Elnusa Berhasil Tekan Beban Bunga Sebesar USD6,7 Juta
Jakarta, 16 Februari 2012 – PT Elnusa Tbk. (kode emiten: ELSA), salah satu perusahaan
nasional penyedia jasa migas, memulai tahun 2012 dengan berhasil menekan bunga pinjaman
dengan potensi efisiensi sebesar USD6,7 juta untuk 5 tahun ke depan. Untuk indikasi tingkat
bunga saat ini, semula interest rate yang dibayarkan Perseroan rata-rata adalah 6,7%
pertahun, sekarang turun menjadi 4,9% pertahun. Keberhasilan ini merupakan hasil dari
corporate action yang telah dilakukan Perseroan, diantaranya karena Fixed Rate Notes (FRN)
dengan tingkat suku bunga sebesar 9% termasuk bagian yang di refinancing, dengan tingkat
suku bunga rata-rata sebagaimana tersebut diatas. Refinancing tersebut diperoleh dari
sindikasi baru yang dipimpin oleh PT Bank Central Asia Tbk., dengan anggota sindikasi Bank
BCA, Indonesia EximBank, Chinatrust Bank, Mizuho Bank, dan Bank of China.
Perseroan menyadari bahwa turbulensi perekonomian Eropa dan pasar modal global saat ini
adalah hal yang sulit dihindari oleh hampir semua pelaku pasar. Terlebih lagi, performance
Perseroan yang saat ini sedang dalam tahap recovery yang memerlukan langkah strategis dan
tepat untuk perbaikan ke depan,” ujar VP Corporate Secretary, Heru Samodra.
Heru menambahkan, “Sejalan dengan perkembangan dan prospek industri, Perseroan akan
berusaha untuk lebih fokus terhadap pengembangan Oilfield Services yang memiliki potensi
pendapatan signifikan, disamping juga melakukan efisiensi biaya-biaya, termasuk
mengoptimalisasi cost of financing Perseroan.”
Sekilas Elnusa
Elnusa adalah salah satu perusahaan nasional penyedia jasa migas yang 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. 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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