SIARAN PERS
Petrokimia Gresik Peduli & Berbagi
BMT NURUL JANNAH SALURKAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH
SENILAI Rp600 JUTA
Acara
Tempat
Hari / Tanggal

: Penyerahan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
: Masjid Nurul Jannah PG
: Rabu / 30 Mei 2018

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat Muslim untuk berbuat kebaikan.
Selain diwajibkan berpuasa, terdapat sejumlah amalan utama lainnya yang jika dilaksanakan
pahalanya dapat dilipatgandakan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah memberikan sedekah
kepada anak yatim piatu dan fakir miskin.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Pengurus BMT Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik (PG)
memberikan santunan kepada 750 anak yatim piatu yang berasal dari sekitar perusahaan dengan
total senilai Rp112,5 juta (@Rp150 ribu per orang). Santunan ini diberikan langsung oleh Direktur
Utama (Dirut) PG Nugroho Christijanto dan Ketua BMT Nurul Jannah Hery Widyatmoko di Masjid
Nurul Jannah PG, Rabu (30/5).
Nugroho menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program “Petrokimia Gresik
Peduli dan Berbagi” dimana perusahaan banyak menggelar kegiatan terkait sosialkemasyarakatan selama bulan Ramadhan 1439H. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk dalam
rangkaian kegiatan peringatan HUT PG ke-46 yang akan jatuh pada tanggal 10 Juli 2018
mendatang.
“Selain ungkapan rasa syukur dan saling berbagi, bantuan ini juga merupakan bentuk keinginan
perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar perusahaan,” ujar
Nugroho.

Selain 750 anak yatim dan piatu, di tempat dan waktu yang sama, BMT Nurul Jannah PG juga
memberikan bantuan kepada 750 Guru TPQ di sekitar perusahaan dengan total bantuan senilai
Rp187,5 juta (@Rp250 ribu per orang).
“Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama di bulan suci Ramadhan. Untuk itu, kami
memberikan bantuan kepada guru TPQ agar bulan Ramadhan dapat semakin semarak dan
diramaikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran,” ujar Nugroho.
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Minggu depan, Rabu 6 Juni 2018, BMT Nurul Jannah juga akan memberikan santunan kepada
2.000 fakir miskin di sekitar perusahaan yang akan diserahkan di sejumlah musholla dan masjid di
sekitar rusahaan dengan total bantuan senilai Rp300 juta (@Rp150 ribu per orang).

Dengan demikian, total Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada anak yatim, guru TPQ, serta fakir miskin
di sekitar perusahaan yang disalurkan oleh BMT Nurul Jannah PG pada bulan Ramadhan 1439H
mencapai Rp600 juta.

Nugroho berharap semoga sedekah ini dapat bermanfaat bagi penerima. Nugroho juga memohon,
agar penerima Zakat, Infaq, dan Shodaqoh senantiasa mendoakan dan medukung PG agar selalu
dapat memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan baik dan lancar serta mampu
menjadi perusahaan yang memberikan solusi bagi sektor agroindustri di Indonesia.

PT Petrokimia Gresik

Yusuf Wibisono
Sekretaris Perusahaan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
Sekretaris Perusahaan : Yusuf Wibisono
Kantor
: (031) 3981811
Ext. 2218
Handphone
: 0811 378 571
Email : wibisono@petrokimia-gresik.com
yusufwibie@gmail.com
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