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PKG TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN 

DAN KREATIFITAS 

 

Acara  : Penyerahan Bantuan Pendidikan 

Tempat : SOR Tri Dharma PT Petrokimia Gresik 

Hari/ Tanggal : Senin / 26 Mei 2014 

 

Di era pasar bebas, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam 

kemajuan sebuah negara. Dalam skema ini, sekat geografis nyaris tak terlihat. Arus barang, 

jasa, investasi, serta tenaga kerja dapat dengan bebas masuk tanpa hambatan. Fenomena ini 

menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat. Agar dapat bersaing dan menang, sebuah 

negara mutlak membutuhkan SDM yang berkualitas, kreatif, serta berdaya saing tinggi. 

 

Menyikapi hal tersebut, PT Petrokimia Gresik (PKG) turut berpartisipasi dalam peningkatan 

kualitas SDM dengan menyalurkan bantuan pendidikan total senilai Rp 6,74 miliar kepada 

pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang berada di sekitar perusahaan. Bantuan ini diberikan 

dalam bentuk beasiswa, buku, serta berbagai perlengkapan sekolah dengan perincian sebagai 

berikut : 

 

a. Buku untuk sekolah dan perguruan tinggi senilai Rp 90 juta dengan rincian : 

Bantuan buku kepada 5 sekolah dan 1 pergruan tinggi (SMA N 1 Gresik, SMA N 1 

Manyar, SMA N 1 Kebomas, SMA NU 1 Gresik, dan SMA NU 2 Gresik, serta 

Universitas Muhammadiyah Gresik). 

 

b. Beasiswa pelajar dan mahasiswa senilai Rp 5,85 miliar dengan rincian sebagai berikut : 

1. Beasiswa penuh (full cover) untuk 30 mahasiswa S1. Termasuk biaya hidup bulanan 

sampai lulus total senilai Rp3,6 miliar. 

2. Beasiswa penuh (full cover) untuk 6 mahasiswa S1 hasil penjaringan tahun 2012 yang 

telah diterima di ITB, ITS dan UNAIR. Nilai beasiswa yang telah disalurkan dan 

perkiraan sampai lulus dengan total Rp 750 juta. 

3. Beasiswa penuh (full cover) untuk 50 pelajar SMA. Termasuk biaya masuk dan biaya 

bulanan sekolah sampai lulus total senilai Rp1,5 miliar. 

 

c. Bantuan Peralatan Sekolah Senilai Rp 500 Juta  

1. Bantuan perlengkapan sekolah berupa paket tas, sepatu, dan buku tulis untuk 1.016 

orang siswa yang kurang mampu dari 13 sekolah SD/MI yang berada di sekitar 

perusahaan. 

2. Bantuan buku tulis untuk 3.687 orang siswa dari 13 sekolah SD/MI yang berada di 

sekitar perusahaan. 

3. Bantuan LCD projector & screen projector untuk 28 sekolah SMK, SMA & SD/ MI di 

sekitar perusahaan. 

 

d. Talk Show “Muda, Kreatif & Sukses” Senilai Rp 150 Juta 

Acara ini menghadirkan narasumber motivator muda & sukses skala nasional Arief 

“Pocong” Muhammad dari Jakarta dan pengusaha muda Gresik Theresia Deka Putri. Talk 

show diikuti lebih dari 1.500 siswa SMA se-Gresik. Acara ini bertujuan untuk memotivasi 

PRESS RELEASE 
PT PETROKIMIA GRESIK 

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Gresik 61119 

(031) 3981811 (2158) 

 



MN 

 

pelajar untuk berfikir dan bertindak kreatif sejak muda sehingga bisa lebih mudah meraih 

sukses. 

 

e. Lomba Mural dengan Biaya Rp100 Juta 

Dikuti oleh 80 grup (240 siswa) Kab Gresik. Even ini merupakan lomba yang pertama kali 

diadakan di Kab Gresik sebagai wadah ekspresi kaum muda dibidang seni. 

 

f. Pembentukan “Desa Berwawasan Pendidikan” Senilai Rp 50 Juta 

Program ini merupakan kerjasama PKG dengan Karang Taruna Kelurahan Ngipik. 

Program ini akan menjadikan Kelurahan Ngipik sebagai kampung berwawasan pendidikan 

dengan kegiatan utama yaitu “membatasi masyarakat agar tidak menyalakan TV pada 

Pukul 18.00 WIB sampai 20.00 WIB, Bimbel dan “Kampung Inggris”. Kegiatan ini 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar dan menjadi 

daya tarik baik wisatawan/pelajar lain untuk datang dan belajar di Kelurahan Ngipik 

sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Ini merupakan bantuan 

awal. Kedepan, PKG masih terbuka untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada 

Karang Taruna Kelurahan Ngipik dalam menjalankan programnya. 
 

Direktur Utama PKG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa penyerahan bantuan pendidikan 

ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam membangun industri berkelanjutan, dimana 

perkembangan positif perusahaan dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan warga 

sekitar perusahaan. “Agar kerjasama ini terus berlanjut, kami akan terus berkomitmen untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui sektor pendidikan,” ujarnya  

 

Lebih lanjut Dirut PKG Hidayat Nyakman berharap melalui bantuan pendidikan ini, generasi 

muda Gresik akan menjadi generasi yang cerdas dan kreatif. Dengan demikian, diharapkan 

generasi muda Gresik mampu bersaing di era yang semakin kompetitif, serta mampu melihat 

berbagai peluang dan memanfaatkannya untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. 

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas SDM kita,” tutupnya.  
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