
Mencapai Hasil dengan Cara yang Benar

Visi kami berarti bahwa kami:

•	 dengan	selamat	menyediakan	produk-produk	energi	yang	vital	untuk	kemajuan	
ekonomi	yang	berkelanjutan	dan	pengembangan	manusia	di	seluruh	dunia;

•	 adalah	orang-orang	dan	organisasi	dengan	kemampuan	dan	komitmen	yang	tinggi;	

•	 adalah	mitra	pilihan	yang	terpercaya;

•	 dikagumi	oleh	semua	pemangku	kepentingan	-		
investor,	pelanggan,	pemerintah	di	tempat		
kami	beroperasi,	masyarakat	setempat	dan		
karyawan	kami	–	tidak	saja	karena	hasil		
yang	kami	capai	tetapi	juga	bagaimana		
kami	mencapai	hasil	tersebut;

•	 memberikan	kinerja	kelas	dunia.

Di dalam The Chevron Way tertanam visi kami… menjadi perusahaan energi dunia 

yang paling dikagumi karena karyawan, kemitraan dan kinerjanya.

Visi

The Chevron Way
The Chevron Way menjelaskan siapa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami 

yakini dan apa yang ingin kami capai.  

The Chevron Way menumbuhkan pengertian yang sama, tidak saja bagi karyawan 

kami, tapi bagi semua pihak yang berinteraksi dengan kami.



Untuk informasi lengkap:  
The Chevron Way http://www.chevron.com/about/chevronway/
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Integritas 
Kami jujur kepada pihak lain dan kepada diri kami sendiri. Kami memenuhi standar etika 
tertinggi dalam setiap kegiatan bisnis yang kami lakukan. Kami melakukan sesuai yang kami 
katakan. Kami menerima tanggung jawab atas semua hasil dan akibat dari pekerjaan dan 
kegiatan kami.

Kepercayaan 
Kami mempercayai, menghormati dan mendukung satu sama lain, dan kami berupaya sekuat 
tenaga untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan dan para mitra kerja.  

Keberagaman 
Kami mempelajari dan menghormati budaya di tempat kami bekerja. Kami menghargai dan 
menghormati keunikan setiap individu dan ragam pandangan serta talenta yang mereka 
tunjukkan. Lingkungan kerja kami sangat terbuka dan kami merangkul beraneka ragam 
komunitas, pendapat, talenta dan pengalaman.

Terobosan 
Kami mencari peluang-peluang dan terobosan-terobosan baru. Kami menggunakan 
kreativitas kami untuk mendapatkan cara-cara baru dan praktis untuk memecahkan masalah. 
Pengalaman, teknologi dan keuletan kami membantu kami mengatasi tantangan dan 
memberikan nilai tambah.

Kemitraan 
Kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi mitra yang baik dalam membangun 
hubungan yang produktif, kolaboratif, saling mempercayai dan memberikan manfaat dengan 
pemerintah, perusahaan-perusahaan lain, pelanggan, masyarakat dan satu sama lain.

Melindungi Manusia dan Lingkungan 
Kami menempatkan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja kami serta perlindungan atas 
aset dan lingkungan sebagai prioritas yang tertinggi. Tujuan kami adalah mendapatkan 
pengakuan atas kinerja kelas dunia melalui penerapan Sistem Manajemen Keunggulan Operasi 
(Operational Excellence Management System) secara disiplin.

Kinerja Tinggi 
Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kami lakukan, 
dan kami terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Kami dengan sungguh-sungguh 
berupaya mencapai hasil yang lebih dari yang diharapkan - oleh kami sendiri dan pihak 
lain. Kami berusaha mencapai hasil terbaik dengan sepenuh tenaga dan dengan tingkat 
urgensi yang tinggi.

Landasan perusahaan kami dibangun di atas nilai-nilai yang kami anut, yang 

membedakan kami dari yang lain dan menjadi pedoman kegiatan kami. Kami 

menjalankan bisnis kami dengan penuh rasa tanggung jawab secara sosial dan 

dengan cara yang etis. Kami menghormati hukum, menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat di 

tempat kami beroperasi.

Nilai-Nilai

Strategi Perusahaan

Sumber Daya Manusia 
Berinvestasi pada sumber daya manusia 
untuk memperkuat kemampuan organisasi  
dan membangun tenaga kerja global yang 
bertalenta tinggi untuk meraih hasil dengan  
cara yang benar

Eksekusi 
Mengeksekusi dengan unggul melalui 
penerapan yang cermat keunggulan operasi dan 
sistem pengelolaan kapital serta manajemen 
biaya yang disiplin 

Pertumbuhan 
Tumbuh dengan menghasilkan keuntungan 
melalui penggunaan keunggulan kompetitif kami 
untuk memaksimalkan nilai dari aset yang kami 
miliki dan mendapatkan peluang-peluang baru 

Strategi Bisnis Utama

Hulu (Upstream) 
Tumbuh dan menghasilkan keuntungan dari 
bisnis inti serta membangun posisi-posisi baru 
yang kokoh dan berkesinambungan

Hilir (Downstream) dan Bahan Kimia 
(Chemicals) 
Memberikan keuntungan investasi yang 
kompetitif dan menumbuhkan pendapatan di 
semua rantai nilai

Gas dan Midstream 
Menerapkan keunggulan komersial dan 
fungsional untuk menyukseskan bisnis Hulu, Hilir, 
dan Bahan Kimia

Teknologi 
Membedakan kinerja kami melalui teknologi

Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi 
Berinvestasi pada sektor energi terbarukan dan 
solusi efisiensi energi yang dapat memberikan 
keuntungan

Strategi
Rencana Strategis kami menentukan arah, 

menyelaraskan organisasi, dan membedakan 

kami dari para pesaing. Rencana Strategis  

juga merupakan panduan tindakan yang kami 

ambil dalam mengelola risiko dan menghasilkan 

nilai tambah bagi pemangku kepentingan.


