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TINGKATKAN DAYA SAING UKM,
PKG SALURKAN Rp 15,9 MILIAR
Tempat
: Gresik
Hari/ Tanggal : Rabu / 23 April 2014
Jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi berbagai
jenis usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kondisi ini merupakan peluang
bagi UKM untuk mengembangkan usahanya, terlebih pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
ditopang dari sektor konsumsi. Untuk meraih peluang usaha ini, seringkali dijumpai banyak
pelaku UKM mengalami kesulitan, terutama akses terhadap modal.
Menyikapi hal tersebut, PT Petrokimia Gresik (PKG) menyalurkan dana total Rp 8,33 miliar
bagi 61 UKM mitra binaan PKG, baik secara perorangan maupun kelompok. Bantuan ini
diserahkan secara simbolis oleh Manager Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) PKG,
Taufik Hidayat, di Gedung Diklat PKG, Rabu (23/4). Sebelumnya, pada 24 Maret 2014, PKG
juga telah menyalurkan dana kemitraan senilai Rp 7,66 miliar. Dengan demikian, secara
keseluruhan, PKG telah menyalurkan Rp 15,99 miliar.
Mitra binaan ini tersebar di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan bergerak di berbagai
sektor, seperti peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan
jasa. Di Jawa Tengah, PKG menyalurkan dana kemitraan sebesar Rp1,9 miliar untuk 9 mitra
binaan di Kabupaten Boyolali (Rp1,47 miliar) dan Klaten (Rp487 juta).
Sedangkan di Jawa Timur, PKG menyalurkan total Rp 14 miliar untuk 145 mitra binaan di
Kabupaten Magetan (Rp 3,6 miliar), Jember (Rp 1,67 miliar), Gresik (Rp 1,38 miliar),
Malang (Rp 1,2 miliar), Bojonegoro (Rp 870 juta), Madiun (Rp 838 juta), Tuban (Rp 777
juta), Sampang (Rp 737 juta), Ponorogo (Rp 643 juta), Blitar (Rp 575 juta), Banyuwangi (Rp
465 juta), Lamongan (Rp 446 juta), Bangkalan (Rp 242 juta), Tulungagung Rp 220),
Jombang (Rp 146 juta), Mojokerto (Rp 86,2 juta), dan Madiun (Rp 31,8 juta).
Langkah ini merupakan bentuk nyata kontribusi PKG terhadap program pemerintah yang
tengah meningkatkan daya saing UKM guna menjawab sejumlah tantangan. Hal ini
mengingat sektor rill seperti UKM sudah terbukti kuat dan mampu bertahan terhadap krisis
ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan
daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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