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Menyongsong 50 Tahun Petrokimia Gresik 

SAMBUT RAMADAN, PETROKIMIA GRESIK GELONTORKAN BANTUAN HINGGA 

RP600 JUTA UNTUK MASJID, MUSALA, PONPES & PANTI ASUHAN 

 

Nomor : 19/SP/PG/III/2022 

Hari / Tanggal : Jumat, 1 April 2022 

 

Sambut Ramadan 1443 H, Petrokimia Gresik, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) 

menggelontorkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp612.500.000,- 

untuk 135 lembaga di Gresik. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Vice President (VP) 

CSR, Muhammad Ihwan dan Ketua HUT ke-50 Petrokimia Gresik, David Mundovi kepada 

perwakilan masing-masing lembaga beberapa waktu lalu. 

 

Adapun penerima bantuan terdiri dari 85 masjid dan musala, serta 50 pondok pesantren dan 

panti asuhan yang berada di sekitar perusahaan. Bantuan yang diberikan berupa dana 

operasional, beras dan songkok yang merupakan hasil karya mitra binaan CSR Petrokimia 

Gresik. 

 

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, menyampaikan bahwa 

Petrokimia Gresik menyadari pentingnya peduli dan berbagi, bukan semata-mata untuk 

meningkatkan reputasi, akan tetapi keinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama. 

 

“Kemajuan dan pertumbuhan perusahaan harus dibarengi dengan perkembangan dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya, perusahaan harus bisa memberikan dampak baik 

yang berkelanjutan bagi masyarakat” tandas Dwi Satriyo. 

 

Lebih lanjut ia menambahkan, kegiatan Semarak Ramadan ini juga menjadi wujud syukur 

perusahaan dalam rangka menyongsong 50 Tahun Petrokimia Gresik yang jatuh pada tanggal 

10 Juli mendatang. 

 

“Selain karena kinerja optimal insan Petrokimia Gresik, keberhasilan dan perkembangan 

perusahaan saat ini dapat terwujud juga berkat dukungan serta doa dari stakeholder dan 

masyarakat sekitar,” ujar Dwi Satriyo. 

 

Ia pun berharap program Semarak Ramadan ini dapat semakin mempererat hubungan antara 

Petrokimia Gresik dengan masyarakat, sehingga mampu saling menopang satu sama lain.  

 

Menurut Dwi Satriyo, sebagai sebuah entitas perusahaan, Petrokimia Gresik memiliki 

keterbatasan. Meskipun bantuan ini belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, tapi 

setidaknya bantuan ini dapat meringankan dan menjadi sarana perusahaan berbagi 

kebahagiaan dalam menyambut Ramadan 1443 H. 

 

“Semoga bantuan ini dapat memberikan menfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat 

Kabupaten Gresik,” tutup Dwi Satriyo. 

 

 

 

https://petrokimia-gresik.com/
https://www.pupuk-indonesia.com/


 
  SIARAN PERS 
 

 

Usai menerima bantuan, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzil Qur’an Dzinnur 

Kecamatan Manyar, Ustdz Mohammad Mughni Labib berterima kasih kepada Petrokimia 

Gresik yang setiap Ramadan memberikan bantuan untuk ponpesnya.  

 

“Semoga kinerja Petrokimia Gresik terus meningkat, sehingga bantuan yang diberikan tetap 

istikamah dan terus meningkat. Selaras dengan komitmen Petrokimia Gresik untuk maju 

bersama masyarakat,” tutupnya. 

 

 

PT Petrokimia Gresik Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 

  Sesper :  Yusuf Wibisono 

   Kantor :  (031) 3981811 ext. 2218  

Yusuf Wibisono  Email   :  wibisono@petrokimia-gresikc.com 

Sekretaris Perusahaan    yusufwibie@gmail.com

 


