SIARAN PERS
ELNUSA Turut Sukseskan Program Vaksinasi COVID-19 Bersama
Jakarta, 9 April 2021 - PT Elnusa Tbk (Elnusa) dan Group yang merupakan bagian dari PT Pertamina
(Persero) jalankan vaksinasi untuk pekerja di sentra vaksinasi bersama COVID-19 yang berlokasi di Tennis
Indoor & Istora Senayan terhitung mulai 23 Maret 2021 dan masih terus berjalan hingga kini.
Kemeterian BUMN melalui Pertamina dan seluruh Anak Usahanya mengikuti program vaksinasi di Sentra
Vaksinasi COVID-19. Sentra Vaksinasi COVID-19 ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Indonesia Healthcare
Corporation (IHC) selaku holding BUMN Kesehatan.
Pjs. Manager of Corporate Communications Elnusa, Rifqi Budi Prasetyo mengatakan “Sebagai salah satu
bentuk dukungan Elnusa dalam mensukseskan vakinasi tersebut, kami telah melakukan pendekatan serta
sosialisasi secara massif kepada seluruh pekerja sebelum vaksinasi mulai dijalankan. Diantaranya mulai
januari 2021, Elnusa secara rutin mengeluarkan informasi awareness melalui kanal media komunikasi
internal mengenai vaksinasi. Tidak hanya itu, Elnusa juga menggelar sharing session secara mandiri
melalui daring dengan mengusung tema Vaksinasi Covid-19 Dalam Mendukung & Meningkatkan
Perlindungan Bagi Tenaga Kerja & Keluarga. Selain itu Elnusa juga memfasilitasi pekerja untuk bergabung
melalui kegiatan sosialisasi vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pertamina (Persero) maupun Subholding
Upstream Pertamina."
Rifqi menambahkan “Hingga kini, sudah 619 pekerja Elnusa Group yang divaksin, dengan rincian tahap
pertama sebanyak 616 orang dan tahap kedua 3 orang (data per 08/04) dan masih akan terus berlangsung
secara bertahap.”
Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi Pertamina sebagai Induk Perusahaan atas keikutsertaan
Elnusa pada Program vaksinasi Kementerian BUMN yang sudah dan masih berjalan dengan baik hingga
saat ini. Kami yakin salah satu ikhtiar ini bertujuan untuk melindungi pekerja dengan memutuskan mata
rantai penularan COVID-19 di lingkungan Pertamina Group dan BUMN agar seluruh pekerja bisa bekerja
lebih baik dan lebih optimal di tengah pandemi.
“Setelah melakukan vaksinasi, Pekerja juga diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dan
menjadikan hal tersebut sebagai budaya. Semoga kedisiplinan kita bersama dapat memulihkan pandemi
COVID-19 ini secara berangsur.” Tutup Rifqi
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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