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Elnusa Raih Apresiasi PGE atas Dukungan Keberhasilan 
Pekerjaan Kurs Sumur Panas Bumi 

 

 

Jakarta, 12 Desember 2019 – PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan nasional penyedia solusi total jasa 

energi,  raih penghargaan dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) atas jasa hydraulic workover 

atau kerja ulang sumur yang diberikan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keunggulan jasa 

Elnusa dalam mendukung keberhasilan pekerjaan kurs sumur panas bumi PGE. Penghargaan 

diberikan langsung oleh Direktur Utama PGE Ali Mundakir kepada Direktur Utama Elnusa Elizar P 

Hasibuan, dalam gelaran Hari Ulang Tahun ke-13 PGE, di Jakarta, hari ini (12/12). 

 

Dalam bidang migas, hydraulic workover unit merupakan salah satu peralatan yang biasa digunakan 

untuk kerja ulang sumur. Peralatan digunakan untuk menjaga performa sumur sehingga dapat 

berproduksi sesuai harapan. Dalam bidang panas bumi, peralatan ini dapat digunakan untuk 

berbagai hal. Salah satunya adalah mendukung pekerjaan kurs sumur panas bumi.  

 

Direktur Utama Elnusa Elizar P Hasibuan mengemukakan, “Penghargaan ini merupakan pengakuan 

atas kompetensi dan keunggulan jasa hydraulic workover Elnusa. Hal ini juga merupakan pembuktian 

bahwa kami bukan hanya kompeten dalam jasa migas, melainkan juga jasa energi lainnya.” 

 

Elnusa telah memberikan layanan jasa hydraulic workover dan mendukung peningkatan produksi 

migas Indonesia sejak 1984. Sementara itu, kerja sama dengan PGE untuk mendukung keberhasilan 

pekerjaan kurs sumur panas bumi telah diawali sejak 2018 dan hingga saat ini. Kerja sama berawal 

dengan pekerjaan kerja ulang sumur di Kamojang, Jawa Barat. Lalu berlanjut untuk pekerjaan 

penggantian wellhead sumur di wilayah Hululais, Bengkulu.  

 

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan. Karena tidak hanya jasa hydraulic workover, 

berbagai keunggulan jasa Elnusa lainnya dapat mendukung produksi clean energy di Indonesia. Kami 

berharap dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi energi bersih ini untuk Indonesia yang 

lebih baik”, imbuh Elizar. 

 

Elnusa telah berkiprah dalam jasa energi selama 50 tahun. Lebih dari 35 tahun, Elnusa telah 

mendukung perawatan maupun peningkatan produksi lapangan migas Indonesia. Saat ini, Elnusa 

memiliki 14 hydraulic workover unit. 

 

“Dengan kompetensi, pengalaman panjang serta kapasitas yang dimiliki, kami merupakan market 

leader dalam jasa hydraulic workover di Indonesia,” pungkas Elizar. * 
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Sekilas Elnusa (IDX: ELSA) 
Elnusa adalah perusahaan solusi total jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas, jasa distribusi dan 
logistik energi, serta jasa penunjang. Lini jasa hulu migas meliputi 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). Lini servis jasa distribusi dan logistik 
energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, hingga penjualan chemical. Lini jasa penunjang meliputi 
jasa marine support, fabrikasi, hingga manajemen data. Saat ini, Elnusa melayani perusahaan migas nasional maupun 
internasional, antara lain Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips, Soco Exploration (Vietnam) Ltd dan 
lain-lain. Elnusa terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ELSA serta memiliki lima anak perusahaan 
yang mendukung kompetensinya. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada www.elnusa.co.id.  
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