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NKE Rampungkan Pekerjaan Atap Seluruh Tower pada Proyek 
Holland Village Jakarta  
 

 
 
 
Jakarta, 3 Februari 2020 – PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. (Kode Emiten: DGIK) 
telah merampungkan pekerjaan atap (topping off) dari 3 gedung pada proyek 
Holland Village Jakarta. 
 
Ditemui dalam acara topping off gedung apartemen tanggal 30 Januari 2020 di 
lokasi proyek, Ganda Kusuma selaku Direktur Perseroan menjelaskan bahwa 
gedung apartemen yang dilakukan topping off pada hari ini adalah topping off tower 
terakhir dari total 3 gedung yang telah dibangun oleh Perseroan pada proyek ini”  
 
Ganda juga menambahkan dengan dilakukannya topping off pada di tower 
apartemen ini maka keseluruhan pekerjaan NKE di proyek ini ditargetkan rampung 
pada tahun 2020 ini. 
 
Sebagai informasi, Tower apartemen adalah 1 dari 3 tower yang ada pada proyek 
tersebut, sebelumnya NKE juga telah merampungkan pekerjaan atap pada tower 
perkantoran dan pusat perbelanjaan/mall. 
 
 



 
 
Perihal kerjasama dalam membangun proyek Holland Village, Ganda menjelaskan 
bahwa kerjasama yang terjalin antara Perseroan dan PT Lippo Karawaci Tbk. dapat 
dikatakan baik sehingga dapat memperlancar jalannya operasional Perseroan pada 
proyek ini serta dapat menyelesaikan proyek ini sesuai target, NKE juga berharap 
dapat dipercaya kembali untuk proyek-proyek selanjutnya. 
 
PT NKE pada tahun 2020 menargetkan perolehan kontrak baru sebesar 2 Triliun 
atau naik 100% dibanding target dan pencapaian kontrak baru tahun sebelumnya 
yaitu sebesar 1 Triliun. 
 
Ganda juga menjelaskan “Berorientasi pada pencapaian target kontrak baru di tahun 
2020 tersebut, dengan strategi dan inovasi yang dilakukan PT NKE ditahun ini, 
Perseroan optimis akan mencapai target kontrak baru 2 Triliun tahun ini”  
 
Selain proyek Holland Village di Jakarta, PT NKE diawal tahun ini juga telah sukses 
merampungkan pekerjaan Infrastruktur di Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin 
dan proyek pekerjan Gedung World Capital Tower di Jakarta 
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