
the chevron way
mencapai hasil dengan cara yang benar

The Chevron Way menjelaskan siapa kami, apa yang kami lakukan,  
apa yang kami yakini, apa yang ingin kami capai, dan arah yang kami tuju. 

The Chevron Way memberikan pengertian yang sama, tidak saja bagi kami,  
tapi bagi semua pihak yang berinteraksi dengan kami.

Di dalam The Chevron Way 
tertanam visi kami… menjadi 

perusahaan energi dunia yang 
paling dikagumi karena karyawan, 

kemitraan dan kinerjanya.

visi

Kami mengembangkan energi 
yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup dan  
menggerakkan dunia ke depan.

mendorong 
kemajuan 
manusia



Landasan perusahaan kami dibangun di atas nilai-nilai yang 
kami anut, yang membedakan kami dan menjadi pedoman kami 
untuk memberikan hasil. Kami menjalankan bisnis kami dengan 

rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan, menghormati 
hukum dan hak asasi manusia untuk memberi manfaat kepada 

masyarakat di tempat kami beroperasi.

nilai-nilai
Strategi kami memandu 

tindakan kami untuk 
memberikan hasil terbaik di 
industri dan nilai pemegang 

saham yang unggul di 
semua lingkungan bisnis.

strategi

keberagaman dan inklusi

Kami belajar dari dan menghormati budaya 
di tempat kami beroperasi. Kami memiliki 
lingkungan kerja yang inklusif yang 
menghargai keunikan dan keberagaman 
bakat, pengalaman, dan ide-ide individu.

kinerja tinggi

Kami berkomitmen untuk memberikan 
yang terbaik, dan terus berupaya untuk 
menjadi lebih baik. Kami bertanggung 
jawab atas tindakan dan hasil yang 
kami capai. Kami menerapkan proses 
yang terbukti sesuai dengan tujuan dan 
senantiasa mencari solusi yang inovatif 
dan cerdas.

integritas dan kepercayaan

Kami jujur pada diri sendiri dan pihak 
lain, serta menghormati komitmen kami. 
Kami mempercayai, menghormati, 
dan mendukung satu sama lain. Kami 
memperoleh kepercayaan dari rekan dan 
mitra karena beroperasi dengan standar 
etika tertinggi dalam segala hal yang 
kami kerjakan.

kemitraan

Kami membangun hubungan saling 
percaya dan saling menguntungkan 
dengan cara berkolaborasi dengan 
masyarakat, pemerintah, pelanggan, 
pemasok, dan mitra bisnis lainnya.  
Kami sukses ketika mitra kami sukses 
bersama kami.

melindungi manusia  
dan lingkungan

Kami menempatkan kesehatan  
dan keselamatan tenaga kerja kami  
serta perlindungan atas aset dan 
lingkungan sebagai prioritas tertinggi. 
Kami memberikan kinerja kelas dunia 
dengan fokus pada pencegahan  
insiden berisiko tinggi.

strategi bisnis utama

Hulu (Upstream)
Memberikan pengembalian terbaik di 
industri serta mengembangkan peluang 
sumber daya yang bernilai tinggi

Hilir (Downstream) &  
Bahan Kimia (Chemicals)
Menumbuhkan pendapatan di semua 
rantai nilai dan melakukan investasi 
yang tepat untuk menghasilkan 
pengembalian terbaik di industri

Midstream
Memberikan keahlian operasional, 
komersial, dan teknis untuk 
meningkatkan hasil di sektor Hulu 
(Upstream) dan Hilir & Bahan Kimia 
(Downstream & Chemicals)

strategi perusahaan

Sumber Daya Manusia
Berinvestasi pada sumber daya 
manusia untuk mengembangkan dan 
memberdayakan tenaga kerja yang 
memiliki kompetensi tinggi untuk 
meraih hasil dengan cara yang benar

Eksekusi
Memberikan hasil melalui keunggulan 
operasional yang disiplin, pengelolaan 
modal, dan efisiensi biaya

Pertumbuhan
Menumbuhkan profit dan 
pengembalian dengan menggunakan 
keunggulan kompetitif kami

Keunggulan Teknologi  
dan Fungsional
Membedakan kinerja kami dengan 
yang lain melalui keahlian teknologi 
dan fungsional
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