
 

 

 

  UNTUK DITERBITKAN SEGERA 

Shell – Midi Utama Indonesia Resmikan 
SPBU Khusus Sepeda Motor Pertama  di Indonesia Shell Motor Express  

Sebuah Inovasi untuk Menjawab Kebutuhan Pasar Domestik 
 
 

Tangerang, 20 Desember 2011 - PT. Shell Indonesia dan PT. Midi Utama Indonesia, 
Tbk (pemilik jaringan gerai Alfamidi) hari ini 20 Desember meresmikan pengoperasian 
stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus sepeda motor yang pertama di 
Indonesia, Shell Motor Express, di area Alfamidi yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. 
  
Pembangunan SPBU khusus motor ini merupakan proyek percontohan (pilot project) 
dengan gagasan awal berasal dari pemerintah yang mengharapkan adanya layanan 
pengisian BBM yang dikhususkan bagi sepeda motor sebagai bagian populasi terbesar 
kendaraan bermotor di Indonesia. Shell Motor Express dibangun khusus untuk melayani 
secara ekslusif kebutuhan BBM pengendara sepeda motor yang merupakan segmen 
terbesar dan pesat pertumbuhannya di industri kendaraan bermotor dalam negeri. 
Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) 2009 mengatakan jumlah kendaraan bermotor di 
Indonesia mencapai 70.714.569, dengan 52.433.132 adalah sepeda motor. 
 
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam sambutan tertulisnya 
mengatakan, “Proyek percontohan SPBU sepeda motor yang diinisiasi oleh PT. Shell 
Indonesia tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah yang menginginkan adanya 
SPBU khusus sepeda motor. SPBU sepeda motor ini juga akan mampu meningkatkan 
usaha kecil dan menengah, karena investasi yang diperlukan jauh lebih kecil dari SPBU 
standar. Pada akhirnya upaya semacam ini akan dapat mendukung program 
pembangunan Pemerintah yang berorientasi pada 4 pilar, yaitu pro-growth, pro-job, 
pro-poor dan pro-environment.” 
 
 
Dengan dioperasikannya SPBU khusus motor ini, para pengendara sepeda motor akan 
merasakan kenyamanan, keselamatan dan effisiensi waktu karena tidak bercampur 
dengan kendaraan roda empat dan truk. 
 
“Shell Motor Express ini merupakan sebuah inovasi di bisnis SPBU di Indonesia dan 
juga bagi Shell secara global. SPBU ini juga merupakan contoh kemitraan antara 
swasta dan pemerintah dalam mengembangkan solusi tepat guna menjawab tantangan 
lokalDengan hanya melayani pengendara sepeda motor, inovasi ini juga nantinya 
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akan dapat mendukung kebijakan Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih 
baik buat masyarakat luas dan implementasi subsidi BBM yang tepat sasaran,”  kata 
Presiden Direktur dan Country Chairman Shell Indonesia Darwin Silalahi dalam 
sambutannya pada acara peresmian Shell Motor Express.  
 
Shell Motor Express merupakan SPBU Shell pertama yang menerapkan model bisnis 
DO (Dealer Owned) yang dengan demikian mendorong pengembangan Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM).  Didirikan di atas lahan seluas 479 meter persegi dari total 
lahan 1.227 m2 PT. Midi Utama Indonesia di Cikupa, Shell Motor Ekspress didukung 
dengan fasilitas 1 dispenser, 4 pompa pengisian dan 2 tanki penyimpanan 
berkapasitas total 30 kilo liter untuk memastikan SPBU ini mempunyai stok bahan bakar 
berkualitas yang cukup bagi para pengendara sepeda motor.  
 
Sementara itu Rullyanto Presiden Direktur dari Midi Utama Indonesia, Tbk dalam 
sambutannya mengatakan,”Kami gembira dapat bekerja sama dengan Shell yang 
merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di industri Migas dunia. Shell 
Motor Express ini memberikan peluang bagi pewaralaba kami yang merupakan 
pengusaha UKM untuk berinvestasi di bidang ritel BBM. Dengan total 300 gerai 
Alfamidi, kami berharap bisnis BBM khusus sepeda motor ini nantinya akan 
memungkinkan kami dapat melakukan penetrasi pasar di lebih banyak wilayah.”  
 
Menggarisbawahi pentingnya kemitraan dalam membangun bisnis model Shell Motor 
Express ini, Presiden Direktur dan Country Chairman Shell Indonesia Darwin Silalahi 
menilai baik Shell maupun Alfamidi akan berpotensi untuk mencapai sinergi yang 
optimum dengan mengkapitalisasi kekuatan unik dari masing-masing brand.  
 

 

***selesai*** 
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