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MEMACU PERTUMBUHAN 

DI TENGAH PERLAMBATAN PEREKONOMIAN GLOBAL 
 
Acara  : Upacara HUT Petrokimia Gresik ke-43 
Tempat : Stadion Petrokimia Gresik 
Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2016 
 
Tepat pada tanggal 10 Juli 2016, PT Petrokimia Gresik genap berusia 44 tahun. Berbagai 
kisah suka dan duka telah dilalui sejak perusahaan pertamakali berdiri pada 10 Juli 1972. 
Mulai berkapasitas produksi 39 ribu ton/tahun (1972) hingga kini menjadi produsen pupuk 
terlengkap di Indonesia dengan kapasitas 6,8 juta ton/tahun (pupuk dan non-pupuk). 
 
Direktur Utama PG Nugroho Christijanto mengungkapkan bahwa hari ini merupakan momen 
yang tepat untuk mengenang kembali apa yang telah dilalui oleh perusahaan selama 44 tahun 
terakhir. 
 
“Alhamdulillah, di usia ke-44 tahun perusahan secara umum masih memiliki kinerja yang baik 
dan masih bisa mengembangkan usahanya,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto pada saat 
upacara HUT PG di Stadion Petrokimia Gresik, Kamis (14/7). 
 
Berikut adalah gambaran singkat kinerja PG pada tahun 2014 - 2015 : 
 

No Hal 2014 2015 Ket 

1 Total Aset Rp 22,84 triliun Rp 29,12 triliun Naik 27 % 

2 Nilai Penjualan (Omzet) Rp 25,10 triliun Rp 26,73 triliun Naik 6 % 

3 Laba komprehensif Rp   1,69 triliun Rp   1,53 triliun Turun 9,51 % 

4 Produktivitas karyawan Rp   7,64 miliar Rp   8,06 miliar Naik 5 % 

 
Melambatnya pertumbuhan ekonomi (global dan nasional) serta melemahnya nilai tukar 
rupiah (bahkan hingga saat ini) menjadi hambatan utama yang mengiringi perjalanan PG 
dalam satu tahun terakhir. Hal ini cukup mempengaruhi operasional perusahaan, mengingat 
sebagian besar bahan baku PG merupakan barang impor. 
 
“Namun demikian, dengan kesatuan tekad, perencanaan yang matang, serta penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik, kita mampu menutup tahun 2015 dengan capaian kinerja yang 
cukup baik,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto. 
 
Berbagai capaian dan kinerja PG dalam satu tahun terakhir pun diakui oleh berbagai pihak 
melalui serangkaian penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri (terlampir). Hal ini 
membuktikan kemampuan adaptasi yang tinggi dan ketangkasan PG terhadap kondisi 
perekonomian global. 
 
“Di tengah perlambatan ekonomi, kami memilih untuk memperkuat struktur usaha agar tercipta 
keberlanjutan dalam jangka panjang,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto. 
 
Adapun penguatan struktur usaha yang saat ini sedang dilakukan adalah : 
a. Proyek Amoniak-Urea II, untuk meningkatkan kapasitas produksi amoniak (bahan baku 

pupuk urea) dan pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan nasional. 
b. Proyek Uprating IPA Gunungsari, untuk menjamin ketersediaan air industri secara jangka 

panjang seiiring bertambahnya unit-unit produksi. 
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c. Penambahan Pelabuhan & Pergudangan, untuk menunjang kegiatan operasional di 

dermaga (kegiatan bongkar-muat sangat tinggi, kebutuhan volume gudang juga 
meningkat). 

d. Proyek reklamasi tahap III dan IV, untuk mengamankan ketersediaan lahan bagi 
pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

 
“Penguatan struktur usaha ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengantisipasi serta 
meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global,” 
tegas Dirut PG Nugroho Christijanto. 
 
Corporate Social Responsibility 
Pertumbuhan kinerja serta berbagai pengembangan perusahaan ini tentunya akan diikuti 
dengan meningkatnya realisasi bantuan kepada masyarakat melalui Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL). 
 
Kemitraan merupakan pemberian dana pinjaman, pelatihan, serta hibah kepada usaha kecil 
yang memenuhi syarat. Sedangkan Bina Lingkungan meliputi bantuan bencana alam, 
pendidikan & pelatihan, sarana & prasarana umum, sarana ibadah, kesehatan masyarakat, 
pelestarian alam dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

Pada tahun 2015, pemanfaatan dan penyaluran dana PKBL PG mencapai Rp67,92 miliar, 
angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 64,57 miliar (meningkat 
5,1%). 

Dirut PG Nugroho Christijanto berharap agar seluruh program yang sedang dilaksanakan oleh 
PG dapat berjalan lancar, sesuai jadwal, didukung oleh masyarakat sekitar perusahaan, serta 
seluruh stakeholder lainnya. 
 
“Untuk itu kami terus mohon dukungan serta do’a restu, karena apa yang sedang kami 
kerjakan tidak sekedar untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat,” 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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