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Jakarta, 7 Juni 2012 – Shell menegaskan signifikansi Indonesia untuk perusahaan 
tersebut seiring dengan kunjungan CEO Royal Dutch Shell Peter Voser ke Indonesia pada 
hari Kamis, 7 Juni 2012 yang bertujuan untuk memperkuat komitmen Shell di Indonesia 
dan membicarakan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang energi. 

 
“Shell melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan pesat di Asia dan 
memiliki peran penting dalam strategi global Shell jangka panjang. Kami berharap 
dapat terus bekerjasama dengan Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
negeri ini dan mengembangkan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 
maupun dunia yang semakin meningkat”, kata Peter Voser seusai pertemuannya dengan 
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. 

 
Peter Voser juga mengatakan, “Sebagai perusahaan energi terdepan, kami bermaksud 
memperkuat posisi kehadiran kami di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi 
yang siginifikan dan membangun kerjasama yang erat dengan Indonesia”. Dalam 
pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Peter Voser didampingi 
oleh Guy Outen Executive Vice President Commercial, New Business Development and 
LNG, Michiel Kool sebagai Executive Vice President Asia dan Darwin Silalahi sebagai 
Presiden Direktur Shell Indonesia. 
 
Kunjungan CEO Royal Dutch Shell ke Indonesia ini menjadi tonggak sejarah yang 
menandai kerjasama jangka panjang Shell dengan Indonesia yang dimulai sejak ratusan 
tahun yang lalu. Shell memiliki kehadiran kuat di industri migas di Indonesia dalam 
sektor hilir, dan baru-baru ini Shell memasuki kembali sektor hulu yang ditandai dengan 
penandatanganan kesepakatan antara Shell dengan perusahaan Jepang Inpex, sebagai 
mitra strategis untuk mengembangkan lapangan gas Abadi. Shell sangat gembira dapat 
kembali ke negeri kelahiran bisnis hulunya, Indonesia. Shell juga senang menjadi bagian 
dari pengembangan lapangan gas Abadi dan sangat menyambut gembira mendapat 
kesempatan untuk bekerjasama sebagai mitra strategis Inpex. 
 
Dalam bisnis retail, Shell merupakan perusahaan minyak internasional pertama yang 
membuka SPBU-nya di Indonesia setelah 40 tahun dan saat ini menjadi perusahaan 
minyak internasional terdepan dengan 60 SPBU yang beroperasi di Jabodetabek dan 
Surabaya. Di tahun 2006, Shell memulai bisnis Commercial Fuels di Indonesia dengan 
menyediakan bulk fuels dan dukungan teknis terkait untuk sektor Industri dan 
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Pertambangan. Saat ini, Shell dikenal sebagai perusahaan minyak terkemuka dalam 
bisnis Commercial Fuels.  
 
Bekerjasama dengan para mitra lokal, Shell menawarkan investasi yang signifikan untuk 
membangun infrastruktur di Indonesia. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di Gresik 
dan Pulau Laut, fasilitas penyimpanan pelumas di Bekasi, Surabaya dan Balikpapan 
serta fasilitas penyimpanan aspal di Cirebon merupakan contoh-contoh keberhasilan 
kerjasama Shell dengan mitra bisnisnya. 
 
 
 
Presiden SBY dan CEO Royal Dutch Shell Peter Voser Meninjau Tim Indonesia untuk 
SEM Asia 2012  
 
Seusai acara audiensi,  Presiden SBY dan CEO Royal Dutch Shell Peter Voser meninjau 
18 tim mahasiswa Indonesia yang akan berkompetisi di Shell Eco-marathon (SEM) Asia 
2012 di halaman Istana Negara. Ke-18 tim Indonesia tersebut juga menampilkan dan 
menguji coba kendaraan-kendaraan hemat energi hasil karya mereka. 
 
Ini merupakan kali ketiga Indonesia berpartisipasi dalam SEM Asia, sebuah ajang yang 
menantang anak muda untuk merancang kendaraan masa depan yang mampu 
menempuh jarak terjauh dengan bahan bakar yang seminimal mungkin. 
 
“Shell telah mengambil langkah inovatif untuk merespon  tantangan energi masa depan 
dan lingkungan. Eco-marathon merupakan salah satu cara kreatif untuk mendorong 
batas efisiensi bahan bakar. Saya sangat terkesan dengan antusiasme para pelajar dan 
komitmen mereka untuk menjawab tantangan ini. Hal ini memberi saya harapan bahwa 
kita semua dapat membuat perubahan positif untuk memenuhi tantangan energi global 
di masa depan”, ucap Peter Voser. Acara peninjauan ini juga dihadiri oleh beberapa 
pejabat tinggi Pemerintah. 
 
Ke-18 tim Indonesia terdiri dari tiga tim dari ITS (Surabaya), empat tim dari ITB 
(Bandung), dua tim dari UPI (Bandung), tiga tim dari UI (Depok), satu tim dari PNJ 
(Jakarta), dua tim dari Polnep (Pontianak), satu tim dari UGM (Yogyakarta), satu tim dari 
USU (Medan) dan satu tim dari Polman (Bandung). Jumlah dari partisipasi tim ini telah 
meningkat dua kali lipat sejak partisipasi perdana tim Indonesia di SEM Asia 2010. 
 
 
Sebanyak 140 tim dari 18 negara akan berpartisipasi dalam SEM Asia 2012 yang 
diselenggarakan mulai tanggal 4-7 Juli di Kuala Lumpur. Akankah tim Indonesia 
mencetak rekor baru untuk efisiensi bahan bakar? Ikuti terus informasi mengenai SEM 
Asia 2012 melalui website dan jejaring sosial lainnya. 
 
 

 
 



 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi: 

 
Sri Wahyu Endah  
External Communications and Social Performance Manager  
PT Shell Indonesia  
0811840605  
Phone: +62 21 7592 4700  
Fax: +62 21 7592 4679  
www.shell.com/indonesia 
 
 
Tentang Shell 
 
Royal Dutch Shell plc didirikan di Inggris dan Wales, berkantor pusat di The Hague dan 
terdaftar di bursa saham London, Amsterdam dan New York. Perusahaan-perusahaan 
Shell memiliki operasi di lebih dari 90 negara dan wilayah dengan cakupan bisnis 
meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, produksi dan pemasaran LNG dan 
gas to liquid; manufaktur, pemasaran dan pengiriman produk-produk minyak dan kimia 
serta proyek-proyek energi terbarukan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 
www.shell.com 
 

 

Tentang Shell Eco-marathon 

 
Shell Eco-marathon merupakan salah satu kompetisi tahunan yang paling inovatif dan 
menantang untuk mahasiswa dan pelajar di Eropa, Amerika dan Asia. Tim dari 
perguruan tinggi yang berasal dari seluruh dunia ditantang untuk merancang, 
membangun kendaran hemat energi dan mengemudikannya. Pemenangnya adalah tim 
yang dapat menempuh jarak terjauh dengan 1 liter bahan bakar atau ekuivalen.  
 
Shell Eco-marathon menyatukan pemimpin masa kini, calon pemimpin masa depan,dan 
masyarakat secara bersama-sama untuk menemukan solusi berkelanjutan atas tantangan 
energi dunia. Shell Eco-marathon merupakan bentuk nyata dari komitmen Shell untuk 
membantu dunia memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi dengan cara yang 
bertanggung jawab, bekerja sama dengan para pelajar dan mitra di seluruh dunia.  
 
 
Shell Eco-marathon merupakan inisiatif global yang diadakan di Amerika, Eropa dan 
Asia. Tahun ini, Shell Eco-marathon Amerika telah digelar pada bulan Maret di Houston, 
Amerika Serikat; Shell Eco-marathon Eropa diadakan pada bulan Mei di Rotterdam, 
Belanda dan Shell Eco-marathon Asia akan berlangsung tanggal 4-7 Juli di Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

 

 

http://www.shell.com/


 


