
 SIARAN PERS 
Pasar Murah dan Sembako Gratis 

PG SALURKAN SEMBAKO Rp 1,4 MILIAR 
 
Acara   : Penyerahan Bantuan Paket Sembako Murah 
Tempat  : Gresik 
Hari / Tanggal  : Selasa / 13 Juni 2017 
 
Mengantisipasi lonjakan harga sembako pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul 
Fitri 1438 H, PT Petrokimia Gresik (PG) menggelar pasar murah di Kabupaten Gresik dan 
Lamongan, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, PG membagikan total 7.200 paket sembako 
murah dan 2.000 paket sembako gratis (total 9.200 paket sembako) senilai Rp1,4 miliar. 
 
Mewakili Direktur Utama PG Nugroho Christijanto, Direktur Keuangan PG Pardiman 
menyatakan bahwa pembagian paket sambako murah dan gratis ini bertujuan untuk 
meringankan beban warga kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah sekitar 
perusahaan. 
 
“Sebanyak 7.200 paket sembako murah akan didistribusikan untuk dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Gresik sebanyak 6.200 paket dan Lamongan 1.000 paket,” ujar Pardiman. 
 
Rinciannya, sebanyak 6.200 paket sembako murah di Kabupaten Gresik dibagikan ke sepuluh 
desa/kelurahan sekitar perusahaan, yaitu Desa/Kelurahan Roomo (1.000 paket), Tlogopojok 
(1.000 paket), Lumpur (1.000 paket), Kroman (600 paket), Karangpoh (400 paket), Karangturi 
(700 paket), Sukorame (700 paket), Ngipik (400 paket), Sukomulyo (200 paket), dan 
Sukodono (200 paket), pada hari ini, Selasa (13/6). 
 
Selanjutnya, 1.000 paket sembako murah juga akan dibagikan ke warga sekitar instalasi pipa 
air milik PG di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada hari Jumat (16/7) mendatang. 
 
Paket sembako murah ini, lanjut Pardiman, terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 
kg gula pasir, dan 4 bungkus mie instan senilai Rp175.000,- per paket. Namun dalam pasar 
murah ini, PG memberikan subsidi sebesar Rp150.000,- atau dengan kata lain warga bisa 
menebusnya dengan harga Rp25.000,- per paket. 
 
Selain sembako murah, PG juga akan membagikan 2.000 paket sembako (dengan isi 
sembako sama) secara gratis di tiga wilayah di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan 
Kedamean (500 paket) pada hari Senin 12 Juni 2017, serta Kecamatan Manyar (500 paket) 
dan di depan Pendopo Gresik (1.000 paket) pada hari Kamis 15 Juni 2017. 
 
Lebih lanjut Pardiman menyampaikan bahwa selain untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 
1438 H, bantuan sembako murah dan gratis ini juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun 
(HUT) PG ke-45 yang akan jatuh pada tanggal 10 Juli 2017. 
 
“Semoga bantuan ini bermanfaat dan kami mohon doa restu kepada warga sekitar agar 
Petrokimia Gresik dapat beroperasi dengan baik, lancar, dan memiliki kinerja yang baik pula, 
dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan,” tutup Pardiman. 
 
 
PT Petrokimia Gresik 
 
 
  
 
Wahyudi 
Sekretaris Perusahaan 

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan : Wahyudi 
Kantor  : (031) 3981811  
    Ext. 2218 
Handphone : 081231976000 
Email : wahyudi@petrokimia-gresik.com 
   whywahjudi61@gmail.com 
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