SIARAN PERS BERSAMA

Gandeng Schlumberger,
Elnusa Perkuat Lini Servis Hulu Migas Terintegrasi

Jakarta, 10 Desember 2018 - PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan nasional penyedia jasa energi,
menandatangani kerja sama dengan Schlumberger untuk mengoptimalisasi kompetensi dan sumber daya
(resources) dalam jasa hulu migas terintegrasi. Bentuk perjanjian yang disepakati adalah Master
Cooperation Agreement (MCA) dan Wireline Master Service Agreement (Wireline MSA) selama lima tahun.
Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Dharmawan Samsu, Direktur Hulu PT Pertamina
(Persero), siang ini.
Tolingul Anwar, Direktur Utama Elnusa menyatakan,”Ada tiga tujuan besar yang hendak dicapai dalam
kerja sama ini, yaitu peningkatan kapasitas nasional dalam servis hulu migas, alih teknologi yang ada di
dalamnya, serta berbagi peluang & risiko untuk meningkatkan pertumbuhan bersama. Untuk mencapai hal
ini, partnership sangat dibutuhkan dalam mempercepat agilitas kinerja di era saat ini.”
Elnusa dan Schlumberger menyetujui lima lini servis kerja sama dalam MCA, yaitu reservoir
characterization, pengeboran dan produksi minyak, surface production serta integrated services. Sebagai
langkah awal, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya dengan penandatangan wireline MSA.
“Elnusa merupakan bagian dari grup Pertamina, dan Pertamina saat ini mendapatkan kesempatan
mengelola beberapa wilayah kerja migas yang telah habis masa kontraknya. Tentunya pengelolaan ini
membutuhkan kontraktor jasa, dan Elnusa berharap akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar
dalam rangka sinergi Pertamina Group. Sedangkan Schlumberger, memiliki teknologi dan resources yang
bisa dioptimalkan untuk pengelolaan hal tersebut. Kerja sama ini tentunya akan saling menguntungkan
untuk semua pihak,” imbuh Tolingul.
Sementara itu, Ronny Hendrawan, Managing Director Schlumberger menyampaikan bahwa, “Kami yakin bahwa
kerja sama yang telah terjalin selama 33 tahun ini akan dapat diperluas dan diperkuat lagi untuk terus
berkontribusi dalam menurunkan Cost/Bbl, memaksimalkan recovery lapangan-lapangan migas, dan
mendukung program pemerintah dalam mencari “Giant Fields” di Indonesia.”

Elnusa berkeyakinan bahwa kerja sama ini akan semakin mengokokohkan posisi sebagai perusahaan
nasional jasa energi yang mampu memberikan solusi total kepada pelanggan. Diversifikasi portofolio dalam
bidang jasa hulu migas terintegrasi, distribusi & logistik energi dan jasa penunjang, memberikan
keuntungan akan meningkatkan nilai layanan yang lebih baik untuk klien.***
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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.
Sekilas Schlumberger
Schlumberger adalah penyedia teknologi terkemuka di dunia dalam karakterisasi reservoir, pengeboran, produksi, dan
pengolahan minyak dan gas. Beroperasi di lebih dari 85 negara dan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang yang mewakili
140 bangsa. Schlumberger telah beroperasi secara berkelanjutan selama 88 tahun di Indonesia sejak operasi lapangan kami
yang pertama pada tanggal 13 Agustus 1930 di sumur Rantau-1.
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