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UPZ BAZNAS PETROKIMIA GRESIK “BERBAGI SENYUMAN RAMADAN 1443H” 
BERSAMA 1.486 MUSTAHIK SEKITAR PERUSAHAAN 

 
Nomor : 22/SP/PG/IV/2022 
Hari / Tanggal : Senin, 18 April 2022 
 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Petrokimia Gresik 
"Bebagi Senyuman Ramadan 1443H" bersama 1.486 mustahik yang ada di sekitar 
perusahaan dengan total bantuan Rp278,35 juta. Secara simbolis, bantuan diserahkan 
oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo di Gresik, Jawa Timur, 
Senin (18/4). 
 
Dwi Satriyo mengapresiasi penyaluran bantuan oleh UPZ Baznas Petrokimia Gresik. 
Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian karyawan Petrokimia Gresik terhadap 
masyarakat dan perusahaan, karena dana yang disalurkan adalah sebagian rezeki para 
karyawan yang dikumpulkan di UPZ Baznas Petrokimia Gresik dalam bentuk Zakat, 
Infak, dan Sedekah (ZIS). 
 
"Bantuan ini tidak hanya memberikan senyuman untuk mustahik menjelang lebaran di 
tengah pandemi Covid-19, tapi juga sebagai upaya bersama karyawan dalam 
membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan perusahaan. Karyawan 
sangat menyadari bahwa keberlanjutan operasional Petrokimia Gresik tidak lepas dari 
dukungan masyarakat sekitar perusahaan," tandas Dwi Satriyo. 
 
Sementara itu, Ketua UPZ Baznas Petrokimia Gresik sekaligus SVP Sekretaris 
Perusahaan Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono, menjelaskan bahwa bantuan senilai 
Rp278,35 juta tersebut dibagikan kepada 250 anak yatim piatu senilai Rp62,05 juta, 41 
imam rawatib senilai Rp61,5 juta, 1.137 guru Taman Pendidikan Quran (TPQ) dari 147 
lembaga senilai Rp113,7 juta, serta 57 lanjut usia (lansia) senilai Rp16,1 juta. 
 
Adapun ribuan mustahik tersebut berasal dari sepuluh desa/kelurahan sekitar 
perusahaan, yaitu Desa Roomo, Kelurahan Tlogopojok, Lumpur, Kroman, Karangturi, 
Karangpoh, Sukorame, Ngipik, Desa Sukorejo, dan Desa Sumomulyo. 
 
"Kegiatan ini merupakan wujud peran dan tanggung jawab UPZ Baznas Petrokimia 
Gresik sebagai mitra zakat di lingkungan Petrokimia Gresik. Selain itu, melalui kegiatan 
ini, diharapkan juga dapat mempererat silaturahmi yang sudah terjalin diantara kita 
semua," ujarnya. 
 
Selain bantuan tersebut, Yusuf menambahkan, UPZ Baznas Petrokimia Gresik juga 
memberikan bantuan pendidikan full cover selama setahun dengan nilai Rp25 juta 
untuk Adi Amar Haikal Husin atau hafidz dalam program Tahfidz Qur'an 30 Juz UPZ 
Baznas Petrokimia Gresik. 
 
Amar mampu menyelesaikan hafalan Qur,an 30 Juz dalam kurun waktu 5 bulan dari 
target 12 bulan. Yusuf pun berharap prestasi yang diraih Amar ini bisa memotivasi santri 
lainnya yang tergabung dalam program Tahfidz Qur'an 30 Juz UPZ Baznas Petrokimia 
Gresik.  
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Program ini menjadi komitmen UPZ Baznas Petrokimia Gresik yang selaras dengan 
program perusahaan utamanya menjelang HUT ke-50 Petrokimia Gresik, dimana 
pendidikan merupakan salah satu perhatian penting dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat sekitar perusahaan. 
 
Hal ini sesuai dengan Visi UPZ Baznas Petrokimia Gresik, yaitu Menjadi UPZ yang 
Amanah, Profesional, dan Berbasis Pemberdayaan Umat. Perwujudan visi ini diperkuat 
dengan realisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah UPZ Baznas Petrokimia Gresik 
sebesar total Rp1,18 Miliar selama tahun 2021 lalu, dengan sejumlah program 
unggulannya antara lain Program Santunan Lansia Jompo, Santunan Imam Rawatib, 
Insentif/Bisyarah Guru TPQ, Pemberdayaan Ekonomi – Rombong Berkah, serta 
Pemberdayaan Panti Asuhan.  
 
Diwawancarai terpisah, Amar menyampaikan terima kasih kepada Petrokimia Gresik. 
Beasiswa yang ia terima akan digunakan untuk meneruskan pendidikan di universitas 
yang ada di Madinah. 
 
“Perhatian dari Petrokimia Gresik ini memotivasi para santri untuk terus menghafal Al 
Quran, dan menempuh pendidikan lebih tinggi,” tandasnya. 
 
Ia pun memastikan akan mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang ia dapatkan baik 
di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi nantinya. Sehingga beasiswa yang 
diberikan akan menjadi amal jariyah bagi karyawan Petrokimia Gresik dan perusahaan.  
 
Lebih lanjut Yusuf mengungkapkan, sejak awal beroperasi tahun 2019, UPZ Baznas 
Petrokimia Gresik berfokus pada program pemberdayaan umat. Salah satunya melalui 
Program Rombong Berkah, yang sampai saat ini telah lebih dari 200 rombong 
tersalurkan ke para mustahik. Kemudian program pemberdayaan Panti Asuhan dan 
Pesantren di tujuh lembaga panti, serta bantuan modal usaha untuk SPBU mini, Agen 
Gas, dan lain sebagainya. Namun, karena pandemi, Program Charity juga dijalankan 
seperti acara yg dilaksanakan pada hari ini. 
 
“UPZ Baznas Petrokimia Gresik siap membantu menyalurkan zakat, infaq dan sedekah 
umat secara profesional & amanah,” pungkas Yusuf. 
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