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studi kasus



pendapatan pribadi

$736 juta
pendapatan nyata yang 

dihasilkan di Indonesia oleh 
Chevron dan mitra kami (2013)

peluang kerja

satu pekerjaan  
Chevron mendukung  

rata-rata 36* lapangan 
kerja lain di Indonesia
*14 pekerjaan dari pemasok utama, 

9 pekerjaan dari rantai pemasok lanjutan,  
13 pekerjaan dari industri penunjang

produk domestik bruto

$11,9 juta lebih
hasil kontribusi Chevron  
dan mitranya untuk PDB 

Indonesia (2013)

Kemitraan Chevron dengan Indonesia menciptakan 
lapangan kerja berkualitas yang mampu meningkatkan 

pendapatan dan penerimaan negara. Kemitraan  
yang berlangsung selama lebih dari 90 tahun ini  

telah memberikan kontribusi sekitar $200 juta terhadap  
pendapatan Pemerintah Indonesia. 

>90 tahun

Istilah “Chevron” dalam dokumen ini mengacu pada anak perusahaan Chevron di Indonesia, termasuk PT Chevron Pacific Indonesia dan Chevron Indonesia Company.
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penerima program beasiswa 
sejak tahun 2001

1.100

Rita Kusrina adalah salah satu pelajar unggulan yang memperoleh 
beasiswa Politeknik Caltex Riau (PCR) di Pekanbaru, Riau. Ia tinggal 
di Sungai Raya, sebuah kota kecil di Tanjung Balai Karimun, Provinsi 
Kepulauan Riau. Masih teringat di benaknya ketika pertama kali 
menginjakkan kaki di tanah Riau di tahun 2002, saat itu ia merasa 
sangat yakin. 

“Berkat beasiswa ini, saya dapat membiayai pendidikan tanpa 
membebani orang tua, mendapatkan keterampilan untuk masuk dunia 
kerja, dan mampu untuk hidup mandiri,” kata Rita. Ia lulus dari program 
studi Teknik Komputer pada tahun 2005. Saat ini, Rita bekerja sebagai 
seorang analis di PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI).

Rita merupakan salah satu dari 1.100 penerima beasiswa Darmasiswa 
Chevron Riau, sebuah program yang diinisiasi Chevron sejak 2001, 
untuk meneruskan pendidikan di Politeknik Caltex Riau (PCR). PCR 
adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Chevron dan menerima 
bantuan finansial setelah pembangunan sekolah tersebut. Kisah 
suksesnya menunjukkan keberhasilan investasi Chevron terhadap 
sumber daya manusia dan masyarakat yang memberikan dampak 
kemajuan pada kawasan tersebut.

“Berkat beasiswa [Darmasiswa Chevron Riau] ini, saya 
dapat membiayai pendidikan tanpa membebani  

orang tua, mendapatkan keterampilan untuk masuk  
dunia kerja, dan mampu untuk hidup mandiri.”

— Rita Kusrina  
Analis untuk PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
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“Bisnis kami membantu ekonomi lokal tumbuh, berkembang, dan 
sejahtera,” kata Chuck Taylor, Managing Director Chevron IndoAsia 
Business Unit. “Program investasi sosial kami di bidang kesehatan, 
pendidikan dan pengembangan ekonomi menjadi landasan bagi 
kemajuan bersama.”

Karyawan-karyawan kami, seperti Rita, telah berhasil menjadikan 
kami sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar di 
Indonesia. Kami juga mengembangkan sumber daya minyak bumi 
dan gas alam mulai dari Sumatera tengah hingga ke lepas pantai 
Kalimantan Timur.

Kemitraan Chevron dengan Indonesia menciptakan lapangan 
kerja berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan dan 
penerimaan negara. Kemitraan yang berlangsung selama lebih dari 
90 tahun ini telah memberikan kontribusi sekitar $200 juta terhadap 
pendapatan Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2016, sekitar 97 persen 
karyawan dan jajaran manajemen kami adalah warga negara 
Indonesia. Juga di tahun 2016, pemasok lokal mendapatkan kontrak 
dari kami dengan nilai total lebih dari $750 juta. Dari tahun 2009 
hingga 2013, setiap pekerjaan di Chevron mendukung rata-rata 36 
pekerjaan lainnya di Indonesia. Pada tahun 2013, Chevron dan para 
mitra berkontribusi sekitar $736 juta terhadap penerimaan negara, 
dan senilai $11,9 miliar atau sekitar 1,4 persen terhadap Pendapatan 
Domestik Bruto Indonesia. Kami, bersama para pemasok, dan rantai 
pemasok lanjutan juga berkontribusi sekitar $47,5 miliar terhadap 
pendapatan Pemerintah Indonesia pada tahun 2009–2013. 

“Kita hidup di dunia yang saling berhubungan dan saling 
bergantung satu sama lain untuk maju. Kami percaya bahwa bisnis 
kami dapat berhasil apabila masyarakat di sekitar wilayah operasi 
kami juga berhasil,” ujar Albert Simanjuntak, Deputy Managing 
Director Chevron IndoAsia Business Unit.

“Kita hidup di dunia  
yang saling berhubungan 

dan saling bergantung 
satu sama lain untuk 
maju. Kami percaya 
bahwa bisnis kami 

dapat berhasil apabila 
masyarakat di sekitar 
wilayah operasi kami  

juga berhasil.”
— Albert Simanjuntak  

Deputy Managing Director  
Chevron IndoAsia Business Unit
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5 di tahun 2007 25 di tahun 2018

menumbuhkan usaha baru
Kemitraan dan investigasi sosial kami terhadap masyarakat 
membantu meningkatkan peluang di Indonesia. Diluncurkan pada 
tahun 2001, program Pengembangan Bisnis Lokal (Local Business 
Development/LBD) Chevron di Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa 
Barat menghasilkan lebih dari 7.800 kontrak untuk perusahaan lokal 
Indonesia, menciptakan hampir 52.000 pekerjaan, dan bernilai lebih 
dari $120 juta (1,2 triliun rupiah) dalam bentuk barang dan jasa dari 
para mitra LBD. Program ini meningkatkan pendapatan masyarakat 
Sakai, suku asli di Provinsi Riau, sebesar 40 persen.

Wirausahawan seperti Rizandra Azzahwa Mulia berbagi perjalanan 
suksesnya menjadi penerima manfaat program investasi sosial 
Chevron dalam bidang pengembangan ekonomi. Azzahwa Mulia 
tinggal di Duri, Kabupaten Bengkalis, wilayah tropis yang cukup 
sulit terjangkau di Provinsi Riau, wilayah Chevron beroperasi. 
Melalui program LBD, ia mendirikan PT Azzahwa Mulia Globalindo, 
sebuah perusahaan yang menyediakan jasa mekanik, kelistrikan, 
pemeliharaan fasilitas, dan jasa profesional lainnya. Perusahaannya 
berkembang dari lima karyawan paruh waktu di tahun 2007, 
menjadi sebanyak 25 karyawan pada tahun 2018. 

“Program LBD membantu saya memulai bisnis saya sendiri, namun 
lebih dari itu, program ini juga mengajarkan saya bagaimana membuka 
lapangan kerja untuk masyarakat sekitar,” kata Azzahwa Mulia. 
“Saya berencana untuk memperluas bisnis ini hingga skala nasional 
setelah berhasil memenangkan kontrak pengadaan dengan Chevron, 
perusahaan lain dan pemerintah lokal di Kabupaten Bengkalis.”

Dengan mitra lokal, kami juga menginisiasi program VoTEE 
(Vocational Training for Employment and Entrepreneurs) untuk 
membantu para pemuda mempelajari keterampilan baru. Sejak 2011, 
sekitar 400 peserta telah mengikuti program ini, termasuk Ricka Dona 
Panjaitan, peserta asal Dumai, kota kedua terbesar sekaligus pusat 
perdagangan di Provinsi Riau. Ricka mengikuti pelatihan menjahit  
dan wirausaha sesuai ketertarikannya di bidang fesyen.

“Saya pernah bekerja untuk orang lain menjahit pakaian, tapi pekerjaan 
saya hanya sejenis dan tidak berkembang. Pelatihan VoTEE memberi 
saya pengetahuan untuk mendirikan bisnis sendiri dan dapat hidup 
lebih mandiri,” kata Ricka Dona. Sejak ia memulai Ricka Fashion Trendy 
pada tahun 2016, pesanan untuk membuat pakaian wanita telah 
mencapai 25 baju per bulan dan saat ini ia sedang mencari asisten.

melipatgandakan peluang kerja 
Melalui program LBD Chevron, perusahaan Azzahwa Mulia berkembang dari  

5 karyawan paruh waktu pada tahun 2007 menjadi 25 karyawan pada tahun 2018
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membuka 
potensi

Di Rumbai Pesisir, kecamatan 
yang terletak di sepanjang 

Sungai Siak dekat Kota 
Pekanbaru di Provinsi Riau, 

Chevron bekerja sama dengan 
pemerintah setempat untuk 

mambangun sumur air bersih.

pendidikan dan kesehatan untuk  
generasi mendatang
Dengan fokus pada keberlanjutan, Chevron mendukung para 
guru, terutama mereka yang mengajar siswa dalam bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika, untuk 
menumbuhkan peluang kerja bagi generasi pekerja berikutnya. 
Sebagai contoh: kami membangun dan mendukung Politeknik 
Caltex Riau (PCR), politeknik pertama di provinsi tersebut, 
tempat Rita Kusrina belajar. Contoh lain adalah Politeknik Aceh, 
dibangun sebagai respons terhadap gempa bumi dan tsunami 
tahun 2004. Perguruan tinggi ini menawarkan bidang studi di 
antaranya mekatronika, teknologi informasi, elektronika industri, 
dan akuntansi. Lebih dari 3.800 mahasiswa telah lulus dari kedua 
perguruan tinggi ini.

Selain pendidikan, Chevron juga mendukung peningkatan 
kesehatan masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan. 
Melalui inisiatif Desa Siaga, kami bekerja sama dengan organisasi 
dan pemerintah daerah untuk membantu para bidan dan 
sukarelawan di sepuluh desa di Riau dan Kalimantan Timur untuk 
mempersiapkan kelahiran dan komplikasi yang mungkin timbul 
dalam persalinan. Pada 2015, kami menyediakan peralatan medis 
dan pasokan ke 15 pusat perawatan kesehatan (posyandu) dan 
memberikan pelatihan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 
Pada akhir tahun 2016, sebanyak lebih dari 2.500 perempuan dan 
anak-anak setiap bulannya mendapatkan manfaat dari program ini.

Di Rumbai Pesisir, kecamatan yang terletak di sepanjang Sungai 
Siak dekat Pekanbaru di Provinsi Riau, kami bekerja sama dengan 
pemerintah setempat untuk membangun sumur air bersih. 
“Sebelumnya masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan 
akses terhadap air bersih,” kata Yuliarso, Camat Rumbai Pesisir 
yang membawahi delapan kelurahan di wilayah tersebut. “Chevron 
tidak hanya menyediakan akses terhadap air bersih, namun juga 
meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.” 

“Kemitraan Chevron telah memberikan manfaat kepada keluarga-
keluarga dan usaha-usaha kecil masyarakat yang beragam di 
wilayah operasi kami, yang meliputi sungai, hutan, dan lepas 
pantai. Energi yang kami hasilkan menciptakan lapangan kerja dan 
peluang-peluang baru di seluruh pelosok negeri,” kata Senior Vice 
President Policy Government & Public Affairs Chevron IndoAsia 
Business Unit Yanto Sianipar. “Kami berkomitmen untuk menjadi 
bagian dari kemajuan Indonesia.”

Foto
Sampul: Yuha Rida, pemilik bisnis lokal, menyediakan layanan dukungan pemeliharaan 
risiko rendah untuk operasi kami di Riau. Dia adalah salah satu dari 800 kontraktor 
program LBD Chevron di Indonesia. 1: Diluncurkan pada tahun 2001, program LBD 
menciptakan hampir 52.000 pekerjaan, senilai lebih dari $120 juta (1,2 triliun rupiah)  
dalam bentuk barang dan jasa dari mitra LBD. 2: Chevron mendukung dan membangun  
dua sekolah politeknik yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di wilayah setempat. 
Lebih dari 3.800 mahasiswa telah lulus dari kedua perguruan tinggi ini. 3: Melalui 
lokakarya, pengusaha pemula diberikan pelatihan di bidang-bidang seperti kesehatan, 
lingkungan dan keselamatan; pengadaan dan etika bisnis untuk mengembangkan 
kapasitas mitra LBD. 4: Pada tahun 2008, program LBD kami diakui oleh Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Penghargaan Padma untuk Solidaritas Sosial. 
Halaman ini: Di Rumbai, Provinsi Riau, Chevron menyediakan akses air bersih dan 
membangun fasilitas sanitasi melalui program Peningkatan Akses Air Bersih & Sanitasi.
Chevron juga telah mengimplementasikan program ini di 13 kecamatan lainnya di Riau, 
Kalimantan Timur, dan Jawa Barat sejak tahun 2015.

chevronindonesia.com
chevronindonesia.com/documents/infograf_ind.pdf

chevronindonesia.com/community/

informasi lainnya
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