SIARAN PERS
Accomodation Work Barge Eco-green Pertama di Indonesia
Siap Beroperasi di Delta Mahakam
Jakarta, 7 Mei 2015 – PT Elnusa Tbk (ELNUSA), salah satu perusahaan nasional terkemuka penyedia
jasa energi, melakukan towing ELNUSA SAMUDERA 8 (ELSA-8) dari Pelabuhan Tanjung Uncang, Batam
menuju Kalimantan pada Rabu, 5 Mei 2015. ELSA-8 ini merupakan Accomodation Work Barge (AWB)
pertama berkonsepkan eco-green systems yang hadir di Indonesia, dimiliki ELNUSA dan akan bekerja
untuk Total E&P Indonesie (TEPI) di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Selain ELSA-8, terdapat tujuh
barge lain milik ELNUSA yang juga beroperasi di Delta Mahakam untuk berbagai pelayanan pekerjaan.
Head of Corporate Communications ELNUSA, Sri Purwanto, menjelaskan, “Sudah lebih dari 28 tahun
ELNUSA bekerja di Delta Mahakam, dengan adanya penambahan satu unit AWB baru ini kami
berharap dapat berkiprah lebih baik lagi. Kepercayaan TEPI selama lebih dari seperempat abad ini
menunjukkan bahwa ELNUSA memiliki kompetensi dan layanan jasa yang baik sehingga terus
dipercaya sebagai subkontraktor jasa migas di Delta Mahakam.”
Elnusa dengan bangga menghadirkan ELSA-8 yang akan mulai beroperasi pada Juni 2015 untuk
memberikan pelayanan pekerjaan seperti Hydraulic Workover, Cementing, maupun Slickline Services.
Barge ini adalah barge akomodasi kedua ELNUSA yang sanggup menampung 66 pekerja di proyek,
sehingga menghemat konsumsi BBM untuk berbagai aktivitas transportasi pekerja seperti mobilisasi
maupun demobilisasi dari barge ke platform.
Sebagai AWB eco-green pertama di Indonesia, ELSA-8 memiliki beberapa keunggulan di antaranya; (i)
Dibuat dengan mengikuti standar European Union, Environmental Protection Agency (EPA) – Euro III/
Stage IIIA & Tier 3, sehingga ramah terhadap lingkungan dan dapat mereduksi emisi karbon, (ii)
Menggunakan panel surya sebagai sistem penerangan alternatif yang dipasang pada seluruh ruang
mesin dan navigasi, serta (iii) Didesain khusus dengan generator mesin yang harus memanfaatkan
biodiesel sebagai sumber energi.
Barge ini didesain dan dibuat oleh tenaga kerja Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan
operasional TEPI dan sistem yang ramah lingkungan. Pembuatan ini menunjukkan bahwa ELNUSA
sebagai perusahaan nasional telah mampu membuat barge secara mandiri dan melakukan inovasi
dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan Indonesia.***

Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA)
Elnusa adalah perusahaan jasa energi terpadu, dengan kompetensi inti di jasa hulu migas yaitu jasa seismik
(geoscience services: land, transition & marine zone serta data processing), jasa pemboran dan pemeliharaan
lapangan migas (drilling & 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
delapan anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa penunjang hulu migas dan jasa hilir migas.
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