SIARAN PERS
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Gandeng ELNUSA untuk
Memberikan Pelatihan & Pengembangan Keahlian
Jasa Hulu Migas untuk Putera Daerah Bojonegoro
Jakarta, 21 Februari 2013 – PT Elnusa Tbk. (kode emiten: ELSA), salah satu perusahaan nasional
penyedia jasa migas terpadu, dipercaya oleh salah satu pemerintah daerah dengan cadangan sumber
daya alam minyak dan gas (migas) yang sangat potensial, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing putera daerah Bojonegoro melalui kerjasama di
bidang pelatihan dan pengembangan jasa hulu minyak dan gas serta penyediaan fasilitas
pendukungnya.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama PT Elnusa Tbk, Elia Massa Manik dan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro, Drs. Suyoto, M.Si pada Selasa, 19 Februari 2013
bertempat di kediaman Bupati Bojonegoro.
Massa Manik mengatakan,” ELNUSA akan berbagi ilmu serta pengalaman yang dimilikinya dalam
bentuk pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang jasa hulu migas untuk 50 orang putera daerah
Bojonegoro, sebagai batch pertama kegiatan ini. Hal ini sejalan dengan Corporate Social Responsibility
Elnusa dalam bidang pendidikan kepada generasi penerus bangsa”.
Kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat keahlian dan
kompetensi khususnya di bidang migas serta efek berikutnya dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan warga Bojonegoro.
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Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA)
Elnusa adalah perusahaan energy related services, dengan kompetensi inti di jasa hulu migas yaitu jasa seismik (Geoscience
Services), jasa pemboran (Drilling Services) dan jasa pemeliharaan lapangan migas (Oilfield Services). Saat ini Elnusa
melayani perusahaan migas nasional mau pun internasional diantaranya yaitu Pertamina Group, Total E&P Indonesie,
Chevron, dan Vico Indonesia. ELNUSA memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa hilir migas dan jasa
penunjang migas. Saham ELNUSA saat ini dimiliki oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbk serta
sebagian oleh publik.
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