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DIREKTUR UTAMA PETROKIMIA GRESIK, DWI SATRIYO  
KEMBALI MENJADI LEADER TERPOPULER DI MEDIA SOSIAL 

 
Nomor : 95/SP/PG/XI/2022 
Hari / Tanggal : Kamis, 17 November 2022 
 
Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo kembali dinobatkan 
sebagai "Pemimpin Terpopuler di Media Sosial 2022" sub kategori Direktur Utama 
Anak Usaha BUMN dalam ajang Jambore PR INDONESIA (JAMPIRO) #8, yang digelar 
di Surabaya, beberapa waktu lalu. 
 
Menggenapi penghargaan ini, Vice President (VP) Komunikasi Korporat Petrokimia 
Gresik, Rama Yusron Harbiansyah juga terpilih sebagai INSAN PR INDONESIA 2022, 
kategori BUMN, sub kategori Manager Public Relation/Corporate Communication di 
ajang yang sama. 
 
Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono usai mengikuti acara 
awarding menyampaikan bahwa, prestasi Dirut ini menjadi bukti jika Petrokimia Gresik 
berhasil mengomunikasikan upayanya menjadi Solusi Agroindustri dan mendorong 
kemajuan industri kimia nasional. 
 
"Program-program perusahaan yang inovatif didukung dengan strategi komunikasi 
yang mumpuni akan menjadi materi pemberitaan yang menarik bagi media massa 
maupun media sosial. Lebih-lebih Dirut Petrokimia Gresik sangat mendukung program 
pengembangan komunikasi di perusahaan, hasilnya pun semakin optimal," tandasnya. 
 
Penghargaan ini terhitung untuk periode pemberitaan 1 Januari hingga 31 September 
2022. Selama periode tersebut terdapat beberapa pemberitaan penting dari Petrokimia 
Gresik, diantaranya program digitalisasi yang dijalankan perusahaan, program 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam memajukan lingkungan, 
pendidikan serta UMKM.  
 
Pemberitaan penting lainnya yaitu terkait dukungan Petrokimia Gresik dalam program 
Makmur untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan 
petani, serta support perusahaan terhadap pemerintah dalam menghadapi krisis 
pangan. Selain itu juga strategi perusahaan dalam memajukan pertanian dan industri 
kimia nasional juga banyak mengisi berita-berita di media. 
 
“Semoga prestasi ini mampu menjadi motivasi bagi Insan Petrokimia Gresik untuk terus 
mengembangkan strategi komunikasi dalam rangka membangun reputasi atau citra 
positif perusahaan," tutupnya. 
 
Tahun ini, Direktur Utama Petrokimia Gresik dua kali dinobatkan sebagai pemimpin 
terpopuler di media digital untuk kategori anak perusahaan BUMN. Sebelumnya, 
penghargaan terpopuler ini diberikan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 
2022. 
 
 
 

https://petrokimia-gresik.com/
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PT Petrokimia Gresik Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
  Sekretaris Perusahaan  : Yusuf Wibisono 
   Kantor  : (031) 3981811  
    Ext. 2218 
Yusuf Wibisono  Email : wibisono@petrokimia-gresik.com 
Sekretaris Perusahaan   yusufwibie@gmail.com 
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