SIARAN PERS
HUT ke-50 Tahun,
Elnusa Gelar Turnamen PUBG Mobile
Jakarta, 21 Agustus 2019 – PT Elnusa Tbk (Elnusa) tengah menginjak usia ke-50 pada tahun ini. Di
usia emasnya, Elnusa menyelenggarakan berbagai turnamen olahraga bertajuk olimpiade atau
Elnusa Olympic (EN-Lympic). Sebelas cabang olahraga dipertandingkan dan terbuka untuk diikuti
oleh berbagai perusahaan. Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain bulutangkis, bowling,
golf, basket, bridge, futsal dan tak luput pula e-sport Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG).
Head of Corporate Communications Elnusa, Wahyu Irfan mengemukakan, “EN-lympic merupakan
bagian dari rangkaian acara ulang tahun Elnusa. Kami bersuka hati dapat menyelenggarakan berbagai
pertandingan olahraga dan termasuk di dalamnya e-sport PUBG yang sedang digemari oleh para
milenial.”
Gelaran EN-Lympic ini telah resmi dibuka pada Jumat, 2 Agustus lalu di Graha Elnusa-Jakarta. Untuk
pembukaan cabang olahraga PUBG resmi dimulai pada sore ini (21/8). Lebih dari 170 peserta dari
berbagai perusahaan telah mendaftar dan akan bersaing dalam memperebutkan total hadiah
belasan juta rupiah dengan dua kategori squad dan solo. Peserta tidak hanya berasal dari pekerja di
wilayah Jakarta, melainkan wilayah lain seperti Balikpapan, Batam dan Cepu.
Wahyu menambahkan, “Turnamen PUBG ini merupakan olahraga gaya baru yang bisa menjadi salah
satu wadah bagi para kaum milenial untuk melatih diri dalam menjaga kekompakkan dalam satu tim
dalam membangun strategi.”
Pada penyelenggaraan turnamen ini Elnusa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dan sponsor.
Diantaranya adalah BOSS entertainment yang merupakan salah satu event organizer e-sport di
Indonesia dan sponsor seperti ASUS ROG, Game Sir dan YesDok.
“Kami berterima kasih atas kerjasama baik dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran
turnamen ini. Semoga turnamen ini dapat terus terselenggara sesuai dengan tujuan yang
diharapkan,” pungkas Wahyu.

Page 1 of 2

Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA)
ELNUSA adalah perusahaan jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas yaitu jasa seismik (geoscience
services: land, transition zone & marine serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan lapangan migas
(drilling & oilfield services), jasa engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM), serta
jasa penunjang lainnya. Saat ini ELNUSA melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara lain
Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips dan lain-lain. ELNUSA memiliki lima anak perusahaan yang
bergerak dalam bisnis jasa distribusi & logistik energi dan jasa penunjang lainnya.
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