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PG BERIKAN BEASISWA PRESTASI 
TOTAL Rp 592,1 JUTA 

 
Acara   : Penyerahan Beasiswa 
Tempat  : SOR Tri Dharma PG 
Hari / Tanggal  : Kamis / 30 Juni 2016 
 
Menjelang tahun ajaran baru sekolah 2016-2017, PT Petrokimia Gresik (PG) menyalurkan 
beasiswa total senilai Rp 592,1 juta kepada 785 pelajar SD, SMP, SMA/sederajat yang tidak 
mampu dan berprestasi di Gresik.  
 
Direktur Utama PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa beasiswa ini merupakan upaya 
PG dalam meringankan beban pelajar kurang mampu untuk memasuki tahun ajaran baru. 
Selain itu, beasiswa ini juga merupakan apresiasi bagi pelajar berprestasi di Gresik. 
 
“Melalui beasiswa ini kami berharap agar para pelajar semakin bersemangat untuk belajar 
dan meningkatkan prestasinya di sekolah,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto. 
 
Adapun rincian beasiswa PG ini diberikan oleh Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik 
(PIKPG) senilai Rp 104,1 juta untuk120 pelajar kurang mampu, Serikat Karyawan Petrokimia 
Gresik (SKPG) Rp 103,3 juta untuk 196 pelajar berprestasi di bidang olahraga, BMT Masjid 
Nurul Jannah PG Rp 225 juta untuk 360 pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak mampu, serta 
beasiswa senilai Rp 159,7 juta untuk 109 pelajar berprestasi kerjasama PG dengan Dinas 
Pendidikan Gresik. 
 
Dirut PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat 
fundamental dalam kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu, melalui beasiswa ini, PG berharap 
para pelajar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan menjadi pribadi yang sukses serta 
membawa perubahan di lingkungan sekitarnya. 
 
Selain itu, Dirut PG Nugroho Christijanto juga mengatakan bahwa beasiswa ini merupakan 
bentuk rasa syukur atas perkembangan positif perusahaan serta adanya keinginan 
perusahaan untuk terus maju, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat sekitar 
perusahaan. 
 
“Kami sangat yakin bahwa kemajuan masyarakat sekitar akan membawa dampak positif 
terhadap kemajuan perusahaan kami sendiri,” tutup Dirut PG Nugroho Christijanto. 
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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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