SIARAN PERS
PG KHITAN GRATIS 275 ANAK
Acara
: Khitanan Massal
Tempat
: Auditorium Diklat PG
Hari/ Tanggal : Rabu / 13 Juli 2016
PT Petrokimia Gresik (PG) kembali menggelar khitanan massal gratis bagi sekitar 275 anakanak sekitar perusahaan. Mereka berasal dari Gresik, serta anak-anak yang tinggal di sekitar
wilayah jalur pipa air milik PG di Babat, Lamongan.
Sekretaris Perusahaan PG Wahyudi mengatakan bahwa tahun ini merupakan khitanan
massal yang ke-31. Untuk kegiatan pada tahun ini, PG menganggarkan dana sebesar
Rp192,5 juta yang berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
“Dengan demikian, hingga saat ini, perusahaan telah mengkhitankan sekitar 7.120 anak yang
berasal dari sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Sekretaris Perusahaan PG
Wahyudi selepas pembukaan acara khitan massal di Auditorium Diklat PG, Rabu (13/6).
Selain karena tuntunan agama, lanjut Sekretaris Perusahaan PG Wahyudi, khitan juga
memiliki manfaat bagi kesehatan. Sudah banyak penelitian medis yang membuktikan bahwa
khitan mampu menjauhkan seseorang dari berbagai macam penyakit.
Dalam pelaksanaannya, PG bekerjasama dengan tim dokter dan para medis dari Rumah Sakit
Petrokimia Gresik (RSPG). Selama proses khitanan massal, panitia memutarkan sejumlah
film kartun agar anak-anak tidak merasa tegang. Selain itu, anak-anak juga diberikan souvenir
berupa kain sarung, uang saku senilai Rp 150 ribu, obat-obatan, serta konsumsi.
Selain khitanan massal, PG juga memiliki program lain di bidang kesehatan, yaitu Kampung
Sehat, fogging, serta operasi katarak. Dalam program Kampung Sehat, warga di 12 desa
sekitar perusahaan dapat memeriksa kesehatannya secara gratis di mobil kesehatan. Pada
program fogging, warga mendapat bantuan semprot asap anti penyakit DBD dan biasanya
dilakukan pada musim penghujan. Kegiatan lainnya adalah operasi katarak gratis bagi warga
sekitar perusahaan yang kurang mampu dan menderita katarak.
“Kami berharap program-program kami di bidang kesehatan ini dapat meningkatkan kualitas
hidup masyarakat sekitar perusahaan,” tutup Sekretaris Perusahaan PG Wahyudi.
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