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lain: Ciputra World 2 Jakarta dan Parahyangan Residence Bandung. 

2. Sekitar 25% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal, yaitu untuk membeli 

peralatan-peralatan berat baru untuk mendukung usaha Perseroan dalam bidang infrastruktur 

khususnya pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan, yang akan dimulai pada tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015. 

NRC yang termasuk jajaran 10 kontraktor terbesar, juga merupakan pelopor dalam pembangunan 

bangunan komersial berskala besar di Indonesia. Beberapa proyek bangunan komersial berskala 

besar yang selesai pada bulan Juni 2013 antara lain adalah pabrik Cerestar di Cilegon, Hotel Best 

Western, Banjarmasin, Hotel Tentrem Yogyakarta, Hotel OJ Malang,  Kesuma Resort Tahap II< 

Nusa Dua, Bali dan Pengolahan Batubara & Jetty Sekayan, Kalimantan Timur   
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