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Petrokimia Gresik Peduli dan Berbagi 

PG SALURKAN BEASISWA DAN BANTUAN SENILAI Rp 1,12 MILIAR  

 

Acara      : Penyerahan Beasiswa, Bantuan Anak Asuh, Ponpes, dan Sembako 

Tempat     : SOR Tri Dharma 

Hari / Tanggal     : Jumat / 8 Juni 2017 

 

Masih dalam program “Petrokimia Gresik Peduli dan Berbagi”, produsen pupuk terlengkap 

anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu PT Petrokimia Gresik (PG), kembali 

menyalurkan bantuan pendidikan dan sembako kepada warga sekitar perusahaan dengan 

total senilai Rp 1,12 miliar. 

 

Direktur Utama PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk 

kepedulian dan keinginan perusahaan untuk berbagi, sekaligus meringankan beban warga 

sekitar perusahaan menjelang masuknya tahun ajaran baru sekolah 2018-2019 dan hari raya 

Idul Fitri 1439 H. 

 

Dalam sambutannya Nugroho merinci bahwa bantuan ini terdiri dari beasiswa prestasi dan 

bantuan anak asuh sebanyak 733 siswa senilai Rp 450.740.000. Bantuan pendidikan untuk 

18 pondok pesantren dan 28 yayasan panti asuhan senilai Rp 119.500.000. Serta bantuan 

sembako untuk warga desa dan kelurahan di sekitar perusahaan senilai Rp 550.000.000. 

 

Untuk sembako, PG menyerahkan total 5.500 paket untuk 8 desa dan kelurahan di sekitar 

perusahaan. Pembagiannya dilakukan di masing-masing balai desa / lurah. Rinciannya, 

Tlogopojok, Romoo, dan Lumpur masing-masing sebanyak 1.000 paket. Sedangkan Ngipik, 

Karangturi, Karangpoh, Sukorame, dan Kroman masing-masing sebanyak 500 paket.  

 

“Kami berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan secara baik dan digunakan untuk 

meningkatkan prestasi di bidang pendidikan dan kebutuhan menjelang lebaran,” ujar Nugroho 

kepada penerima bantuan di SOR Tri Dharma PG, Jumat (7/6). 

 

Menumbuhkan Motivasi 

Dalam kesempatan ini, Nugroho juga berpesan kepada penerima bantuan, khususnya 

bantuan pendidikan, bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga sangat tergangung pada 

motivasi dan kesanggupan para siswa.  

 

Banyak orang pintar, memiliki bakat dan kemampuan yang bagus, tetapi kurang begitu sukses 

hidupnya. Itu semuanya terjadi karena kurangnya motivasi dalam kehidupannya. 

 

“Motivasi merupakan kunci sukses yang wajib dimiliki oleh setiap siswa yang ingin berhasil, 

baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupannya,” ujar Nugroho. 

 

Memang, lanjut Nugroho, menumbuhkan motivasi tidaklah mudah. Salah satu sumber 

motivasi yang paling baik adalah motivasi dari orang tua atau wali siswa. Karena hal tersebut 

dapat menjadi faktor pendorong efektif untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak. 
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“Melalui beasiswa dan bantuan pendidikan ini, semoga bisa semakin meningkatkan motivasi 

anak-anak agar bisa lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi,” ungkap Nugroho. 

 

Nugroho menyebutkan bahwa penyerahan bantuan ini memang sengaja dilakukan bertepatan 

dengan bulan suci Ramadhan 1439 H. Nugroho berharap, melalui bantuan yang diserahkan 

pada bulan puasa ini, perusahaan bisa mendapat berkah berlipat ganda dari Allah SWT. 

 

“Sekaligus sebagi bentuk rasa syukur kami atas kinerja perusahaan dalam setahun terakhir, 

karena tak lama lagi kami akan genap berusia 46 tahun. Semoga Petrokimia Gresik dapat 

terus eksis dan berkembang menjadi produsen pupuk dan bahan kimia terdepan di 

Indonesia,” ujar Nugroho. 

 

Pada kesempatan ini pula Nugroho memohon kepada seluruh siswa, orang tua, serta guru 

yang hadir untuk senantiasa mendoakan dan medukung agar PG selalu dapat memproduksi 

dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dengan baik dan lancar. 

 

“Semoga kami juga mampu menjadi perusahaan yang senantiasa dapat memberikan solusi 

bagi sektor pertanian dan agroindustri di Indonesia,” tutup Nugroho. 
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Yusuf Wibisono 

Sekretaris Perusahaan 

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan : Yusuf Wibisono 
Kantor  : (031) 3981811  
    Ext. 2218 
Handphone : 0811 378 571 
Email : wibisono@petrokimia-gresik.com 
   yusufwibie@gmail.com 
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