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SIARAN PERS                                                   

 
Paparan Publik 2018: Elnusa Capai Kinerja Gemilang  

dengan Keunggulan Jasa Layanan Menyeluruh 
 

Jakarta, 28 Agustus 2018 – PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan nasional penyedia jasa energi, pada paruh 

pertama 2018 ini mencatatkan hasil yang gemilang. Pendapatan konsolidasi tercatat Rp2,9 triliun atau tumbuh 

47% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,9 triliun. Laba bersih 

juga melonjak signifikan dari Rp14 miliar menjadi Rp128 miliar. 

Tolingul Anwar, Direktur Utama Elnusa menjelaskan,”Kinerja Elnusa pada Semester I 2018 ini jauh lebih baik 

bila dibandingkan tahun lalu. Selain karena faktor bahwa baru dimulainya proyek-proyek besar pada Semester 

II 2017 sehingga berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan tahun, pada tahun ini pengerjaan proyek-proyek 

Elnusa relatif lebih baik dan terukur.” 

Peningkatan kinerja Elnusa tahun ini terutama didominasi oleh segmen logistik dan distribusi energi yang 

tumbuh 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan segmen ini juga meningkatkan kontribusinya 

terhadap pendapatan usaha Elnusa menjadi sebesar 56% . Faktor pertumbuhan segmen ini dikarenakan 

penambahan beberapa proyek baru dan ditunjang kenaikan volume baik penjualan maupun penyaluran BBM.   

Pada segmen jasa hulu migas, pertumbuhan sangat terasa pada lini production & operation maintenance yang 

meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Membaiknya aktivitas migas tercermin dari kenaikan 

volume pekerjaan pada bisnis berbasis aset seperti Hydraulic Workover, Coiled Tubing, Drilling Fluid maupun 

bisnis berbasis non-aset seperti Engineering Procurement Construction & Operation Maintenance (EPC-OM). 

Lini segmen jasa hulu migas lainnya yaitu Geoscience & Reservoir Services yang didominasi pekerjaan survei 

seismik mencatatkan kinerja yang stabil. Proyek besar survei seismik darat 3D Klamasossa Papua Barat telah 

berhasil diselesaikan lebih cepat dari target pada kuartal pertama lalu. Selain itu pada  jasa survei seismik laut, 

Elnusa di tahun ini baru saja merampungkan pekerjaan di Selabangka, Singkawang dan Laut Jawa. 

Tolingul menambahkan, “Salah satu arah pengembangan bisnis Elnusa saat ini adalah menguatkan lini jasa 

survei seismik laut. Setelah memiliki ELSA Regent, kapal seismik berbendera Indonesia, Elnusa telah melengkapi 

kemampuan teknis offshore dengan investasi peralatan terbaru ocean bottom nodes nodal yang akan 

digunakan untuk berbagai proyek seismik laut selanjutnya.    

Elnusa berkeyakinan dengan semangat visi baru Elnusa yaitu Reputable Energy Services Company by Providing 

Total Solution, Elnusa ke depan akan berada pada posisi yang lebih kokoh sebagai perusahaan jasa energi yang 

mampu menghadirkan total solution dengan diversifikasi jasa dari hulu migas, logistik dan distribusi energi 

hingga penunjang.*** 
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Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA) 
ELNUSA adalah perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan total solution dengan kompetensi inti 
pada geoscience & production services, energy distribution & logistic, serta support services. Komposisi 
kepemilikan saham Elnusa terdiri dari 41,1% oleh PT Pertamina (Persero), 14,9% oleh Dana Pensiun Pertamina 
dan sisanya dimiliki oleh publik. Saat ini Elnusa melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, 
antara lain Pertamina Group, BP, ConocoPhilips  dan klien lainnya.  
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