakukan optimalisasi instalasi listrik 
Tower IV Wisma Atlet Kemayoran Jakarta 
dalam rangka peningkatan kapasitas Rumah 
Sakit Penanganan Covid-19 yang saat ini 
dipusatkan di Tower VII.

Adapun ruang lingkup pekerjaan yang 
dilakukan terdiri dari pekerjaan galian, 
gelar kabel dan terminasi ser-ta pengecekan 
instalasi dan panel.

Insan Nindya tahukah kalian, selain 
melakukan penyerahan bantuan untuk 
penanggulangan Covid-19, NINDYA juga 
mengutus Karyawannya menjadi relawan 
yang bertugas di RS Darurat Kemayoran-
Jakarta, untuk membantu menanggulangi 
wabah Covid-19.

Beberapa karyawan tersebut adalah Imam 
Yahya dan Wulan Nur Yuliana. Keduanya 
di tugaskan di bagian Medical Check Up 
untuk relawan atau masyarakat yang ingin 
melakukan Rapid Test Covid-19.

Tanggulangi penyebaran Covid-19, NINDYA 
lakukan penyemprotan disinfektan di 
lokasi proyek. Kegiatan penyemprotan 
dilakukan sebagai tindak lanjut atas imbauan 
Perusahaan untuk mencegah penyebaran 
virus tersebut di lokasi proyek. Penyemprotan 
dilakukan petugas di setiap area terutama 
area yang kerap dikunjungi tenaga kerja 
proyek seperti Directee Kit, mess karyawan, 
tempat makan dan area lainnya.

NINDYA Siapkan Instalasi 
Listrik Tower IV Wisma 
Atlet Kemayoran untuk 
Tingkatkan Kapasitas RS 
Penanganan Covid -19

NINDYA Siapkan Instalasi 
Listrik Tower IV Wisma 
Atlet Kemayoran untuk 
Tingkatkan Kapasitas RS 
Penanganan Covid -19

Cegah Penyebaran 
Covid-19 Nindya Lakukan 
Penyemprotan Disinfektan 
di Kantor dan Proyek

BERITA NINDYA
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Jakarta Timur - NINDYA memberikan 
sejumlah bantuan sebagai upaya untuk 
mengajak warga Jakarta Timur bersama-sama 
menerapkan program cuci tangan dalam 
rangka pencegahan penyeba-ran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) (9/4).

Selain memberikan wastafel sett sebagai 
penunjang program cuci tangan, NINDYA juga 
memberikan perlengkapan lain seperti, cairan 
disinfectan, alat penyemprot disinfektan, 
handsanitizer, pakaian hazmat, thermogun 
dan masker.

Penyerahan bantuan dilakukan ke beberapa 
titik diantaranya, Kantor Kelurahan Kramat 
Jati, Pusk-esmas Karamat Jati, Polsek 
Jatinegara, Warga RT 02 Kelurahan Cipinang 
Cempedak serta Warga RT 04 dan RT 01 
Kelurahan Cawang.

M. Maududy Ary Selaku Manager Humas, 
Umum, PKBL NINDYA menuturkan, kegiatan 
ini selajan dengan Anjuran Pemerintah agar 
setiap orang selalu menjaga kebersihan 
terutama untuk rajin mencuci tangan 
dan memakai masker agar terhindar dari 
penularan Virus Covid - 19 yang sedang kita 
hadapi bersama.

Cegah Covid-19 di Jakarta 
Timur, NINDYA Beri 
Bantuan dan Ajak Warga 
Untuk Terapkan Program 
Cuci Tangan

Aksi NINDYA ini merupakan bagian dari 
Program Bantuan Bencana BUMN yang 
tergabung dalam Satgas BUMN Wilayah 
Jakarta Timur. Adapun BUMN lainnya ialah, 
Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, 
Yodya Karya, Brantas Abipraya, Indra Karya, 
PTPP, PNRI, Bulog, Perumnas, Indofarma, 
Perum PPD, Antam, Bank Mandiri, Bank BNI 
dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
(JIEP). Maududy juga menyebutkan selain di 
Jakarta Timur, sebelumnya NINDYA juga telah 
melakukan beberapa penyerahan bantuan di 
daerah lain seperti penyerahan APD & bilik 
disin-fektan ke RS UNHAS Makassar, Bantuan 
ke RS Bunda Aliyah Jakarta, Puskesmas 
Ambangsari Tam-bun Bekasi serta wastafel 
cuci tangan ke beberapa titik di Medan 
seperti, Kantor Pemprov Su-matera Utara, 

Kantor Kecamatan Medan Amplas serta 
beberapa lokasi lainnya.

Ia menambahkan, sebagai BUMN NINDYA 
akan terus mendukung upaya yang dilakukan 
Pemerintah khususnya Kementerian BUMN 
untuk selalu Hadir dalam membantu 
masyarakat dalam menaggulangi penyebaran 
Covid-19, NINDYA juga telah melakukan 
edukasi Covid-19 dan sosial-isasi pencegahan 
wabah tersebut melalui sosial media serta 
Website perusahaan.
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Papua - Menteri Pemuda dan Olahraga 
Zainudin Amali meninjau langsung progress 
pem-bangunan Arena Cricket dan Lapangan 
Hockey (Indoor dan Outdoor) yang dibangun 
NINDYA untuk kesiapan PON XX Jayapura 
(13/2).

Menpora melakukan kunjungan langsung 
untuk meman-tau perkembangan proyek 
serta mengetahui terhadap kemungkinan 
risiko dan kendala yang ada di lapangan. 
Menurutnya, beberapa venue dan fasilitas 
lainnya yang dibiayai oleh APBD dapat selesai 
Maret ini.

Papua - Wakil Menteri (Wamen) Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) John Wempi Wentipo melakukan 
kunjungan ke proyek yang dikerjakan 
NINDYA guna persiapan penyelenggaraan 
Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX 
tahun 2020 (7/2). Adapun proyek yang 
dikunjungi ialah Venue Cricket, Hockey, 
penataan kawasan serta sarana dan prasarana 
penunjang lainnya.

Wempi menjelaskan, Venue Cricket dan 
lapangan Hockey (Indoor dan Outdoor) di 
Doyo progresnya sudah rata-rata 80 persen. 
Sehingga, Ia optimis proyek tersebut akan 
selesai tepat pada waktunya. Sedangkan 
untuk penataan kawasan akan dilaksanakan 

Zainudin Amali

John Wempi Wentipo

Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Venue Hockey Indoor & Outdoor PON Papua Venue Cricket PON Papua

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian PUPR

Kita optimis bahwa Papua 
mampu melaksanakan PON 

XX ini dengan baik. Kita tetap 
lihat fisiknya rata-rata yang 
dibiayai APBD akan selesai 

Maret 2020

“

“

Semua venue akan selesai 
pada Juni 2020 dan siap 

untuk test event. Sedangkan 
untuk penataan kawasan 

baru dimu-lai setelah venue 
rampung 100 persen

“

“

Kunjungi Papua, Menpora optimis Arena Cricket dan  
Lapangan Hockey (Indoor dan Outdoor) Segera Rampung

Wamen PUPR Pantau Proyek NINDYA Guna Persiapan 
PON Papua XX

Venue ini dapat digunakan segera dengan 
mempercepat proses pekerjaan yang saat 
ini telah mencapai progress 82,46 %. “Kita 
optimis bahwa Papua mampu melaksanakan 
PON XX ini dengan baik. Kita tetap lihat 
fisiknya rata-rata yang dibiayai APBD akan 
selesai Maret 2020”, terangnya.

Sementara itu Project Manager Arena 
Cricket dan Lapangan Hockey Ocky Dwi 
Saktian Kusuma menjelaskan, pengerjaan 
venue tersebut merupakan komitmen dan 
harapan NINDYA dalam menyukseskan 
penyelenggaraan PON Papua XX mendatang.

setelahnya. “Semua venue akan selesai 
pada Juni 2020 dan siap untuk test event. 
Sedangkan untuk penataan kawasan baru 
dimulai setelah venue rampung 100 persen,” 
ujarnya.

PON Papua XX Tahun 2020 sendiri akan 
diselenggarakan di lima daerah/tempat 
di Provinsi Papua meliputi Jayapura, Biak, 
Merauke, Timika, dan Wamena.

Sementara itu Project Manager Proyek 
Hockey dan Cricket Ocky Dwi Saktian Kusuma 
menjelaskan, pengerjaan venue tersebut 
merupakan komitmen NINDYA dalam 
menyukseskan penyelenggaraan PON Papua 
XX mendatang.
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Jakarta - NINDYA menggelar Workshop 
Auditor Internal perusahaan sebagai langkah 
awal dari rangkaian sertifikasi ISO 37001:2016 
tentang anti Bribery Management System atau 
sistem mana-jemen anti suap yang bertempat 
di Auditorium Park Hotel (10/2). Direktur 
Keuangan & SDM NINDYA Sri Haryanto 
menjelaskan, sangat penting setiap Insan 
NINDYA memahami serta men-gaplikasikan 
ISO 37001:2016 tersebut ke dalam kehidupan 
sehari-hari terutama di perusahaan. Sehingga, 
nantinya diharapkan pemahaman tersebut 
dapat merubah mindset setiap individu agar 
tidak terjerumus kepada tindakan penyuapan.

Selain menciptakan budaya anti penyuapan 
bagi perusahaan, sertifikasi ISO 37001:2016 
juga merupakan penguatan perusahaan dalam 

Jakarta - NINDYA menggelar pelatihan 
“Strategic Communication for Strategic 
Leader” bagi Karya-wan Project Manager di 
Gedung NINDYA. (10/2)

Acara yang dibuka oleh Direktur Produksi 
dan HSE Firmansyah ini, diikuti oleh 26 Project 
Manager dari seluruh Wilayah NINDYA dan 
Divisi EPC.
Menghadiri pemateri tersertifikasi George 
Rifa’I dari Markplus Institute, pelatihan 
ini bertujuan agar karyawan dapat 
meningkatkan kemampuan peserta dalam 
melakukan komunikasi dalam peranan 

Terapkan Sertifikasi 
Manajemen Anti Suap, 
NINDYA Gelar Workshop 
Auditor Internal

Tingkatkan Kompetensi 
Leadership bagi Project 
Manager, NINDYA Gelar 
Pelatihan “Strategic 
Communication for 
Strategic Leader”

menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate 
Govern-ance (GCG). Sri menambahkan, bahwa 
NINDYA tengah melakukan pembenahan dan 
perbaikan perseroan dengan mengedepankan 
profesionalisme dan GCG di segala bidang 
serta praktik ma-najemen yang bebas dari 
segala kepentingan individu.

Workshop tersebut diselenggarakan selama 2 
(dua) hari pada tanggal 10 – 11 Februari 2020, 
dengan jumlah peserta mencapai 35 orang 
yang terdiri dari karyawan/karyawati NINDYA 
baik dari kantor pusat, wilayah maupun divisi.

strategisnya di unit kerja, mampu melakukan 
pemetaan terhadap tipe kepemimpinan 
dan gaya komunikasi diri terhadap tim dan 
mampu memaksimalkan potensi tim dalam 
mencapai kesuksesan pekerjaan di unit kerja.

Dalam sambutannya Firmansyah berharap 
Project Manager mampu memaksimalkan 
potensi yang dimiliki oleh tim melalui proses 
Coaching dan Counseling, diharapkan 
mampu menciptakan lead-er-leader baru 
di lingkungan kerja sesuai dengan nilai dan 
budaya NINDYA.
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*Kegiatan berlangsung pada tanggal 26 Februari 2020 sebelum pandemi covid19 diumumkan WHO pada 11 Maret 2020

Jakarta – NINDYA selenggarakan upacara 
pembukaan kompetisi olahraga sebagai 
bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Perusahaan yang ke 60 pada 
Rabu (26/02).

Kegiatan yang diselenggarakan di Gudang 
Futsal, Jakarta Timur tersebut turut dihadiri 
oleh pejabat di ling-kungan Perusahaan 
antara lain Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan, Moeharmein Zein Chani-
ago dan Kepala Departemen Procurement 
sekaligus Ketua Peringatan HUT NINDYA ke-
60, Okven Ronaldo.

Acara di buka dengan penampilan defile 
kontingen peserta dari masing – masing 
Departemen dan Unit Bisnis dilanjutkan, 
pemberian sambutan dan ceremony 
pembukaan oleh Direktur Pemasaran dan 
Pengembangan, safety induction oleh 
Departemen QHSE serta pembacaan janji wasit 

NINDYA Gelar Pembukaan 
Kompetisi Olahraga dalam 
Rangkaian Peringatan HUT 
Ke-60

dan at-lit. Dalam sambutannya, Moeharmein 
Zein Chaniago berpesan kepada seluruh 
peserta untuk meningkatkan semangat 
berkompetisi serta tetap menjunjung tinggi 
sportivitas sebagai cerminan karakter Insan 
NINDYA. acara kemudian dilanjutkan opening 
ceremony tendangan bola pertama oleh 
Moeharmein Zein Chaniago yang disambut 
meriah oleh peserta yang hadir.

Pada hari pertama penyelenggaraan 
dilangsungkan pertandingan futsal antara 
Divisi EPC melawan Wilayah II, Proyek Sekolah 
B melawan Unit Penunjang Produksi, Kantor 
Pusat B melawan Divisi Properti dan Proyek 
Sekolah A melawan Proyek Mainline.
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Jakarta – Peringati Hari Ulang Tahun Ke-60 
PT Nindya Karya (Persero), karyawan dan 
manajemen adakan kegiatan tasyakuran 
pada Rabu (11/3) bertempat di Auditorium 
Gedung Nindya lantai 9. Acara yang 
diselenggarakan secara khidmat tersebut 
dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi dan 
Dewan Komisaris serta manajemen Perseroan 
seperti Kepala Departemen, General Manager 
Wilayah, Divisi, Kepala Satuan, Manajer dan 

Nindya Adakan Tasyakuran Peringati HUT Ke 60
milenial Nindya yang berada di Kantor Pusat 
dan diikuti oleh seluruh wilayah melalui 
video conference. Acara juga turut dihadiri 
oleh purna bakti Nindya dan mantan Direksi 
Perusahaan.

Kegiatan diisi dengan sambutan Direktur 
Utama Nindya Karya, Haedar A. Karim 
sekaligus memaparkan pencapaian – 
pencapaian Nindya yang ditorehkan dalam 

lima tahun terakhir. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustadz 
Das’ad Latif dan ditutup dengan doa 
memanjatkan syukur atas pencapaian yang 
berhasil diraih serta berharap ke depannya 
kinerja Nindya menjadi lebih baik.

Acara kemudian ditutup dengan kegiatan 
pemotongan tumpeng baik di Kantor Pusat 
maupun kantor wilayah Nindya secara online.

*Kegiatan berlangsung pada tanggal 11 Maret 2020, dimana pada hari itu juga WHO mengumumkan Covid-19 sebagai Pandemi
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Menyambut hari Kartini yang 
jatuh pada hari ini, NINDYA 
menayangkan profil Kartini 
Millenial yaitu Rensia Erlyana Majid. 
 
Bagi Sebagian kalangan, dunia proyek 
konstruksi umumnya lekat dengan 
kaum adam. Namun nyatanya persepsi 
tersebut tidaklah tepat mengingat tidak 
sedikit deretan perempuan – perempuan 
Indonesia yang berkecimpung di dunia 
tersebut bahkan menjadi profesional 
yang disegani. Salah satu Kartini yang 
dimiliki NINDYA adalah Rensia Erlyana 
Majid atau akrab disapa Rensi yang 
saat ini menjabat sebagai Kepala 

Proyek (Project Manager) Sarana 
dah Prasarana Penunjang PLBN 
Kalimantan Barat (Entikong, Aruk & 
Badau) dari Nindya Karya Wilayah III. 
Awal Rensi berkecimpung di dunia 
konstruksi pun dilaluinya dengan 
penuh tantangan. Mulai dari kesulitan 
memperoleh restu orang tua 
hingga kebimbangan yang sempat 

INSAN KARTINI NINDYA:
Rensia Erlyana Majid, Kepala Proyek 
Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Penunjang PLBN Kalimantan Barat
(Entikong, Aruk & Badau)
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menghinggapinya ketika harus memilih 
menekuni dunia proyek atau bidang 
lainnya di dunia Teknik sipil. Berkat tekad 
yang kuat, pada akhirnya Rensi mampu 
meyakinkan orang tua serta manajemen 
Perusahaan bahwa dirinya memiliki 
kemampuan yang mumpuni di bidang 
konstruksi dan layak untuk menduduki 
posisi – posisi strategis di Proyek. 
 
Telah banyak pengalamannya proyek 
yang dilalui Rensi. Karirnya di NINDYA 
dimulai dari Quantity Surveyor, 
Office Engineer dan Site Engineering 
Manager (SEM) pada beberapa proyek 
diantaranya Proyek Infrastruktur dan 
Fasilitas Universitas Negeri Gorontalo, 
Pembangunan Kantor Perwakilan 

BI Provinsi Sulawesi Tenggara 
dan Pembangunan RSUD Wates. 
Kesempatan untuk mengembangkan 
diri akhirnya datang pada pertengahan 
2019 ketika dirinya ditunjuk sebagai 
Kepala Proyek Sarana dah Prasarana 
Penunjang PLBN Kalimantan 
Barat PLBN di Kalimantan Barat. 
Bagi dara kelahiran Boyolali 27 tahun 
silam ini, dunia proyek bukan lagi 
sebuah rutinitas namun telah menjadi 
passion. Sebagai seorang tenaga 
kerja Proyek dirinya terus berupaya 
memberikan hasil kerja maksimal dan 
berkualitas yang berdampak bagi 
kemajuan NINDYA dan infrastruktur 
Indonesia.

: Rensia Erlyana Majid
: Boyolali, 5 April 1992
: Kepala Proyek Pengembangan Sarana dan Prasarana 
  Penunjang PLBN Kalimantan Barat
  (Entikong, Aruk & Badau)

Nama
Tempat Lahir
Jabatan
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Insan Nindya,

Tahukah kalian, bahwa saat ini NINDYA 
KARYA tengah mengerjakan proyek 
pembangunan Jembatan Teluk Kendari di 
Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut sampai 
tanggal 16 April 2020 sudah mencapai 
progres 90,336 % lho.

Pembangunan Jembatan Teluk Kendari 
dikerjakan oleh konsorium PT PP (Persero) 
dan PT Nindya Karya (Persero) dengan 
pekerjaan konstruksi yang terdiri dari 
pembangunan jalan pendekat atau oprit 
(602,5 m), approach span (357,7 m), side 
span (180 m), bentang utama atau main 
span (200 m). Jembatan dengan tipe cable 
stayed ini memiliki lebar 20 meter dengan 

empat lajur serta median dan trotoar.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono, Konektivitas yang lancar 
dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah sehingga membantu proses 
percepatan pem-bangunan di wilayah 
tersebut. “Pembangunan infrastruktur 
jembatan, flyover, dan underpas akan 
memper-lancar konektivitas dan aksesibilitas 
lalu lintas, di samping memberikan 
alternatif bagi warga untuk meningkatkan 
produktivitas perekonomian,” kata Menteri 
Basuki dilansir dari laman Kementerian 
PUPR, Selasa (27/3/2020). Sugeng Prastyo 
Deputy Project Manager Proyek Jembatan 
Teluk Kendari menyebutkan, Jembatan 

Teluk Kendari dapat menjadi harapan baru 
untuk masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomi-an melalui peningkatan 
konektivitas terutama di Provinsi Sulawesi 
Tenggara.

Jembatan teluk kendari akan 
menghubungkan Kota Lama dan 
Poasia yang selama ini dipisahkan oleh 
Teluk. Sebelumnya, Masyarakat harus 
menyeberangi Teluk Kendari menggunakan 
kapal ferry atau memutari teluk sejauh 20 
Km dengan waktu tempuh 30-35 menit. 
Dengan adanya Jembatan Teluk Kendari 
maka jarak se-makin dekat dan waktu 
tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 5 
menit.

Jembatan Teluk 
Kendari, Harapan 
Untuk Sulawesi 
Tenggara
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Sumbawa Barat – Wilayah Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) hen-daknya akan memiliki 
pasokan Sumber Daya Air baru. Hal tersebut 
diisyaratkan dengan diselenggarakannya 
ground breaking sebagai tanda dimulainya 
pembangunan Bendungan Tiu Suntuk 
oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum & 
Perumahan Rakyat (PUPR) (17/2). Bupati 
Sumbawa Barat H. W. Musyafirin dalam 
sambutannya mengatakan, groundbreaking 
pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Desa 
Mujahidin Kecamatan Brang Ene merupakan 
aspirasi masyarakat Sumbawa Barat yang 
menginginkan solusi dalam mengendalikan 
bencana banjir. “Berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam rang-ka pengendalian 

Insan NINDYA, Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta merupakan pintu gerbang 
utama Indonesia yang beroperasi sejak awal 
tahun 1984, dan telah mengalami peningkatan 
pertumbuhan dan perkembangan yang pesat 
dalam jumlah pergerakan penumpang.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
pelayanan kepada penumpang, Angkasa 
Pura II mempercayakan NINDYA) dalam 
melaksanakan Proyek Peningkatan Kapasitas 

Bendungan Tiu Suntuk, 
Harapan Baru NTB disektor 
Perairan

Proyek NINDYA Standby 
Back up Tingkatkan 
Kapasitas dan Jaringan 
Listrik Bandara Soekarno-
Hatta

banjir, maka Bendungan Tiu Suntuk menjadi 
solusi yang paling tepat dalam mengendalikan 
banjir, bahkan sebagai penyuplai saluran 
irigasi,” terangnya.

Selain itu, menurut Musyafirin manfaat lain 
yang dapat dirasakan dari Bendungan Tiu 
Suntuk yakni dapat menampung 56 juta kubik 
air, mengurangi retensi banjir hingga 66% 
(dari inflow DTA), suplai air irigasi seluas 1.743 
ha, suplai air baku sebesar 68 l/dt dan potensi 
pengembangan energy sebesar 810 KWh.

Musyafirin juga berharap area Bendungan 
Tiu Suntuk dapat membantu meningkatkan 
perekonomian di daerah sekitarnya dengan 
menjadi objek pariwisata serta pengenalan 
budaya khas Sumbawa Barat.

dan Jaringan Listrik Bandara Soekarno-Hatta.

Proyek yang diresmikan pada tanggal 5 April 
2019 oleh Menteri Rini M. Soemarno tersebut 
saat ini standby backup untuk seluruh 
terminal di Bandara Soekarno-Hatta saat 
suplai listrik utama mengalami pemadaman 
atau gangguan. Hal tersebut berguna agar 
operasional bandara dan pelayanan kepada 
penumpang tetap lancar dan maksimal.
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Nindya Karya berhasil meraih 
penghargaan ajang 9th Anugerah 
BUMN 2020 dari Majalah BUMN Track 
untuk kategori Tarnsformasi Organisasi 
BUMN Terbaik Ke III. Penghargaan 
berupa trophy dan sertifikat tersebut 
disampaikan oleh Pemimpin Umum 
BUMN Track, Ahmed Kurnia dan diterima 
langsung oleh Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan Nindya Karya 
Moeharmein Zein Chaniago pada acara 
malam penghargaan Anugerah BUMN 
2020 di The MAJ Senayan – The Terrace, 
Jakarta. (9/7)

Penghargaan ini merupakan bukti 
pencapaian Nindya untuk tumbuh dan 
berkembang, berbagai upaya percepatan 
transformasi Nindya dilakukan melalui 
perubahan struktur, proses bisnis, 
pengelolaan lingkungan bisnis, dan 
kerja sama strategis. Hal ini dilakukan 
perusahaan untuk mampu bersaing 
menghadapi kompetitor di Asia nantinya.

Sementara itu, dalam sambutannya 
Ketua Dewan Juri 9th Anugerah BUMN 

Nindya Karya Raih Penghargaan Transformasi Organisasi BUMN Terbaik III Pada 
Ajang Anugerah BUMN 2020

2020, Tanri Abeng menyampaikan, saat 
ini BUMN terus berkembang menjadi 
perusahaan yang profesional dengan 
terus meningkatkan daya saing kuat di 
level internasional.

“Kami berharap penghargaan ini 
mampu mendorong pertumbuhan dan 
penguatan tata kelola perusahaan BUMN 
yang semakin governance melalui kinerja 
dan audit keuangan yang semakin baik,” 
tambahnya.

Anugerah BUMN yang diselenggarakan 
tiap tahun adalah bentuk apresiasi 
terhadap langkah yang telah diambil 
dan kinerja yang telah dicapai oleh 
BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. 
Penganugerahan ini secara khusus 
diberikan kepada BUMN dan Anak 
Perusahaan BUMN yang mampu 
menunjukan peningkatan kinerja yang 
baik dalam bisnisnya, juga kontribusi 
yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
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NINDYA meraih 9 penghargaan atas Kinerja 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dalam puncak peringatan Bulan K3 Tingkat 
Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan upacara 
Kantor PLN Unit Induk Pem-bangunan (UIP) 
SULBAGSEL Makassar (12/2).

Adapun penghargaan yang diterima Kantor 
Wilayah V, Proyek Pembangunan Bendungan 
Pamukkulu Paket 2 dan Proyek Pembangunan 
Bendungan Karalloe Paket 2 Nindya yaitu 
penghargaan atas Kinerja Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kategori 
Penghargaan Kecelakaan Nihil, Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3), Kinerja Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) Kategori : Terbaik, serta Atas 
Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Perundang 
– Undangan Ketenagakerjaan Diatas 80% 
(Delapan Puluh Persen), “Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Ker-ja Hasil 
pencapaian 89,16 % untuk kategori tingkat 
lanjutan”. Pemberian penghargaan ini 

Sulawesi Utara – Proyek Bendungan Kuwil 
Kawangkoan Paket 2 terima penghargaan 
atas Kinerja Kesela-matan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dalam puncak peringatan Bulan 
K3 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di 

NINDYA Raih 9 
Penghargaan di Bidang K3 
dari Gubernur Sulawesi 
Selatan

Zero Accident Award, 
Proyek Bendungan Kuwil 
Kawangkoan Paket 2 
Terima Penghargaan di 
Hari Bulan Bakti K3

diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan 
Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.

Para pejabat yang hadir diantaranya Gubernur 
Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin 
Abdullah, M.Agr, Pj. Walikota Makassar 
Dr. H. Muh. Iqbal Samad Suhaeb, SE., MT, 
Manager QHSE Nindya Wilayah V, Project 
Manager Proyek Bendungan Pamukkulu 
Paket 2 Nindya 2) Djirdjize Abdul Hakim, 
SEM Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 
Nindya Hendra Febrianto. “keselamatan 
dan kesehatan kerja menghadapi tantangan 
dunia ketenagakerjaan yang makin kompleks. 
Karenanya diperlukan strategi pengendalian 
yang lebih efek-tif, efisien, dan inovatif 
dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
Untuk itu, Gubernur meminta semua pihak 
dapat melakukan upaya konkret terhadap 
pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing 
agar budaya K3 benar-benar terwujud di 
seluruh Tanah Air” ujar Gubernur Sulawesi 
Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah.

Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Utara 
(17/2). Penghargaan Kecelakaan Nihil (ZERO 
ACCIDENT AWARD) ini diberikan atas capaian 
kinerja Proyek Bendungan Kuwil Kawangkoan 
Paket 2, terhitung 1 Januari 2017 sampai 31 
Desember 2019 tanpa kecelakaan.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara 
Olly Dondokambey mengatakan Peringatan 
Hari K3 Nasional Tahun 2020 merupakan 
momentum yang sangat strategis dan 
bersejarah mengingat Undang-undang No-
mor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

telah mencapai usia 50 tahun.

Lanjutnya, pada usia setengah abad Undang-
undang ini menghadapi tantangan-tantangan 
baru dalam dunia Ketenagakerjaan. Salah 
satu diantaranya adalah revolusi industri. 
“Penarapan SMK3 tidak hanya kita lasanakan 
pada saat memperingati bulan k3 nasional, 
namun SMK3 Mampu di terapkan di setiap 
harinya.
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Pada 2018, Nindya dipercaya untuk 
mengerjakan proyek Optimalisasi 
Jaringan Pipa Air Limbah (OJPAL) Kota 
Medan atau Sewerage System Medan 
Optimization Zone 10 and 11 Project 
MSMHP SSMOZP_MDN (NCB) milik Satuan 
Kerja – Pengembangan Sistem Penyehatan 
Lingkungan Permukiman I, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR). Adapun lingkup pekerjaan 
terdiri dari pekerjaan pengadaan dan 
pemasangan pipa Manhole jaringan 
pipa sekunder, pekerjaan pemasangan 
pipa dan manhole jaringan pipa primer, 
pekerjaan pengembalian badan jalan dan 
pengaspalan, pekerjaan rumah pompa, 
rumah genset, kantor dan rumah jaga 

Dalam pelaksanaan konstruksi shaft 
jacking, pertama yang dilakukan 
adalah penggalian starting pit sampai 
kedalaman yang telah ditentukan untuk 
selanjutnya dilakukan pengecoran lean 

Departure dan Arrival Shaft Jacking Shaft Jacking

Pemasangan Pipa Dengan Metode Jacking 
Tipe Slurry Pada Proyek OJPAL Kota Medan

dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
Yang menarik dari proyek ini adalah 
dilakukannya pemasangan pipa jaringan 
air limbah dengan metode jacking. 
Metode Jacking memiliki definisi metode 
pemasangan pipa dengan melakukan 
pengeboran tanah di bawah permukaan 
jalan lalu mendorongkan pipa dengan 
menggunakan tekanan hidrolik atau 
dengan alat hydraulic jack.

Langkah awal pelaksanaan pemasangan 
pipa dengan metode jacking diawali 
dengan pembuatan shaft jacking. 
Shaft jacking dapat diartikan sebagai 
lubang tempat berawal dan berakhirnya 
(arrival dan departure) pipa jacking dan 

concrete starting pit dengan kedalaman 
20 centimeter yang didahuli pekerjaan 
pemadatan tanah menggunakan 
stamper. Kegiatan pengecoran Kembali 
dilakukan guna membangun thrust block 

difungsikan untuk memobilisasi dan 
demobilisasi mesin bor jacking. Arrival 
shaft dan departure shaft sendiri masing 
– masing memiliki dimensi yang berbeda, 
pada departure shaft dimensi lebih besar 
yang disebabkan faktor banyaknya 
penggunaan peralatan jacking serta alat 
– alat lainnya. Sedangkan pada arrival 
shaft dimensinya lebih kecil karena hanya 
berfungsi untuk mengeluarkan mata bor 
jacking. Dari segi kedalaman, kedua shaft 
jacking disesuaikan dengan kebutuhan 
elevasi pipa. Sebagai catatan, pembuatan 
shaft diusahakan berada di posisi Mnahole 
untuk mempermudah pelaksanaan dan 
efisiensi waktu pelaksanaan.

beton setinggi 1 meter di starting pit dan 
terakhir pemasangan turap starting pit 
dengan menggunakan H-BEAM, Canal 
dan Papan L 25 centimeter.
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Setelah konstruksi shaft jacking rampung, 
kegiatan pekerjaan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan jacking pipe dengan 
menggunakan metode slurry yaitu 
mesin bor (shield machine) pada bagian 
depan (bulkhead) mulai bekerja dengan 
mengebor tanah. Tanah hasil bor akan 
masuk ke dalam shield machine dan 
dicampur dengan cairan slurry agar larut 
sehingga dapat dialirkan keluar melalui 
pipa – pipa slurry. Dalam melakukan 
pemboran, besarnya tekanan slurry dalam 
mesin bor harus disesuaikan dengan 
tekanan tanah dan air tanah, tujuannya 
agar diperoleh tingkat kestabilan yang 
cukup dalam melaksanakan pemotongan 
(pengeboran) tanah.

Cairan slurry yang bercampur tanah akan 
dikeluarkan dari shaft dengan pompa 
slurry dan dikontrol dengan valve. Cairan 
tanah dan slurry akan dialirkan melalui 
pipa vertikal dan akan dipisahkan 
kembali dengan sebagai cairan slurry dan 
tanah menggunakan mesin proses slurry 
yang dipasang di luar shaft.

Cairan slurry yang telah dipisahkan tadi 
kemudian dialirkan kembali ke mesin bor 
tanah sedangkan tanah hasil pemboran 
akan ditampung sementara di truk tangki 
untuk diangkut ke tempat pembuangan 
apabila sudah penuh. Sirkulasi sistem 
tersebut akan berlangsung selama jacking 
dan membutuhkan alat pengendali 
berupa dial pengukur tekanan, katup – 
katup dan pompa – pompa.

Sementara itu pada saat yang bersamaan 
hydraulic jack akan menekan pipa 
masuk ke dalam tanah yang telah digali 
atau dibor. Dan untuk memastikan 

Dalam proses pelaksanaan jacking pipa, 
juga dilakukan monitoring kelurusan 
dan kemiringan pipa jacking. Kegiatan 
monitoring tersebut dilakukan dengan 
menetapkan mesin jacking sebagai target 
dalam menentukan arah pengeboran 
tanah. Untuk mengetahui apakah arah 
pemboran sudah tepat maka dilakukan 
penempatan perlengkapan survey 
berupa theodolite dan laser transit di 
depan departure shaft. Hasil Survey 
elevasi dan poligonnya harus menjadi 
acuan dalam melakukan monitoring ini.

Adapun langkah yang dilakukan dalam 
kegiatan monitoring jacking pipa 
yaitu menetapkan titik kordinat arah 
pengeboran dengan menggunakan 
laser transit target. Kemudian dilakukan 
kontrol arah pengeboran dengan 
menggunakan sinar laser untuk 
selanjutnya melakukan pengecekan 
kembali posisi pipa terhadap titik 
kordinat yang ditetapkan.

Ilustrasi pekerjaan shaft jacking

Ilustrasi pekerjaan shaft jacking
Rubrik Sharing knowledge ditulis oleh:

Set up Jacking Machine

Control Elevation & Alignment

Skema Monitoring Pipa Jacking

Gambar penampang shaft jacking jalan Sidorukun, 
Medan

bahwa kegiatan berlangsung sesuai 
dengan rencana, maka akan dilakukan 
pemantauan pada ruang control.

Nama lengkap
Tempat/Tanggal lahir
Unit Kerja
Jabatan Terakhir

: Pahrudin
: Baraka, 14 Juli 1975
: Wilayah I, Medan
: Project Manager Proyek OJPAL, Medan
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Salah satu kotanya menjadi episentrum 
penyebaran Covid-19 dengan jumlah 
korban yang tinggi, Pemerintah China 
bangun dua Rumah Sakit (RS) darurat 
dalam hitungan hari. Kedua RS tersebut, 
Huoshensan dan Leishenshan yang 
masing – masing memiliki arti Dewa 
Gunung Api dan Dewa Gunung Petir 
berdiri di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, 
RRC. Yang menarik dari kedua RS tersebut 
adalah pembangunannya yang cukup 
kilat dalam hitungan hari.

Perkara mengerjakan bangunan dalam 
hitungan hari khususnya RS tentu bukan 
barang baru bagi Pemerintah China. 
Pada 2003 silam ketika wabah SARS 
merebak di negara tersebut, Pemerintah 
China pun mendirikan RS Xiaotangshan 
dalam waktu singkat. Maka tak heran 
konsep pengerjaan RS Xiaotangshan 
diaplikasikan dalam pembangunan 
kedua RS tersebut sebagai respon cepat 
Pemerintah China dalam menanggulangi 
pandemi Covid-19.

Bak Etos Roro Jonggrang yang sering 
kita dengar, RS Huoshensan dikerjakan 

Melihat Fakta Pembangunan Kilat RS Huoshenshan 
Wuhan

dalam waktu 9 hari tepatnya dimulai 
pada 25 Januari dan mulai beroperasi 
pada 3 Februari 2020. RS yang dibangun 
di atas lahan seluas 269.000 meter persegi 
tersebut memiliki fasilitas 1.000 tempat 
tidur. Desain RS tersebut dibuat oleh 
Perusahaan kontstruksi dalam negeri 
yaitu Wuhan CITIC Design Institute and 
Constructed yang merupakan bagian 
dari perusahaan konstruksi China 
Construction Third Engineering Bureau 
Co.Ltd. Sedangkan dari segi jumlah 
tenaga kerja yang dikerahkan dalam 
pembangunan RS tersebut tercatat 
sebanyak 7.000 pekerja.

Berbeda dari Huosheshan, RS Leishenshan 
memiliki kapasitas sedikit lebih banyak 
dari saudaranya yaitu sebanyak 1.500 
fasilitas tempat tidur dan dibangun di 
atas lahan seluas 300.000 meter persegi. 
Mulai dikerjakan pada 26 Januari 2020, 
RS ini sudah mulai dioperasikan pada 
5 Februari 2020 atau memakan 10 hari 
waktu pekerjaan. Untuk pengerjaannya, 
RS Leishenshan dikerjakan tiga 
perusahaan konstruksi China yaitu 
China State Engineering Construction 

Corporation, Beijing Geo Environ (BGE), 
dan Oriental Yuhong.

Dari sisi fasilitas yang dihadirkan, kedua 
RS tersebut dapat dikatakan lengkap. 
Pemerintah China menyiapkan beberapa 
fasilitas bangunan yang dibutuhkan 
bagi pasien penderita Covid-19 seperti 
ruangan berpendingin udara dan sistem 
udara yang baik. 

Kunci dari pembangunan kedua RS 
tersebut dengan waktu yang singkat 
adalah model bangunan prefabrikasi 
atau konstruksi modular. Artinya, 
sebagian besar bagian – bagian pada 
kedua bangunan tersebut sepenuhnya 
dibuat dan dirakit di pabrik untuk 
selanjutnya diangkut dan diletakan di 
lokasi pembangunan kedua RS tersebut. 
Selain model konstruksi modular, kunci 
lain percepatan pembangunan adalah 
optimalisasi pekerjaan non pabrikasi 
yang dilakukan dengan mengerahkan 
tenaga kerja dan peralatan konstruksi 
secara massal dan berkesinambungan.

Source Image : google.com
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Jakarta Timur – Dalam rangka 
ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana 
Nasional, Milenial NINDYA turun 
langsung ke jalan melakukan pemberian 
bantuan berupa bingkisan sembako 
kepada warga Jakarta Timur (1/5).

Pemberian bantuan tersebut di inisiasi 
oleh Milenial NINDYA yang mendapat 
dukungan penuh dari Direksi NINDYA 
KARYA yang menyumbangkan 15% 
dari gajinya sebagai sumber pendanaan 
kegiatan ini.

Bantuan tersebut diselenggarakan 

Turun Ke Jalan, Milenial NINDYA KARYA Bantu Ringankan Beban Warga 
Jakarta Timur

sebagai bentuk kepedulian perusahaan 
kepada masyarakat kalangan mengeah 
kebawah yang secara tidak langsung 
terdampak penerapan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) akibat bencana 
Covid-19 yang tengah melanda.

Adapun sasaran dari pembagian bantuan 
yang dilakukan Milenial NINDYA 
diantaranya, Pemulung, Tukang sampah, 
pedagang kaki lima (PKL), sopir angkutan 
umum, petugas kebersihan kota serta 
kalangan masyarakat lainnya.

Selain pembagian sembako, Milenial 
NINDYA bekerjasama dengan 
komunitas gowes Mersel 13cc yang juga 
membagikan alat pelindung diri berupa 
Perisai Wajah atau Faceshield. 

Ketua pelaksana kegiatan Rendi Julias 
berharap, pemberian bantuan baik 
paket sembako, dapat mengurangi 
beban masyarakat yang membutuhkan 
serta pemberian maupun Faceshield 
dari NINDYA dan komunitas gowes 
Mersel 13cc, dapat menyelamatkan serta 
melindungi masyarakat dari paparan 
Covid-19.

40
www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020



41www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020 NINDYA PEDULI

Tidak hanya membagikan bantuan 
kepada masyarakat kurang mampu yang 
terdampak Covid-19 di jalan, Milenial 
NINDYA yang tergabung dalam kegiatan 
Bakti Sosial Milenial Nindya 2020 juga 
sasar perkampuangan warga, yayasan 

Selain Bagikan Bantuan Di Jalan, Milenial NINDYA juga Sasar 
Perkampungan Warga, Karyawan dan Yayasan Yatim Piatu

yatim piatu serta karyawan.
Kurang lebih 200 paket sembako 
diserahkan Tim Bakti Sosial Milenial 
Nindya kepada warga RW.01 Kampung 
Dalam, Cawang serta karyawan 
Perusahaan yang terdiri dari driver, 
peladenan, satpam dan lainnya. Bantuan 

berupa kebutuhan pokok serta santunan 
juga diserahkan ke 2 (dua) Panti Asuhan 
di Jakarta Timur yaitu Panti Asuhan Putra 
Utama 1 Duren Sawit serta Al Muharram 
Cipinang.
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NINDYA KARYA berikan bantuan kepada 
Panti Asuhan Anak Asal Mentawai Al 
Falah, Parupuk Tabing, Kota Padang , 
Sumatera Barat, yang sempat mengalami 
bencana Kebakaran ditengah pandemi 
Covid-19.

Bantuan berupa bahan-bahan pokok 
makanan diberikan langsung oleh Tim 
Proyek Pembangunan Stadium Utama 
Sumatera Barat yang diwakili oleh Project 
Manager Proyek Pembangunan Stadium 
Utama Sumatera Barat Kepada Kepala 
Panti Asuhan Al Falah.
Penyaluran bantuan ini merupakan 
komitmen Perusahaan mendukung 
program Pemerintah guna meringankan 
beban masyarakat yang membutuhkan 
ditengah pandemi covid-19.

Bekasi - Ditengah pandemi Covid 19 
dan suasana Ramadhan, semoga selalu 
diberikan semangat dalam menjalankan 
aktivitas ya, seperti halnya Milenial 
NINDYA yang masih semangat terus 
bergerak untuk membantu sesama.
Bekerjasama dengan komunitas Gowes 
Mersel 13cc, kali ini Milenial NINDYA 

Nindya Karya Bantu Panti Asuhan di Padang Yang Sempat Mengalami 
Kebakaran Ditengah Pandemi Covid-19 

Bekerjasama Dengan Komunitas Gowes Mersel 13cc, Milenial NINDYA 
serahkan Bantuan ke RS Rujukan Covid dan Warga Bantar Gebang

memberikan bantuan berupa Face Shield 
atau Alat Pelindung Wajah kepada 
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota 
Bekasi Jawa Barat, yakni Rumah Sakit 
Hermina Tambun, Grand Wisata serta 
Klinik Asmi Sahad, Jalan Raya Narogong 
Km 11 No. 54, Bantar gebang (9/5). Selain 
membagikan Alat Pelindung Diri (APD), 

Milenial NINDYA dan Komunitas Gowes 
Mersel 13cc juga memberikan paket 
sembako ke beberapa lokasi di sekitar 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar 
Gebang diantaranya, TPA Sumurbatu, 
Kampung Sadang Desa Cikarageman 
Kecamatan Setu dan Komplek Sapta 
Taruna 4 Kelurahan Sumurbatu.
Mak Dasim, salah satu warga TPA 
Sumurbatu, Bantar gebang sangat 
antusias dan mengucapkan terimakasih 
atas pemberian bantuan yang dilakukan 
oleh Milenial NINDYA dan Komunitas 
Gowes Mersel 13cc tersebut. “bantuan ini 
sangat membantu kami pak. Terima kasih 
banyak” ungkap Mak Dasim.
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Nindya Karya Beri 
Bantuan Untuk Lawan 
Covid-19 di Timur 
Indonesia

Nindya Karya Beri 
Santunan Anak Yatim 
di Tengah Pandemi 
COVID-19

Sebagai BUMN yang memiliki berbagai 
proyek yang tersebar di Indonesia, 
NINDYA berupaya untuk terus hadir 
dengan memberikan bantuan kepada 
masyarakat dalam rangka melawan 
covid-19 hingga ke bagian Timur 
Indonesia.

Bantuan kali ini dilakukan oleh proyek 
persiapan sarana & prasarana PON Papua 
kepada Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Yowari, Kabupaten, Jayapura 
(11/5). Adapun bantuan yang diberikan 
berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk 
tenaga medis seperti, Masker, Nurse 
caps, Baju Hazmat, sarung tangan serta 
multivitamin.

Jakarta - Di tengah Pandemi COVID-19, 
PT Nindya Karya (Persero) melalui Badan 
Kordinasi Dakwah Islam (BKDI) Nindya 
memberikan santunan kepada anak 
yatim serta dhuafa yang membutuhkan 
(19/5). Dalam kegiatan yang bertajuk 

“Sejuta Cinta untuk Yatim dan Dhuafa” 
ini, pemberian bantuan dilakukan ke 
beberapa titik di daerah Jabodetabek.

Kepala BKDI Hidayat Wahyudi, merasa 
bersyukur bisa hadir di tengah anak 
yatim. Dia pun mengajak kepada anak-
anak yatim agar terus semangat belajar, 
jangan putus sekolah ditengah kondisi 
yang tidak menentu seperti sekarang.

Sementara itu, Ketua penyelenggara 
kegiatan Ahmad Muzaki menyebutkan, 
bahwa pandemi Covid-19 memberikan 
efek negatif kepada perekonomian. 
Banyak industri dan aktivitas bisnis 
terpaksa tutup. Oleh karena itu, Zaki 
berharap bantuan tersebut dapat 
meringankan beban masyarakat yang 
membutuhkan.

Pembagian bantuan tersebut merupakan 
agenda puncak dalam rangka peringatan 
Nuzulul Quran PT Nindya Karya (Persero) 
dimana pada agenda sebelumnya telah 
diselenggarakan kegiatan tausiah atau 
kajian online secara live streamin via akun 
sosial media youtube perusahaan.
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Di Penghujung Bulan Ramadhan, Nindya Karya Selenggarakan Bakti 
Sosial Serentak di beberapa Wilayah Indonesia
Jakarta – Di penghujung bulan Ramadhan, 
Nindya selenggarakan kegiatan bakti 
sosial di beberapa wilayah di Indonesia 
secara serentak (22/5).

 Adapun jumlah lokasi pemberian 
bantuan sebanyak 21 tempat yang 
tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa 
Tenggara, Kalimantan serta Sulawesi.

Adapun Kegiatan bakti sosial yang 
dilakukan, yaitu pemberian paket 

sembako kepada masyarakat kurang 
mampu terutama masyarakat dan pekerja 
sektor informal yang terkena dampak 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 
Tidak hanya itu bantuan juga diberikan 
kepada beberapa yayasan yatim piatu di 
Jakarta dan Surabaya.

Kegiatan ini merupakan bentuk 
kepedulian Nindya dalam hal 
penanggulangan serta pencegahan 
dampak Covid-19 yang terjadi di 

Indonesia. Adapun sumber dana yang 
digunakan berasal dari Tunjangan Hari 
Raya (THR) Dewan Komisaris dan Direksi 
Nindya.

Dengan keikutsertaan Nindya, bantuan 
ini diharapkan dapat meringankan beban 
masyarakat atas pemberlakuan PSBB 
akibat pandemi Covid-19 di beberapa 
wilayah tersebut.
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Minahasa Utara – Dalam rangka 
kepedulian perusahaan terhadap 
bencana Covid-19, NINDYA KARYA 
melalui proyek Bendungan Kuwil 
Kawangkoan melakukan penyerahan 
bantuan kepada masyarakat sekitar 
proyek. (30/4)

Penyerahan bantuan berupa paket 
sembako dilakukan ke 3 (tiga) desa sekitar 
proyek diantaranya, Desa Kawangkoan, 
Desa Kuwil dan Desa Kaleosan yang 
semuanya berlokasi di Kecamatan 
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, 
Provinsi Sulawesi Utara.

Manager HSE NINDYA Wilayah V 
Makassar Enzo Cahya Augusiandono 
menyebutkan, Penyerahan yang 
dilakukan oleh PPK dan staf proyek 
bendungan kuwil kawangkoan tersebut 
bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat sekitar baik yang terdampak 
bencana Covid-19 secara langsung 
maupun tidak langsung.

Insan Nindya.. Salah satu proyek yang 
sedang dikerjakan NINDYA, yakni Proyek 
pembangunan Bendungan Pamukkulu 
melakukan penyaluran bantuan ke 
Pemerintah Kabupaten Takalar melalui 
Wakil Bupati Takalar Achmad Daeng Sere 
yang juga ketua Palang Merah Indoensia 
(PMI) Takalar dalam rangka pencegahan 

Peduli Covid-19, NINDYA KARYA Berikan 
Bantuan Untuk Masyarakat Sekitar Proyek

Proyek NINDYA KARYA Beri Bantuan ke Pemerintah Kabupaten Takalar, 
Sulawesi Selatan

Covid-19 di lingkungan Kabupaten 
Takalar.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh 
perwakilan Kementerian PUPR dalam 
hal ini Balai Besar WIlayah Sungai 
(BBWS) Pompengan - Jeneberang selaku 
owner, PT Wijaya Karya (Persero) selaku 

kontraktor paket 1 dan PT Nindya Karya 
(Persero) selaku kontraktor paket 2. 
Adapun bantuan yang diberikan berupa 
Alat Pelindung Diri (APD) Hazmat dan 
Rapid Test Kit.

Kegiatan ini merupakan bagian dari 
kepedulian PT Nindya Karya (Persero) 
Wilayah V dan juga merupakan salah 
satu cara untuk memutus mata rantai 
penyebaran virus corona khususnya di 
lingkungan Kabupaten Takalar.
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NINDYA melakukan penyaluran bantuan 
berupa 100 paket sembako dan alat 
penyemprot Disinfectan yang salurkan ke 
3 (tiga) Desa yang berada di Trenggalek, 
Jawa Timur. Ketiga desa tersebut yakni 
Desa Nglinggis, Desa Pucanganak dan 
Desa Prambon.

Penyaluran bantuan dilakukan oleh 
proyek pembangunan Bendungan Tugu 
sebagai bentuk kepedulian NINDYA 
kepada masyarakat sekitar terutama 
pada kondisi pandemik seperti saat ini.

Kalimantan - Insan Nindya, kehadiran 
NINDYA KARYA sebagai salah satu BUMN 
semakin nyata dikalangan masyarakat. 
Kali ini, melalui NINDYA Wilayah III 
Kalimantan membagikan wastafel 
portable ke dua instansi Pemerintahan 
sebagai upaya untuk mencengah 
penyebaran covid-19 di lingkungan 

NINDYA KARYA Beri Bantuan Ke Beberapa Desa 
di Trenggalek

Semakin Nyata Hadir Untuk Indonesia, NINDYA KARYA Kali Ini Beri 
Bantuan Untuk Cegah Covid-19 di Kalimantan

pemerintahan di Kalimantan Barat.

Penyerahan bantuan yang dilaksanakan 
oleh Proyek Pos Lintas Batas Negara 
(PLBN) Entikong, Aruk, Badau tersebut, 
diserahkan ke beberapa instasi 
diantaranya Kejaksaan Tinggi (14/4) dan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (13/4) di Provinsi Kalimantan 
Barat.

Bantuan berupa wastafel portable 
tersebut diharapkan dapat mendujung 
anjuran pemerintah untuk memudahkan 
cuci tangan dalam rangka pencegahan 
penyebaran virus corona.

Rensia Erlyana Majid selaku kepala 
proyek Pos Lintas Batas Negara 
Entikong, Aruk, Badau mengatakan 
bahwa kegiatan tersebut merupakan 
bagian dari kepedulian PT Nindya Karya 
(Persero) Wilayah III Kalimantan dan 
juga merupakan salah satu cara untuk 
memutus mata rantai penyebaran 
virus corona khususnya di lingkungan 
pemerintahan Kalimantan Barat.
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NINDYA KARYA kembali melakukan 
pemberian sumbangan dalam rangka 
pencegahan penyebaran Covid-19 di 
Medan Sumatera Utara.

Kali ini, sumbangan berupa 10 buah 
wastafel portabel diberikan di beberapa 
titik diantaranya, 6 buah diberikan ke 
Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah 
Kota Medan, 3 buah diberikan ke 
kantor Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Daerah (BNPBD) Sumatera Utara 
serta 1 buah diberikan untuk warga di 
sekitar mesjid Al Ikhsan di Jl. Karya Dusun 
9 Marendal 1, Kecamatan Medan Amplas, 
Kota Medan, Sumatera Utara.

Jakarta – NINDYA menyelenggarakan 
khitanan massal dalam rangka HUT 
NINDYA ke-60 di Gedung Pusat Nindya. 
(4/2)

Bekerja sama dengan dr. Lukman Nurdin, 
MHA dari Pusat Khitanan Paramadina 
dengan peserta sunat massal 62 anak-

Kembali Beraksi, NINDYA KARYA Kembali Beri Bantuan Untuk Cegah 
Covid-19 di Medan

HUT ke-60, NINDYA Gelar Khitanan Massal untuk Masyarakat

anak. Metode yang digunakan adalah 
dengan metode sunat modern yaitu 
dengan laser sehingga perawatannya 
lebih praktis.

Sri Haryanto menyampaikan, kegiatan 
ini juga sebagai cara NINDYA untuk 
memberi kontribusi kepada masyarakat 

di sekitar. Di samping memfasilitasi 
masyarakat dalam memenuhi syariat 
Islam, juga untuk menjaga kesehatan 
masyarakat di masa depan. “Sunat sendiri 
ini kan di samping memenuhi syariat 
agama Islam juga untuk kesehatan,” 
tambah Sri Haryanto. Kegiatan ini 
merupakan agenda pra HUT NINDYA ke-
60. Sri Haryanto berharap, tahun depan 
diharapkan bisa menjangkau lebih 
banyak anak-anak lagi.

Peserta khitanan massal diutamakan 
untuk anak berusia 5 hingga 12 tahun, 
pada acara tersebut, peserta juga diberi 
Baju koko, sarung, uang saku, tas ransel 
dan alat tulis.
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Aceh - Dalam rangka memperingati 
Bulan K3 Nasional Tahun 2020, 
NINDYA mengajak warga sekitar untuk 
memperhatikan dan lebih peduli pada 
pencegahan HIV/AIDS serta bahayanya 
penyalahgunaan narkoba di lingkungan 
masyarakat.

Kegiatan tersebut terselenggara atas 
kerjasama antara Dinas Kesehatan, Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 
(BNNK) serta pengurus pemerintahan 
kabupaten Pidie yang dilakukan kepada 
masyarakat disekitar Proyek Bendungan 
Rukoh kampung Alue, Kecamatan 
Titeu, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh 
(5/2). Selain melakukan penyuluhan, 
pada kegiatan tersebut juga juga 
diselenggarakan kegiatan donor darah 
serta tes urine kepada seluruh peserta 
yang mencapai 80 orang.

Erma Juliadi selaku kepala proyek 
pembangunan Bendungan Rukoh 
menjelaskan, kegiatan penyuluhan 
tersebut merupakan salah satu tanggung 
jawab sosial perusahaan dalam bidang 
sosial kemasyarakatan.

NINDYA Ajak Warga Peduli Pencegahan HIV/
AIDS dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Sinergi Tanggap 
Darurat, NINDYA 
Bersama 13 BUMN 
Gandeng BNPB

Jakarta – NINDYA bersama 13 BUMN 
menggandeng Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk 
meningkatkan kesiagaan Tanggap 
Darurat Banjir di Jakarta Timur.

Kali ini #BUMNBantuBanjir Jakarta Timur, 
tergabung dari 14 BUMN, diantaranya 

NINDYA, WIKA, Waskita Karya, PP, 
Antam, JIEP, BNI, Mandiri, Indofarma, 
Indra Karya, PNRI, PPD, Yodya Karya dan 
Bulog menyerahkan bantuan pasca banjir 
melalui BNPB yang berlokasi di Gedung 
BNPB Jl. Kyai H. Zainul Arifin No.71, RT.7/
RW. 10, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, 
Kota Jakarta Pusat. (21/1)

Bantuan #BUMNBantuBanjir tersebut 
diperuntukkan untuk penanggulangan 
pasca bencana agar kondisi masyarakat 
sekitar dapat segera membaik dan 
kembali beraktifitas seperti biasa.

Adapun bentuk bantuan berupa Ban 
Pelampung, Roll tali nylon, Pelampung, 
Seragam Sekolah untuk anak tingkat SD, 
SMP, SMA beserta Tas dan Perlengkapan 
Sekolah lainnya.

Bantuan sinergi 14 BUMN ini diharapkan 
dapat meringankan beban warga dan 
mempercepat pemulihan lingkungan 
tempat tinggal pasca banjir.

NINDYA PEDULI
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Sehubungan dengan adanya pemberitahuan yang beredar di sosial media terkait iklan 
lowongan kerja dan seleksi calon tenaga kerja yang mengatasnamakan PT Nindya Karya 
(Persero) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka bersama ini kami sampaikan hal-hal 
sbb.

PT Nindya Karya (Persero) dalam melakukan proses rekrutmen calon tenaga kerja tidak 
pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan/lembaga/institusi lain.

PT Nindya Karya (Persero) dalam melakukan proses rekrutmen calon tenaga kerja tidak 
pernah meminta imbalan atau memungut biaya berupa uang atau dalam bentuk apapun 
kepada kandidat yang terpilih untuk mengikuti proses rekrutmen.

PT Nindya Karya (Persero) dalam melakukan proses rekrutmen calon tenaga kerja tidak 
pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan/lembaga/institusi lain yang mana 
meminta kepada kandidat terpilih untuk membayar atau mentransfer uang atau meminta 
imbalan bentuk apapun lainnya.

Informasi atau pengumuman penerimaan calon tenaga kerja PT Nindya Karya (Persero) 
secara resmi dimuat dan diumumkan melalui website Perusahaan www.nindyakarya.co.id 
dengan tautan https://nindyakarya.co.id/career dan https://facebook.com/nindyakarya/

Kegiatan korespodensi terkait rekrutmen calon tenaga kerja baik berupa undangan tes 
lisan maupun tulisan diumukan melalui email perusahaan recruitment@nindyakarya.co.id 
atau email perusahaan milik staf rekrutmen dengan domain @nindyakarya.co.id

1.

2.

3.

4.

5.

Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati kembali dalam menyerap 
informasi yang didapatkan dengan sumber yang tidak dapat dipercaya kebenarannya.

CAUTION
NINDYA KARYA

SIAP HADAPI
THE NEW NORMAL
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Berasal dari Bulgaria, halfbike merupakan 
perpaduan antara sepeda dan skateboard. 
Yang menarik dari desain halfbike ini adalah 
bentuknya yang hanya terdiri dari handle pose, 
handle bar, pedal dan pengayuhnya dengan tiga 
buah roda serta absennya sit pose atau tempat 
duduk. 

IPTEK & GAYA HIDUP

Insan Nindya, di tengah pandemi Covid-19 
saat ini tak disangka hobi bersepeda di 
kalangan masyarakat Indonesia justru semakin 
meningkat. Tidak ada yang tahu pasti apa 
yang melatarbelakangi peningkatan tren ini 
namun dikutip dari tirto.id penyebabnya 
adalah ketakutan masyarakat akan terpapar 

Image Source : google.com

Source : google.com

Akrononim dari a from pedal to electric cycle, 
pedelec merupakan sepeda elektrik yang 
didukung oleh motor elektrik kecil dan masuk 
ke dalam tipe low powered e-bike dengan 
kecepatan 25 km/jam. Sepeda ini dirancang 
untuk memudahkan penggunanya dalam 
melewati area berbukit dan memiliki hembusan 
angin yang kencang. Selain itu, pedelec juga 
dilengkapi dengan beragam fitur diantaranya 
GPS yang terkoneksi dengan smartphone 
penggunanya.

Memiliki bobot 8,5 kg sepeda ini bahkan 
memiliki ukuran setengah dari sepeda lipat 
pada umumnya. Tidak heran sepeda ini diklaim 
sebagai sepeda terkecil di dunia bahkan mampu 
diletakan di dalam tas koper biasa. Keunikan 
sepeda ini terlihat dari model lipatan yang 
tidak biasa dan mudah dilakukan serta model 
sit pose yang menyatu dengan handle posenya

1. SPEED – PEDELECS 2. KWIGGLE 3. HALFBIKE

Inovasi Sepeda di Era Modern
virus namun tetap harus melakukan aktivitas 
di luar rumah serta didukung oleh pembatasan 
penggunaan kendaraan umum dan ojek daring.
Namun tahukah, Insan Nindya. Di tengah 
peningkatan tren tersebut, teknologi di dunia 
sepeda juga terus berkembang pesat. Inovasi 
yang lahir dalam teknologi sepeda meliputi 

peningkatan aspek keamanan, kenyamanan 
bahkan memberikan nilai tambah sendiri pada 
aktivitas bersepeda.

Berikut jenis sepeda dan inovasinya yang kami 
dirangkum:
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FOR YOUR
ATTENTION

Kepada Seluruh Insan

Atau email ke : 

Setiap pengurusan tagihan ke
PT Nindya Karya (Persero) tidak 

dipungut biaya apa pun!

Jika terdapat oknum yang meminta, 
agar menghubungi departemen 

keuangan Nindya Karya kantor pusat!

NindyaNindya

Nindya Karya @nindyakarya @nindyakarya Nindya Karya

dept.keuangan@nindyakarya.co.id
wbs.nindya@gmail.com

NINDYA KARYA
SIAP HADAPI

THE NEW NORMAL

51www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020



52
www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020

52
www.nindyakarya.co.id

WARKOM EDISI IV/JUN/2020

HOTEL HORISON NINDYA

Jl. Brigjend Sudiarto No. 496, Semarang - Jawa Tengah | Telp. 0819 089 50000 

SEMARANG
Dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti Free Wi-Fi Internet Access, 24-hours Room Service,  Laundry, Restaurant, Spa, Sport Center, Ballroom, 
Meeting Room, Outlet Store & Swimming Pool. Selain itu, di lantai 11 Hotel Horison Nindya juga menawarkan Sky Lounge Area dimana pengunjung 
dapat menikmati pemandangan kota Semarang dari Ketinggian.


