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Elnusa Dapatkan Fasilitas Non-Cash Loan                                        

dari BNI senilai USD25 juta 

 

Jakarta, 4 Juli 2012  – PT Elnusa Tbk. (kode emiten: ELSA), salah satu perusahaan 

nasional penyedia jasa migas, pada tahun 2012 ini terus melakukan perbaikan kinerja, 

salah satunya adalah dengan berhasil mendapatkan fasilitas Non-Cash Loan dengan 

plafond sebesar USD25 juta.  Fasilitas tersebut didapatkan Elnusa dari PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan rate yang sangat kompetitif yang pernah 

didapatkan Perseroan selama ini.  

“Dengan diperolehnya fasilitas Non-Cash Loan ini dari BNI selaku bank pemerintah, hal 

tersebut semakin mengukuhkan bahwa Elnusa dipercaya penuh oleh Perbankan 

Nasional maupun oleh bank swasta nasional dan asing yang telah terlebih dahulu 

menjalin kerjasama dengan Elnusa,” ujar VP Corporate Secretary, Heru Samodra. 

“Pemberian fasilitas ini adalah wujud nyata atas komitmen BNI dalam mendukung 

pengembangan sektor migas yang merupakan salah satu sektor unggulan BNI. Kami 

akan terus berupaya untuk mendukung pengembangan industri migas di tanah air, 

khususnya kepada perusahaan nasional seperti Elnusa, “ ujar General Manager BUMN & 

Institution BNI, Rosa de Lima Dwi Mutiari.  

Dengan adanya fasilitas ini, Elnusa dapat menekan biaya terkait dengan penggunaan 

fasilitas Non-Cash Loan dengan rentang penghematan rate antara 1,15% - 1,65% per 

tahun.   

Fasilitas Non-Cash Loan ini akan dipergunakan Elnusa maupun anak perusahaan sebagai 

jaminan tender dan pelaksanaan dari setiap pekerjaan atau proyek yang dilakukan, 

terutama yang terkait dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.  Selain itu, 

dapat juga digunakan sebagai jaminan dalam pembelian peralatan dan spare part 

pendukung kegiatan jasa Migas dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Heru menambahkan, “Jelas dengan adanya fasilitas ini, akan mendukung kinerja 

operasional Elnusa menjadi lebih baik dan efisien. Semoga ke depan, kreditur kami yang 

lainnya dapat mengikuti tren positif ini”. 
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Sekilas Elnusa 

Elnusa adalah salah satu perusahaan nasional penyedia jasa minyak dan gas bumi 

(“migas”) yang melayani perusahaan migas nasional ataupun internasional.  Kompetensi 

inti Elnusa meliputi jasa seismic  (Geoscience Services), jasa pemboran (Drilling Services) 

dan jasa pemeliharaan lapangan migas (Oilfield Services).  Elnusa memiliki 6 entitas anak 

dalam Elnusa Group yang bergerak dalam bisnis jasa hilir migas dan jasa penunjang 

migas. Klien utama Elnusa adalah Pertamina Group, Total E&P Indonesie, Chevron, 

Medco Group, Vico Indonesia. 

 

Mengenai BNI 

BNI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki 1.841 Outlet cabang dan 

sentra kredit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 5 cabang luar negeri (Singapura, 

Hong Kong, Tokyo, New York dan London), serta perwakilan di beberapa negara di Timur 

Tengah dan Asia Tenggara.  

 

Untuk jaringan elektronik, BNI memiliki 6.368 ATM ditambah 23.000 ATM LINK dan 

34.000 ATM Bersama, serta fasilitas phonebanking 24 jam BNI Call  500046 atau melalui 

ponsel (021) 500046 dan 68888, serta SMS Banking dan BNI Internet Banking 

www.bni.co.id untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan ratusan fitur transaksi. 

 

Bagi nasabah institusi bisnis, BNI memberikan layanan cash management secara online; 

trade finance, perdagangan internasional (ekspor/impor) dan remittance/pengiriman 

uang yang didukung oleh jaringan cabang luar negeri dan ±1.500 bank koresponden di 

seluruh dunia. Saham BNI tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode BBNI sejak 

tahun 1996. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : 

 

Tribuana Tunggadewi  

Corporate Secretary BNI  

Telp: 021-5728387  

Email: tribuana.tunggadewi@bni.co.id 

 

 Heru Samodra       

VP Corporate Secretary PT Elnusa Tbk. 

Graha Elnusa  

Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560 

Tel : (021)  7883 08 50 ext. 1618  

Fax: (021)  7883 09 07 

e-mail : corporate@elnusa.co.id   


