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Kerjakan Proyek Universitas Mulawarman, NKE Targetkan Selesai 
Lebih Cepat  
 
 

 
 
 
Samarinda, 19 Januari 2020 – PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. (Kode Emiten: 
DGIK) berhasil menyelesaikan pekerjaan atap (topping off) keseluruhan gedung 
pada proyek Universitas Mulawarman. 
 
Dalam sambutannya dalam acara prosesi topping off tersebut, Djoko Eko 
Suprastowo selaku Direktur Utama Perseroan menyatakan progress penyelesaian 
seluruh pekerjaan pada proyek tersebut telah mencapai kurang lebih 80% dari total 
100% pekerjaan. 
 
Djoko Eko menambahkan, dengan pencapaian progress pada angka 80% pada 
bulan Januari 2020 tersebut, proyek akan selesai sebelum momen Lebaran/IdulFitri 
(pada bulan Mei) yang akan datang, atau lebih cepat dari semestinya yaitu bulan Juli 
2020.  
 
 
 
 



 
 
 
Pencapaian target ini dapat lancar direalisasikan berkat adanya kerjasama yang baik 
dari Perseroan selaku kontraktor, pihak Universitas Mulawarman selaku pemberi 
kerja dan seluruh pihak lainnya yang terlibat terutama pihak sponsor Islamic 
Development Bank (IDB) dan pihak-pihak lainnya. 
 
“Memberikan kerja yang maksimal dengan menghasilkan proyek dengan kualitas 
terbaik menjadi hal yang selalu Perseroan kedepankan, dengan strategi dan inovasi 
yang selalu kami perbaharui, menyiapkan tenaga-tenaga yang kompeten di 
bidangnya serta membangun kepercayaan dengan komunikasi yang baik kepada 
seluruh stakeholder Perseroan membuat kami dapat terus memberikan kontribusi 
yang memadai” tutup Djoko Eko. 
 
Perseroan memperoleh kepercayaan mengerjakan proyek Universitas Mulawarman 
tersebut pada tahun  2018 untuk membangun 7 Gedung yaitu Gedung Laboratorium 
Farmasi, Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Gedung Fakultas Ilmu 
Komputer dan Teknologi Informasi, Gedung Laboratorium Teknologi Informatika dan 
Komunikasi, Gedung ICT Center, Gedung Pusat Pembelanjaran Sains dan Gedung 
Laboratorium Terpadu serta Infrastruktur pendukung meliputi sistem pengendali 
banjir, sistem jaringan komunikasi serat optik, WWTP, pedestrian dan koridor, jalan 
akses, dan ruang belajar terbuka. 
 
Pada tahun 2019, PT NKE berhasil mencapai target perolehan kontrak baru tahun 
2019 yaitu sebesar 1 Triliun dimana angka realisasi perolehan proyek baru di angka 
1,12 Triliun Rupiah (termasuk pekerjaan KSO). 
 
Target perolehan kontrak baru tahun 2020 Perseroan naik menjadi 2 Triliun Rupiah 
yang berasal dari pekerjaan Gedung maupun Infrastruktur. 
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