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PKG TANAM DUA RIBU POHON 

 

Bertepatan dengan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2014, PT Petrokimia Gresik 

(PKG) bersama Pemerintah Kabupaten Gresik dan masyarakat melakukan penanaman 2.000 

(dua ribu) pohon di Desa Sambogunung, Kec Dukun, Kab Gresik, Rabu (17/12). Adapun jenis 

pohon yang ditanam adalah Jambu Biji Merah, Mangga Manalagi, Sukun, dan Sawo lokal. 

Masing-masing sebanyak 500 pohon dengan total senilai Rp 45 juta.  

Bulan Desember dipilih menjadi Bulan Menanam Nasional (BMN) setelah tanggal 28 

November terpilih menjadi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Hal ini ditetapkan dalam 

Keputusan Presiden RI No 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Kegiatan 

ini merupakan salah satu langkah strategis bangsa Indonesia untuk menjadikan penanaman 

pohon sebagai tradisi bangsa. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengantisipasi perubahan 

iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya 

yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam. 

Direktur Utama PKG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan 

salah satu bentuk dukungan PKG terhadap program pemerintah dalam pelestarian lingkungan. 

“Ini adalah bentuk kepedulian PKG dalam pembangunan industri berkelanjutan (sustainable 

industry), dimana pelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor penentu terhadap 

pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. 

Melalui gerakan ini, lanjut Dirut PKG Hidayat Nyakman, PKG berharap akan tercipta 

suatu keseimbangan alam, khususnya di Kec Dukun, Gresik. Sehingga dapat mencegah 

dampak negatif seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Karena pada 

dasarnya pohon berfungsi sebagai penyerap air hujan, mencegah erosi, sumber penghasil 

oksigen, dan sebagainya. “Dengan semakin banyak pohon, ditambah dengan mulainya musim 

penghujan, daerah Kec Dukun dan sekitarnya tidak lagi mengalami kekeringan di masa yang 

akan datang,” tutup Dirut PKG Hidayat Nyakman.   

 Selain pemberian bantuan pohon, PKG juga menjadi salah satu sponsor dalam acara 

ini. Bentuk dukungan ini diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan konsumsi dan berbagai 

atribut acara seperti topi, kaos, backdrop, umbul-umbul, dan sebagainya. 
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