
 

  

 

 

 UNTUK DITERBITKAN SEGERA:  23 MARET 2011 

Shell dan Showa Shell Sekiyu Bantu 2 Juta Dollar AS untuk Operasi 

Kemanusiaan Palang Merah Jepang 

 

Showa Shell Sekiyu K.K. dan Shell memberikan sumbangan sebesar US$2 juta kepada Palang Merah 

Jepang guna membantu upaya pemberian bantuan kepada korban akibat bencana gempa bumi dan 

tsunami yang baru-baru ini melanda negara tersebut. Selain bantuan ini, Shell Group telah pula 

menggerakan karyawannya di seluruh dunia untuk menghimpun sumbangan di tempat kegiatan 

bisnisnya masing-masing (operating units), termasuk Shell di Indonesia, guna memberikan dukungan 

lebih lanjut bagi upaya operasi kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena bencana di Jepang.  

 

Country Chairman dari Shell di Jepang, Chris Gunner, mengatakan “Hati kita sangat trenyuh kala 

melihat ribuan nyawa hilang dan kerusakan hebat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan 

tsunami ini. Shell telah menjadi bagian dari masyarakat Jepang selama lebih dari 100 tahun. Kami akui 

bahwa dukungan keuangan memang tidak akan menghilangkan kesedihan akibat tragedi ini, tetapi hal 

ini penting untuk membantu membangun kembali kehidupan." 

 

“Melihat skala kerusakan yang terjadi dan penderitaan yang ditimbulkan pada manusia, maka kami 

ingin turut serta dalam upaya pemberian bantuan dan rekonstruksi,” kata Shigeya Kato, Chairman dari 

Showa Shell Sekiyu K.K. 

 

Seluruh karyawan Showa Shell Sekiyu dan Shell di Jepang selamat dari bencana ini dan kilang milik 

Showa Shell, divisi pemasaran dan distribusi tetap beroperasi seperti biasa, kecuali beberapa SPBU dan 

depot kecil yang terkena dampak di wilayah Tohoku. Namun sebagai akibat dari bencana gempa bumi 

dan tsunami, serta masalah reaktor nuklir, Jepang mengalami krisis listrik serta penutupan kilang dan 

depot. 

 

Penutupan beberapa pembangkit listrik di Jepang dan pemadaman listrik bergilir di bagian utara pulau 

utama, termasuk Tokyo, telah meningkatkan permintaan impor atas Liquefied Natural Gas (LNG) dan 
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berbagai bahan bakar lainnya. Shell dan rekanan LNG-nya telah bekerjasama dengan para pelanggan 

di Jepang guna membantu memastikan adanya kesinambungan dan tambahan pasokan LNG di Jepang 

untuk memenuhi kebutuhan kritis ini. Sejak terjadinya gempa bumi, telah terdapat enam buah 

pengiriman LNG dari Brunei, dua dari Sakhalin dan satu kargo yang dialihkan dari Nigeria, yang telah 

membongkar muatan di Teluk Tokyo, serta berbagai kargo ke berbagai lokasi lain di Jepang, guna 

memberikan pasokan gas yang sangat diperlukan. Tambahan kargo lain diharapkan akan tiba dalam 

waktu beberapa hari ini. 

 

Selain dari pemberian bantuan keuangan, Showa Shell Sekiyu memiliki gugus kerja darurat yang 

bekerjasama dengan pemerintah Jepang dalam mengatur prioritas pasokan produk minyak ke berbagai 

area yang terkena dampak bencana dan menjaga ‘jalur hidup’ pasokan energi. Berbagai tindakan yang 

diambil meliputi: 

• Menghentikan ekspor produk minyak hasil olahan kilang untuk bulan ini, termasuk bensin dan 

minyak diesel, guna memperkuat pasokan di pasar domestik;  

• Bekerja keras guna memasok berbagai produk olahan minyak bumi ke berbagai SPBU miliknya 

dan memasok ke berbagai perusahaan minyak dan lembaga pemerintah Jepang sesuai dengan 

permintaan mereka;  

• Melebarkan kemampuan distribusi di Tokyo dengan menambah jumlah lori yang diterjunkan;  

• Memberikan bantuan pangan di wilayah yang terkena bencana. 

 

Tentang Royal Dutch Shell 

 

Shell adalah sebuah grup perusahaan energi dan petrokimia global. Dengan lebih dari 101,000 

karyawan di lebih dari 90 negara dan teritori, Shell membantu memenuhi kebutuhan energi dunia yang 

semakin meningkat secara bertanggung jawab, dari segi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Shell 

adalah perusahaan ritel bahan bakar terbesar di dunia dengan 44,000 SPBU di lebih dari 90 negara 

yang melayani jutaan pelanggannya setiap hari. 

 

Silakan kunjungi www.shell.com/indonesia 

 

Untuk Informasi dan keterangan lebih lanjut, hubungi: 

 

Sri Wahyu Endah  

Media Relations Manager  



Shell Indonesia 

Email: sri.endah@shell.com 

Phone: +62 21 7592 4700 

Fax: +62 21 7592 4679 


