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PENDAPATAN FY2021 DIATAS TARGET, 

DGIK RAIH LABA BERSIH Rp7,8 MILIAR  

(MENINGKAT DIBANDINGKAN FY2020 RUGI BERSIH RP14,9 MILIAR) 

 

 

 

JAKARTA – 5 April 2022. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) berhasil membukukan 

laba bersih di tahun 2021 sebesar Rp7,84 miliar. Hasil tersebut, jauh meningkat signifikan 

dibandingkan tahun 2020 yang membukukan kerugian bersih sebesar Rp14,98 miliar. Pada 

tahun 2021, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp366,45 miliar atau diatas 

target Perseroan sebesar  Rp345 – Rp350 miliar.  Realisasi pendapatan tersebut turun 23% 

dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp478,93 miliar. Perbaikan performa laba Perseroan 

ditengah turunnya pendapatan tersebut dihasilkan dari efisiensi dan efektifitas operasional 

yang dilakukan oleh Perseroan. Total beban kontrak sepanjang tahun 2021 menyusut 

26,9% (YoY), sementara beban usaha mampu turun lebih besar yaitu 35,7% dibandingkan 

tahun 2020.       

 

Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Budi Susilo mengungkapkan meskipun 

di sepanjang tahun 2021 sektor konstruksi masih terpukul oleh Pandemi Covid-19, namun 

Perseroan mampu memperbaiki performa labanya melalui efisiensi dan efektifitas 

operasional. “Tahun 2021, kami bisa membukukan laba bersih Rp7,84 miliar setelah tahun 

sebelumnya merugi, raihan laba tersebut tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, kami 

juga mampu menurunkan rasio utang dengan kondisi likuiditas perusahaan yang semakin 

meningkat “, ungkap Budi Susilo.  

 

Peningkatan performa juga terjadi pada Neraca Perusahaan, total ekuitas naik menjadi 

Rp651,05 miliar , sementara total liabilitas perseroan turun signifikan 21,8% (YoY) menjadi 

Rp360,28 miliar. Penurunan liabilitas terbesar berasal dari penurunan utang Bank, 

penurunan utang perusahaan membuat beban keuangan Perseroan di tahun 2021 juga 

turun signifikan. Realisasi tersebut membuat rasio Utang terhadap modal (Debt to Equity) 

Perseroan di tahun 2021 turun menjadi 0,55x dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 0,71x. 

Interest Bearing Debt to Equity Ratio juga turun menjadi 0,03x dari 0,09x . Selain 

membaiknya kondisi leverage Perusahaan, kondisi likuiditas Perusahaan juga semakin 

kuat, yang tercermin dari kenaikan Current Ratio dari 1,4x menjadi 1,6x di tahun 2021. 
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Tahun ini, Perseroan optimis performa fundamental akan kembali meningkat signifikan. 

Momentum pemulihan ekonomi yang akan berlanjut di tahun ini, akan dibarengi dengan 

langkah ekspansif Perseroan, salah satunya dengan kembali masuk ke proyek-proyek 

infrastruktur yang banyak didominasi oleh proyek Pemerintah. Tahun ini, Perseroan 

menargetkan Pendapatan mampu mencapai Rp1 Triliun atau tumbuh 173% (YoY), dan 

dengan tetap menjaga performa profitabilitas, maka ditargetkan laba bersihnya bisa tumbuh 

jauh melampaui pertumbuhan pendapatan tersebut.    

 

“Kami berhasil menutup tahun 2021 dengan hasil performa yang sangat baik, baik untuk 

profitabilitas melalui efisiensi dan efektifitas operasional maupun Neraca keuangan yang 

semakin kuat. Ini akan menjadi modal kami ke depan untuk meraih pertumbuhan yang lebih 

tinggi lagi. Apalagi dengan bergabungnya DGIK ke dalam Group Holding  PT. Global 

Dinamika Kencana (GDK) yang juga memiliki bisnis konstruksi dengan size yang lebih 

besar, tentu kami semakin optimis lagi”, tutup Budi Susilo     

     

 

Sekilas PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) 

 

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. adalah salah satu perusahaan konstruksi swasta 
nasional terbesar di Indonesia. Dengan pengalaman hampir 40 tahun di dunia konstruksi 
membuat NKE mempunyai kemampuan, kapabilitas dan sumber daya yang kompeten 
dalam mengerjakan proyek-proyek konstruksi seperti bangunan Gedung maupun proyek 
infrastruktur berskala besar. Beberapa proyek yang telah dikerjakan NKE seperti : Grand 
Indonesia Complex, Gedung Bursa Efek Indonesia, Mixed Use Project Holland Village, 
Gedung Perkantoran World Capital Tower, Apartemen Casa Domaine di Jakarta, Hotel 
Kempinski Bali, Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan, Gedung 
Universitas Mulawarman di Samarinda, Jalan Simpang Rampa-Poriaha di Sumatera Utara, 
Pengamanan Pantai di beberapa titik di Sumatera dan Jawa. 
 
Kontak Perusahaan: 
Almanda Pohan 
Sekretaris Perusahaan 
Gedung ITS Tower Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta Selatan 
Telp: +6281219678141 
Email: almanda.pohan@nusakonstruksi.com 


