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SIARAN PERS                                                   

 
 

Elnusa Raih Apresiasi Pertamina RU IV  
atas Keberhasilan Turn Around Project  

 
 

Jakarta, 11 Februari 2020. PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, tengah 

menjajaki berbagai peluang ekspansi bisnis jasa. Salah satunya adalah mulai berkecimpung dalam jasa 

operation & maintenance di kilang-kilang minyak dengan unit jasa turn around project. Untuk pekerjaan 

ini, Elnusa mendapatkan kepercayaan dan meraih apresiasi PT Pertamina (Persero) wilayah kerja Refinery 

Unit IV, Cilacap, Jawa Tengah atas keberhasilannya. 

 

Head of Corporate Communications Elnusa – Wahyu Irfan mengemukakan “Pekerjaan turn around kilang 

ini merupakan salah satu penjajakan bisnis baru kami pada segmen midstream migas. Kami bersyukur 

mendapatkan kepercayaan pekerjaan ini. Apresiasi ini merupakan pembuktian atas kualitas jasa yang 

kami berikan.” 

 

Pekerjaan turn around kilang minyak merupakan bagian dari kegiatan perawatan rutin. Umumnya 

dilakukan dalam kurun waktu 3 – 4 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi kilang 

seperti keadaan awal sehingga dapat beroperasi secara optimum. Selain itu, kegiatan turn around juga 

perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang migas. 

 

Peran Elnusa pada pekerjaan ini adalah melakukan perawatan pada unit residual fluidized catalytic cracker 

atau RFCC. Unit ini berfungsi mengolah residu menjadi avtur. Selain pekerjaan perawatan ini, Elnusa juga 

mendukung berbagai pekerjaan mekanik lain, seperti fabrikasi dan Instalasi struktur pendukung, 

pengecekan peralatan, testing, commissioning dan startup.  

 

“Ekspansi jasa ini merupakan pembuktian keunggulan total solution services yang dimiliki Elnusa. Berbekal 

kompetensi jasa yang lengkap dari hulu hingga hilir migas, kami meyakini dapat memberikan servis migas 

terbaik untuk negeri ini,” tambah Wahyu.  

 

Elnusa Total Solution Services merupakan rangkaian jasa yang ditawarkan Elnusa untuk menyelesaikan 

permasalahan klien secara komprehensif. Berbeda dengan keumuman jasa saat ini yang dilakukan secara 

parsial, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal. Elnusa Total Solution 

Services merupakan jawaban kami atas dinamika industri migas dan tantangan klien dalam menghadirkan jasa 

yang lebih baik, lebih cepat serta lebih kompetitif.*** 

 

 

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 
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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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