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Berdasarkan kalender ILO International Labor Organization 
(Oganisasi Pekerja Internasional), bahwa World Day for Safety 
and Health at Work pada tahun 2013 bertepatan pada tanggal 
28 April 2013. Peringatan safety day pada tahun ini mengambil 
tema “The Prevention Occupational Diseases” atau 
Pencegahan Penyakit Akibat Kerja.  
 
World Safety Day di rayakan di seluruh dunia terutama pada 
dunia industri migas termasuk juga PT Gunanusa Utama 
Fabricators, meskipun pelaksanaan tidak tepat pada hari yang 
telah ditetapkan, perayaan di PT Gunanusa Utama Fabricators 
berjalan dengan semarak dan meriah. Perayaannya sendiri 
dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tanggal 25 April 2013 untuk 
proyek Sisi Nubi 2B dan Peciko 7B, serta pada tanggal 26 April 

2013 untuk proyek Yadana. Perayaan kali ini terasa sangat istimewa, selain karena banyaknya 
acara dan lomba serta hadiah-hadiah yang dipersembahkan, akan tetapi peryaan kali ini 
bertepatan dengan pencapaian “2 Million Man hours Without LTI” di kedua proyek tersebut. 
Hal inilah yang menjadikan perayaan World Day for Safety and Health at Work pada tahun 2013 
di PT Gunanusa sangatlah membanggakan.  
 
Senyum dan tawa terdengar dari hampir seluruh karyawan yang berada dalam acara perayaan 
hari keselamatan dunia ini, seolah melupakan kepenatan bekerja dan panasnya cuaca 
disekitaran yard. Bagaimana tidak, pada hari sebelum pelaksaan acara dan pada saat acara  
dilaksanakan beberapa acara dan lomba digelar, dengan tidak ketinggalan banyaknya hadiah 
dan doorprice yang didapatkan oleh peserta yang hadir pada hari itu.  
 
 
 
 
 
 
Rangkaian acara World Safety Day sudah dilaksanakan 1 hari sebelum acara puncak yaitu 
tanggal 24 April 2013 berupa lomba-lomba diantaranya lomba tarik tambang, lomba simulasi 
pemasangan dan penggunaan cutting torch, simulasi first aid dan lomba Rangking 1 (seperti 
acara pada salah satu stasiun TV swasta, red) serta lomba pengisian kuisioner yang telah di 
sebarkan melalui email kepada seluruh karyawan di Grenyang. 
 



Puncak acara pada proyek Sisi Nubi 2B & Peciko 7B diadakan pada 
tanggal 25 April 2013 yang diawali dengan sambutan dari Pak Nicholas 
(VP PJC TEPI) yang meyampaikan pesan bahwa semua semua 
keberhasilan yang sudah dicapai dalam proyek ini adalah atas 
kerjasama semua pihak dan dukungan dari seluruh pekerja untuk 
berkomitmen dalam menjaga jam kerja, diri sendiri dan teman sekerja 
agar bekerja selalu dalam selamat dan beliau juga berharap agar kita 
semua selamat sampai dengan proyek ini selesai. 
Sambutan berikutnya dari Pak Jarot Wahyudianto (PM SN2B&PCK7B 
TEPI) yang juga menyampaikan pesan, Gunanusa memiliki ikon 
keselamatan benama “Mr.Selamat” ikon itu untuk mengingatkan kita agar selalu mendahului 
faktor keselamatan dalam aktivitas kita, karena keselamatan sangat dibutuhkan bukan hanya 
untuk diri sendiri saja, keluarga kita dirumah selalu menginginkan kita kembali pulang dalam 
bekerja dalam keadaan selamat.  
 

Dari PT Gunanusa tampil memberikan sambutan yaitu 
Bapak M. Lisdi. S (Direktur Operasi PTG) yang berpesan 
bahwa Gunanusa berkomitment untuk menegakkan, dan 
mendisiplinkan masalah safety dan keamanan kerja. “Kita 
akan menerapkan disiplin yang keras dengan segala macam 
cara untuk menjaga seluruh karyawannya agar tetap 
bekerja dengan aman sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan”, ungkap beliau. Harapan beliau semoga kita 

semua tetap dapat menjaga dan mengembanggakan prestasi, dan dalam 2 atau 3 bulan 
kedepan aktifitas kita akan meningkat dengan cepat, banyak pekerjaan dalam ruang yang 
sempit, banyak aktivitas lifting dan handling equipments, pekerja dituntut untuk bekerja 
dengan hard work, dan semua itu akan menuntut pada tingkat keamanan/tingkat kondisi aman 
yang lebih tinggi dengan tingkat kewaspadaan yang lebih 
tinggi juga, dan diharapkan semua harus di persiapkan 
dengan sebaik-baiknya.  
 
Kemudian acara di lanjutkan dengan pemberian Sertifikat 
penghargaan pencapaian “2 Million Man hours Without 
LTI” dari TEPI kepada PT Gunanusa, dan pemotongan nasi 
tumpeng sebagai simbol perayaan World Safety Day 2013.  
 
Acara kemudian dimeriahkan dengan pemberian penghargaan dan pembagian hadiah kepada 
para pemenang lomba. Pemberian penghargaan pertama diberikan kepada personel TEPI yang 
memenangkan penghargaan The PJC Safety Culture Program: Supervisor Acting as HSE 
Professional. Pemberian penghargaan dilanjutkan dengan pengumuman Best HSE Performance 
kepada supervisor, foreman, safety, security, worker, team, drivers. Kemudian acara 
pengumuman pemenang lomba diawali dengan pemberian hadiah kepada pemenang Lomba 
Ranks 1, Lomba Simulasi pemakaian Cutting Torch, Simulasi First Aid, dan pemenang Kuisioner.  
 



Beberapa lomba selingan “Quiz on the spot” juga dilakukan dalam acara ini berupa pertanyaan 
kuis yang di berikan oleh Company dan peserta yang berhasil menjawab dengan benar 
diberikan hadiah yang menarik. Setelahnya dilakukan acara dengan penarikan hadiah door prize 
dengan banyak hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Total hadiah dan penghargaan pada 
acara World Safety Day 2013 sebanyak ± 96 buah.  
Acara pun di akhiri dengan karaoke bersama dan makan siang bersama 
 


