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Kilas Banyu Urip

Pelatihan kader lingkungan 
di tiga desa

Mendukung pengrajin 
gerabah Blora melalui 
program keramik

Banyu Urip 
mengalirkan minyak 
dari operasi CPF 



Seiring dengan itu, kami tetap berkomitmen 
untuk membantu meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat sekitar dengan program-program 
yang mendukung kesehatan, pendidikan, 
infrastruktur lokal dan pengembangan 
ekonomi sejak awal kegiatan proyek di 
lapangan pada 2006.

Kami sampaikan beberapa informasi 
terbaru mengenai program kemasyarakatan 

Teguh H. Susanto
Wakil Kepala Teknik Lapangan

penunjang operasi pada edisi kali ini, antara 
lain pelatihan kader lingkungan dan pengrajin 
keramik.

Selamat membaca berita terkini dari 
kami. Kami sangat menghargai seluruh 
dukungan yang terus kami terima dari anda 
sembari kami menyelesaikan pelaksanaan 
proyek Banyu Urip menuju tahap produksi 
sepenuhnya.

berat, warga diharapkan tidak mendekati 
lokasi kerja atau melintasi pagar.

Gas Oil Separation Plant (GOSP) yang ada 
di Desa Gayam merupakan fasilitas produksi 
awal kami, dan seiring dengan beroperasinya 
fasilitas produksi proyek Banyu Urip, kami 
telah menghentikan operasi GOSP sejak 15 
Januari 2016, dan lahan yang digunakan 
saat ini sedang dalam tahap pekerjaan untuk 
dikembalikan ke kondisi semula. 

Untuk alasan keselamatan, dikarenakan 
banyaknya aktivitas yang melibatkan alat-alat 

Penutupan dan pembongkaran GOSP

Kata Pengantar

Kondisi awal GOSP

Kondisi GOSP saat ini

Tim penutupan dan pembongkaran GOSP

Kita patut berbangga bahwa proses start up proyek Banyu Urip menuju kapasitas 
produksi penuh, yaitu sebesar 165 ribu barrel per hari, telah selesai dengan aman. 
Dengan dukungan dari warga sekitar, pemerintah dari semua tingkatan, kontraktor 
dan karyawan, kita sekarang memasuki fase baru di mana kita akan 
menyumbangkan kurang lebih 20% dari target produksi minyak mentah Indonesia 
untuk tahun 2016. Dalam waktu dekat kita akan mencapai pengiriman minyak 
yang ke-100 melalui fasilitas alir muat terapung, FSO Gagak Rimang.



Kegiatan operasi pada Early Production Facility (EPF) dan 
Early Oil Expansion (EOE) di tapak sumur C dihentikan pada 
15 Januari 2016.  Ini menandai akhir dari upaya panjang 
yang berhasil memaksimalkan produksi lapangan Banyu 
Urip sebelum pelaksanaan produksi lapangan sepenuhnya. 
Berbagai pencapaian yang luar biasa dari keberhasilan 
tersebut mencakup:

•	 Keunggulan	dalam	bidang	keselamatan	dan	
lingkungan sejak tahun 2009 hingga 2016;

•				Berhasil	memproduksi	lebih	dari	80	ribu	barel	per	
hari dari tiga tapak sumur di Banyu Urip;

•				Keunggulan	operasional	dalam	menghasilkan	71	
juta barel minyak yang diproduksi dari EPF, EOE 
dan fasilitas produksi minyak di tapak sumur B; dan

•				Dengan	beroperasinya	train A dan train B di 
Fasilitas Pusat Pemrosesan (CPF) pada awal Maret 
2016 dengan aman, tingkat produksi lapangan 
Banyu Urip telah melampaui  target POD sebesar 
165.000 barel per hari sejak awal Maret 2016.

Kami akan terus menentukan pilihan terbaik untuk 
memaksimalkan kapasitas produksi dari CPF. 

Kini produksi dari ketiga tapak sumur Banyu Urip 
diproses di CPF, yang sejak awal Maret 2016 telah 
melampaui target dalam perencanaan produksi 
sebesar 165.000 barel per hari.

Kami terus menaikkan tingkat  produksi hingga 
185.000	barel	per	hari	dan	bekerja	dengan	Pemerintah	
Indonesia untuk memaksimalkan produksi  dari 
lapangan Banyu Urip demi mendukung pemenuhan 
kebutuhan energi nasional sekaligus meningkatkan 
pendapatan negara.

“Berbagai pencapaian yang luar biasa ini, 
mencerminkan inovasi, kegesitan dan keunggulan 
operasional dari seluruh organisasi kami di Indonesia. 
Dengan keberhasilan upaya produksi minyak awal, 
kami bergerak menuju era baru terhadap produksi 
yang aman dan handal dari seluruh fasilitas-fasilitas 
lapangan Banyu Urip, memungkinkan kami untuk 
menghasilkan setara dengan 20 persen target 
produksi minyak nasional 2016,” ujar Daniel L. 
Wieczynski, President ExxonMobil Indonesia.

Banyu Urip mengalirkan minyak dari 
operasi CPF

Fasilitas Pusat Pengolahan, Proyek Banyu Urip.



Bekerja sama dengan TROPIS Indonesia, kami 
mengadakan pelatihan kader lingkungan  untuk 
para pemuda pada tanggal 3 Februari 2016. 
Kegiatan tersebut diikuti oleh tim pelaksana 
(timlak) dari tiga desa di Kecamatan Gayam, yakni 
Desa Ngraho, Gayam dan Sudu.

Menurut Ketua TROPIS Indonesia, Muhammad 
Musyadad, dengan pelatihan kader lingkungan 
ini, timlak penghijauan   yang terdiri dari para 

pemuda diharapkan bisa menjadi pelopor atau 
kader lingkungan di masing-masing desa.

Sementara itu, Camat Gayam, Hartono berharap, 
ilmu yang didapat dari pelatihan kader lingkungan 
ditularkan kepada para pemuda dan masyarakat 
sekitar. “Pemuda harus menjadi ujung tombak. 
Kami percaya, ke depan kegiatan penghijauan ini 
sangat besar manfaatnya,” tuturnya.

Pelatihan kader lingkungan di tiga 
desa

Kegiatan penghijauan di masing-masing desa mendorong kolaborasi diantara masyarakat lokal. 

Gotong-royong warga dalam mempersiapkan media tanam



Salah satu pekerja tersebut adalah Zainuri, yang 
datang dari Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan 
Dander, Bojonegoro, yang sebelumnya memiliki 
pengalaman kerja yang masih minim. Namun 
keberanian mendorong ia melamar untuk 
bekerja di proyek Engineering, Procurement and 
Construction (EPC)-5 Banyu Urip.

Zainuri berusaha dari bawah. Dia masuk sebagai 
tenaga pembantu teknisi pada salah satu sub 
kontraktor bidang komunikasi. “Saya banyak 
belajar dari supervisor-supervisor saya di sana,” 
ungkapnya.

Dengan ketekunannya, Zainuri diangkat menjadi 
teknisi instalasi luar ruangan. Selama bekerja, 
Zainuri mendapatkan berbagai pelatihan yang ia 
ikuti secara seksama dengan semangat.  

“Saya bangga dapat bekerja di Proyek Banyu 
Urip,” ujar Zainuri. “Saya berharap apa yang saya 
peroleh di sini dapat bermanfaat untuk peluang 
kerja saya di masa depan, termasuk membuka 
peluang usaha baru suatu hari nanti,” tegasnya. 
Ia menambahkan, “Praktik keselamatan yang 
diterapkan di proyek ini sesungguhnya baik untuk 
kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.”

Ke depannya, saat proyek EPC berakhir di tahun 
ini, Zainuri optimis bahwa kehidupannya akan 
semakin baik. “Saya yakin dengan kemampuan, 
pengalaman dan sertifikat yang saya dapatkan, 
saya bisa mendapatkan pekerjaan yang semakin 
baik,” ujarnya dengan percaya diri. 

Zainuri: “Bekal pengalaman untuk 
masa depan lebih baik”
Pengembangan lapangan minyak Banyu Urip membawa sejumlah perkembangan 
positif bagi masyarakat di sekitarnya Perkembangan ini mencakup infrastruktur, 
lingkungan pendidikan, hingga munculnya tenaga kerja-tenaga kerja terlatih baru 
dari wilayah sekitar operasi, terutama Bojonegoro dan Tuban. Tenaga kerja-
tenaga kerja terlatih baru ini siap bekerja dan bersaing dengan pekerja dari luar 
daerah.

Zainuri dan sesama rekan kerjanya merasakan manfaat dari program pengembangan tenaga kerja EMCL.



Menyadari keahlian dan potensi para pengrajin 
keramik lokal, kami meluncurkan “Program 
Keramik Blora” pada tanggal 10 Februari 2016 
di Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten 
Blora. 

Hal ini sejalan dengan usaha kami dalam 
menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan 
bagi usaha kecil menengah di sekitar wilayah 
operasi kami. Melalui program ini, selain 
digelarnya lokakarya dan pelatihan keramik, 
diserahkan juga bantuan yang terdiri dari oven 

pembakaran, komputer, bahan mentah dan modal 
kepada Koperasi Serba Usaha Bawono Aji.

“Dukungan tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan kreativitas dan semangat para 
pengrajin untuk mengembangkan keramik 
di Balong,” ujar Ihwan Sudrajat, Pelaksana 
Tugas Bupati Blora yang datang ke acara dan 
memberikan apresiasi atas dukungan kami untuk 
industri keramik Blora.

Mendukung pengrajin gerabah Blora 
melalui program keramik

Bersama dengan Bupati Blora, EMCL meluncurkan dukungannya untuk 
program keramik.



“Para pemuda adalah calon pemimpin 
di masa depan,” ujar Ali Masyhar, Kepala 
Perwakilan SKK Migas Jabanusa kepada 
110 mahasiswa dari Fakultas Teknik 
Kelautan Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS) Surabaya di salah satu 
ruang pertemuan dikantor kami. Presentasi 
mengenai topik industri hulu minyak dan 
gas bumi kemudian disampaikan kepada 
para mahasiswa.

Kunjungan mahasiswa pada tanggal 16 
Februari 2016 tersebut adalah bagian dari 
kontribusi kami terhadap perguruan tinggi 
negeri di sekitar wilayah operasikami. 
Melalui pengalaman secara langsung, para 
mahasiswa dibekali pengetahuan terkait 
proses kerja industri, mulai dari produksi 
di CPF, hingga pengaliran minyak ke FSO 

Gagak Rimang. Selain itu, mereka juga 
diberi kesempatan untuk mengelilingi 
fasilitas produksi Lapangan Banyu 
Urip. Antusiasme terlihat dari berbagai 
pertanyaan yang diberikan dalam segi 
teknis maupun non-teknis.

External Affairs Manager CPO, 
ExxonMobil Indonesia, Dave A. Seta, 
berharap kunjungan  tersebut dapat 
membantu para mahasiswa dalam 
mengaitkan pelajaran akademis mereka 
dengan situasi langsung di dunia kerja. 
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan masyarakat di sekitar 
kami, salah satunya adalah melalui 
kegiatan kunjungan lapangan ini,” ujarnya.

Mahasiswa ITS berkunjung ke 
Lapangan Banyu Urip

ExxonMobil dan SKK Migas menyambut mahasiswa/i ITS di lapangan Banyu Urip.



Apa itu demam berdarah?

Deman berdarah merupakan infeksi menular yang berasal dari nyamuk di daerah 
tropikal dan sub-tropikal di seluruh dunia. Infeksi ini disebabkan oleh salah satu dari 
empat jenis virus demam berdarah (DENV 1, DENV 2, DENV 3, atau DENV 4). Lebih 
dari 100 juta kasus demam berdarah terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia.

Apakah gejala demam berdarah?

Gejala demam berdarah meliputi demam tinggi, sakit kepala akut, nyeri di belakang 
mata, nyeri persendian, nyeri otot dan tulang, ruam, pendarahan ringan maupun lebam 
ringan.

Pada umumnya, balita dan mereka yang terinfeksi demam berdarah untuk pertama kali 
memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan anak-anak dan orang dewasa. 

Bagaimanakah demam berdarah ditularkan?

Demam berdarah ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah 
terinfeksi oleh virus demam berdarah. Demam berdarah tidak dapat menular secara 
langsung dari orang ke orang.

Adakah obat untuk demam berdarah?

Tidak ada obat bagi demam berdarah atau pun pengobatan spesifik untuk 
penyembuhan. Hanya disarankan untuk menggunakan penghilang rasa sakit dengan 
kandungan acetaminophen dan hindari penggunaan aspirin. Disarankan untuk segera 
berkonsultasi dengan dokter, istirahat dan banyak minum air. Jika gejala demam 
semakin memburuk dalam kurun waktu 24 jam, segeralah ke rumah sakit.

Peringatan kesehatan: Demam Berdarah

Beberapa fakta demam berdarah
•	 Virus	yang	menyebar	tanpa	adanya	obat
•	 Ditularkan	oleh	gigitan	nyamuk	pada	

siang hari
•	 Tidak	adanya	vaksin	yang	tersedia
•	 Perawatan	yang	tersedia	hanya	untuk	

meringankan gejala demam 
•	 Pencegahan	melalui	penggunaan	obat	

nyamuk

Cara terbaik pencegahan demam 
berdarah: hindari gigitan nyamuk!
•	 Gunakan	obat	nyamuk
•	 Gunakan	pakaian	lengan	panjang	dan	

celana panjang sepanjang hari atau 
upayakan untuk tetap berada di dalam 
rumah jika memungkinkan

•	 Kosongkan	sisa	air	dari	penampungan	
air seperti pot bunga, ember dan jerigen

ALUR PEnyAMPAiAn MASUkAn ATAU kELUHAn
ExxonMobil Cepu Limited

ke kantor kepala Desa

•	 Isi	Formulir	atau	

•	 Komunikasikan	dengan	staf	desa

•	 Staf	ExxonMobil	secara	berkala	
berkunjung ke kantor Kepala 
Desa untuk mendokumentasikan 
keluhan

•	 Kami	akan	segera	menanggapi	masukan	atau	keluhan	yang	tercatat,	menghubungi	dan/atau	menemui	anda	bersama	staf	Desa	atau	Kecamatan	
untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, verifikasi, dan/atau menjawab masukan atau keluhan.

•	 Apabila	di	kemudian	hari	ada	masukan	atau	keluhan	serupa,	anda	dapat	mengulangi	langkah	di	atas.

Langsung ke staf ExxonMobil yang anda kenal :

•	 Tatap	muka/telepon/email

•	 Telepon/SMS	ke	:	0811	302	2020

•	 Telepon	ke	nomor	bebas	pulsa	:	0800	136	6427

ke kantor kecamatan

•	 Isi	Formulir	atau	

•	 Komunikasikan	dengan	staf	
Kecamatan

•	 Staf	ExxonMobil	secara	
berkala berkunjung ke 
kantor Kecamatan untuk 
mendokumentasikan keluhan


