
 SIARAN PERS 

KENDALIKAN HARGA SEMBAKO 
PG GELAR PASAR MURAH 

 
Acara  : Pasar Murah Petrokimia Gresik 
Tempat : 8 Desa/Kelurahan Ring I Perusahaan 
Hari / Tanggal : Minggu, 5 Juli 2015 
 
Guna mengantisipasi lonjakan harga sembako di bulan Ramadhan dan menjelang hari raya 
Idul Fitri 1436 H, PT Petrokimia Gresik (PG) menggelar pasar murah dengan membagikan 
8.000 paket sembako di 8 desa/kelurahan di sekitar perusahaan. 
 
Dirut PG Hidayat Nyakman menyebutkan bahwa Pasar Murah Petrokimia Gresik ini 
merupakan bentuk dukungan PG terhadap pemerintah saat ini yang tengah gencar 
mengendalikan harga sejumlah bahan pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. 
Khususnya Kementerian BUMN yang menginstruksikan adanya pasar murah serentak oleh 
119 BUMN di 150 titik di seluruh Indonesia mulai 3 s.d 5 Juli 2015. 
 
Selain menekan lonjakan harga, upaya ini juga bertujuan untuk meminimalisir ulah spekulan 
yang kerap mempermainkan harga sembako di tengah tingginya permintaan. 
 
“Untuk itu kami juga menggelar pasar murah. Tujuannya agar masyarakat, khususnya 
warga kurang mampu di Ring I perusahaan, dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan 
harga yang tentunya jauh lebih murah,” ujar Dirut PG Hidayat Nyakman seusai membuka 
acara pasar murah di Kel Kroman, Minggu (5/7). 
 
Adapun isi paket sembako terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 2 kg, dan gula pasir 2 kg. 
Harga satu paket sembako mencapai Rp 109.000/paket, atau total Rp 867 juta. Tetapi, di 
pasar murah ini PG menjualnya hanya Rp 25.000/paket, atau total Rp 200 juta. Dengan 
demikian, PG mensubsidi sebesar Rp 627 juta. 
 
8.000 paket sembako ini didistribusikan ke 8 desa/kelurahan di sekitar perusahaan, yaitu 
Desa Roomo (1.250), Kelurahan Tlogopojok (1.250), Lumpur (1.250), Kroman (1.000), 
Karanturi (1.000), Sukorame (1.000), Karangpoh (750), dan Ngipik (500).  
 
“Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban warga,” 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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