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Banjarmasin, 18 Desember 2019 – PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. (Kode 
Emiten: DGIK) telah selesai mengerjakan proyek pengembangan Bandara 
Syamsudin Noor di Banjarmasin. 
 
Pada proyek tersebut, Perseroan mendapat kepercayaan dari PT Angkasa Pura I 
untuk mengerjakan paket pengembangan fasilitas penunjang serta perluasan apron 
dengan total nilai kontrak lebih dari 700 Miliar Rupiah. Paket pekerjaan tersebut 
telah dirampungkan oleh Perseroan pada akhir bulan Juli 2019.  
 
Dengan diselesaikannya keseluruhan proyek pengembangan bandara tersebut, 
tepatnya pada tanggal 18 Desember 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko 
Widodo meresmikan bandara yang luasnya lebih dari 100.000 meter persegi 
tersebut. 
 
 
 



 
 
Ditemui saat acara peresmian, Djoko Eko Suprastowo yang didampingi oleh Budi 
Susilo selaku Direktur Perseroan serta jajaran lainnya mengucapkan rasa syukur 
dan bangga karena menjadi perusahaan swasta yang dapat dipercaya oleh PT 
Angkasa Pura I serta mampu menyelesaikan proyek tersebut tanpa masalah yang 
berarti dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan bahkan dengan kualitas yang baik 
sehingga diharapkan dengan terselesaikannya proyek ini dapat menjadi nilai tambah 
yang akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam dunia 
konstruksi Indonesia” 
 
Budi Susilo selaku Direktur Operasional Perseroan menambahkan “Walau dalam 
proses pengerjaan proyek ini Perseroan menghadapi tantangan yang cukup berat 
tapi kami ingin membuktikan bahwa dalam menghadapi kendala dan permasalahan, 
operasional proyek ini maksimal berjalan dan bekerja secara profesional, sehingga  
seluruh pekerjaan dapat selesai dan diserahterimakan dengan baik sesuai dengan 
jadwal yang disepakati dan dengan kualitas terbaik dengan dilandasi pemahaman 
yang paling mendasar bahwa menciptakan kepuasan dan rasa aman kepada pemilik 
proyek adalah prioritas kami” 
 
Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di dunia konstruksi Indonesia dan dengan 
didukung tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman di bidang 
konstruksi baik untuk pekerjaan Gedung maupun Infrastruktur, Perseroan telah 
menyelesaikan proyek-proyek besar di seluruh Indonesia. 
 
Selain sukses menyelesaikan pekerjaan pada proyek Bandara Syamsudin Noor 
Banjarmasin ini, Perseroan juga telah mengerjakan beberapa proyek bandara yaitu 
Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar pada tahun 2007, Bandara Kualanamu di 
Sumatera Utara dan Bandara Supadio di Pontianak di tahun 2010. 
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