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gambaran umum

Peserta proyek

Proyek Bangka merupakan tahap pertama dari Proyek
Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron yang
telah mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia pada
tahun 2014.

Chevron memegang 62 persen saham kepemilikan di
Proyek Bangka dengan mitra joint venture lainnya yaitu Eni
dengan kepemilikan sebesar 20 persen dan Tip Top sebesar
18 persen.

Berlokasi di lepas pantai Kutei Basin di Kalimantan Timur,
proyek Bangka termasuk sambungan pipa bawah laut ke
sebuah unit produksi terapung.

Proyek Bangka dikembangkan dengan kerjasama yang kuat
antara para mitra dan seluruh jajaran Pemerintah Indonesia.

Proyek ini memiliki rancangan kapasitas terpasang sebesar
110 juta kaki kubik gas alam dan 4.000 barel kondensat per
hari. Sebagai gambaran, proyek Bangka dalam kapasitas
penuh dapat memenuhi 3% kebutuhan gas alam Indonesia.

Komitmen terhadap Indonesia
Kemitraan Chevron dengan masyarakat dan Pemerintah
Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1924. Chevron
bermitra dengan Indonesia untuk membangun kapasitas
yang diperlukan demi mencapai tujuan pembangunan
ekonomi dan masyarakat. Proyek Bangka merupakan wujud
nyata atas komitmen Chevron yang berkelanjutan untuk
menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
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bermitra dengan masyarakat lokal

keselamatan dan teknologi

Chevron telah bermitra dengan masyarakat lokal di
Kalimantan Timur melalui kegiatan investasi sosial seperti:

Proyek Bangka adalah fasilitas kelas dunia dengan aspek
terdepan dalam keselamatan dan teknologi.



Program PRISMA multi-tahun (Promoting
Sustainable Integrated Farming, Small Enterprise
Cluster and Microfinance Access). Bantuan hibah,
pelatihan pembangunan kapasitas, bantuan teknis, dan
akses bantuan pinjaman melalui lembaga keuangan
mikro kepada kelompok tani, usaha kecil, dan koperasi.

Chevron terus membawa keahlian dan kemampuan global
untuk mengelola proyek laut dalam di Indonesia dengan
penerapan teknologi terkini. Hal ini diimplementasikan demi
mendukung tujuan pemerintah untuk menghasilkan energi
secara selamat, andal, dan efisien bagi Indonesia. Proyek
Bangka menandai inovasi teknologi di Indonesia, antara lain:



Program Pengembangan Bisnis Tempatan (LBD).
Chevron membantu usaha-usaha kecil dan koperasi
untuk dapat lebih professional dan berdaya saing.






Program Maratua Ecotourism for Sustainable Small
Island atau ekowisata Maratua untuk pulau kecil
yang berkelanjutan. Chevron juga membantu pendirian
Berau Marine Protected Area.



Subsea Tieback laut dalam yang pertama
Instalasi pipa fleksibel laut dalam yang pertama dan
terpanjang
Instalasi Single Umbilical laut dalam yang pertama
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