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Laba Bersih Elnusa Berhasil Naik 59% pada 1H-2011
Saat ini sedang mengejar prospect contract senilai total USD64 juta

Jakarta, 28 Juli 2011 – PT Elnusa Tbk. (Kode emiten BEI: “ELSA”) – pemimpin pasar di bidang
jasa hulu migas terintegrasi  berhasil meraih laba bersih per 30 Juni 2011 sebesar Rp43,08
miliar. Angka ini naik 59% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp27,10 miliar.
Naiknya laba bersih tahun berjalan tersebut seiring dengan peningkatan laba kotor 1H-2011
sebesar 20% dari Juni tahun lalu atau tercatat mencapai Rp217,42 miliar.

Pencapaian profitabilitas tersebut diperoleh dari pendapatan usaha Elnusa sebesar Rp2,15
triliun pada 1H-2011 ini. Kelompok jasa hulu migas terintegrasi yang merupakan bisnis inti
Elnusa memberikan kontribusi terhadap pendapatan usaha sebesar 39% atau sebesar Rp845,86
miliar.  Adapun selebihnya adalah kontribusi dari kelompok jasa hilir migas yaitu 53% atau
sebesar Rp1,15 triliun dan kelompok jasa penunjang hulu migas 8% atau Rp184,99 miliar.

“Kami terus melakukan banyak perbaikan terkait dengan adanya penundaan realisasi
pelaksanaan beberapa proyek di bisnis seismik. Namun begitu, kinerja Geoscience Services
masih memimpin kontribusi terhadap pendapatan usaha di jasa hulu migas sebesar 48%,
terutama disumbang dari bisnis land seismic acquisition dan bisnis marine seismic & transition
zone. Hal ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang Elnusa,” demikian dijelaskan VP
Corporate Secretary PT Elnusa Tbk., Heru Samodra.

“Perseroan memantapkan strategi untuk fokus di jasa hulu migas, efisien, efektif dalam
pelayanan dan upaya berkesinambungan meraih kontrak-kontrak jangka panjang. Dalam 1H-
2011 Elnusa kembali mendapatkan kontrak dari klien-klien terkemuka antara lain Pertamina,
Chevron, dan Total E&P Indonesie,” papar Heru.

Memasuki semester II 2011 ini, Elnusa intensif melakukan upaya-upaya untuk meraih target
kinerja. Direksi dengan susunan yang baru ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa 22 Juli 2011, berkomitmen melakukan banyak perbaikan guna memperkuat struktur dan
bisnis usaha Elnusa agar dapat meraih target kinerja. “Elnusa telah mengantongi kontrak jasa
hulu migas sebanyak USD303 juta, dimana 75%nya akan dikerjakan pada tahun 2011 ini. Untuk
melengkapi target kinerja akhir tahun, saat ini Elnusa sedang mengincar beberapa prospek
kontrak jasa hulu migas dengan total sebesar USD64 juta, terutama dari bisnis seismik, dari
beberapa klien utama,” demikian Heru.

“Elnusa berusaha dapat menciptakan tren pertumbuhan positif, meskipun khususnya untuk
tahun 2011 tantangannya cukup berat,” ujar Heru.  “Permintaan jasa hulu migas yang semakin
meningkat, besarnya pembukaan wilayah kerja baru terutama di kawasan offshore dan strategi
peningkatan produksi migas, harus direspon Elnusa dengan sigap dan cekatan melakukan
berbagai pengembangan usaha yang aktif,” tutup Heru.
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Sekilas Elnusa

Elnusa adalah perusahaan nasional satu-satunya penyedia jasa terpadu hulu migas yang
menawarkan konsep one-stop-solution untuk melayani NOC (National Oil Company) maupun
IOC (International Oil Company). Kompetensi inti Elnusa meliputi jasa seismik, jasa pemboran
dan jasa pemeliharaan lapangan migas. Ketiganya merupakan tulang punggung usaha yang
terbagi dalam segmen Integrated Geoscience Services, Integrated Drilling Services dan
Integrated Oilfield Services. Saham Elnusa dimiliki 41,67% oleh PT Pertamina (Persero), 37,15%
oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk., dan 21,18% oleh publik dan masyarakat lainnya.
Elnusa memiliki 6 anak usaha dalam Elnusa Group yang bergerak dalam bisnis jasa penunjang
hulu migas dan jasa hilir migas. Major customers Elnusa adalah Pertamina Group, Total E&P
Indonesie, Chevron, Medco Group, PetroChina, Vico Indonesia.
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