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Chevron Indonesia – Geothermal &
Power Operations
1. Chevron adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terdepan di dunia dengan anak-anak perusahaan yang beroperasi
diseluruh dunia.
2. Di Indonesia, Chevron adalah penghasil minyak terbesar melalui sejumlah operasi di Sumatera, Kalimantan Timur, serta
menjadi penghasil utama energi panas bumi melalui dua wilayah operasi di Jawa Barat.
3. Operasi kami didukung oleh lebih dari 7.000 karyawan handal dan 32.000 karyawan mitra. Lebih dari 97% karyawan kami
adalah tenaga kerja nasional Indonesia.
4. Selama lebih dari 5 dekade, kami telah menghasilkan lebih dari 12 miliar barel minyak. 11 dari 12 miliar barel tersebut
diproduksi dari lapangan-lapangan kami di Sumatera.
5. Langkah besar pertama Chevron di Indonesia dimulai pada tahun 1924, ketika Standard Oil Company of California atau
Socal, kini Chevron, mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera.
6. lebih dari 30 tahun, kami telah memimpin pengembangan energi geothermal, mengembangkan seperempat dari kapasitas
energi panas bumi dunia.
7. Chevron menjadi pionir dalam pengembangan energi geothermal di Filipina dan merupakan salah satu penghasil terbesar di
Indonesia. Kami menyediakan energi lisrik tenaga panas bumi dengan kapasitas total 1.273 megawatt, yang menjadikan kami
produsen energi geothermal terbesar di dunia.
8. Dua proyek panas bumi kami di Jawa Barat, Salak dan Darajat, menghasilkan listrik berapasitas 636 megawatt. Yang setara
dengan hampir 50% dari total produksi energi panas bumi di Indonesia, dan dapat memasok energi terbarukan bagi sekitar 3,9
juta rumah.
9. Unit pembangkit listrik tenaga geothermal kami unit Darajad 3 yang berkapasitas 110 megawatt berhasil memperoleh Clean
Development Mechanism Certified Emission Reduction dari PBB pada tahun 2009.
10. Baru-baru ini, kami menambah prospek pengembangan energi geothermal baru Suoh-Sekincau di Lampung
11. Dedikasi pada kolaborasi dan inovasi mendukung komitmen kami untuk menjadi mitra pilihan. Dalam beberapa tahun
terakhir, kami mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Indonesia dan asosiasi profesi nasional dari berbagai
bidang, seperti pengembangan karir, pencegahan HIV/AIDS, kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
12. Selama 80 tahun, Chevron telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kami telah menyediakan dan akan terus
menghasilkan energi untuk perekonomian negara dan mendukung peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
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