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Yth. Para Pemegang Saham,

Perusahaan memasuki 2020 dengan momentum kuat 
setelah transformasi bertahun-tahun yang membuat 
ConocoPhillips dapat memberikan imbal hasil yang 
istimewa di tengah siklus industri kita yang tidak 
stabil. Tak ada yang menduga bahwa ternyata 2020 
menghadirkan tantangan yang belum pernah ada 
sebelumnya, tidak hanya di industri kita, tetapi di 
seluruh dunia. Kemerosotan yang parah menguji 
proposisi nilai Perusahaan, yang mampu tetap bertahan, 
bahkan saat menghadapi tantangan bersejarah ini. 
Kami terus meyakini bahwa prinsip utama proposisi 
nilai kami — yang berfokus pada menghasilkan arus kas 
bebas, menjaga neraca yang kuat, berkomitmen pada 
imbal hasil dan pengembalian modal yang berbeda, 
dan kepemimpinan LST — adalah proposisi yang 
tepat untuk bisnis hulu. Keyakinan itu membuat kami 
mengambil kesempatan untuk mengakuisisi Concho 
Resources Inc. dalam transaksi yang dituntaskan pada 
Januari 2021. Kombinasi dua perusahaan utama kita 
membuat ConocoPhillips memiliki posisi unik untuk 
memimpin perubahan struktural untuk industri vital 
kita, yang juga kami yakini penting untuk menarik 
dan mempertahankan investor. 

MENJAWAB TANTANGAN-TAHUN-INI

Sepanjang tahun kami menyusun prioritas seputar 
kesehatan tenaga kerja, menerapkan fleksibilitas yang 

Surat kepada Pemegang Saham

tersedia di seluruh operasi kami, menjaga kekuatan 
keuangan, dan menjalankan bisnis yang ada dengan 
aman. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang 
tulus kepada semua karyawan atas upaya mereka. 
Bersama-sama, mereka bekerja dengan sukses untuk 
mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Dengan kebanggaan dan rasa syukur 
yang luar biasa kami menghargai kontribusi mereka, 
terutama kegigihan dan dedikasi mereka di lapangan 
yang selama salah satu tahun tersulit yang kita ketahui, 
membuat kami dapat melaksanakan rencana bisnis 
seraya mencapai rekor tahun keselamatan kerja terbaik 
bagi Perusahaan.

MELAKSANAKAN RENCANA BISNIS  
DAN MENGGABUNGKAN DUA  
PERUSAHAAN UTAMA

Sepanjang 2020, fleksibilitas telah membuat kami 
dapat menghemat uang dan mempertahankan 
nilai. Pada kuartal kedua dan ketiga, ConocoPhillips 
memimpin industri dengan membatasi sebagian 
besar produksi berdasarkan kriteria ekonomi yang 
jelas. Kami menyelesaikan disposisi penting, mencapai 
dua penemuan signifikan di Norwegia, memperoleh 
area bernilai tinggi di Montney dan menjalankan 
sejumlah proyek besar di seluruh operasi global 
kami. Neraca kami tetap kuat dan kami memenuhi 

TANGGAPAN COVID-19

Pada awal pandemi COVID-19, kami menerapkan tiga 
prioritas utama: melindungi karyawan, mengurangi 
penyebaran virus, dan menjalankan bisnis dengan 
aman. Sehubungan dengan prioritas tersebut, kami 
mengembangkan struktur tata kelola dan protokol 
yang telah membantu kami dengan baik dalam 
mengelola pandemi, termasuk: 

• Membentuk Tim Dukungan Manajemen Krisis 
dengan jangkauan global.

• Berkomunikasi secara teratur dengan karyawan 
dan memberi mereka fleksibilitas yang memadai, 
termasuk kemampuan kerja jarak jauh, untuk 
menghadapi tantangan unik pandemi.

• Menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk 
menjaga tempat kerja tetap aman.



komitmen untuk mengembalikan lebih dari 30% kas 
dari operasi kepada pemegang saham.

Keberhasilan relatif kami dalam menjalani 2020 
menempatkan kami pada posisi yang kuat untuk 
mengakuisisi Concho yang menjadi momen transformasi 
lainnya dalam sejarah Perusahaan. ConocoPhillips 
sekarang adalah perusahaan minyak dan gas independen 
terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 1,5 MMBOED. 
Kombinasi posisi Concho yang terbaik di kelasnya di 
Cekungan Permian dan portofolio ConocoPhillips yang 
tersebar secara global dan yang terbaik di kelasnya 
menciptakan perusahaan dengan skala dan kualitas 
yang tak tertandingi di antara sesama perusahaan 
independen. Untuk memastikan keberhasilan akuisisi, 
kami membentuk struktur tata kelola dengan tanggung 
jawab mengawasi aktivitas integrasi dan memberikan 

Kami menanggapi dengan cepat realitas COVID-19 
secara lokal dan melakukannya sesuai dengan nilai-
nilai SPIRIT kami. Di lapangan, karyawan melakukan 
penilaian mandiri untuk mengenali gejala setiap 
hari. Jika perlu, untuk memberikan perlindungan 
lebih lanjut, kami membatasi perjalanan dinas dan 
menerapkan protokol keselamatan tambahan untuk 
perjalanan dinas yang penting.

Kami berhati-hati menyikapi tingkat hunian dalam 
operasi tertentu untuk meminimalkan paparan risiko 
kesehatan dan menjaga jarak aman yang efektif. Sebagian 
besar staf kantor bekerja dari jarak jauh dan produktif 
untuk waktu yang lama. Mereka kemudian masuk 
kantor kembali dengan aman saat kantor kami di 
seluruh dunia melaksanakan rencana masuk kantor 
kembali yang dirancang dengan hati-hati dan bertahap 
secara fleksibel, sesuai dengan pedoman nasional, 
negara bagian, dan lokal. Langkah-langkah ini terbukti 

efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 dan 
mengurangi gangguan bisnis. Tentu saja, hingga 
tulisan ini dibuat, pandemi masih ada, jadi kami 
terus menerapkan dan mengembangkan rencana 
keberlanjutan bisnis terkait COVID-19.

Kami juga mempertahankan dukungan komunitas 
lokal dengan menyumbangkan lebih dari US$ 1,3 
juta dalam bentuk bantuan, pangan, dan obat-
obatan ke rumah sakit daerah dan kepada petugas 
tanggap darurat, di samping kontribusi yang sudah 
kami rencanakan.

Kami semua di ConocoPhillips menyampaikan simpati 
terdalam kami kepada mereka yang terkena dampak 
pandemi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih 
yang tulus kepada semua orang di dalam dan di 
luar perusahaan yang membantu kami mengatasi 
krisis kesehatan global yang sedang berlangsung ini.

Ryan Lance 
membahas 
protokol 
keamanan 
COVID-19.

“Kami ingin mengucapkan terima 
kasih yang tulus kepada karyawan atas 
upaya mereka. Bersama-sama, mereka 
bekerja dengan sukses untuk mengatasi 
tantangan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Dengan kebanggaan 
dan rasa syukur yang luar biasa kami 
menghargai kontribusi mereka."



nilai transaksi yang diharapkan. Dalam waktu singkat 
sejak menuntaskan akuisisi pada pertengahan Januari, 
kami telah melampaui perkiraan awal tentang perolehan 
nilai yang diharapkan dari perusahaan gabungan itu.

MENEROPONG MASA DEPAN

Tahun 2020 membawa tantangan lain dalam bentuk 
ekspektasi pemangku kepentingan agar sektor ini 
menghasilkan kinerja keuangan dan kinerja terkait iklim 
yang lebih baik. Meskipun selama ini ConocoPhillips 
selalu memenuhi tanggung jawabnya, sekarang kami 
berkomitmen untuk melaksanakan tiga mandat 
penting yang secara jelas terkait dengan proposisi 
nilai Perusahaan: menyediakan energi yang terjangkau 
bagi dunia dengan berinvestasi pada sumber daya 
berbiaya terendah, menghasilkan kinerja keuangan 
yang kompetitif, dan menunjukkan kepemimpinan 
dan keunggulan LST.

Pada Oktober 2020, kami menjadi perusahaan minyak 
dan gas berbasis di AS pertama yang mengadopsi 
strategi risiko-iklim yang selaras dengan Persetujuan 
Paris dengan target tertentu, termasuk:

• Menetapkan ambisi untuk menjadi perusahaan 
net-zero untuk emisi operasi bruto (lingkup 1 dan 
2) sebelum 2050 dan, melalui keanggotaan kami 
di Dewan Kepemimpinan Iklim, mendukung harga 
karbon AS untuk mengatasi emisi penggunaan 
akhir (lingkup 3). 

Ryan M. Lance
Chairman dan Chief Executive Officer
16 Feb. 2021

KERAGAMAN DAN INKLUSI

Di ConocoPhillips kami membangun budaya kepemilikan 
yang benar-benar beragam yang membuat setiap orang 
merasa dihargai. Terlepas dari banyaknya gangguan 
bisnis pada 2020, kami mengambil langkah-langkah 
yang berarti dan terlihat jelas untuk bergerak maju 
dalam upaya yang menyangkut keragaman dan 
inklusi. Di antaranya, kami:

• Meragamkan kelompok pemimpin tetap di seluruh 
perusahaan yang menjadi anggota Dewan Keragaman 
& Inklusi (D&I).

• Menerbitkan dasbor internal yang menunjukkan 
tren lima tahunan atas berbagai data demografis 
untuk karyawan global dan yang berbasis di AS. 

• Melakukan survei tenaga kerja yang berfokus pada 
D&I di seluruh perusahaan untuk mengidentifikasi 
prioritas utama yang penting bagi kemajuan di 
masa depan. 

• Memperkuat komitmen kami untuk pengurangan 
intensitas emisi gas rumah kaca operasional,  
dengan menetapkan target pengurangan 35–45% 
sebelum 2030. 

• Mendukung inisiatif Zero Routine Flaring Bank Dunia 
sebelum 2030, dengan ambisi untuk memenuhi 
sasaran tersebut sebelum 2025. 

• Memasukkan kinerja LST dalam program kompensasi 
para pimpinan dan karyawan.

Jadi, terlepas dari banyaknya peristiwa tak terduga 
sepanjang 2020, kami mengambil tindakan yang tepat 
untuk mengatasi situasi yang sulit. Dan meskipun 
beberapa tantangan tahun lalu masih ada, kami 
memasuki 2021 dengan momentum baru dan segar 
yang kami yakini akan membuat ConocoPhillips menjadi 
pemimpin industri yang berkelanjutan.

Terima kasih atas dukungan Anda yang terus-menerus.

Kami juga menambahkan Hari Martin Luther King Jr. ke 
jadwal liburan AS, mengibarkan bendera Pride di kantor 
pusat Perusahaan, dan memasukkan pertimbangan 
D&I ke dalam umpan balik dan proses seleksi.

Ini baru langkah awal, dan kami menyadari masih banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, kemajuan 
kami pada 2020 mengarahkan fokus dan perhatian 
baru pada D&I dan memberikan momentum pada 
bagian penting dari budaya kita ini.



DEWAN DIREKSI
(Per 16 Feb. 2021)

Charles E. Bunch 
Mantan Chairman dan Chief Executive Officer, 
PPG Industries, Inc.

Caroline Maury Devine
Mantan Presiden dan Managing Director 
afiliasi ExxonMobil Norwegia

John V. Faraci 
Mantan Chairman dan Chief Executive Officer, 
International Paper Company

Jody Freeman 
Archibald Cox Professor of Law,  
Harvard Law School

Gay Huey Evans OBE 
Chairman, London Metal Exchange

Jeffrey A. Joerres 
Mantan Executive Chairman dan Chief 
Executive Officer, ManpowerGroup Inc.

Ryan M. Lance 
Chairman dan Chief Executive Officer 
ConocoPhillips

Timothy A. Leach
Executive Vice President, AS Daratan, 
ConocoPhillips

Ryan M. Lance
Chairman dan Chief Executive Officer

Matt J. Fox
Wakil Presiden Eksekutif  
dan Chief Operating Officer

William L. Bullock, Jr. 
Wakil Presiden Eksekutif  
dan Chief Financial Officer

Timothy A. Leach
Wakil Presiden Eksekutif, Keuangan,

Ellen R. DeSanctis
Wakil Presiden Senior, Corporate Relations

TIM PIMPINAN EKSEKUTIF
(Per 16 Feb. 2021)

Admiral William H. McRaven
Pensiunan U.S. Navy Four-Star Admiral 
(SEAL) 

Sharmila Mulligan
Chief Strategy Officer, Alteryx

Eric D. Mullins
Chairman and Chief Executive Officer, 
Lime Rock Resources

Arjun N. Murti 
Penasihat Senior, Warburg Pincus

Robert A. Niblock 
Mantan Chairman, Presiden,  
dan Chief Executive Officer,  
Lowe's Companies, Inc.

David T. Seaton
Mantan Chairman dan Chief Executive 
Officer, Fluor Corporation

R.A. Walker 
Mantan Chairman dan  
Chief Executive Officer, Anadarko 
Petroleum Corporation

Andrew D. Lundquist
Wakil Presiden Senior,  
Government Affairs

Dominic E. Macklon
Wakil Presiden Eksekutif, Strategi, 
Eksplorasi dan Teknologi

Nicholas G. Olds
Wakil Presiden Senior,  
Corporate Relations

Kelly B. Rose
Wakil Presiden Senior,  
Legal and General Counsel

Pengungkapan tertentu dalam laporan tahunan ini dapat dianggap sebagai pernyataan “pandangan masa depan”. Hal ini dibuat sesuai 
dengan ketentuan "safe harbor (pelaporan yang aman)" dari ‘Private Securities Litigation Reform Act’ tahun 1995. “Pernyataan Berhati-hati” di 
Pembahasan Pimpinan dan Analisis di Formulir 10-K ConocoPhillips 2020 harus dibaca secara bersamaan dengan pernyataan pandangan 
tersebut.
“ConocoPhillips,” “Perusahaan,” “kami,” “kita,” dan “milik kita” dipakai dalam laporan ini secara bergantian untuk merujuk pada usaha-usaha 
ConocoPhillips dan semua anak perusahaannya sebagai kesatuan.
Catatan Berhati-hati bagi Investor AS – SEC mengizinkan perusahaan minyak dan gas, dalam laporannya ke SEC, untuk 
mengungkapkan hanya cadangan terbukti, cadangan mungkin, dan cadangan harapan. Kami menggunakan “sumber 
daya” dalam laporan tahunan ini yang oleh panduan SEC dilarang dicantumkan dalam laporan ke SEC. Para investor AS 
dianjurkan untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pengungkapan minyak dan gas dalam Formulir 10-K 
kami dan laporan lain serta yang dilaporkan ke SEC. Salinan tersedia dari SEC dan situs web ConocoPhillips.

JELAJAHI 
CONOCOPHILLIPS

Lembar Informasi
Lembar Informasi ConocoPhillips 
mencantumkan data operasional 
terbaru untuk setiap segmen dari 
keenam segmen perusahaan. 
Lembar Informasi diperbarui 
setiap tahun dan tersedia di  
www.conocophillips.com/ 
factsheets.

Laporan Keberlanjutan
Laporan Keberlanjutan tahunan 
kami memberikan perincian 
tentang hal-hal terkait pelaporan 
prioritas untuk Perusahaan, surat 
dari CEO, serta metrik-metrik 
penting mengenai lingkungan, 
sosial, dan tata kelola. Laporan  
ini diperbarui pada bulan Juni 
dan tersedia di situs web kami  
di www.conocophillips.com/ 
susdev.

Mengelola Laporan  
Risiko Terkait Iklim
Laporan Mengelola Risiko  
Terkait Iklim mencakup surat 
dari CEO dan perincian tentang 
kerangka kerja tata kelola, 
pendekatan pengelolaan risiko, 
strategi dan metrik penting, serta 
target untuk berbagai masalah 
terkait dengan iklim. Laporan  
ini tersedia di situs web kami  
di www.conocophillips.com/ 
climatechange.



Matahari terbit di atas Cekungan Permian, 
ladang produksi terbesar di dunia dan lokasi 
keberadaan ConocoPhillips yang berkembang 
pesat setelah akuisisi Concho Resources Inc. 
Kombinasi dua perusahaan terbaik-di-kelasnya 
mewakili langkah berani menuju era baru 
kepemimpinan energi.


