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UNTUK SEGERA DITERBITKAN 

 

 

SHELL DAN DINAS PERINDUSTRIAN & ENERGI SELESAIKAN MASALAH PENGUJIAN 
TANGKI PENDAM DI 5 SPBU 
 
Shell Indonesia mengkonfirmasi bahwa perusahaannya dan Dinas Perindustrian & Energi 
telah menyetujui penggunaan metode pengujian dengan cara Vacuum Test untuk tangki 
pendam di 5 SPBU. 
 
Proses pengujian sudah mulai dilakukan dan hasil awal membuktikan validitas pengujian 
tangki pendam. Seluruh tangki pendam dan pipa bahan bakar di SPBU S.Parman dan 
Gatot Soebroto telah lulus uji, sementara 3 SPBU lainnya masih menunggu jadwal 
pengujian secepatnya. Shell berharap Dinas Perindustrian dan Energi dapat segera 
membuka kembali ke-5 SPBU.  
 
Shell mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Bpk. Fauzi Bowo, Kepala Dinas 
Perindustrian dan Energi – Bpk.Andi Baso, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral – Ibu Evita H.Legowo atas kerjasama, dukungan dan 
bantuannya dalam proses komunikasi dan konsultasi untuk mencari solusi terbaik dalam 
menghadapi masalah penutupan sementara SPBU Shell. 
 
Shell adalah perusahaan pertama di industri minyak dan gas yang memperkenalkan tangki 
pendam berdinding ganda (double wall under-ground tank) untuk SPBU di Indonesia. 
Teknologi baru ini sudah digunakan Shell sejak SPBU pertama dibuka dan beroperasi di 
tahun 2005.  
 
Tangki pendam berdinding ganda memberikan perlindungan dua kali lebih efektif yang 
berfungsi menghindari kebocoran dan menjaga tangki dari karat. Oleh karenanya, tangki 
pendam jenis ini aman bagi lingkungan. Selain itu, Shell juga menggunakan sistem 
pengelolaan bahan bakar yang memonitor tingkat persediaan bahan bakar di seluruh SPBU 
secara terus menerus. Segala bentuk pengeluaran bahan bakar yang tidak wajar dalam 
sistem dapat segera diidentifikasi dan diinvestigasi. Shell sebagai pemasok bahan bakar 
terbesar di dunia dengan gembira memperkenalkan teknologi ini untuk memastikan 
perlindungan yang tinggi bagi lingkungan tempat Shell beroperasi. 
 



Dalam menjalankan operasinya di setiap SPBU, Shell memiliki komitmen untuk selalu 
mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan standard 
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Lingkungan yang ditetapkan perusahaan Shell di 
seluruh dunia. 
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Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

 
Sri Wahyu Endah      
External Communications and Social Performance Manager 
Shell Indonesia  
Phone: +62 21 7592 4700      
Fax: +62 21 7592 4679 
Email: sri.endah@shell.com       
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