
Page 1 of 2 
 

 

SIARAN PERS                                                   
 
 

Geliat Elnusa Jajaki Pasar di Luar Negeri  
dari Asia hingga Afrika  

 
 
Jakarta, 4 September 2019 – PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, 
terus jajaki berbagai peluang baru untuk tingkatkan pertumbuhan kinerjanya. Sejak tiga tahun 
terakhir, Elnusa tengah menjajaki berbagai pasar di luar negeri. Kini Elnusa tengah menjajaki peluang 
baru di Afrika melalui berbagai keunggulan total solution services-nya. 
 
Direktur Utama Elnusa, Elizar P Hasibuan mengemukakan, “Penjajakan pangsa pasar luar negeri telah 
lama dilakukan, namun sifatnya masih belum kontinyu. Oleh karenanya penjajakan pangsar luar 
negeri ini merupakan satu diantara peluang baru yang kami jajaki untuk terus tumbuh.”  
 
Elnusa menjajaki berbagai peluang baru pada berbagai segmen bisnisnya. Pada jasa hulu migas 
beberapa peluang yang dijajaki antara lain pengembangan pasar baru di luar negeri, peluang 
komitmen kerja pasti, serta bisnis operation & maintenance refinery. Pada jasa distribusi dan logistik 
energi, Elnusa memulai bisnis infrastruktur dengan revitalisasi maupun pembangunan terminal BBM, 
serta menggenjot bisnis chemical untuk enhanced oil recovery. Selain itu, bisnis penunjang dengan 
memanfaatkan internet of things juga mulai dikembangkan. 
 
Sebelumnya, sejak pertengahan 2016 Elnusa telah bekerja sama dengan Advent Oilfield Sevices, 
perusahaan servis migas untuk mendukung jasa data field processing di India. Kerja sama ini terus 
berlanjut hingga saat ini. Pada tengah tahun ini, Elnusa bekerja untuk Soco Exploration (Vietnam) Ltd 
dalam survei seismik laut 2D di Semenanjung Indocina, Vietnam. Kini Elnusa mendapatkan tawaran 
kerja sama perusahaan migas Madagaskar, Afrika. 
 
Elizar menambahkan, “Elnusa telah mendapatkan penawaran kesepahaman oleh perusahaan migas 
Madagaskar untuk pekerjaan pengeboran. Pekerjaan ini tergolong berisiko tinggi. Sehingga Elnusa 
meminta perusahaan tersebut untuk menyediakan jaminan pembayaran dari institusi keuangan 
ataupun perbankan yang terpercaya.” 
 
Penawaran kesepahaman ini merupakan pengakuan bahwa total solution services dan pengalaman 
Elnusa sebagai perusahaan jasa energi diakui oleh negara lain. Total solution services merupakan 
rangkaian jasa yang ditawarkan Elnusa sesuai dengan kebutuhan customer untuk menyelesaikan 
permasalahan operasional secara komprehensif. Layanan ini merupakan jawaban Elnusa atas 
dinamika industri migas dan tantangan customer dalam menghadirkan jasa yang lebih baik, lebih 
cepat serta lebih kompetitif. 
 
Dalam lingkup jasa pengeboran, Elnusa memiliki sumber daya profesional serta modular rig canggih 
yang mendukung aktivitas pengeboran sumur minyak. Elnusa juga memiliki berbagai kompetensi 
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pendukung pengeboran seperti well intervention services, drilling fuild services, serta chemical 
services untuk enhanced oil recovery. 
 
“Kami meyakini bahwa dengan total solution services dan pengalaman panjang setengah abad, 
Elnusa mumpuni dalam menghadirkan jasa energi dan mengharumkan nama Indonesia”, pungkas 
Elizar.*** 
 
 
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, 
Soco Vietname Ltd dan lain-lain. ELNUSA memiliki lima anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa 
distribusi & logistik energi serta jasa penunjang lainnya. 
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