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Berkolaborasi Penuhi Energi 
Bojonegoro bagi saya adalah rumah. Banyak 
memori masa kecil saya melekat di setiap sudut 
pedesaan di Bojonegoro. Kini pembangunan 
di mana-mana. Bojonegoro sudah semakin 
berkembang.

Begitu pula Tuban dan Blora. Keduanya bagian dari 
lingkungan budaya saya. Selain itu, Bojonegoro, 
Blora dan Tuban menjadi bagian penting bagi 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), tempat saya 
bekerja. 

Oleh sebab itu, EMCL terus mendukung upaya 
Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, 
pengembangan ekonomi masyarakat, maupun 
infrastruktur penunjang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Dalam mewujudkan 
program-programnya, 
EMCL berkoordinasi 
dengan Pemerintah, tokoh 
masyarakat, dan warga 
penerima manfaat. Hal 
ini untuk memastikan 
program yang dilaksanakan bisa berkelanjutan dan 
memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.

EMCL terus mengoptimalkan potensi dari 
Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris untuk 
menunjang pemenuhan energi nasional. Sekaligus 
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, 
daerah, dan negara Indonesia. Mari sukseskan 
tujuan bersama ini dengan saling berkolaborasi dan 
memberi dukungan satu sama lain. •

Satriyo Jatmiko
Operation Support Superintendent

Kampanye keselamatan EMCL
“Ojo Parek Parek” (Jangan 
Dekat Dekat) menjelaskan 
batas zona keamanan pada 
area 500 meter, zona terbatas 
1.750 meter dari titik terluar 
bangunan sesuai PP Nomor 
5 Tahun 2010 Tentang 
Kenavigasian pada setiap 
bangunan atau instalasi.

Kata Pengantar

Informasi Zona Keamanan dan Keselamatan
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PBG Tuban sangat membantu para guru untuk terus mengembangkan 
kapasitas diri, berjejaring, dan berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Eti Wahyuni, guru SMP Negeri 7 Kabupaten 
Tuban berpandangan jika ingin kemajuan dalam 
pendidikan, kualitas dan kompetensi guru harus 
bertumbuh. Untuk itu, Eti aktif di Pusat Belajar 
Guru (PBG) Tuban, sebuah organisasi sekaligus 
ekosistem belajar bagi para guru.

PBG Tuban didirikan pada 2014 atas inisiatif dari 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan SKK Migas. 
“Keberadaan PBG Tuban sangat membantu kami. 
Tidak hanya belajar, tapi juga berjejaring dan saling 
menguatkan,” ucap Eti.

Guru di PBG Tuban telah menghasilkan 46 
buku yang diterbitkan menjadi referensi dunia 
pendidikan. Beberapa diterbitkan ulang, hingga 
keseluruhan sudah 18 kali penerbitan. 

Dalam enam tahun terakhir, PBG Tuban telah 
melaksanakan lebih dari 600 kegiatan peningkatan 
kapasitas guru. Beragam piala dan penghargaan 
diraih para guru PBG. Seperti lomba Inovasi 
Pembelajaran Tingkat Nasional, juara best practice 
tingkat nasional, Widya Karya Nugraha dari Provinsi 
Jawa Timur, dan lain-lain. •

Para guru sedang mengikuti Lokakarya Praktek Baik Mengajar Efektif Bidang Eksak bersama Guru Ahli di Pusat Belajar Guru (PBG) Tuban. 

Para guru terlibat aktif berdiskusi dalam setiap lokakarya. Tidak hanya satu arah, para peserta juga berbagi pengalaman, pengetahuan, 
dan ragam perspektif dalam setiap topik pelatihan.  

Kisah Para Penggerak Dunia Pendidikan dari Bumi Wali

Program Pendidikan
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Putri, 21 tahun, gadis Desa Ngantru, Kecamatan 
Ngasem, Bojonegoro tidak pernah membayangkan 
dapat menempuh pendidikan hingga bangku 
kuliah. Kondisi sosial ekonomi keluarganya yang 
terbatas membuat mimpi-mimpinya pun terbatas 
pula.  

Namun, situasi itu berubah saat terpilih sebagai 
salah satu penerima beasiswa dari EMCL. Ia 
berhasil diterima di Teknik Sipil Universitas 
Brawijaya, Malang. Putri yakin, masa depannya 
akan jauh lebih baik. 

Dalam waktu dekat, Putri akan menyelesaikan 
masa studinya. Beberapa perusahaan telah 
menawarkan pekerjaan selepas lulus.

Sejak 2014, EMCL telah menggulirkan beasiswa 
bagi 45 mahasiswa berprestasi dari Bojonegoro. 
Program ini merupakan dukungan terhadap 
upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam 
meningkatkan taraf pendidikan masyarakatnya. •

Program beasiswa ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) merupakan dukungan 
terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan taraf 
pendidikan.

Putri Memilih Masa Depannya Sendiri

Putri peraih program beasiswa EMCL bersama Ibunda.Semangat Putri mengikuti perkuliahan di Jurusan Teknik Sipil Universitas 
Brawijaya.

Program Pendidikan

Jangan merusak atau meratakan 
galian pipa minyak Banyu Urip

Jangan membangun rumah dan 
lainnya di atas galian pipa minyak

Jangan menanam pohon 
di atas galian pipa minyak

Jangan menyalakan api di 
atas pipa minyak

Pipa Minyak Banyu Urip
Dibangun untuk kelancaran produksi 
lapangan minyak Banyu Urip yang 
dipercayakan oleh Pemerintah (SKK 
Migas) kepada ExxonMobil Cepu Limited 
(EMCL). Pipa sepanjang 72 kilometer ini 
membentang dari Kecamatan Gayam, 
Kabupaten Bojonegoro, hingga pesisir 
Tuban, kemudian dialirkan sepanjang 23 
kilometer di bawah laut hingga kapal alir 
muat terapung (FSO) Gagak Rimang.

Untuk informasi dan laporan ke EMCL Telepon/SMS 0811 302 2020 atau telepon bebas pulsa 0800 1366 427

Truk dilarang melintasi 
pipa minyak
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Penanaman 100 pohon palem di dekat sumber mata air Desa Ngimbang, 
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban diharapkan mampu mencegah erosi serta 
membantu menjaga ketersediaan air dalam tanah.
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mendukung 
penanaman 100 pohon palem yang berlokasi 
di dekat sumber mata air Desa Ngimbang, 
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pohon 
palem dipilih karena karakteristiknya yang unik 
dalam mencegah erosi serta membantu melindungi 
air.

Yayik Achmad, Kepala Desa Ngimbang, 
mengapresiasi dukungan EMCL. Pohon palem 
akan semakin memperindah lokasi sumber mata air 
tersebut. “Kami bisa mempromosikan desa karena 
keindahannya,” ujarnya.

Dukungan EMCL untuk Desa Ngimbang dimulai 
pada tahun 2012 melalui program penyediaan 
akses air bersih. Program tersebut memfasilitasi 
pembangunan sarana prasarana hingga 
pembentukan Himpunan Penduduk Pengguna Air 
Minum (HIPPAM).

Hasilnya, masyarakat dapat menikmati ketersediaan 
air bersih secara mudah dan terjangkau. Kesadaran 
masyarakat untuk berkontribusi dalam penggunaan 
air tersebut telah meningkatkan pendapatan desa.

Kesuksesan tersebut telah menghantarkan mereka 
menerima berbagai penghargaan di tingkat 
nasional. 

“Kami mengapresiasi semangat dan kontribusi 
masyarakat sehingga program ini dapat terus 
berkesinambungan selepas pendampingan 
program. Selain itu, kami juga mengucapkan terima 
kasih atas dukungan masyarakat dan pemerintah 
Desa Ngimbang dalam menjaga keselamatan 
bersama di jalur pipa Banyu Urip,” 
ucap Ichwan Arifin, External Affairs Manager 
EMCL. •

Tanam Pohon Palem untuk Kelestarian Sumber Air 

Perwakilan EMCL bersama Kepala Desa Ngimbang dan tokoh masyarakat setempat usai menanam pohon palem di sekitar sumber air.

Yayik Achmad, Kepala Desa Ngimbang turut serta menanam 
pohon palem.

Kesehatan dan Lingkungan
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Air Mengalir Hingga ke Rumah

Bersinergi dengan pemerintah, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) telah 
melaksanakan program air bersih di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Blora 
sejak 2008. 

Program Penataan Sumber Air di Desa Ngunut 
dan Desa Dander, Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro telah membantu masyarakat 
mendapatkan air bersih hingga ke rumah masing-
masing. 

Pada September 2021, EMCL membangun 2 
menara penampungan air bersih di kedua desa 
tersebut. Dari menara itu, air disalurkan ke 54 
Sambungan Rumah (SR) di Desa Dander dan 18 SR 
di Desa Ngunut. 

“Jumlah sambungan rumah akan kami hingga 
124 SR dengan anggaran dari desa,” ucap Ketua 
HIPPAM Ngunut, Sunaryo bersemangat.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, 
EMCL telah melaksanakan program air bersih di 
Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Blora sejak 
2008. Hingga saat ini, telah dibangun 35 menara air 
di 25 desa dari 13 kecamatan di ketiga kabupaten 
tersebut. Lebih dari 39.000 warga telah menikmati 
hasilnya. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten 
Bojonegoro, Hanafi menyampaikan apresiasi 
kepada EMCL dan SKK Migas. Upaya mewujudkan 
masyarakat yang sehat dan produktif bisa tercapai 
dengan kerja sama berbagai pihak. • 

Menara air bersih di Desa Dander. Kegiatan konservasi sumber air di Desa Ngunut dan Dander bersama mitra program 
dan tokoh masyarakat desa.

Kesehatan dan Lingkungan

Anak-anak bisa menikmati air yang mengalir di depan rumah masing-masing.
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Bersama Kita Bisa Menang Melawan Pandemi

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro melalui Puskesmas Kecamatan Gayam melaksanakan kegiatan 
vaksin covid-19 ke-3 (booster) untuk para pekerja di Lapangan Banyu Urip.  

Hingga Juni 2022, para pekerja di Lapangan Banyu 
Urip telah tuntas mendapatkan vaksin covid-19 
yang ketiga (booster). Pencapaian ini berkat kerja 
sama berbagai pihak. Mulai dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kecamatan, 
hingga Puskesmas Kecamatan Gayam.

Upaya ini dilakukan EMCL dalam melindungi 
para pekerja dari covid-19 sekaligus mendukung 

Rangkaian kegiatan vaksinasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Puskesmas Gayam.

Para pekerja mengikuti vaksin covid-19 ke-3 (booster) di Lapangan Banyu Urip.

Kesehatan dan Lingkungan

program vaksinasi pemerintah. Meski sudah 
terlindungi vaksin, para pekerja tetap menerapkan 
protokol kesehatan dengan ketat. 

Disiplin dalam menjaga keselamatan dan kesehatan 
sudah menjadi budaya para pekerja di mana pun 
mereka berada. Prinsip “bersama kita bisa melawan 
virus” menjadi landasan semangat untuk terus 
menjaga diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. •
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Energi untuk Kita

Pemanfaatan Biogas Membantu Perekonomian Warga

Bersama masyarakat sekitar, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) telah 
memprakarsai pembangunan 323 reaktor biogas di Kabupaten Bojonegoro 
dan Tuban. 

“Ada sapi di rumah, di situ lah sumber biogas!” ucap 
Sukoco, 61 tahun, warga Desa Gayam, Kecamatan 
Gayam, Bojonegoro. Biogas menjadi solusi dalam 
memperoleh bahan bakar terjangkau bagi kebutuhan 
rumah tangganya.

Biogas adalah jenis bahan bakar nabati, dihasilkan dari 
penguraian bahan organik secara alami. Bahannya 
adalah kotoran sapi yang diendapkan dengan cara 
dan perangkat tertentu sehingga menghasilkan gas. 
Kemudian, gas tersebut dialirkan untuk kompor atau 
lampu penerangan. Sisa pengendapannya pun menjadi 
bahan pupuk organik yang sangat baik.

Bersama masyarakat sekitar daerah operasi, 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) telah memprakarsai 
pembangunan 323 reaktor biogas di Kabupaten 
Bojonegoro dan Tuban. Sekitar 1.000 anggota 
masyarakat telah menikmati sumber energi alternatif 
ini untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak dan 
lampu penerangan. •

Melalui reaktor biogas, kotoran hewan ternak warga yang biasanya dibuang, kini diolah menjadi bahan bakar kompor dan lampu di 
rumah.

Dari reaktor, gas disalurkan ke dalam rumah untuk menyalakan 
kompor.
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