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JAKARTA. PT Elnusa Tbk 
membukukan kontrak on 
hand senilai Rp 6 triliun per 
kuartal I 2022. Emiten berko-
de saham ELSA di Bursa Efek 
Indonesia ini ditopang oleh 
tiga segmen bisnis yaitu jasa 
hulu migas, jasa distribusi dan 
logistik energi, serta jasa pe-
nunjang migas. 

Jayanty Oktavia Maulina, 
Manager of Corporate Com-
munications PT Elnusa Tbk 
mengatakan, dari tiga segmen 
bisnis tersebut, kontrak on 
hand hingga khir kuartal I 
2022 setara 64,2% dari Renca-
na Kerja dan Anggaran Per-

usahaan (RKAP) 2022. "Per-
sentase tersebut setara de-
ngan Rp 6 triliun," ungkap dia 
kepada KONTAN, Jumat (3/6) 
pekan lalu. 

Adapun komposisi penca-
paian kontrak tersebut ialah  
64,75% berasal dari jasa distri-
busi dan logistik energi, ke-
mudian 7,94% dari jasa hulu 
migas, serta sisanya berasal 
dari jasa penunjang migas.

Hingga April 2022, secara 
year to date (ytd) ELSA telah 
menyerap dana belanja modal 
senilai Rp 172 miliar. Realisasi 
belanja modal Elnusa pada 
awal tahun ini dimanfaatkan 
untuk berbagai investasi yang 
mendukung pertumbuhan dan 
keberlangsungan bisnis. 

Beberapa di antaranya un-
tuk pengembangan jasa hulu 
pada pemeliharaan kapasitas 
kelengkapaan pekerjaan hy-
draulic workover (HWU), 
serta jasa distribusi dan logis-
tik energi untuk pembangun-
an Terminal Liquefied Petro-
leum Gas (TLPG) Kolaka dan 
Terminal Bahan Bakar Minyak 
Tembilahan. 

Berdasarkan catatan KON-
TAN, Elnusa mengalokasikan 
dana belanja modal atau capi-
tal expenditure (capex) seni-
lai Rp 700 miliar di sepanjang 
tahun ini. Anggaran capex 
pada 2022 lebih tinggi dari re-
alisasi capex tahun 2021 yang 
senilai Rp 436 miliar. 

Jayanty mejelaskan, sisa 

capex akan digunakan untuk 
mendukung operasional yang 
mendukung pertumbuhan 
bisnis, baik di sektor jasa hulu 
migas maupun infrastruktur 
pada jasa distribusi dan logis-
tik energi. 

ELSA juga akan mengguna-
kan dana capex untuk menja-
ga kapasitas saat ini dan ber-
bagai investasi yang mendu-

kung pertumbuhan serta 
keberlangsungan bisnis.

Corporate Secretary PT El-
nusa Tbk, Asmal Salam me-
ngatakan, sampai akhir tahun 
nanti, Elnusa berupaya me-
ngejar target di akhir 2022 
melalui strategi diversifikasi 
portofolio yang mampu me-
nopang dan menyeimbangkan 
kinerja di tiga segmen bisnis.  

Melalui diversifikasi porto-
folio mulai dari jasa hulu mi-
gas, jasa distribusi dan logistik 
energi dan jasa penunjang 
migas akan saling menopang 
satu sama lain," ujar dia. 

Asmal bilang, pada segmen 
jasa hulu migas ELSA sedang 
memetakan beberapa proyek 
yang akan disasar pada peker-

jaan survei seismic juga engi-
neering procurement con-
struction (EPC) di lingkungan 
Subholding Upstream Perta-
mina. 

Selain itu, berbagai penjaja-
kan bisnis baru tengah dilaku-
kan untuk sektor migas serta 
non-migas. Asmal bilang, stra-
tegi dan upaya ini menjadi sa-
ngat penting bagi Elnusa agar 
titik balik pertumbuhan bisnis 
terus berjalan dengan baik di 
masa mendatang. 

"Tantangan ke depan tentu 
tidaklah mudah, namun kami 
optimistis di akhir 2022 nanti 
akan mampu mencetak kiner-
ja positif dengan melihat be-
sarnya peluang bagi perusa-
haan untuk mengakselerasi 

pertumbuhan bisnis yang 
konsisten, kompetitif, meng-
untungkan serta bertanggung 
jawab," sebut Asmal. 

Elnusa juga yakin dapat 
berperan aktif mendukung 
Subholding Upstream Perta-
mina Group dan kontraktor 
migas lainnya untuk mewu-
judkan target peningkatan 
produksi nasional minyak 1 
juta barel per hari dan gas 
bumi 12 miliar standar kaki 
kubik per hari di 2030. 

Per kuartal I-2022, ELSA 
mencatatkan pendapatan usa-
ha konsolidasi sebesar Rp 2,4 
triliun, tumbuh 33% diban-
dingkan pendapatan di perio-
de yang sama tahun lalu seni-
lai Rp 1,8 triliun.      n
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JAKARTA.  PT Yelooo Integra 
Datanet Tbk berencana meng-
himpun pendanaan melalui 
penambahan modal dengan 
hak memesan efek terlebih 
dahulu atau rights issue. Emi-
ten berkode saham YELO di 
Bursa Efek Indonesia ini me-
nargetkan dana sebesar Rp 
737 miliar.

Ihwal rencana rights issue 
tersebut, YELO akan meminta 
persetujuan Rapat Umum Pe-
megang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) mendatang.  "Kami 
akan melakukan rights issue 
dengan target mengumpulkan 
dana sebesar Rp 737 miliar,” 
ujar Direktur Utama YELO, 
Wewy Susanto, Senin (6/6). 

Lewat aksi korporasi terse-
but, manajemen YELO akan 
menggunakan dana rights is-
sue untuk mengembangkan 
penjualan jaringan internet di 
sepanjang jalur rel kereta api 
di Pulau Jawa. 

Langkah ini demi mening-
katkan pemberdayaan ekono-
mi digital, terutama di wilayah 
desa, baik untuk kegiatan 
pendidikan, pertanian, mau-
pun industri kreatif.

YELO menargetkan pema-
sangan Viberlink yakni layan-
an internet yang mengguna-
kan 100% fiber optic dengan 

kecepatan koneksi mencapai 
100 mbps di 580 stasiun kereta 
api. Harapannya, strategi ter-
sebut dapat mempercepat 
pemberdayaan ekonomi digi-
tal dengan fokus di wilayah 
pelosok. 

Yelooo Integra juga menar-
getkan pengembangan proyek 
tersebut di wilayah tier dua 
dan tier tiga, sepanjang 2.800 
kilometer yang meliputi 4.291 
desa di Indonesia. 

Sasaran tersebut menjang-
kau penduduk hingga 11 juta 
orang. "Ini merupakan pasar 
yang cukup prospektif bagi 
perusahaan ke depannya," se-
but Wewy.

Dari sisi kinerja, Yelooo In-
tegra mencatatkan kenaikan 
pendapatan bersih pada kuar-
tal I-2022 sebesar Rp 113,8 
miliar. Jumlah tersebut tum-
buh 57,6% dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu 
sebesar Rp 72,2 miliar. 

Menurut Wewy, di masa 
pemulihan ini, YELO masih 
mencatat pertumbuhan kiner-
ja, bahkan meningkat cukup 
signifikan. 

"Hal ini tidak terlepas upaya 
dan ekspansi perusahaan se-
hingga dapat terus memperta-
hankan eksistensinya bahkan 
terus bertumbuh," ujar dia. 

Di kuartal pertama tahun 
ini, Yelooo Integra juga men-
catatkan laba bersih sebesar 
Rp 1,84 miliar atau meningkat 
41% year-on-year (yoy) dan 
laba kotor sebesar Rp 2,4 mili-
ar atau naik 201,7% dibanding-
kan periode yang sama tahun 
lalu. 

 Untuk mempertahankan 
kinerja positif, salah satu stra-

tegi YELO adalah menyedia-
kan internet cepat dan ter-
jangkau melalui layanan Vi-
berlink, yaitu akses internet  
dengan 100% fiber optic de-
ngan kecepatan koneksi men-
capai 100 mbps ke wilayah 
pelosok desa di  wilayah Pu-
lau Jawa.

Venny Suryanto 

rencana yelooo integran

YELO Bidik Rights Issue Rp 737 Miliar

Gerai

SMAR Menebar Dividen  
Hingga Rp 847 Miliar

JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology 
Tbk (SMAR) akan membagikan dividen senilai Rp 847 mi-
liar, setelah mendapat restu pemegang saham dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 
pada Senin (6/6). 

Manajemen SMAR menyatakan kinerja keuangan di se-
panjang tahun 2021 tumbuh positif. Pencapaian tersebut 
didukung penguatan harga pasar minyak sawit mentah 
yang terus berlanjut. 

Penjualan bersih SMAR tumbuh sebesar 41% year-on-
year (yoy) menjadi Rp 57 triliun pada 2021. Adapun EBIT-
DA tercatat sebesar Rp 6,12 triliun, naik 49% dibandingkan 
tahun sebelumnya.

SMAR juga membukukan lonjakan laba bersih menjadi 
Rp 2,83 triliun, meningkat 84% dari tahun 2020. Adapun, 
pemegang saham SMAR menyetujui untuk membagikan 
dividen tunai sebesar Rp 295 per saham atau lebih dari Rp 
847 miliar. Jumlah itu setara 30% dari laba bersih SMAR 
tahun 2021.  

Setelah memperhitungkan dividen interim Rp 185 per 
saham yang telah dibayarkan pada 24 November 2021, 
maka sisa dividen final yang akan dibayarkan sebesar Rp 
110 per saham atau hampir Rp 316 miliar.

Wakil Direktur Utama SMAR, Jimmy Pramono mengung-
kapkan, kinerja perusahaan dicapai di tengah tantangan 
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. 

"Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, SMART 
dapat menorehkan hasil yang baik. Kami akan terus men-
dayagunakan perkembangan teknologi, untuk memperoleh 
manfaat maksimal dari inovasi, produktivitas, efisiensi, 
ketangkasan dan daya saing biaya," kata Jimmy dalam ke-
terangan resmi, kemarin. 

Di sisi lain, RUPST juga menyetujui perubahan susunan 
anggota direksi SMAR. Irwan Tirtariyadi yang sebelumnya 
wakil direktur utama, kini resmi menjabat direktur utama, 
menggantikan Jo Daud Dharsono yang telah pensiun. 

Filemon Agung Hadiwardoyo

KONTAN/Carolus Agus Waluyo  

YELO membidik target dana sebesar Rp 737 miliar.
 

Belanja Produk Lokal

KONTAN/Baihaki

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Cinere - Serpong di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (6/6). Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat atau PUPR tercatat melakukan belanja produk lokal hingga Rp 80,48 triliun, termasuk untuk keperluan berbagai pembangunan 
infrastruktur.

Perincian Pendapatan ELSA (Rp miliar)
31 Maret 2022 31 Maret 2021

Jasa hulu migas terintegrasi 886,54 721,54
Jasa penunjang migas 322,46 279,25
Jasa distribusi dan logistik energi 1.392,83 1.004,18
Rekonsiliasi (156,39) (185,80)

Sumber: Laporan keuangan ELSA

Pemegang 
Saham 
ELSA*

*Per 30 April 2022
Sumber: RTI

PT Pertamina Hulu 
Energi: 51,10%Investor publik: 

48,90%

Kinerja Keuangan PT Elnusa Tbk (ELSA)*

*Rp miliar, **laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Laba kotor Laba bersih**
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