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Resilience in Pandemic ELNUSA Raih Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2021 

Jakarta, 9 April 2020. PT Elnusa Tbk (Elnusa), kembali meraih penghargaan di Anugerah BUMN 2021 

sebagai Peringkat II dalam Strategi Bertahan dan Tumbuh untuk Kategori Perusahaan Tbk (BUMN dan AP 

BUMN) di Jakarta (08/04). Dalam acara tersebut, hadir Direktur Utama Elnusa - Ali Mundakir dan Direktur 

Keuangan Elnusa - Hery Setiawan untuk menerima penghargaan secara langsung. 

CEO BUMN Track SH Sutarto mengatakan, Anugerah BUMN 2021 tahun ke-10 yang mengusung tema 

“Strategi dan Transformasi di Masa Pandemi” merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN 

yang telah menunjukkan kiprah transformasi dan strategi unggul untuk bertahan di masa pandemi. 

Direktur Utama Elnusa, Ali Mundakir mengungkapkan, “Penghargaan ini merupakan buah hasil kerja keras 

dan dedikasi tanpa batas seluruh Perwira Elnusa yang selalu berupaya maksimal untuk mempertahankan 

kinerja dengan baik dan tetap tumbuh di berbagai situasi termasuk saat pandemi seperti ini”. 

Pada 2020, Elnusa mengalami triple shocks yang cukup memberikan tantangan keberlanjutan perusahaan, 

yaitu penurunan harga minyak dunia yang berimbas pada penurunan aktivitas migas KKKS, penurunan 

konsumsi BBM nasional akibat pandemi covid-19, serta fluktuasi kurs rupiah. Kendati demikian, Elnusa 

dengan keunggulan portofolio bisnis yang saling melengkapi dari jasa hulu migas hingga jasa hilir migas 

tetap dapat bertahan dan menghasilkan kinerja positif. 

Sepanjang tahun 2020, Elnusa membukukan pendapatan usaha konsolidasi sebesar Rp7,7 triliun. 

Pendapatan usaha konsolidasi ini dikontribusikan melalui segmen jasa hulu migas 53%, jasa distribusi & 

logistik energi sebesar 43%, dan jasa penunjang 4%. Dari sisi laba bruto konsolidasi, Elnusa mencatatkan 

Rp736 miliar, laba operasi Rp431 miliar dan laba bersih Rp249 miliar dengan kontribusi laba bersih 

didominasi oleh segmen jasa distribusi & logistik energi. 

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa energi dengan 

pengalaman lebih dari 51 tahun, kompetensi Elnusa meliputi jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik 

energi, serta jasa penunjang. Secara umum, strategi Elnusa untuk tetap bertumbuh dan berkelanjutan 

dalam industri migas nasional dan internasional adalah mengimplementasikan diversifikasi portofolio 

untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis dan menangkap berbagai peluang.  

Ali menambahkan “Saat ini, Elnusa tengah melakukan stability strategy dan terus meningkatkan 

kemampuan internal sebagai bentuk mitigasi, adaptasi serta inovasi terhadap berbagai tantangan VUCA 

industri migas ke depan. Beberapa strategi tersebut di antaranya Operation Excellence, Optimalisasi Aset, 

Pengembangan Bisnis, Value Creation dan Penguatan Budaya & Organisasi”. 

“Selain itu, dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional, memenuhi target produksi 1 Juta BPH, 

SKK Migas mencanangkan empat pilar diantaranya menjaga produksi existing, percepatan resources to 

production, penerapan EOR dan giant discoveries pada sektor hulu migas. Atas hal tersebut kami terus 

berkomitmen untuk memberikan jasa solusi total terbaik. Bersinergi dengan Pertamina group maupun 

lainnya untuk turut serta mendukung ketersediaan energi negeri. Dengan tiga kompetensi inti yang 



dimiliki, kami meyakini dapat mendukung penuh dalam pemenuhan target produksi 1 Juta BPH untuk 

negeri ini”. Tutup Ali. 

 

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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