
mencapai hasil dengan 
cara yang benar

The Chevron Way menjelaskan keyakinan, visi, 
tujuan, dan nilai kami. Prinsip ini memandu cara 

kami bekerja dan menetapkan pemahaman 
bersama mengenai budaya dan aspirasi kami.

the  
chevron  

way
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Kecerdasan manusia menyimpan kekuatan untuk 
memecahkan setiap tantangan dan mengatasi setiap 

hambatan. Memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus 
bertambah menuntut pengejaran inovasi dan kemajuan yang 
menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Inilah masa lalu, masa kini,  
dan masa depan kita
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energi adalah faktor penting 
dalam kehidupan modern

Kami berupaya untuk menyediakan 
energi yang memampukan kemajuan 
manusia di seluruh dunia. Kami hidup 

dengan tujuan ini setiap hari.

masa depan adalah 
karbon rendah

Tindakan kami akan membuat rantai 
energi dan pasokan global menjadi lebih 

berkelanjutan, membantu para industri dan 
pelanggan yang menggunakan produk kami 
maju ke dunia dengan karbon lebih rendah.

keyakinan kami

kecerdasan manusia 
mendorong inovasi

Imajinasi dan ketangguhan orang-orang 
akan mendorong solusi dalam 

tantangan terbesar energi.

kepemimpinan mengemban 
tanggung jawab besar

Memenuhi peningkatan pengharapan 
menuntut kinerja dan tanggung jawab dalam 

tahapan tertinggi. Kami bertujuan untuk 
memberi hasil yang terdepan dalam industri.
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visi kami

Untuk menjadi perusahaan 
energi dunia yang paling 

dikagumi karena karyawan, 
kemitraan dan kinerjanya

tujuan kami

Untuk mengembangkan 
energi terjangkau, andal, yang 

lebih bersih, yang mampu 
memajukan manusia
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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.

kemitraan
Kami membangun hubungan saling 

percaya dan saling menguntungkan. Kami 
bekerja sama – dan bersama para mitra 

kami – untuk memperoleh solusi dan 
inovasi yang memberi manfaat bagi para 
pemangku kepentingan dan masyarakat.

manusia dan lingkungan
Kami memiliki sasaran untuk menjadi 

pemimpin industri dalam hal kesehatan, 
keselamatan, dan kinerja lingkungan. 

Perlindungan bagi orang-orang, 
aset, masyarakat, dan lingkungan 

adalah prioritas tertinggi kami.

kepercayaan dan integritas
Kami memperoleh rasa percaya dan 

hormat melalui tindakan dengan integritas 
dan beroperasi dengan standar etika 
tertinggi. Budaya dan reputasi kami 

dibangun di atas berbagai prinsip ini.

kinerja terdepan
Kami mengembangkan pemimpin dan 
berkolaborasi sebagai satu tim, untuk 

mempersembahkan kinerja terdepan di 
industri. Kami terus-menerus meningkatkan 

standar bagi tindakan dan hasil yang 
memenuhi pengharapan tinggi para 

pemangku kepentingan kami.

nilai kami
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cara kerja kami

selaras dan menginspirasi
Kami menetapkan ekspektasi yang jelas 
dan mengomunikasikan tujuan bersama.

menumbuhkan kemampuan
Kami mengembangkan diri dengan 

memberi dan menerima masukan, serta 
mengambil risiko yang masuk akal untuk 
mempertahankan keunggulan kompetitif.

membangun hubungan
Kami menjaga kepercayaan dengan 

memenuhi komitmen, membina tempat 
kerja yang merangkul semua orang, 

serta berkolaborasi secara lintas batas 
dalam tim yang berkinerja tinggi.

memberikan hasil
Kami memberdayakan orang-orang untuk 
mengambil keputusan dan menghilangkan 

hambatan demi mencapai hasil.
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