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Bulan K3 Nasional 

PG LIBATKAN MASYARAKAT DALAM LOMBA K3 

 

Acara   : Peringatan Bulan K3 Nasional  

Tempat  : Gresik 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 19 Februari 2019 

 

Memperingati Bulan K3 Nasional, PT Petrokimia Gresik (PG), anak usaha PT Pupuk Indonesia 

(Persero), menggelar rangkaian lomba K3 dengan melibatkan anak perusahaan, kontraktor, 

perusahaan di bawah Yayasan Petrokimia Gresik (YPG), perusahaan sekitar, serta untuk 

pertamakalinya melibatkan masyarakat sekitar perusahaan dari 8 desa/kelurahan. 

 

Direktur Utama PG Rahmad Pribadi menyatakan bahwa lomba K3 merupakan bentuk 

partisipasi aktif perusahaan dalam mewujudkan visi K3 nasional yaitu “Kemandirian Masyarakat 

Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020” sekaligus memantapkan moto K3 perusahaan, yaitu 

“Safety Starts With Me”, dalam rangka mewujudkan “Zero Accident” yang senantiasa dicapai 

oleh perusahaan.  

 

“Kami ingin aspek K3 dapat terus terjaga dan semakin membudaya. Tidak hanya bagi karyawan 

dan mitra, namun sudah harus melibatkan masyarakat sekitar perusaaan,” ujar Rahmad. 

 

Adapun jenis lomba yang digelar bagi seluruh peserta adalah Lomba Tanggap Darurat 

(Emergency Response Competition) yang meliputi Pemadaman Kebakaran (PMK), Breathing 

Apparatus (BA), dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Selain itu, bagi karyawan 

PG masih terdapat lomba lainnya, yaitu desain poster digital, fotografi, dan gagasan K3 (Safety 

Idea Competition). 

 

Rahmad menegaskan bahwa tujuan lomba ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan, kesiapan, dan keterampilan karyawan dan pihak terkait terhadap aspek K3 di 

lingkungan kerja sekaligus menguji respon terhadap kondisi darurat pabrik.  

 

Aspek K3, lanjut Rahmad, menjadi sangat relevan di tengah program transformasi bisnis yang 

sedang digalakkan oleh perusahaan. Aspek K3 harus bisa memainkan peran pentingnya dalam 

mendukung pencapaian target transformasi bisnis perusahaan. 

 

“Sebagai contoh, saat ini Petrokimia Gresik sudah menjalankan portal eposh.id atau E-Portal 

Occupational Safety and Health, dimana melalui portal tersebut pelayanan K3 bagi karyawan 

dan perusahaan rekanan/mitra kerja dapat terakomodasi lebih cepat,” ujar Rahmad. 

 

Lebih lanjut Rahmad menyatakan bahwa penerapan budaya K3 yang melibatkan pihak terkait 

dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting mengingat PG memiliki kompleksitas fasilitas 

produksi yang cukup tinggi. Saat ini PG memiliki 31 pabrik pupuk dan kimia dengan total 

kapasitas mencapai 8,9 juta ton per tahun. 
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Kapasitas ini masih sangat memungkinkan untuk bertambah. Mengingat perusahaan memiliki 

program riset dan inovasi untuk menjadi pemain utama (dominant player) dan penguasa pasar 

(market leader) dalam rangka memantapkan posisinya sebagai produsen pupuk dan bahan 

kimia untuk solusi agroindustri. 

 

“Semoga budaya K3 dapat memainkan peran strategisnya dalam mendukung upaya 

perusahaan untuk mendukung program swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional,” tutup Rahmad. 

 

 

PT Petrokimia Gresik 

 

 

  

 

Yusuf Wibisono 

Sekretaris Perusahaan 

 

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 

Sekretaris Perusahaan : Yusuf Wibisono 

Kantor  : (031) 3981811  

    Ext. 2218 

Handphone : 0811 378 571 

Email : wibisono@petrokimia-gresik.com 

   yusufwibie@gmail.com 
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