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Satu tahun pelaksanaan program Mangga (Mitra Kebanggaan) Petrokimia Gresik, perusahaan 
Solusi Agroindustri telah menyasar banyak generasi, mulai dari pelaku usaha kalangan milenial 
hingga perempuan. Terbaru Mangga juga menyasar pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) 
melalui pelatihan entrepreneurship di SD Negeri 44 Gresik, baru-baru ini. 
 
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo pada Jumat (23/9) menyampaikan 
bahwa, program Mangga berupaya menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini. Dimana 
sebanyak 153 pelajar SD telah dimotivasi untuk menjadi pengusaha sejak dini. 
 
“Kita berikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan pendanaan dan menabung sebagai 
langkah awal dalam pengelolaan keuangan pada anak, serta mempunyai modal dalam 
berwirausaha,” tandas Dwi Satriyo. 
 
Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan perusahaan untuk membangun jiwa 
kewirausahaan yang tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, tetapi juga untuk anak 
sebagai generasi penerus bangsa agar tumbuh jiwa bisnisnya di era yang serba canggih dan 
modern ini. 
 
Petrokimia Gresik berkomitmen terus mendorong perekonomian masyarakat. Program 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
Mangga, diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi 
Covid-19. Selaras dengan tagline peringatan satu tahun Mangga, yaitu “Satu Tahun Mangga, 
Tumbuh Lebih Cepat”. 
 
“Petrokimia Gresik melalui program Mangga menumbuhkan jiwa entrepreneur melalui akses 
permodalan dan pembinaan untuk mengembangkan usahanya,” tandasnya. 
 
Mangga sendiri dihadirkan Petrokimia Gresik sejak September tahun 2021 lalu. Program ini 
meneruskan kontribusi Petrokimia Gresik dalam memberdayakan dan mengembangkan 
ekonomi masyarakat sejak tahun 1984 melalui program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil 
(PUMK). 
 
Program Mangga yang secara umum menyasar dua sektor yakni, agrosociopreneur dan 
creativesociopreneur. Program ini dilahirkan Petrokimia Gresik di kala perekonomian nasional 
butuh dorongan pertumbuhan akibat pandemi. 
 
Melalui program ini, Petrokimia Gresik telah membantu lebih dari 650 mitra yang tersebar di 
Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan sekitarnya, dengan penyaluran dana bergulir 
mencapai Rp 50 miliar selama setahun ini.  
 
Hingga sekarang, Petrokimia Gresik telah menjalankan delapan program Mangga yaitu 
Mangga Gadung (Pedagang Unggul), Mangga Makmur (Majukan Usaha Rakyat), Mangga 
Golek (Go Organik Level Ketiga), Mangga Muda (Generasi Muda), Mangga Madu (Mama 
Dikasih Usaha). 
 
Berikutnya Mangga Platinum Global (Mangga yang mampu melakukan kegiatan ekspor), 
Mangga Platinum Modern (Mangga yang mampu mengelola keuangan dan bisnis secara 
modern), serta Mangga Digital (Mangga yang melakukan transakisi melalui e-commerce atau 
online). 

https://petrokimia-gresik.com/
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“Melalui program Mangga, kita sebarkan semangat ika memiliki usaha itu bisa dilakukan oleh 
semua orang. Entrepreneur for everyone,” tutup Dwi Satriyo. 
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