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UNTUK DITERBITKAN SEGERA  

 
SHELL MENAWARKAN PRODUK INOVATIF DAN SOLUSI LAYANAN UNTUK INDUSTRI 

PERTAMBANGAN INDONESIA 
 
Bali, 6 Juni 2012 - Berbicara dalam seminar Coaltrans Asia 2012 di Bali, Shell 

mengungkapkan komitmennya untuk memberikan produk inovatif dan solusi layanan kepada 

pelanggannya yang merupakan perusahaan pertambangan di Indonesia. 

  

“Kami bekerja terus-menerus dengan para pelanggan dan mitra teknis untuk mengembangkan 

ide-ide dan solusi baru guna membantu mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan saat 

ini dan masa depan”, ucap Direktur PT Shell Indonesia, Dr Johari Jalil. Coaltrans Asia 2012 

merupakan pertemuan tahunan para pelaku industri tambang di Asia yang berkumpul untuk 

mendiskusikan tantangan-tantangan baru.  

 

Dr. Johari Jalil menjelaskan bahwa permintaan energi global terus mengalami peningkatan dan 

tuntutan pelestarian lingkungan pun semakin tinggi. Hal ini menciptakan tantangan-tantangan 

baru bagi industri pertambangan. 

 

Dr.Johari juga mengungkapkan, “Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai B2, 2% Palm Oil 

Methyl Esther (POME) dan 98% bahan bakar diesel direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 

July 2012. Ini berarti para pelaku industri harus memikirkan kembali rencana operasional 

mereka dan Shell dalam hal ini bekerja bersama para pelanggan untuk membantu mereka 

dalam proses transisi ini”. 

 

Produk  Hemat Energi 

Untuk membantu para pelanggan dalam mengelola biaya dan efisiensi bahan bakar, Shell 

menyediakan bahan bakar berteknologi tinggi yang telah diteliti dan diuji oleh ilmuwan-

 

 



ilmuwan terbaik dari seluruh dunia selama puluhan tahun. Saat ini, Shell Diesel sudah tersedia 

di Indonesia dan berfungsi untuk menjaga mesin tetap bersih dan bebas dari karat.  

 

PT. Wavin di Indonesia baru-baru ini mencapai penghematan hingga USD 44,000 per tahun 

karena menggunakan Shell Diesel. “Shell Diesel telah mengurangi frekuensi dan menekan biaya 

untuk perawatan mesin dan penggantian injektor. Secara keseluruhan, Shell Diesel telah 

berhasil mengurangi biaya perawatan mesin”, demikian disampaikan oleh Dr.Johari. 

 

Shell merupakan pemasok pelumas terbesar di dunia (sumber: Kline) dengan posisi pasar yang 

kuat dalam sektor pertambangan. Shell Lubricants berkomitmen secara penuh untuk 

memberikan pelumas dan pelayanan yang berhubungan dengan pelumas kepada sektor 

pertambangan. Dengan investasi terus menerus dalam penelitian dan pengembangan, Shell 

Lubricants bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pertambangan di seluruh dunia untuk 

meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu terganggunya produksi. 

 

Biodiesel 

Shell telah mulai memasok Biodiesel B2 ke setiap SPBU di Jakarta dan Surabaya sejak 1 Mei 

2012. Dalam pembicaraannya mengenai biofuels, Dr.Johari mengatakan, “Shell merupakan 

salah satu distributor biofuels terbesar di dunia dan telah menjual lebih dari sembilan milyar 

liter biofuels di tahun 2012. Shell kini berinvestasi dalam memproduksi biofuels dengan tingkat 

CO2 terendah, lebih berkesinambungan dan hemat biaya. 

 

Efisiensi Energi dalam Operasional 

Dr.Johari Jalil juga mengatakan bahwa dalam era ekonomi yang sulit dimana perusahaan 

pertambangan diharuskan untuk mengurangi biaya dan memenuhi target-target pelestarian 

lingkungan, maka Shell dalam hal ini telah memposisikan dirinya untuk senantiasa mendukung 

industri pertambangan tersebut sesuai dengan kapabilitas Shell untuk bekerja dalam lingkup 

global maupun lokal. Shell merupakan perusahaan dengan teknologi terdepan dalam aplikasi 

produknya serta memiliki pengertian yang mendalam tentang kebutuhan pelanggannya. Hal ini 

telah menjadikan Shell perusahaan yang dapat memberikan solusi yang tepat biaya melalui 



pendekatan integralnya melalui bisnis Shell yang mencakup bisnis bahan bakar industri dan 

juga pelumas untuk perusahaan pertambangan.  

***** 

Shell di Indonesia  

Shell memiliki sejarah yang panjang dengan Indonesia, dimulai sejak lebih dari 100 tahun lalu 

melalui penemuan sumur minyak di Pangkalan Brandan (Sumatera Utara). Shell merupakan 

pemain utama di pasar pelumas industri yang menyediakan variasi produk pelumas yang 

dikembangkan secara khusus untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan dari masing-masing 

industri seperti: pertambangan, industri semen dan pembangkit tenaga listrik. Di tahun 2006, 

Shell memulai bisnis Commercial Fuels di Indonesia, dimana Shell menyediakan bulk fuels dan 

dukungan teknis terkait untuk sektor industri dan transportasi berdasarkan prinsip-prinsip 

Teknologi yang Terdepan, posisi yang kuat di pasar domestik dan kemitraan untuk 

pertumbuhan. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 
 
Sri Wahyu Endah 
External Communications and Social Performance Manager 
PT Shell Indonesia 
Phone: +62 21 7592 4700 
Fax: +62 21 7592 4679 
Website www.shell.co.id 
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