
 SIARAN PERS 

PG PROMOSIKAN MITRA BINAAN 
 
Acara  : Pameran, Bazar, dan Hiburan Rakyat 
Tempat : SOR Tri Dharma 
Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2015 
 
Menyambut datangnya hari ulang tahun (HUT) PT Petrokimia Gresik (PG) ke-43 pada 
tanggal 10 Juli 2015 mendatang, PG menggelar pameran, bazar, serta hiburan rakyat. 
Kegiatan ini diselenggarakan setiap malam selama 10 hari berturut-turut, terhitung sejak 27 
Juni s.d 7 Juli 2015 bertempat di komplek SOR Tri Dharma PG. 
 
Pameran, bazar, dan hiburan rakyat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun 
menjelang HUT perusahaan. Kegiatan ini turut diramaikan oleh 10 mitra binaan PG yang 
berasal dari Gresik, Lamongan, dan Madura. Mitra binaan ini bergerak di bidang usaha 
seperti busana muslim, songkok, batik, sarung, seragam sekolah, dan sebagainya. 
 
Direktur Utama PG Hidayat Nyakman menyatakan, selain untuk meramaikan acara, 
keterlibatan mitra binaan merupakan bentuk dukungan PG dalam mempromosikan dan 
memasarkan produk mitra binaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
 
“Bazar ini merupakan sarana promosi bagi mitra binaan kami, karena ada ribuan warga 
yang akan hadir. Harapannya, berbagai produk mitra binaan ini dibeli dan dikenal oleh 
masyarakat luas,” ujar Dirut PG Hidayat Nyakman selepas pembukaan acara di halaman 
SOR Tri Dharma, kemarin (29/6). 
 
Selain mitra binaan, PG juga menyediakan tempat promosi atau stan bagi 8 kelurahan/desa 
di sekitar perusahaan untuk menampilkan produk unggulannya. Juga sebanyak 4 
perguruan tinggi swasta (PTS) di Gresik (Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas 
Gresik, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri, STIE NU Gresik) yang berpartisipasi 
untuk mempromosikan kampusnya. 
 
Disamping itu, terdapat juga stan Bank Sampah Roomo binaan PG, Koperasi Karang 
Taruna Roomo, Paguyuban Cak dan Yuk Gresik, pameran lukisan serta berbagai foto 
jepretan komunitas Petrokimia Photo Club (Pephoc). Selebihnya, terdapat berbagai hiburan 
rakyat serta puluhan pedagang-pedagang kecil yang turut memadati dan menyemarakkan 
malam pameran, bazar, dan hiburan rakyat ini. 
 
Untuk melibatkan mitra binaan, PG menganggarkan Rp 99,5 juta dari anggaran Kemitraan, 
sedangkan keterlibatan desa/kelurahan, PTS, Bank Sampah dan Karang Taruna Roomo, 
serta Cak dan Yuk Gresik, PG menganggarkan Rp 107 juta dari anggaran Bina Lingkungan. 
Keduanya merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PG. 
 
Dirut PG Hidayat Nyakman berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi perekat 
antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian akan terjalin suatu 
hubungan yang lebih harmonis. Karena pertumbuhan perusahaan dewasa ini tidak terlepas 
dari dukungan warga sekitar perusahaan. 
 
“Semoga masyarakat terhibur dan kami masih memiliki sejumlah kegiatan lain dalam rangka 
HUT perusahaan yang juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan,” tutup Dirut 
PG Hidayat Nyakman. 
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Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan : Wahyudi 
Kantor     : (031) 3981811 – 14, 3982100, 3982200. Ext. 2218 
Handphone    : 0812 31976000 
Email     : wahyudi@petrokimia-gresik.com 
       whywahjudi61@gmail.com 
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