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1. Kampung Sehat. 

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada masyarakat sekitar, PT Petrokimia Gresik bekerja sama dengan  

RS Petrokimia Gresik secara periodik bulanan memberikan pelayan 

kesehatan secara gratis kepada warga di tujuhbelas desa yang berada di 

sekitar perusahaan, sebanyak  9.020 pasien selama tahun 2013 telah 

menerima layanan kesehatan gratis tersebut. 

 
 

2. Bantuan  Bagi Anak Gizi Buruk. 

Perkembangan anak balita yang mengalami gizi buruk juga mendapat 

perhatian dari PT Petrokimia Gresik, selama tahun 2013 sebanyak 550 

anak balita dari 4 desa sekitar perusahaan yang mengalami gizi buruk 

telah  mendapat pelayanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan dan 

bantuan makanan bergizi berupa susu dan roti setiap minggu. 

    
  



 

3. Bantuan Operasi Katarak. 

Keluhan para lansia akan gangguan penglihatan akibat katarak tidak 

luput mendapat perhatian PT Petrokimia Gresik, bekerja sama dengan 

RS. Petrokimia Gresik sebanyak 100  orang  penderita katarax telah 

mendapat pelayanan operasi katarax gratis yang dilaksanakan dua kali 

dalam tahun 2013  tanggal 23 Maret – 6 April  dan 8-14 Des 2013. 

 
 

4. Lomba Bahasa Inggris SD Negeri sekitar perusahaan. 

Lomba Bahasa Inggris diikuti oleh siswa SD Negeri dari empat 

kelurahan sekitar perusahaan  yang di gelar pada tanggal 12 April 2013 

adalah merupakan upaya perusahaan dalam rangka ikut meningkatkan 

kwalitas anak didik dalam menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional. Diawali dengan bantuan sarana laboratorium di tahun 

2011 di SDN Karangturi, SDN Tlogopojok, SDN Lumpur dan SDN 

Roomo dilanjutkan dengan pelatihan bahasa inggris selama enam bulan 

dan diakhiri dengan Seminar dan Lomba Bahasa Inggris. 

 
 

5. Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri Full Cover 

Bantuan beasiswa untuk mahasiswa tahun 2013 merupakan kelanjutan 

dari penjaringan Program Beasiswa Full Cover yang dilakukan tahun 

2012. Program Beasiswa Full cover diberikan kepada putra/putri daerah 

Gresik yang punya prestasi akademik baik, tetapi ekonomi keluarga 

tidak  



 

 

mampu dengan tujuan untuk memotong rantai kemiskinan keluarga, dari 

proses penjaringan tersebut  diperoleh 6 anak yang saat ini telah aktif 

mengikuti perkuliahan semester empat di PTN dengan biaya full cover 

dari PT Petrokimia Gresik, enam anak yang beruntung tersebut adalah:  

No. Nama Alamat Asal Sekolah Perguruan Tinggi 

1 Nurul Aini Sukorame Gresik SMAN 1 Gresik Teknik Metalurgi ITS 

2 M. Qamaruz Zaman Sukomulyo Manyar SMAN 1 Gresik Teknik Fisika ITS 

3 M. Salman Al Farisi Bungah Gresik SMAN 1 Gresik Teknik Fisika ITS 

4 Kafabi Sumberrejo Manyar SMAN 1 Gresik Teknik Elektro ITS 

5 Sayidah Aisyah Randuagung Kebomas SMAN 1 Kebomas Ekonmi Pemb.Unair 

6 M. Dadang Tesna Anggara Roomo Manyar SMAN 1 Manyar FMIPA Unair 

 

 
 

6. Sunatan Umum. 

Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun sekaligus merupakan 

rangkaian kegiatan HUT PT Petrokimia Gresik ini banyak diminati 

anak-anak karena dilaksanakan pas hari libur sekolah pada tanggal 29 

Juni 2013, berkeja sama dengan RS. Petrokimia Gresik sebanyak 320 

anak dari masyarakat Gresik sekitar perusahaan dan jalur pipa Babat-

Gresik serta Penjernihan Air Gunungsari Surabaya mendapat layanan 

sunatan gratis. 

 
 



 

 

 

7. Pameran Bina Lingkungan. 

Pameran Bina Lingkungan yang digelar tanggal 4-10 Juli 2013 bareng 

dengan acara pameran dan bazar rangkaian kegiatan HUT 41 PT 

Petrokimia Gresik ini merupakan agenda tahunan sebagai sarana 

pembelajaran bagi Karang Taruna, PKK dan warga delapan 

Desa/Kelurahan sekitar PT Petrokimia Gresik untuk memperkenalkan 

potensi desa/kelurahan masing-masing dan melatih jiwa enterpreneur. 

 
 

8. BUMN Bagi-bagi sembako.  

Naiknya harga BBM dibarengi dengan naiknya harga sembako dan 

kebutuhan hidup lainnya yang banyak meresahkan masyarakat kurang 

mampu mendapat perhatian FK BUMN Jawa Timur, sebagai rangkaian 

dari program Kegiatan BUMN Bagi-bagi sembako  PT Petrokimia 

Gresik ikut berpatisipasi dalam pembagian sembako kepada masyarakat 

kurang mampu dan bantuan kepada para khuffadz, bantuan tersebut 

diserahkan pada acara Khataman dan Doa Bersama 1.500 Khuffadz di 

Jawa Timur  yang dihadiri oleh Menneg BUMN Dahlan Iskan dan Ibu di 

PT Seer Surabaya (11/07), bersamaan dengan kegiatan tersebut 

sebanyak 2.179 paket sembako dibagikan kepada masyarakat kurang 

mampu di 8 desa/kelurahan di sekitar PT Petrokimia Gresik. 

 
 



 

9. Bantuan partisipasi dana perbaikan/pembangunan masjid & mu- 

sholla Jelang Ramadhan (Khusus Ring 1). 

Datangnya bulan Ramadhan sangat dinanti masyarakat Gresik yang 

dikenal sangat agamis, masjid dan musholla menjadi pusat perhatian 

masyarakat. PT Petrokimia Gresik sebagai bagian dari masyarakat  

Gresik menyambut suasana itu dengan memberikan bantuan dana 

partisipasi perbaikan 7 masjid dan62 musholla yang berada di 

desa/kelurahan sekitar PT Petrokimia Gresik, bantuan tersebut 

diserahkan langsung oleh Manager Humas Drs. Dupi Madya Ardiono di 

Wisma Kebomas (22/7). 

   
 

10. Bantuan untuk Beasiswa Prestasi, Anak asuh dan Pospes/ Panti 

Asuhan. 

Bentuk kepedulian PT Petrokimia Gresik dalam dunia pendidikan 

diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, anak asuh, dan 

bantuan untuk Pondok pesantren/Panti Asuhan. Bertempat di Masjid 

Nurul Jannah Petrokimia Gresik (25/07)  sebanyak 102 anak siswa 

berprestasi, 757 anak asuh yang dikelola oleh PIKPG (Persatuan Istri 

Karyawan Petrokimia Gresik), BMT Nurul Jannah, SKPG (Serikat 

Karyawan Petrokimia Gresik) dan 37 lembaga Ponpes/Panti Asuhan 

menerima bantuan dari PT Petrokimia Gresik yang diserahkan oleh 

Wabup Gresik Drs. Moch. Qosim MM. didampingi Dirut PT Petrokimia 

Gresik Ir. Hidayat Nyakman. 

 
 



 

11. Istighotsah Direksi dengan Anak Yatim Piatu. 

Dalam rangka memperingati HUT ke 41 Tahun 2013 PT Petrokimia 

Gresik berbagi suka dengan anak yatim piatu, bertempat di Gedung 

Sarana Olah Raga PT Petrokimia Gresik (25/07) sebanyak 1.000 anak 

yatim piatu dari delapan desa/kelurahan dan panti asuhan sekitar 

perusahaan memanjatkan doa dan instiqotsah bersama Direksi dan 

keluarga besar PT Petrokimia Gresik. Pada acara tersebut kepada 1000 

anak yatim peserta istighotsah diberikan bingkisan uang saku dan 

makanan. 

 
 

12. Kursus menjahit warga desa Babat dan Datinawong Kec. Babat 

Kabupaten  Lamongan, 28 juni s/d 27 juli 2013. 

Enampuluh orang ibu-ibu dan remaja putri dari kelurahan Babat dan 

Desa Datinawong Kecamatan babat kabupaten Lamongan mendapat 

pelatihan menjahit dari PT Petrokimia Gresik, pelatihan yang 

diselenggarakan selama satu bulan dari tanggal 28 Juni s/d 27 Juli 2013. 

Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan BUMN Bangun Desa dan 

wujud kepedulian PT Petrokimia Gresik kepada masyarakat Kecamatan 

Babat yang wilayahnya ketempatan Unit Penjernihan Air Petrokimia 

Gresik. Pelatihan yang diselenggarakan bekerja sama dengan BLK 

Bojonegoro tersebut dibuka oleh Camat Babat Drs. Djarwito, MM. 

didampingi Manager KBL Drs. Didik Widiyantoro. 

  
 

 



 

 

13. Silahturrahim Direksi dengan Abang Becak. 

Kegiatan silahturrahim abang becak dengan direksi sudah menjadi 

agenda tahunan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ulang tahun PT 

Petrokimia Gresik, bertempat di GOR Tri Dharma pada tanggal 1 

Agustus 2013 sebanyak 759 abang becak yang biasa beroperasi di 

sekitar perusahaan hadir memenuhi gedung yang biasa digunakan untuk 

kegiatan olah raga, usai menerima pengarahan dari Departemen 

Keamanan untuk ikut membantu keamanan di kawasan PT Petrokimia 

Gresik para abang becak menerima bingkisan berupa uang dan makanan 

untuk buka puasa. 

 
 

14. Bantuan Dana Partisipasi Pembangunan Sarana Ibadah 

Merespon banyaknya Permohonan bantuan pembangunan dan renovasi 

masjid dan musholla di Kabupaten Gresik, bertempat di Wisma 

Kebomas pada tanggal 23 Oktober 2013 sebanyak 59 pengurus masjid 

dan 62 pengurus musholla di Kabupaten Gresik diundang untuk 

menerima bantuan dana partisipasi pembangunan sarana ibadah,  total 

bantuan sebesar Rp 512 juta tersebut diserahkan langsung oleh Manager 

Humas Dupi Madya Ardiono. 

 
 

 

 



 

15. Bantuan korban bencana kekeringan Kab. Gresik dan Lamongan. 

Musim panas yang berkepanjangan di tahun 2013 mengakibatkan 

beberapa desa/kelurahan di Kab. Gresik dan Lamongan mengalami 

kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Bertempat di Kantor 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik pada tanggal 31 

Oktober 2013 dan di Kab. Lamongan  tanggal 31 Maret 2013 PT 

Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dana partisipasi  pengadaan air 

bersih masing-masing senilai Rp 10 juta. 

 
 

16. Penanaman pohon mangrove. 

Sebagai perusahaan yang berwawasan lingkungan PT Petrokimia Gresik 

selalu aktif dalam kegiatan pelestarian alam, dalam rangka mendukung 

program Pemkab Gresik menuju Gresik Berhias (Bersih Hijau dan Asri) 

PT Petrokimia Gresik ikut berpartisipasi 1.000 bibit mangrove dalam 

Aksi Bakti Sosial Kepemudaan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke 

85 yang diselenggaran oleh Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kab. 

Gresik tanggal 1 Nopember 2013 di stren kali bengawan solo di 

Kecamatan Ujungpangkah.  

Penanaman diawali oleh Wabup Gresik Drs. M. Qosim. MM. dikuti oleh 

kepala Dinas dan beberapa wakil perusahaan serta mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Gresik, mewakili direksi PT Petrokimia 

Gresik Kabag Infokom Humas Widodo Heru ikut melakukan 

penanaman. 

 



 

17. Survey Kepuasan Lingkungan 2013. 

Keberadaan PT Petrokimia Gresik yang berperan sebagai penggerak 

pembangunan di lingkungan masyarakat sekitar dan Pemerintah daerah 

Gresik, melalui program bina lingkungan PT Petrokimia Gresik 

memberikan bantuan melalui berbagai sektor : Pendidikan, sarana 

ibadah, sarana & prasarana umum, pelestarian alam, kesehatan 

masyarakat dan bencana alam. 

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas  

upaya-upaya dan manfaat bantuan PT Petrokimia Gresik  yang telah 

diberikan kepada masyarakat, bertempat di Wisma Kebomas tanggal 25 

Nopember 2013 sebanyak 200 masyarakat sekitar perusahaan diundang 

untuk memberikan penilaian dalam “Survey Kepuasan Lingkungan 

2013”. 

  
 

18. Bantuan Fogging. 

Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekitar, PT 

Petrokimia Gresik memberikan bantuan penyemprotan fogging untuk 

rumah-rumah masyarakat sekitar PT Petrokimia Gresik, penyeprotan 

fogging tersebut diberikan kepada 13 desa selama limabelas hari mulai 

tanggal 30 Mei s/d 15 Juni 2013. Bantuan tersebut merupakan upaya 

untuk menutup rantai penyebaran penyakit demam berdarah di 

lingkungan pemukiman padat penduduk. 

  
 

 



 

 

19. Bantuan Bibit Pohon penghijauan. (42.750 pohon) 

PT Petrokimia Gresik sebagai  perusahaan berwawasan lingkungan 

selalu mendukung program pelestarian alam yang dilakukan oleh 

Pemkab Gresik, pada tahun 2013 sebanyak 42.750  batang aneka bibit 

pohon buah (mangga, nangka, sukun, jambu biji merah) telah diserahkan 

kepada sekolah-sekolah negeri, madrasah/aliah di kabupaten Gresik. 

Bantuan yang diserahkan melalui Dinas Pendidikan dan Departemen 

Agama tersebut selain untuk menghijaukan halaman sekolah sekaligus 

mendukung program sekolah adiwiyata di kabuaten Gresik. 

 
  

20. Bantuan Bibit Tanaman Holtikultura.  

Sepuluhribu bibit tanaman hortikurtura terdiri dari (Tomat, kubis, cabe 

besar, cabe kecil, jeruk purut dan terong) beserta polibag dan media 

tanamnya diberikan kepada para penggerak PKK di delapan desa/ 

kelurahan sekitar perusahaan, bantuan tersebut diberikan PT Petrokimia 

Gresik sebagai bagian dari kegiatan edukasi pemanfaatan lahan sempit 

(urban farming) di pemukiman perkotaan yang padat penduduk.  

Bantuan tersebut merupakan upaya PT Petrokimia Gresik untuk 

melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat 

dengan menanam sendiri kebutuhan dapur dengan memanfaatkan celah-

celah pekarangan rumah.   

 
 

 



 

21. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. 

Sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan lingkungannya PT 

Petrokimia Gresik mencoba untuk memberikan sentuhan agar kehidupan 

masyarakat dua kelurahan Lumpur dan Kroman yang mayoritas bermata 

pencaharian sebagai nelayan bisa lebih baik,  bertempat di hotel 

Saptanawa pada tanggal 12 Oktober 2013 sebanyak 40 orang ibu-ibu 

dari dua kelurahan tersebut diberikan pelatihan Pengolahan Aneka Hasil 

Laut  menjadi beberapa produk kemasan seperti Abon ikan, kripik ikan, 

dan Ikan kemasan.  

Kegiatan tersebut merupakan upaya PT Petrokimia Gresik untuk 

memberdayakan para istri nelayan, selain tugas sebagai ibu rumah 

tangga yang mengurus anak-anak juga  bisa melakukan kegiatan 

pengolahan hasil tangkapan suaminya menjadi produk yang bernilai 

lebih, sehingga  bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. 

Selesai pelatihan kepada para peserta diberikan hibah berupa peralatan 

untuk memasak.  

 

 

22. Kursus menjahit warga desa Bedahan dan Trepan Kec. Babat  

Kabupaten Lamongan,  

Keberadaan Unit Penjernihan Air PT Petrokimia Gresik di Kecamatan 

Babat sangat dirasakan pengaruhnya bagi msyarakat sekitarnya sejak 

didirikan tahun 1980, selain meningkatkan kwalitas sarana prasana jalan 

akses masuk desa juga meningkatkan prekonomian masyarakat Trepan 

dan Bedahan. Maka dalam rangka memberdayakan masyarakat di dua 

desa tersebut, 60 orang ibu-ibu dan remaja putri diberikan pelatihan 

kursus menjahit, yang terdiri dari 30 peserta dari Kelurahan Bedahan 

dan 30 peserta dari kelurahan Trepan. 

Pelatihan yang diselenggarakan selama satu bulan 14 Nop – 13 Des 

2013 tersebut bekerja sama dengan BLK Bojonegoro dan dibuka secara 

resmi oleh Kabag Infokom Dep. Humas Widodo Heru.  



 

 

 

 

Kepada para peserta secara kelompok PT petrokimia Gresik memberi 

hibah barang berupa mesin jahit sebanyak 15 unit untuk masing-masing 

kelurahan, secara simbolis bantuan tersebut diserahkan oleh Camat 

Babat Drs. Djarwito, MM. didampingi Manager Humas M. Sayuti, SH. 

saat penutupan pelatihan. 

 
 

23. Pelatihan 50 orang Bunda Paud.  

Perhatian PT Petrokimia Gresik terhadap pendidikan anak usia dini 

sebagai calon penerus bangsa sangat besar, terkait dengan hal tersebut 

sebagai wujud kepedulian PT Petrokimia Gresik pada dunia pendidikan 

sebanyak 50 guru PAUD di 25 desa/kelurahan di Kecamatan Gresik, 

Kebomas dan Manyar diberikan pelatihan yang dikemas dalam bentuk 

Seminar dan Work shop Pendidikan Berbasis Karakter dengan instruktur 

dari IHF (Indonesia Heritage Foundation) Jakarta. 

Pelatihan yang dilaksanakan selama enam hari dari tgl. 2-7 Desember 

2013 di Gedung Diklat tersebut dibuka secara resmi oleh Wabup Gresik 

Moch. Qosim, MM. didampingi oleh Dirprod Ir. Nugroho Kristianto, 

MM. 

 
 

 

 



 

24. Bantuan partisipasi pembangunan/perbaikan sekolah swasta  

Sekolah swasta di Kabupaten Gresik tidak luput juga mendapat 

perhatian PT Petrokimia Gresik, bertempat di Gedung Diklat  pada 18 

Des 2013 sebanyak 25 sekolah swasta menerima bantuan dana 

partisipasi perbaikan gedung sekolah, bantuan dengan total nilaisebesar 

Rp 245 juta tersebut diserahkan langsung oleh Manager Humas M. 

Sayudi SH. 

 
 

25. Bantuan korban banjir Kab Gresik. 

Curah hujan yang tinggi diakhir bulan Desember menyisakan derita bagi 

korban banjir warga desa/kelurahaan di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Gresik. PT Petrokimia Peduli Gresik bekerja sama dengan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik dan RS. 

Petrokimia Gresik turut ambil bagian,  pada tanggal 19 Desember 2013 

sebanyak 411 pasien korban banjir di Kec. Benjeng dan Kedamean 

mendapan layanan kesehatan.  

Pada tanggal 20 Desember 2013 bantuan sembako sebanyak 1.500 paket 

dari PT Petrokimia Gresik dilepas oleh Bupati Gresik Dr. Ir. Sambari 

Halim Radianto, ST. MM. di halaman Kantor Bupati untuk disalurkan 

kepada korban banjir di 4(empat) kecamatan di Kabupaten Gresik 

meliputi kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Benjeng dan 

Kedamean. 

 



 

 
 

26. Bantuan banjir Kab. Lamongan. 

Korban banjir warga Desa Trepan Kecamatan Babat  Kabupaten 

Lamongan korban banjir juga mendapat perhatian dari PT Petrokimia 

Gresik , kepada 40 orang korban banjir akibat luapan air bengawan Solo 

tersebut mendapat bantuan sembako dari PT  Petrokimia Gresik,. Pada 

tanggal 20 Desember 2013 Kabag Penjernihan Air di Babat Pujiharto 

menyerahkan langsung bantuan sembako kepada korban banjir yang 

tinggal distren bengawan solo (20/12). 

 
 
Cz/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


