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Chevron di Indonesia
Chevron adalah mitra penting bagi perekonomian Indonesia dan telah menjadi
bagian dari masyarakat sejak mulai beroperasi 90 tahun yang lalu
Fakta Singkat


6.300 karyawan Indonesia



30.000 karyawan mitra warga Indonesia



97% karyawan adalah warga negara Indonesia



12 miliar barel minyak dihasilkan sejak mulai
beroperasi



50% kapasitas energi panas bumi Indonesia
berasal dari Chevron



3 juta rumah di Indonesia mendapat listrik dari
energi panas bumi yang bersih dan terbarukan



91 tahun beroperasi di Indonesia



Lebih dari 1.000 karyawan Indonesia telah
menyelesaikan penugasan internasional untuk
program pengembangan karir

Operasi
Melalui salah satu anak perusahaan PT Chevron
Pacific Indonesia, kami adalah produsen minyak
mentah terbesar di Indonesia, dengan total produksi
rata-rata harian 328.000 barel fluida di tahun 2014.
Total produksi rata-rata harian gas alam adalah 247
juta kaki kubik.
Chevron beroperasi bermitra dengan Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui kontrak bagi
hasil.
Kami berupaya menemukan sumber-sumber minyak
dan gas alam baik di bagian tengah Sumatera hingga
ke lepas pantai Kalimantan. Kami terus berinovasi
menggunakan teknologi terkini demi meningkatkan
produksi yang berkelanjutan pada sumur-sumur tua.
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) memiliki dan
mengoperasikan Blok Rokan di Sumatera. Chevron
juga mengoperasikan empat blok lepas pantai di
Kutei Basin seluas 92,5 persen blok di Kalimantan
Timur, 72 persen di Selat Malaka, 62 persen di
Rapak dan 62 persen di Ganal.

Chevron memiliki 25 persen kepemilikan di wilayah
lepas pantai Blok B South Natuna Sea, timur laut dari
Blok Rokan.
Chevron mengoperasikan dua proyek panas bumi di
Indonesia - Darajat dan Salak, di Pulau Jawa. Proyek
Darajat menyediakan energi panas bumi untuk
tenaga listrik sebesar 270 megawatt. Seluruh
produksi listrik dari Darajat dijual ke Perusahaan
Listrik Negara. Kepemilikan Chevron di proyek energi
geothermal Darajat sebesar 95 persen.
Chevron memiliki dan mengoperasikan proyek Salak,
salah satu operasi panas bumi terbesar dunia,
dengan total kapasitas operasi 377 megawatt.
Total produksi energi panas bumi di Darajat dan
Salak mampu menyediakan energi terbarukan untuk
sekitar 3 juta rumah di Indonesia.
Investasi Sosial
Selama puluhan tahun, Chevron berfokus pada
tujuan yang sama, yaitu mengembangkan energi
yang andal secara selamat untuk mendukung
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi negara
serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
di sekitar wilayah kami beroperasi. Kami percaya
bahwa keberhasilan bisnis kami sangat terkait erat
dengan kemajuan masyarakat.
Chevron mendukung peningkatan kesehatan
masyarakat dan akses kepada layanan kesehatan
yang bertujuan untuk memerangi berbagai penyakit.
Kami mendukung serangkaian program kesehatan
bagi ibu dan anak di Riau dan Kalimantan Timur.
Chevron berkerja sama dengan para mitra untuk
meningkatkan kesehatan ibu hamil, paska
melahirkan, dan bayi mereka dengan meningkatan
kapasitas masyarakat serta akses terhadap kualitas
layanan kesehatan yang lebih baik. Kami juga
membantu mereka mempersiapkan kelahiran dan
kemungkinan komplikasi yang mungkin timbul
melalui pendekatan pelibatan masyarakat yang

sudah teruji, yaitu Desa SIAGA. Istilah Desa SIAGA
merupakan singkatan dari SIap, Antar, jaGA, dan
inisiatif ini mendorong semua orang untuk berperan
dalam menyelamatkan para ibu.
Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
 University Partnership Program
Sejak tahun 2006, sebagai bagian dari program
global Chevron, University Partnership Program,
kami telah memberikan dukungan kepada mitra
universitas kami, Institut Teknologi Bandung dan
Universitas Gadjah Mada dengan memberikan
beasiswa pascasarjana, sistem belajar jarak
jauh, dan program magang. Kami juga
meningkatkan fasilitas belajar mengajar dan
membuat program yang berkelanjutan dalam
menghadirkan kuliah dosen tamu.






Darmasiswa Chevron Riau Scholarship
Chevron memulai program beasiswa
Darmasiswa Chevron Riau pada tahun 2001
untuk membantu siswa SMA yang berprestasi di
provinsi tersebut untuk meneruskan pendidikan
ke perguruan tinggi. Pada saat itu, mencapai 850
siswa terkemukan yang menerima keuntungan
dari program tersebut.
Vocational Training for Youth and School
Dropouts
Melalui operasi kami di Riau, Kalimantan Timur
dan Jawa barat, kami mengadakan Program
Vocational Training for Employment and
Entrepreneurship (VoTEE) bekerja sama dengan
pemerintah daerah, LSM, organisasi pemuda,
perguruan tinggi, dan sekolah kejuruan. Program
ini bertujuan untuk melakukan diversifikasi
ekonomi masyarakat setempat dan membuka
kesempatan kerja dengan meningkatkan
keahlian generasi muda, siswa kurang mampu
dan perempuan.
Politeknik Aceh dan Riau
Chevron membangun dan membantu pendirian
dua sekolah politeknik untuk melatih mahasiswa
Indonesia agar dapat bekerja di sektor industri.
Politeknik Caltex Riau, politeknik pertama di
provinsi tersebut, menawarkan kurikulum yang
disesuaikan dengan kebutuhan usaha serta
dapat memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi provinsi Riau. Sekitar
2.000 siswa telah lulus dari universitas ini.
Sekolah kedua kami, Politeknik Aceh, di Banda
Aceh dibangun bersama mitra kami dalam upaya
pemulihan jangka panjang setelah bencana

tsunami di kawasan tersebut tahun 2004. Lebih
dari 450 wisudawan tercatat dari tiga angkatan
pertama sekolah ini.


Indonesia Mengajar
Kami bermitra dengan Gerakan Indonesia
Mengajar untuk mendukung tujuh Pengajar
Muda, mengajar di tujuh sekolah dasar
Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat pada
tahun 2014. Kami melanjutkan bantuan dengan
mendukung tujuh Pengajar Muda lainnya untuk
ditempatkan di beberapa sekolah dasar di
Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Sebagai salah satu dari investor terbesar di
Indonesia, operasi dan investasi Chevron telah
berperan penting dalam peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kompensasi yang
dibayarkan kepada para karyawan Chevron juga
mendorong terjadinya efek ganda yang penting bagi
perekonomian masyarakat.
Program Local Business Development, yang
pertama kali kami luncurkan tahun 2001, bertujuan
untuk mendukung pengembangan perusahaan kecil
dan koperasi di Sumatera, Kalimantan Timur dan
Jawa Barat agar dapat diandalkan, profesional dan
menjadi pemasok barang dan jasa yang dapat
bersaing, sekaligus mendorong ekonomi daerah.
Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2001,
program bagi perusahaan nasional setempat,
menciptakan sekitar 47.500 lapangan kerja dan lebih
dari $100 juta pembelian barang dan jasa.
Program multi-tahun PRISMA memberikan bantuan
hibah, pelatihan pembangunan kapasitas, bantuan
teknis, dan menawarkan bantuan pinjaman melalui
lembaga keuangan mikro kepada kelompok tani,
usaha kecil, dan koperasi di 11 kabupaten dan kota
di Riau, Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Secara
keseluruhan, program PRISMA mendukung lebih dati
1.100 penerima bantuan. Pelaksanaannya
mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian,
komoditas makanan olahan, industri kreatif seperti
kerajinan tenun, batik, serta desa wisata eko-budaya.
Melindungi Lingkungan
Di akhir 2011, Chevron bekerja sama dengan
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Yayasan
Kehati dan lembaga non pemerintah lokal, kami
mengembangkan Green Corridor Initiative, sebuah
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program lima tahun untuk membantu masyarakat
lokal lebih dari 1.250 hektar (5 km persegi) zona
ekologi kritis di kawasan hutan yang
menghubungkan ekosistem Gunung Halimun dan
Taman Nasional Salak. Program ini memiliki target
untuk menanam sekitar 250.000 tanaman asli
selama lima tahun dan memelihara lingkungan yang
lestari untuk migrasi satwa yang masuk dalam
daftar International Union for Conservation of
Nature sebagai spesies langka dan hampir punah,
termasuk Macan Tutul Jawa, Owa Jawa, dan Elang
Jawa.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami di
www.chevronindonesia.com
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