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Tingkatkan Kualitas Pendidikan 

PG BANGUN GEDUNG TPA SENILAI 1,4 M 

 
 
Acara  : Peresmian Gedung TPA PIKPG 

Tempat : Manyar, Gresik 

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Juli 2015 

 

PT Petrokimia Gresik (PG) sebagai perusahaan pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia 

mempunyai komitmen kuat untuk memaknai kehadirannya di tengah masyarakat melalui 

kepedulian dan berbagai kontribusinya terhadap upaya mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan, salah satunya melalui program pendidikan 

Menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa, berbagai program CSR yang 

terkait dengan pendidikan secara berkesinambungan menjadi program unggulan CSR PG. 

Salah satu program yang dilakukan PG adalah dengan membangun infrastruktur 

pendidikan. 

Berlokasi di Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Persatuan Istri 

Karyawan Petrokimia Gresik (PIKPG) Perum Pongangan Indah (PPI), Jumat (24/7) Direktur 

Utama PG, Hidayat Nyakman meresmikan pembangunan gedung Taman Pengasuhan Anak 

(TPA) PIKPG yang direncanakan dapat menampung 15 bayi (usia 0-2 tahun) dan 40 anak 

(usia 2-6 tahun). 

Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan bahwa gedung yang dibangun sejak bulan Februari 

2015 ini diperuntukkan guna memfasilitasi TPA PIKPG PPI yang dirasa kurang memadai 

dikarenakan murid yang terus bertambah.  

TPA PIKPG PPI yang telah beroperasi sejak 5 November 2014 ini juga dulunya merupakan 

fasilitas pendidikan yang dibangun PG. Dengan pembangunan gedung di TPA PIKPG PPI, 

permasalahan keterbatasan daya tampung dapat terselesaikan. 

Luas bangunan gedung TPA PIKPG PPI yang lebih dari 330 m² ini dibangun dengan dana 

CSR sebesar 1,4 Miliar. Gedung ini direncanakan resmi difungsikan untuk kegiatan belajar 

mengajar mulai 27 Juli 2015 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. 



 SIARAN PERS 
 

Hidayat mengungkapkan bahwa pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat. 

“ PG juga menyadari adanya saling ketergantungan antara keberlangsungan pertumbuhan 

perusahaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan dapat terus 

bertumbuh bila masyarakat dimana perusahaan itu berada juga tumbuh bersamanya. Itu 

sebabnya, bagi PG, kegiatan CSR merupakan bagian penting untuk pengembangan dan 

keberlanjutan bisnis perusahaan” Pungkas Hidayat. 
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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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