Chevron Indonesia – Kalimantan
Operations
1. Chevron adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terdepan di dunia dengan anak anak perusahaan
yang beroperasi di seluruh 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 dari lapangan minyak
darat kami di Riau, Sumatera dan lapangan migas lepas pantai di Kalimantan Timur.
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.Kami memulai operasi di Kalimantan Timur pada tahun 1968, saat kami menandatangani kontrak kerja sama
yang melingkupi area konsesi darat dan lepas pantai.
7. Saat ini, operasi kami di Kalimantan Timur mencakup tiga wilayah utama: North Area, South Area dan West
Seno.
8. Di wilayah North Area salah satu lapangan migas yang kami operasikan adalah Lapangan Attaka, yang
merupakan lapangan lepas pantai terbesar di Indonesia. Minyak mentah dan gas alam yang dihasilkan di North
Area diproses di Terminal Santan. Sementara gas alam juga diangkut ke kilang LNG Bontang.
9. Di South Area, kami megoperasikan Lapangan Sepinggan dan Lapangan Yakin, Terminal Lawe-Lawe, dan
Penajam Supply Base. Minyak dan gas dari South Area di proses di Terminal Lawe Lawe.
10. Ditemukannya Lapangan West Seno, menandai dimulainya babak baru dalam pengembangan energi di
Indonesia yakni pengembangan minyak dan gas alam laut dalam (deepwater development)
11. Kini Chevron sedang mengembangkan proyek ultra laut dalam yang pertama di Indonesia, yang dikenal
sebagai proyek Indonesia Deepwater Development. Lima lapangan pertama yang akan dikembangkan adalah
Gendalo, Maha, Gandang, Gehem dan Bangka.
12. 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.
13. 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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