SIARAN PERS
HUT ke-50, Elnusa Gelar Berbagai Aksi Sosial
Jakarta, 10 September 2019 – Dalam rangka hari ulang tahun ke-50, PT Elnusa Tbk (Elnusa)
menghelat banyak kegiatan sosial di lingkungan kerja perusahaan pada bulan Agustus dan
September 2019 ini. Beragam aksi sosial telah digelar oleh Elnusa mulai dari program kesehatan,
lingkungan dan pendidikan.
Head of Corporate Communications Elnusa, Wahyu Irfan mengemukakan, “Aksi sosial merupakan
bagian dari rangkaian acara ulang tahun Elnusa. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area kerja kami.”
Gelaran aksi sosial dilaksanakan di beberapa tempat area kerja perusahaan. Elnusa bersinergi dengan
PT Pertamina Bina Medika melakukan dua program kesehatan, yaitu pengobatan gratis dan
pembinaan kader Posyandu. Pengobatan gratis dilaksanakan di Balikpapan dihadiri oleh ratusan
warga dan juga beberapa stakeholder kota Balikpapan, dan pembinaan kader posyandu dengan
puluhan perawat di Cirebon.
Elnusa juga melakukan penanaman pohon dibeberapa titik area operasi melibatkan karyawan dan
warga sekitar. Seremoni diselenggarakan di warehouse Pulorida Merak. Jenis tanaman yang ditanam
yaitu Eucalyptus Rainbow, Ketapang Kencana dan Ketapang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
sebagai bentuk dukungan Elnusa terhadap program pemerintah dalam penghijauan lingkungan juga
memiliki manfaat lain seperti menahan abrasi pada daerah tepi laut.
Kemudian, dibidang pendidikan perusahaan mengadakan program Beasiswa 50 Anak Berprestasi.
Sebelumnya siswa yang mendapatkan beasiswa mengikuti tahap seleksi nilai rapot untuk memenuhi
persyaratan. Terdapat 20 siswa tingkat SD, 16 siswa tingkat SMP dan 14 siswa tingkat SMA berhasil
meraih beasiswa anak berprestasi.
“Kami berterima kasih atas kerjasama dan dukungannya kepada semua pihak yang terlibat dalam
kegiatan sosial ini. Semoga kontribusi kami pada aksi sosial ini bisa memberikan dampak dan manfaat
yang baik bagi masyarakat & lingkungan juga Elnusa.” pungkas Wahyu.
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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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