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SIARAN PERSS
ELNUSA
A Lampa
aui Targ
get Laba
a Bersih
h 2013
dan Investa
asi 2014
4 Mening
gkat 365
5%
Jakarta,, 28 Novem
mber 2013 – PT ELNUSSA Tbk (ELSA) optimisttis dapat melampaui taarget laba
bersih R
Rp138 miliar pada tahu
un ini dengaan estimasi Rp160
R
miliaar pada akhir tahun nan
nti. Hal ini
dapat d
dilihat dari kkinerja sam
mpai kuartal ketiga tahun ini menunjukkan laaba bersih Perseroan
naik 48%
% dari Rp 79
9,5 miliar pada periodee yang samaa tahun lalu
u, menjadi R
Rp 117,8 miliar. Posisi
total kas dan setarra kas juga tumbuh 70
0% menjadi Rp 1,33 triiliun dari Rp
p 785 miliar, dan kas
bersih yyang dihasilkan dari aktivitas opeerasi menin
ngkat sebessar 69% meenjadi Rp 650
6 miliar.
Harga ssaham ELSA
A di Bursa Efek Indonesia juga bergerak positif (stro
ong uptrend) hingga
mencap
pai Rp320 peer lembar saham pada penutupan
n 22 November 2013 daari semula R
Rp175 per
lembar saham padaa Januari 20
013.
Untuk 2014,
2
ELNU
USA menargetkan labaa bersih Rp185 miliarr dengan p
proyeksi peendapatan
sebesarr Rp4,9 trilliun. Tahun
n 2014 dicanangkan olen
o
Manajemen ELN
NUSA sebaggai Tahun
Pengem
mbangan (Yeear of Devellopment) seebagai kelan
njutan dari berhasilnya
b
program Tu
urnaround
Perseroan dan penetapan tahu
un 2013 seb
bagai Tahun
n Sumberdayya Manusia
a.
Dalam rangka Tah
hun Pengem
mbangan teersebut, dan
na investasi yang dibeelanjakan pada
p
2014
sebesarr Rp1,2 triliun – menin
ngkat 365%
% dibandingg investasi ttahun ini seebesar Rp3
328 miliar.
Total daana investasi yang diku
ucurkan dalam lima taahun ke dep
pan sebesarr 398 juta dolar
d
AS –
termasu
uk Rp1,2 triliun tersebu
ut ‐ yang akkan digunakkan untuk m
memperkuatt bisnis inti Perseroan
dan ekspansi ke layyanan jasa eenergi dengaan tingkat rresiko bisniss rendah dan
n sedang.
Arah strrategi pengeembangan bisnis ELNU
USA ke depaan adalah ‘vvalue creatio
on & custom
mer based
expansion’ (dengan
n penguataan di bisnis drilling & oilfield servvices, akseleerasi pengeembangan
kontrakk jangka panjang, peeningkatan kualitas dan profesionalisme SSDM) dan ‘business
develop
pment in en
nergy servicces’ (dengan
n menyediaakan jasa so
olusi berkuaalitas tinggi di sektor
energi d
dan bisnis tterkait, mem
mastikan profit tumbu
uh berkesinambungan dengan peengelolaan
resiko b
bisnis level rendah sam
mpai menen
ngah, dan m
menyiapkan
n mitra bisn
nis strategis di sektor
jasa energi). Strattegi bisnisn
nya adalah dengan fo
okus pada bisnis inti sebagai peendorong,
meningkatkan recu
urring incom
me, serta pendapatan perseroan yang berkeesinambunggan dalam
jangka panjang. Sttrategi bisnis Perseroan ini diharaapkan dapaat membenttuk ELNUSA
A menjadi
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mitra bisnis yang terpercaya dan menguntungkan dalam pembangunan sektor energi
khususnya sebagai penyedia solusi total jasa energi nasional.
Beberapa bidang bisnis yang akan dimasuki ELNUSA adalah bisnis energi baru dan terbarukan,
pembangkit tenaga listrik, dan jasa logistik marine support. Kesemua bisnis yang dimasuki
dipilih yang memiliki resiko bisnis rendah hingga menengah. Untuk menjamin dan menjadi
platform guna mendukung arah bisnis Perseroan ini, selain memiliki bisnis inti yang kuat,
ELNUSA juga telah, sedang dan terus mengembangkan daya saing SDM‐nya dengan
peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan rekrutmen, mengoptimalkan organisasi
perseroan, penerapan kultur baru perusahaan serta konsistensi revitalisasi corporate values Elnusa
yaitu Clean, Respectful dan Synergy. Kompetensi, integritas, komitmen dan profesionalisme SDM
ELNUSA adalah salah satu kunci keberhasilan bisnis ELNUSA masa datang, sesuai dengan visi
baru Perseroan sebagai “trusted energy services provider’.*

Sekilas PT Elnusa Tbk
Elnusa adalah perusahaan jasa energi terpadu, dengan kompetensi inti di jasa hulu migas yaitu jasa seismik
(geoscience services: land & processing, marine & transition zone), jasa pemboran (drilling services) dan jasa
pemeliharaan lapangan migas (oilfield services). Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional mau pun
internasional, antara lain 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 Integra Tbk serta sebagian oleh publik.
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