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Sebagai komitmen pengelolaan lingkungan di sekitar perusahaan, Petrokimia Gresik 
perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia memberikan bantuan 
container sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Gresik. Bantuan diserahkan oleh Pgs. SVP Teknologi Petrokimia Gresik, Bambang Ariwibowo 
mewakili Direksi kepada Kepala DLH Gresik, Mokh. Najikh, Senin (17/1). 
 
Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono menyampaikan bahwa, bantuan ini 
merupakan wujud kolaborasi perusahaan dengan DLH Gresik untuk meningkatkan pengelolaan 
sampah di Gresik, mengingat sampah selalu menjadi isu bagi masyarakat perkotaan. Semakin 
padat masyarakat kota maka sampah yang ditimbulkan juga semakin banyak. 
 
"Petrokimia Gresik telah meraih Propernas Emas yang merupakan penghargaan tertinggi dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dalam pengelolaan 
lingkungan. Ini menjadi motivasi bagi perusahaan serta karyawan untuk meningkatkan 
standarisasi program di bidang lingkungan," ujarnya. 
 
Tambahan container ini, lanjut Yusuf, diharapkan dapat meningkatkan peranan aktif Petrokimia 
Gresik dalam pengelolaan dan penataan limbah padat non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 
di wilayah Gresik, yang merupakan home base bagi Petrokimia Gresik. Dimana unit container 
tersebut dapat menampung hingga 6 m3 atau meter kubik sampah dalam satu kali pengakutan. 
Adapun limbah non-B3 yang dimaksud antara lain sampah rumah tangga, potongan pohon, 
sampah daun, sampah organik maupun plastik.. 
 
Di tempat yang sama, Mokh. Najikh mengapresiasi kepedulian dan peran aktif Petrokimia 
Gresik dalam penataan sampah di wilayah Gresik. Bantuan ini memudahkan pengangkutan 
sampah serta pengelolaannya. Dengan demikian, dapat mengurangi permasalahan dalam 
pengelolaan sampah. 
 
"Semoga Petrokimia Gresik bersama DLH dapat terus berkolaborasi sehingga kerja sama ini 
dapat mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Gresik dengan baik," pungkasnya. 
 
Sebagai informasi, Petrokimia Gresik memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. 
Sebelumnya, Petrokimia Gresik telah menjalankan kampanye “Cerdas Berplastik” yang 
merupakan upaya aktif perusahaan dalam menekan sampah plastik. Frasa "cerdas berplastik" 
dipilih karena memang kita belum bisa sepenuhnya lepas dari plastik. Saat ini, plastik 
merupakan bahan pembungkus yang paling efisien dan murah. Tapi penggunaannya harus 
bijaksana. 
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