Penelitian Nobatkan Shell Pelumas Sebagai Nomor Satu Dunia
Selama 5 Tahun Berturut-turut
Pelumas Shell dinobatkan sebagai pelumas nomor satu di dunia selama lima tahun berturutturut, demikian hasil penelitian terbaru Kline & Company* ("Kline"). Hasil penelitian yang
dilakukan Kline terhadap pasar pelumas global ini menginformasikan bahwa Shell menguasai
lebih dari 13% pangsa pasar dilihat dari volume pada 2010, dua persen diatas pesaing
terdekatnya.

Dr. Johari Jalil, General Manager Commercial Fuel and Lubricants Shell Indonesia mengatakan,
"Lima tahun berturut-turut menjadi nomor satu adalah prestasi yang luar biasa. Hal ini
menunjukkan bahwa strategi kami yang memfokuskan teknologi terdepan dan hubungan yang
kuat dengan pelanggan telah memberikan hasil yang baik. Shell memiliki lebih dari 200 peneliti
dan staf yang bekerja untuk pengembangan teknologi pelumas, lebih dari 300 penasehat teknis
yang bertugas di garda depan dan lebih dari 1000 sales profesional, kesemuanya bertugas
memberikan solusi yang kompetitif bagi pelanggan kami. Tanpa diragukan lagi, kesuksesan
mereka menjadi signifikan untuk pertumbuhan yang bekelanjutan dan kepemimpinan brand
kami. "
Selain mempertahankan posisi kepemimpinannya di tahun 2010 atas dasar volume secara
keseluruhan, Shell juga menempati urutan teratas dalam kategori pelumas bermerek. Dr. Johari
Jalil mengatakan pendekatan khas Shell dalam penjualan pelumas melalui distributor adalah
pembayaran dividen: "Pada tahun 2010, volume rata-rata distributor global kami telah lebih
dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2009.”
Permintaan global untuk pelumas secara keseluruhan tumbuh sekitar 6% sejak 2009 –
mengindikasikan adanya sedikit pemulihan dari resesi. Menurut Kline, kawasan Asia-Pasifik
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tetap menunjukkan pertumbuhan volume paling kuat pada tahun 2010, akibat dari pergeseran
yang terjadi pada produksi otomotif. Shell berhasil mencatat pertumbuhan volume yang kuat di
Cina dan mempertahankan posisi teratas sebagai pelumas internasional.

Kline juga menyebut Asia Pasifik sebagai kawasan utama dalam pasar pelumas dilihat dari
volume (43% dari permintaan global), dengan Shell sebagai pemimpin pasar di antara
multinasional lainnya di kawasan tersebut. China Japan, India and Korea Selatan merupakan
pasar utama di kawasan Asia Pasifik (dalam hal permintaan/demand) diikuti oleh Indonesia,
Thailand, Australia dan Pakistan.

Indonesia disebut Kline sebagai salah satu negara penting dengan pertumbuhan ekonomi yang
signifikan. Kline memprediksikan pasar pelumas di Indonesia akan bertumbuh menjadi sekitar
6% selama periode 2010 – 2020.

Ke depan, Kline memproyeksikan pertumbuhan akan lambat untuk pasar global secara
keseluruhan, namun Kline mengidentifikasi akan adanya peluang pada tingkat negara dan
produk. Pertumbuhan terkuat diperkirakan ada di negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan
Cina) serta Korea Selatan, dengan Cina sebagai "mesin pertumbuhan" industri. Permintaan
untuk pelumas di Cina diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% antara tahun 2010 dan 2020.
Sementara itu, selama periode yang sama Kline memprediksi bahwa permintaan pelumas di
India akan tumbuh antara 3% dan 5%.

Studi penelitian tahunan yang dilakukan Kline juga memperlihatkan kenaikan permintaan
konsumen akan pelumas sintetis. Pelumas jenis ini dipercaya konsumen dapat membantu
meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang usia peralatan.
Selesai
* Kline & Company adalah firma konsultasi dan riset global. Semua data dalam siaran media
ini telah bersumber dari laporan Kline & Company "Global Lubricants Industry 2010: Market
Analysis and Assessment”, kecuali dinyatakan lain.
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Tentang Pelumas Shell
Istilah "Shell Lubricants" mengacu kolektif pada perusahaan Shell Group yang bergerak dalam
bisnis pelumas. Mereka memproduksi dan mencampur produk-produk untuk digunakan dalam
berbagai aplikasi, dari konsumen otomotif, pertambangan dan sumber tenaga untuk
transportasi komersial. Portfolio Shell dalam merek pelumas mencakup Pennzoil®, Quaker
State®, Shell Rotella T, Shell Helix, Shell Rimula, Shell Tellus, Monarch, portfolio produk
perawatan mobil dan Jiffy Lube®. Shell telah memimpin pusat penelitian pelumas di Jerman,
Cina, Jepang (usaha patungan dengan Showa Shell), Inggris, dan Amerika Serikat.

