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SIARAN PERS                                                   

 
 

Tahun Buku 2018: Elnusa Pecahkan Rekor Pendapatan Usaha 
 
 

Jakarta, 19 Februari 2019 – PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, menutup 

tahun buku 2018 dengan kinerja yang menggembirakan. Elnusa berhasil mendongkrak kinerja dengan 

membukukan pendapatan usaha sebesar Rp6,6 triliun dan laba bersih Rp276 miliar. Hal ini jauh meningkat bila 

dibandingkan dengan capaian 2017 yang mencatatkan pendapatan usaha Rp4,9 trilun dan laba bersih Rp247 

miliar. 

 

Direktur Utama Elnusa, Tolingul Anwar, mempaparkan bahwa, “Strategi menggenjot jasa hulu migas berbasis 

non-aset serta jasa distribusi & logistik energi yang kami lakukan, berhasil kembali memecahkan rekor 

pendapatan usaha tertinggi sebelumnya. Pendapatan usaha tumbuh 33% dibandingkan tahun 2017.” 

 

Peningkatan kinerja jasa hulu migas berbasis nonaset dilakukan dengan memenangkan peluang-peluang bisnis 

Engineering, Procurement, Construction – Operation & Maintenance (EPC-OM) dengan kontrak-kontraknya 

yang bersifat multiyears. Peningkatan volume thruput terjadi pada jasa distribusi & logistik energi, melalui unit 

usahanya seperti jasa transportasi BBM, perdagangan BBM industri marine maupun manajemen depo. 

Sehingga perbaikan kinerja ini membuahkan hasil pendapatan usaha tahun ini. 

 

“Secara komposisi pendapatan, jasa hulu migas memberikan kontribusi sebesar 40% dan jasa distribusi logistik 

energi sebesar 56%, sedangkan sisanya sebesar 4% disumbangkan oleh jasa penunjang. Kami meyakini bahwa 

hasil ini tergolong wajar ditengah kondisi industri migas saat ini. Karena mulai membaiknya harga minyak tidak 

serta merta menaikkan harga jasa hulu migas. ”, tambah Tolingul. 

 

Strategi untuk menghasilkan kinerja terbaik 2018 telah menopang Elnusa untuk menghasilkan laba bersih 

Rp276 miliar atau lebih tinggi 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil ini merupakan pencapaian yang 

tergolong baik, karena Elnusa dapat tetap tumbuh.  

 

Tolingul menjelaskan bahwa, “Kami optimis kinerja Elnusa akan lebih baik lagi pada tahun mendatang. Hal ini 

ditopang dengan perolehan kontrak multiyears yang telah diterima pada bisnis nonaset, peluang besar dan 

geliat jasa distribusi & logistik energi, serta nilai tambah total solution services yang kami berikan untuk jasa 

klien”.  

 
Elnusa Total Solution Services merupakan rangkaian jasa yang ditawarkan Elnusa untuk menyelesaikan 
permasalahan klien secara komprehensif. Berbeda dengan keumuman jasa saat ini yang dilakukan secara 
parsial, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal. Elnusa Total Solution 
Services merupakan jawaban kami atas dinamika industri migas dan tantangan klien dalam menghadirkan jasa 
yang lebih baik, lebih cepat serta lebih kompetitif. 
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“Elnusa memiliki jasa terintegrasi dari hulu hingga hilir migas, serta berbagai jasa penunjangnya. Dengan 
kompetensi dan pengalaman lebih dari 45 tahun, kami yakin mampu menghadirkan solusi total untuk klien. 
Kami percaya bila klien sukses, kami pun akan sukses,” tutup Tolingul.*** 
 

                                                                                               
Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA) 
ELNUSA adalah perusahaan jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas yaitu jasa seismik 
(geoscience services: land, transition & marine zone serta data processing), jasa pengeboran, jasa pemeliharaan 
lapangan migas dan jasa engineering procurement construction – operation maintenance (production & 
operation maintenance services), serta jasa penunjangnya. Saat ini ELNUSA melayani perusahaan migas 
nasional mau pun internasional, antara lain Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips dan lain-lain. 
ELNUSA memiliki enam anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa penunjang migas, jasa distribusi & 
logistik energi dan jasa penunjang lainnya. 
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E-mail: wahyu.irfan@elnusa.co.id  
www.elnusa.co.id 
 
 

mailto:wahyu.irfan@elnusa.co.id
http://www.elnusa.co.id/

