SIARAN PERS
ELSA REGENT AWALI SURVEI SEISMIK
DI LEPAS PANTAI KARAWANG-INDRAMAYU

Jakarta, 19 Desember 2016. Elsa Regent, kapal seismik milik anak perusahaan PT Elnusa Tbk (ELNUSA) mengawali seismik
perdana di laut Indonesia, Sabtu 17 Desember 2016 kemarin. Kapal yang dibeli pada pertengahan 2016 ini, akan
melaksanakan survei seismik 2D pada Blok Abar – Anggursi yang terletak 12 mil dari pesisir Kabupaten Karawang, Subang dan
Indramayu dengan total panjang lintasan 2.990 km.
“Survei seismik laut ini merupakan salah satu upaya dan bukti nyata komitmen ELNUSA dalam mendukung ketahanan energi
nasional dengan penemuan cadangan migas baru di laut Indonesia. Investasi kami di Elsa Regent ini dapat memberdayakan
sekaligus meningkatkan kompetensi nasional dalam hal survei seismik laut, karena hanya sedikit kapal seismik berbendera
Indonesia yang berkarya di laut Indonesia,” ujar Direktur Operasi ELNUSA, Bambang H. Kardono.
Elsa Regent merupakan kapal seismik tercanggih di Indonesia saat ini yang dinakhodai serta diawaki 100% oleh anak-anak
bangsa. Keunggulan Elsa Regent ini dibandingkan dengan kapal seismik berbendera Indonesia lain adalah telah dilengkapi 12
streamer dengan panjang setiap streamer mencapai 10 km, sehingga sangat ideal untuk melakukan pekerjaan survei seismik
di area lautan luas dan dalam, mampu menghasilkan gambar 3D seismik bawah permukaan dengan kualitas dan keakuratan
yang sangat tinggi, mampu melakukan perekaman data saat berbelok sehingga efisien waktu dan biaya, perekaman data
dapat dilakukan terus-menerus dan dapat menghasilkan data baku yang langsung dapat diproses lebih lanjut.
“Suatu kebanggaan bagi kami untuk mendukung kapasitas nasional eksplorasi migas dengan memanfaatkan Elsa Regent yang
dikerjakan seluruhnya oleh anak bangsa dan tanpa bergantung tenaga ahli asing. Kepercayaan klien di proyek survei seismik
2D Abar-Anggursi ini merupakan pembuktian atas kompetensi dan pengalaman ELNUSA dalam survei seismik di lautan”,
imbuh Bambang.
Dengan pengalaman lebih dari 47 tahun, ELNUSA semakin percaya diri dalam memberikan layanan jasa energi melalui Total
Solution Services.***
Sekilas ELNUSA
ELNUSA adalah perusahaan jasa energi terpadu yang memberikan solusi total 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). ELNUSA
memiliki 6 anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa penunjang hulu migas dan jasa logistik & distribusi energi sehingga memberikan strategi
portfolio yang sangat baik. Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional mau pun internasional, antara lain Pertamina Group, Total E&P Indonesie,
Chevron, dan Vico Indonesia.
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