SIARAN PERS
ELNUSA dan PGNCOM Lakukan Kesepahaman Bisnis ICT untuk
Dukung Sinergi Pertamina Group
Jakarta, 2 Oktober 2020. PT ELNUSA Tbk (ELNUSA) lakukan penandatanganan nota kesepahaman bisnis Information,
Communication and Technology (ICT) dengan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGNCOM), Rabu (30/09). Cakupan
kesepahaman yang disepakati adalah dalam melakukan berbagai upaya pengembangan usaha yang lebih erat dalam
industri ICT untuk mendukung sinergi di Pertamina Group.
Direktur Utama ELNUSA, Ali Mundakir mengemukakan "Nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam
mengoptimalkan kompetensi yang telah dimiliki kedua perusahaan dalam mendukung sinergi di PT Pertamina
(Persero). ELNUSA merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Sementara PGNCOM merupakan anak
perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.”
Hal senada disampaikan pula oleh Pjs Direktur Utama PGNCOM Larassetyo Wibowo, "Sinergi antara PGNCOM dengan
ELNUSA dalam bidang ICT pada lingkup Pertamina Group akan sangat menguntungkan. Tidak hanya untuk kedua
belah pihak, namun Pertamina Group. Karena transaksi yang terjadi merupakan antar entitas yang berada di dalam
lingkup PT Pertamina (Persero)."
Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman, ELNUSA dan PGNCOM akan membentuk Cooperation Steering Committee
yang akan memastikan bahwa tujuan sinergi pengembangan usaha ICT ini terlaksana dengan baik.
"Kami meyakini bahwa kesepahaman ini merupakan upaya pengembangan usaha yang sangat baik dan dapat
terealisasi dalam bentuk kerja sama nyata dalam waktu yang tidak lama", Pungkas Ali maupun Larassetyo.*
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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Sekilas PGNCOM (www.pgascom.co.id)

PGNCOM merupakan penyedia layanan ICT, layanan connectivity, managed service, dan business solution yang dapat digunakan oleh semua
perusahaan dari kelas large corporation sampai ke small medium enterprise (SME). Produk dan layanan PGNCOM terdiri dari connectivity
seperti International Connecitivty (IPLC) dan Domestic Connectivity (DPLC), Global internet dan internet akses yang disediakan melalui anak

usahanya Gasnet, layanan business solution seperti pengembangan aplikasi, video, video conference , infrastruktur IT maupun Operation
Technology (SCADA), dan Managed Service baik untuk IT, SCADA, maupun seat management. PGNCOM juga mengembangkan usahaanya untuk
IOT seperti smart office maupun smart home/building.
Jaringan PGNCOM tersebar diberbagai wilayah domestic mulai dari Batam hingga Surabaya maupun internasional, dimana PGNCOM melalui
anak usahanya yaitu PGAS International Pte Ltd. Siap melayani kebutuhan pelanggan luar negeri.
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