SIARAN PERS
Elnusa Group Salurkan Bantuan Bencana Alam Nasional
Jakarta, 10 Februari 2021 - PT Elnusa Tbk (Elnusa) dan Group melalui Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE)
menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana nasional pada Januari 2021 kemarin. Elnusa Group
yang terdiri dari Elnusa holding dan anak perusahaannya PT Elnusa Petrofin, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, PT Elnusa
Trans Samudera dan PT Sigma Cipta Utama serta PT Patra Nusa Data berperan aktif dalam pengumpulan donasi yang
dibuka selama dua pekan sejak 17 januari 2021 – 1 Februari 2021. Dari penyaluran donasi yang terkumpul, Elnusa
bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menyalurkan bantuan dengan baik, tepat guna dan tepat
sasaran.
Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengatakan “Sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang
terdampak bencana nasional, Alhamdulilah Elnusa Group berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp.155,684,756
yang dikumpulkan dari Elnusa Group serta donasi yang disampaikan langsung oleh karyawan. Elnusa berencana akan
menyalurkan bantuan tersebut ke beberapa wilayah terdampak bencana di Indonesia seperti Banjir di Kalimantan
Selatan, Gempa Sulawesi Barat dan daerah lainnya.”
Tenny menambahkan, “Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan CSR Elnusa yang memang rutin dilakukan dalam
penanganan bencana. Selain itu, ini juga merupakan bukti nyata dari implementasi dari dua tata nilai AKHLAK di BUMN
Pertamina sebagai induk perusahaan Elnusa yang juga diterapkan di Elnusa Group yaitu Harmonis serta Kolaborasi.
Melalui implementasi harmonis dan kolaborasi, bersama kita bisa berbagi dengan masyarakat yang terdampak
bencana untuk membangun Indonesia tercinta”.
Melalui bantuan yang disampaikan Elnusa Group ini diharapkan dapat bermanfaat juga meringankan sedikit beban
masyarakat yang terdampak bencana serta menjadi keberkahan untuk Elnusa Group yang tidak padam untuk selalu
berbagi.
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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