
SIARAN PERS 
 

‘Elnusa Leader Sharing Bertema Learning Agility’ Sebagai 

Kemampuan Dasar dalam Hadapi Pergeseran Dunia Kerja 
 

 

Jakarta, 7 September 2021 - PT Elnusa Tbk (Elnusa) - Perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, menggelar Elnusa 

Leader’s Sharing & Action’ (ELSA) yang ketiga bersama Universitas Indonesia secara virtual (3/9). Acara ini adalah 

bagian dari rangkaian HUT ke 52 Elnusa dan merupakan program yang akan digelar secara berkelanjutan sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yakni 

menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata juga meningkatkan kesempatan belajar yang merata untuk 

semua.  

 

ELSA yang bertemakan “Learning Agility: Makes You Extraordinary” bersama Universitas Indonesia dihadiri oleh 320 

peserta. Kehadiran peserta kali ini merupakan yang tertinggi dari dua acara ELSA yang diadakan sebelumnya.  

 

Acara dibuka oleh Ir. Ahmad Syafiq selaku Direktur Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni. Ia 

menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik atas upaya kolaborasi yang dilakukan bersama Elnusa 

melalui program ini, terlebih tema yang diangkat sangat relevan dengan situasi yang ada yakni terjadinya disrupsi 

massive dan global pandemi covid-19. “Akan ada pergeseran sistem atau perbedaan kompetensi yang dibutuhkan 

karena pandemi. Pergeseran di dunia kerja, otomatisasi atau digitalisasi mengharuskan kita memiliki agility 

(kelincahan dan kecepatan). Kami berharap dengan sharing ini akan membawa manfaat, berkah  tersendiri serta 

dapat diaplikasikan oleh para mahasiswa.” ungkap Ahmad. 

 

Sharing session yang diisi oleh Tenny Elfrida, Direktur SDM dan Umum merangkap Direktur Keuangan Elnusa dalam 

sharingnya menyampaikan bagaimana cara mengembangkan mental learning agility untuk menghadapi tantangan 

dunia yang memberikan dampak pada kompetensi, attitude hingga mental seseorang. “Pertama, kita memiliki 

kesempatan yang sama tetapi cara kita dalam mengambil action ketika kesempatan datanglah yang membedakan 

hasilnya. Kedua, positif thinking mengalirkan ide yang alami. Ketiga, menjadi pribadi yang terus belajar. Dan 

keempat, jangan cepat berpuas diri.” pungkasnya. 

 

Setelah sesi pemaparan dan tanya jawab, acara ditutup dengan foto bersama peserta sharing session, kuis 

pengetahuan mengenai materi yang disampaikan juga pengumuman peserta beruntung yang telah mengupload foto 

acara sharing session di Instagram Elnusa. Peserta yang hadir juga mendapat E-Certificate Elnusa Leader’s Sharing & 

Action. 

 

 
Sekilas PT Elnusa Tbk (ELNUSA) 

ELNUSA adalah perusahaan jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas yaitu 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), serta jasa penunjang lainnya. Saat ini ELNUSA 

melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara lain Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips dan 

lain-lain. ELNUSA memiliki lima anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa distribusi & logistik energi dan jasa penunjang 

lainnya. 
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