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PG DIRIKAN PAUD DAN BANTU MASJID 
 
Acara   : Peresmian Gedung PAUD dan Penyerahan Bantuan untuk Masjid  
Tempat  : Gresik 
Hari/ Tanggal  : Selasa, 29 Desember 2015 
 
PT Petrokimia Gresik (PG) bersama warga Kelurahan Tlogopojok, Gresik, meresmikan 
gedung baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indahsari di Kelurahan Tlogopojok, Gresik, 
Selasa (29/12).  
 
Direktur Utama PG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa maksud dan tujuan 
pembangunan gedung PAUD ini adalah untuk membantu warga Kelurahan Tlogopojok dan 
sekitarnya mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak bagi anak usia dini.  
 
“Harapannya agar anak-anak di Kelurahan Tlogopojok dan sekitarnya dapat berkembang 
lebih baik melalui pendidikan dini yang tepat, sehingga anak-anak bisa lebih siap 
menempuh pendidikan selanjutnya,” ujar Dirut PG Hidayat Nyakman. 
 
Gedung baru PAUD ini berdiri di lahan seluas 125 m2 dan memiliki 2 lantai. Lantai 1 terdiri 
dari kantor dan 3 ruang kelas, sedangkan lantai 2 terdiri dari kantor dan sebuah ruang 
pertemuan. Masing-masing kelas mampu menampung 25 anak dan ruang pertemuan 
sebanyak 100 orang. Proses pembangunannya berlangsung selama 6 bulan (selesai 8 
Desember 2015) dengan total biaya Rp 685.750.000,-. 
 
Dirut PG Hidayat Nyakman berpesan agar gedung baru PAUD ini dijaga dan dipelihara 
kebersihan, kenyaman, dan keamanannya agar orang tua yang menyekolahkan anaknya 
merasa tenang dan aman. Sehingga PAUD ini menjadi pilihan utama bagi warga Kelurahan 
Tlogopojok dan masyarakat sekitarnya. 
 
“Dan yang terpenting, siapkan juga tenaga profesional yang bisa mendidik, menjaga serta 
memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan penuh kasih sayang seperti 
layaknya orang tuanya sendiri,” ujar Dirut PG Hidayat Nyakman. 
 
Bantuan Masjid 
Selain meresmikan gedung baru PAUD, manajemen PG juga menyerahkan bantuan untuk 
Masjid Karomah di Kelurahan Lumpur, Selasa (29/12). Bantuan ini dalam bentuk uang tunai 
sebesar Rp 100 juta untuk pembangunan dan pengembangan masjid beserta fasilitasnya. 
 
“Semoga bantuan ini dapat menjadi ibadah agar lebih tenang, nyaman dan khusuk dalam 
menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT,” tutup Dirut PG Hidayat Nyakman. 
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Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan  : Wahyudi 
Kantor : 031-398181 

     ext. 2218 
Handphone     : 0812 31976000 
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