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ELNUSA BukukanKontrak JasaSeismik
senilaiUS$ 240 Juta

Jakarta, 23Oktober2012 – PT Elnusa Tbk. (kode emiten: ELSA), salah satu
perusahaannasional penyedia jasa migasterpadu, melalui Division ofGeoscience
Servicesberhasil membukukan kontrak jasa seismik sebesar US$ 240 jutasampai September
2012. Kontrak ini terdiri dari US$ 100 juta yang merupakan carry over kontrak dari tahun
2011 dan US$ 140 juta yang merupakan kontrak baru yang didapatkan sepanjang kurun
waktu 2012 sampai dengan September. Adanya nilai carry over dari kontrak tahun 2011 ini
disebabkan terkendalanya beberapa projek terkait masalah perizinan dan masalah cuaca,
sehingga projek tersebut tidak seluruhnya dieksekusi pada tahun 2011 dan baru diselesaikan
padatahun 2012.

Dari total US$ 240 juta kontrak yang berhasil dibukukan tersebut, 52% merupakan kontribusi
dari unit bisnis seismik zona transisi (transition zone seismic)dan unit bisnis seismik laut
(marine seismic), 45% merupakan kontribusi dari unit bisnis seismik darat (land seismic) dan
sisanya merupakan kontribusi dari unit bisnis seismic processing. Salah satu projek dari zona
transisi yang cukup signifikan adalah projek di Kalimantan dan Papua. Untuk seismik darat
sebagian besar tersebar di wilayah Sumatra Selatan dan Jawa Barat.

Pendapatan kontrak dari Division ofGeoscience Servicesini juga berhasil dikonversi menjadi
profit dimanasampai dengan bulan Agustus 2012 Division ofGeoscience Services masih
mendominasi pendapatan dari sektor upstream sebesar 61%.Kontribusi laba kotor dari Divisi
Division ofGeoscience Servicesjuga naik dengan sangat signifikan dari Rp 59 miliar pada
Agustus 2011 menjadi Rp 143 miliar pada Agustus 2012 atau naik sekitar 144%.

Peningkatan kinerja pada Division ofGeoscience Services yang sangat signifikan ini tidak lain
adalah hasil dari pembenahan yang dilakukan pada proses pelaksanaan projek; termasuk di
dalamnyapeningkatan aspek HSE (health, safety, environment)sebagaiprioritasuntuk
meminimalisasiresiko kecelakaan operasional yang mungkin terjadi.***



Sekilas PT ElnusaTbk (Elnusa)

Elnusaadalahsatu-satunyaperusahaannasionalpenyediajasamigasterpadu yang
melayaniperusahaanmigasnasionalmau pun internasionaldengankonsepone-stop-
solution.KompetensiintiElnusameliputijasaseismik (Integrated Geoscience Services), jasapemboran
(Integrated Drilling Services) danjasapemeliharaanlapanganmigas (Integrated Oilfield
Services).Ketiganyamerupakantulangpunggungusaha.SahamElnusasaatinidimilikioleh PT Pertamina
(Persero), dan PT Benakat Petroleum Energy Tbksertasebagianolehpublik.Elnusamemiliki 6
anakperusahaan yang bergerakdalambisnisjasahilirmigasdanjasapenunjangmigas.Klien utama Elnusa
antara lain adalah Pertamina Group, Total E&P Indonesie, Chevron, Medco Group, PetroChina dan
Vico Indonesia.
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