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Tak terasa kita sudah berada di penghujung 2017. Kami berterima kasih 
atas semua dukungan yang terus-menerus dari Anda, para tetangga, mitra 
kerja, serta pemerintah daerah.

Bersama-sama kita telah mencapai lebih dari yang direncanakan. Oktober 
lalu, lapangan Banyu Urip secara aman mencapai rekor produksi sebanyak 
208,7 KBD. Capaian ini berkat dukungan dari masyarakat sekitar, 
pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, mitra kerja dan SKK 
Migas setelah disetujuinya addendum AMDAL untuk memproduksi hingga 
220 KBD oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan.

Menyongsong tahun 2018 yang cerah, kami akan melanjutkan dukungan kami untuk memenuhi 
kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat dengan produksi kami dari Banyu Urip, yang 
kini menyumbang lebih dari 25 persen produksi minyak nasional. Kami juga akan mulai 
mempersiapkan lapangan Kedung Keris yang akan menambah hingga 10 KBD ke keseluruhan 
produksi Blok Cepu pada akhir 2019.

Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda, selamat menikmati berita terbaru dari kami, dan 
kami selalu berharap mendapat masukan dari Anda.

Harwiyono
Operations Support Superintendent

Kata pengantar

Kabar matoh dari lapangan Banyu Urip
Bermitra dengan Tropis, sebuah LSM lokal, kami sedang melakukan program penghijauan di lingkungan 
fasilitas produksi. Hingga Februari 2019, sebanyak 12.900 pohon yang terdiri dari pohon peneduh dan 
pohon buah akan ditanam.



Program magang bagi siswa-siswi Bojonegoro

Sepanjang tahun ini lebih dari 20 siswa-siswi dari berbagai SMK di Bojonegoro tercatat 
berpartisipasi dalam program ini. Selama mengikuti program, tugas mereka adalah 
mendukung segala kegiatan terkait dengan departemen tempat mereka magang, yaitu: 
Humas, Pengadaan, dan Operasi. Dengan mengikuti program ini diharapkan dapat 
mengembangkan kapasitas siswa-siswi dan mempersiapkan mereka untuk memasuki 
dunia kerja di masa depan.

Febrianto (18), siswa SMKN Purwosari, 
magang di bagian Operasi selama 3 bulan.

Alfian Darmayana (17), siswa SMKN Purwosari, 
magang di bagian Humas selama 3 bulan.



Cangkruk

Di tahun 2014, empat murid SMP dari Bojonegoro menerima beasiswa dari EMCL untuk melanjutkan sekolah 
mereka di Sampoerna Academy di Bogor. Mereka baru saja lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih 
lanjut. Mereka adalah:

Bersama keluarga masing-masing yang berbangga di hari kelulusan.

M. Solihin tinggal di desa Beged, di pinggir jalan raya Cepu-Bojonegoro, tidak 
jauh dari flyover lapangan Banyu Urip. Ia mempunyai visi untuk menggerakkan 
pemuda di sekitarnya dengan sumber daya yang semua orang miliki, yaitu 
jaringan, ide, dan waktu.

Kelompok yang awalnya hanya beranggotakan segelintir orang yang berbakat 
ini menjadi inspirasi bagi lingkungan, dan kini telah tumbuh hingga 100 orang. 
Mereka tinggal di berbagai penjuru Kabupaten Bojonegoro, tersebar menjalani 
bermacam peran dan tanggung jawab dalam kehidupan masing-masing 
sehari-hari, dan bertemu setiap minggu untuk saling berbagi pengalaman, 
pembelajaran, serta berdiskusi untuk implementasi di lingkungan mereka.

Kami harap yang terbaik bagi kelompok ini dalam usaha mereka, dan semoga 
dapat menjadi inspirasi bagi yang lain.

Lita Marina Nisa  
dari Banjarejo akan kuliah di 
Fakultas Teknologi Industri 
ITB, Bandung, dengan 
beasiswa Bidik Misi dari 
pemerintah.

Hanafi Kholifatul Iman  
dari Tambakrejo akan kuliah 
di Fakultas Teknik Arsitek 
ITB, Bandung, dengan 
beasiswa dari ITB.

Lutfi Nur Indah  
dari Mojodelik akan kuliah 
di Fakultas Psikologi UNDIP, 
Semarang, dengan beasiswa 
Bidik Misi.

Anggi Amilia Pratiwi  
dari Leran akan kuliah di 
STMIK Jakarta dengan 
beassiwa dari STMIK 
Jakarta.



Seminar kesehatan dan keselamatan kerja

Dukungan layanan kesehatan untuk tetangga

Tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan 
kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan 
kerja.

Rata-rata, hingga 320 orang per bulan menerima 
manfaat dari program ini, dan akan terus 
mendapatkan manfaat melalui Pusat Informasi 
Kesehatan yang terletak di Dusun Ledok, Desa 
Mojodelik.

EMCL mendukung seminar tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadiri oleh 60 peserta 
dari Bojonegoro. Diantara peserta tersebut adalah perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Energi & Sumber Daya Mineral, Dinas Kesehatan, Puskesmas Gayam, Kecamatan 
Kalitidu, bidan dan perawat setempat, serta petugas layanan kesehatan dari Desa Brabowan, 
Mojodelik, Bonorejo dan Gayam.

EMCL bermitra dengan STIKes ICsada Bojonegoro menjalankan sebuah program pelatihan untuk 
mendukung kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa di sekitar lapangan Banyu Urip. 
Tim medis yang berdedikasi melakukan kunjungan harian ke desa-desa yang ditunjuk dan memberikan 
layanan gratis berupa pemeriksaan kesehatan serta konsultasi.

Mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat mencerminkan komitmen perusahaan 
terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan kesiapsiagaan kondisi darurat.



Pelatihan pengembangan produk

Pameran & seminar kewirausahaan

Sebuah pelatihan bertema “Memperluas 
pasar melalui peningkatan kualitas 
dan variasi produk” diadakan di Balai 
Desa Gayam selama 3 hari. 30 peserta 
menghadiri sesi yang ditargetkan untuk 
pengrajin flanel, terutama kelompok 
usaha wanita, yang bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan mereka 
beradaptasi dengan permintaan produk-
produk berbahan dasar flanel saat ini.

Siti Ujiasiah dari Gayam, menunjukkan salah satu hasil 
pengembangan dan peningkatan produknya.

Diana dari Begadon, Elisa dari Gayam, dan Rina dari Mojodelik, 
belajar membuat variasi produk flanel.

26 Maret 2017. Sebuah seminar kewirausahaan digelar di Pendopo Malowopati, kantor 
Pemkab Bojonegoro, dihadiri oleh Ibu Elzadeba, Kepala Dinas Koperasi, dan Bapak Hartono, 
Camat Gayam. 300 siswa setempat dan anggota masyarakat berpartisipasi dalam seminar 
yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui bisnis online ini.

Seiring dengan acara tersebut, sebuah pameran diadakan di alun-alun Bojonegoro untuk 
mempromosikan produk-produk lokal dan hasil olahan penerima manfaat program EMCL.



Program relawan di Desa Sudu

Pertandingan Piala Purwosari III

20 Mei 2017. Beberapa personil EMCL merelakan sebagian dari waktu libur 
mereka kepada TK Sudu II di Dusun Bedahan, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, 
Bojonegoro. Desa Sudu merupakan lokasi rumah pompa yang menyediakan 
air dari sungai Bengawan Solo selama musim hujan dan menyalurkannya untuk 
mendukung kegiatan produksi di Fasilitas Pengolahan 
Pusat. 

Kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah bermain 
dan belajar bersama para murid, mengecat dinding, 
menanam beberapa pohon, membersihkan halaman, 
memperbaiki plafon, serta menyumbang 30 meja dan 
kursi sekolah.

22 Mei 2017. EMCL mendukung turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Karang 
Taruna Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Sebuah pertandingan persahabatan dengan 
sebuah tim yang terdiri dari gabungan personil EMCL dan Pertamina EP Cepu (PEPC) digelar 
sebelum pertandingan final dimulai.

Lisa, siswi TK Sudu II, belajar mencuci tangan 
yang benar.

Purwosari FC selaku tuan rumah merebut Juara II.

Personil EMCL merenovasi peralatan 
bermain di halaman TK Sudu II.



Bekerja sama dengan organisasi pemuda dari Gayam 
untuk distribusi.

Sumbangan perabotan kelas untuk pesantren di 
Kecamatan Gayam, Bojonegoro
1.000 buku pendidikan dan 171 mebel yang telah diperbaharui disumbangkan 
ke 36 pesantren yang ada di 12 desa se-Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Mebel 
tersebut berasal dari gedung perkantoran lapangan Banyu Urip dan diharapkan dapat 
mendukung kegiatan belajar mengajar di pesantren-pesantren tersebut.

Serah terima program infrastruktur
Antara April hingga Agustus 2017, EMCL telah menyelesaikan infrastruktur berikut di bawah ini:

Renovasi 
sekolah

Perbaikan
jalan

Fasilitas 
umum

Gedung PAUD 
di Tengger, Bojonegoro

Total sepanjang 1.500 meter 
meliputi Desa Katur, 
Manukan, Sembung, dan 
Sukorejo di Bojonegoro, 
serta Desa Ngimbang di 
Tuban

Pagar Balai Desa dan 550 
fasilitas MCK di Desa 
Bonorejo, serta tembok 
penahan tanah sepanjang 
total 650 meter di Desa 
Mojodelik, Bojonegoro, dan 
Desa Cendoro, Tuban


