
 

  

 

 

 UNTUK DITERBITKAN SEGERA:  7 JUNI 2010 

Shell Indonesia Memperingati Satu Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan 

 

Hari ini, Shell Indonesia bersama dengan seluruh kantor Shell di seluruh dunia merayakan Safety Day 

2010 sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan standar Kesehatan Keselamatan Keamananan 

dan Lingkungan (K3L) yang tinggi dan mengedepankan kebiasaan dalam menaati peraturan, 

kebijaksanaan, standar, dan praktek, dimanapun dan kapanpun Shell beroperasi.  

 

Hari ini, Shell Indonesia bersama dengan seluruh kantor Shell di seluruh dunia merayakan Safety Day 

2010 sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan standar Kesehatan Keselamatan Keamananan 

dan Lingkungan (K3L) yang tinggi dan mengedepankan kebiasaan dalam menaati peraturan, 

kebijaksanaan, standar, dan praktek, dimanapun dan kapanpun Shell beroperasi. Di Indonesia, 

perayaan ini sekaligus bertepatan dengan tercapainya satu juta jam kerja tanpa kecelakaan dari 

pembangunan SPBU Shell di Indonesia. Pada acara ini, Shell mengundang semua pihak yang telah 

mendukung dalam pencapaian ini, termasuk kontraktor, dan wakil dari masyarakat yang berada di 

sekitar lokasi SPBU Shell. 

 

Armita Indradini, Retail District Manager, PT Shell Indonesia mengatakan “Safety Day di Shell adalah 

saat dimana setiap karyawan dan kontraktor didorong untuk bersama-sama memfokuskan diri akan 

keselamatan dan membuat rencana dalam rangka mencapai Goal Zero. Ini adalah hari untuk berbagi 

ide dan praktek-praktek yang baik, untuk bekerjasama dalam tim guna merencanakan performa 

keselamatan yang lebih baik, dan untuk merefleksikan komitmen masing-masing individu akan 

keselamatan. Pencapaian satu juta jam kerja tanpa kecelakaan merupakan bukti positif dari kinerja 

karyawan dan kontraktor kami dalam bekerja secara profesional dan aman.” 

 

Sebagai salah satu perusahaan minyak dan gas terdepan di dunia yang mempekerjakan lebih dari 

101,000 karyawan, kebijaksanaan Shell akan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan 

(K3L) telah dimengerti dan betul-betul dipatuhi oleh seluruh karyawan, vendor, dan juga kontraktor Shell. 
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Shell adalah perusahaan ritel bahan bakar terbesar di dunia dengan 44,000 SPBU di lebih dari 90 

negara yang melayani jutaan pelanggannya setiap hari. 

 

Dalam acara ini, Shell juga mengundang tetangga dari beberapa lokasi ritel untuk berbagi pengalaman 

bagaimana Shell mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, khususnya yang berkaitan dengan 

masalah K3L. 

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:  

 

Fathia Syarif 

Manager - Media Relations, External Affairs & Communications 

PT Shell Indonesia 

Phone: +62 21 7592 4700 

Fax: +62 21 7592 4679 

Email: fathia.syarif@shell.com 

 


