
Sekilas tentang ExxonMobil Indonesia
Lembar fakta

Meningkatkan pasokan energi untuk Indonesia.

FAKTA KUNCI
1898
Standard Oil Company of New York (Socony) 
membuka kantor pemasaran di Jawa.

1968
Mobil Oil Indonesia (MOI) Inc. didirikan dan 
menjadi salah satu kontraktor pertama yang 
dilibatkan dalam model pendekatan yang 
baru dibentuk di Indonesia “Kontrak Kerja 
Sama (KKS)” untuk Blok B di Aceh Utara. MOI 
kemudian berubah nama menjadi ExxonMobil 
Oil Indonesia (EMOI) di tahun 2000.
 
2001
Penemuan sebesar lebih dari 450 juta barel 
minyak di lapangan minyak Banyu Urip, Jawa 
Timur.

2005
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) ditetapkan 
sebagai operator dari Blok Cepu di bawah KKS.

2006
Rencana Pengembangan Lapangan (Plan of 
Development/POD) Banyu Urip disetujui oleh 
pemerintah Indonesia.

2009
Blok Cepu memulai produksi komersial melalui 
Fasilitas Produksi Awal (Early Production 
Facility/EPF).

2011
EMCL menandatangani kontrak Rekacipta,
Pengadaan dan Konstruksi (Engineering,
Procurement and Construction/EPC) Proyek 
Banyu Urip dengan lima konsorsium yang 
semuanya dipimpin oleh perusahaan Indonesia.
 
2015
Pada bulan Oktober, ExxonMobil mengalihkan 
hak penyertaan KKS Blok North Sumatra 
Offshore (NSO) dan Blok B ke Pertamina. 
Dimulainya produksi minyak di Fasilitas 
Pengolahan Pusat (Central Production Facility/
CPF) Banyu Urip pada bulan Desember.

2016
Produksi POD sebesar 165.000 barel minyak 
per hari dari Lapangan Banyu Urip. 

SAAT INI
Terdapat sekitar 570 karyawan di ExxonMobil 
Indonesia. Hampir 90 persen diantaranya 
adalah orang Indonesia, yang sebagian besar 
merupakan manajer dan teknisi senior.



FSO Gagak Rimang ditambatkan ke menara tambat.

Blok East Natuna

HILIR dan PRODUK-PRODUK KIMIA

HULU

•	 Terletak di Laut Cina Selatan.
•	 Sebuah sumber daya non-standar yang diperkirakan 

mengandung sekitar 222 triliun kaki kubik gas basah dengan 
hampir 46 triliun kaki kubik gas hidrokarbon.

•	 Syarat-syarat fiskal dengan insentif pajak menjadi penting untuk 
memastikan  pembangunan berjalan terus secara komersil. 

•	 Pada Agustus 2012, konsorsium yang terdiri atas Esso Natuna 
Ltd. (afiliasi ExxonMobil), PT Pertamina (Persero) dan PTT E&P, 
menandatangani restated principles of agreement (POA) dengan 
Pemerintah Indonesia untuk KKS baru dengan tujuan 
mengembangkan East Natuna. 

•	 Pada Desember 2015, pemerintah Indonesia telah menyetujui 
perpanjangan POA sampai 30 bulan ke depan guna mengkaji 
teknologi dan kondisi pasar global, sebagai usaha untuk mencari 
terobosan dalam mengkomersialisasikan sumber daya.

•	 Pada November 2013, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia 
(EMLI) dibentuk untuk memasarkan produk pelumas di bawah 
merek dagang Mobil melalui jaringan distributor di seluruh negeri.

•	 Produk-produk yang dipasarkan meliputi berbagai macam 
pelumas berkualitas tinggi yang dapat menjadi solusi bagi 
kendaraan umum dan pribadi, termasuk produk oli sintetis nomor 
satu di dunia, Mobil 1.

•	 Pada tahun 2010, EMLI memperluas kegiatan bisnisnya dengan 
menyediakan produk pendukung serta jasa konsultasi untuk 
produk-produk kimia.

•	 Saat ini EMLI mempekerjakan 26 orang yang bekerja secara 
langsung dengan jaringan distributor yang luas. Mereka 
berinteraksi dengan lebih dari 1.000 orang dalam menangani, 
menyimpan, mendistribusikan dan menjual produk-produk 
bermerek dagang Mobil.

•	 EMLI menyediakan jasa pendukung teknis dan pemasaran kepada 
pelanggannya di Indonesia, dengan besaran penjualan produk 
pelumas lebih dari 150.000 barel per tahun.

•	 ExxonMobil berkomitmen untuk mendukung penyediaan bahan 
bakar, pelumas dan bahan kimia demi mendorong pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

•	 KKS Blok Cepu ditandatangani pada 17 September 2005, 
meliputi Wilayah Kerja Cepu di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur.

•	 Afiliasi-afiliasi ExxonMobil di Indonesia dan PT Pertamina EP 
Cepu masing-masing memegang 45 persen dari 
participating interest, sedangkan 10 persen dari sisanya 
dimiliki secara kolektif oleh empat perusahaan milik daerah 
(secara kolektif disebut Badan Kerja Sama/BKS). Semua 
bersama-sama menjadi kontraktor di bawah KKS Blok Cepu. 
ExxonMobil Cepu Limited, anak perusahaan ExxonMobil, 
berperan sebagai operator KKS Blok Cepu mewakili para 
mitra lainnya.

•	 Sumber daya yang telah teridentifikasi dan berada dalam 
pengembangan meliputi lapangan minyak Banyu Urip dan 
Kedung Keris, serta lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB). 

•	 Proyek lapangan gas JTB bersama PT Pertamina EP Cepu, 
Pertamina EP dan BKS akan memproduksi 1,6 triliun kaki 
kubik gas untuk pasar domestik Indonesia.

Blok Cepu

Proyek Banyu Urip
•	 Lima kontrak EPC Proyek Banyu Urip dipimpin oleh 

kontraktor Indonesia, mempekerjakan ribuan pekerja 
Indonesia.

•	 Banyu Urip dibangun oleh 460 subkontraktor Indonesia dan 
lebih dari 17.000 pekerja Indonesia, yang merupakan 95 
persen dari seluruh tenaga kerja. 

•	 Pada puncak masa konstruksi, lebih dari 12.000 pekerja 
nasional dipekerjakan, dengan hampir 60 persen diantaranya 
berasal dari wilayah Bojonegoro dan Tuban.

•	 110 karyawan dari wilayah sekitar Blok Cepu telah direkrut 
dan dilatih. Sebagian dari karyawan menerima pelatihan 
magang di dalam negeri dan/atau di wilayah operasi di luar 
negeri untuk melengkapi mereka dengan keterampilan dan 
pengetahuan serta belajar dari mentor-mentor terbaik.  

•	 Produksi minyak mencapai tingkat produksi POD sebesar 
165.000 barel minyak per hari di kuartal pertama tahun 2016 
dan memproduksi lebih dari 20 persen dari total produksi 
minyak nasional.

•	 Proyek tersebut terdiri atas 45 sumur galian, fasilitas 
pengolahan produksi dan pipa kilang minyak sepanjang 95 
kilometer (60 mil) untuk mengalirkan minyak yang diolah ke 
unit kapal penyimpanan dan alir-muat terapung (Floating 
Storage and Offloading/FSO)  dengan kapasitas 2,1 juta 
barel.

Untuk informasi lebih lanjut:
Website www.exxonmobil.co.id l Twitter @exxonmobil_id l E-mail contact.indonesia@exxonmobil.com

ExxonMobil Indonesia April 2016


