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Pameran dan Hiburan 
“PETROKIMIA GRESIK CULINARY FESTIVAL” 

 
Acara   : Pembukaan Pameran dan Hiburan 
Tempat  : SOR Tri Dharma 
Hari / Tanggal  : Senin / 20 Juni 2016 
 
Menyambut hari ulang tahun (HUT) PT Petrokimia Gresik (PG) ke-44 pada tanggal 10 Juli 
2016, PG menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya adalah pameran dan hiburan 
“Petrokimia Gresik Culinary Festival”. Kegiatan ini diselenggarakan setiap malam selama 7 
hari berturut-turut, terhitung sejak 20 Juni s.d 26 Juni 2016 di komplek SOR Tri Dharma PG. 
 
Direktur Utama (Dirut) PG Nugroho Christijanto menyatakan bahwa kegiatan pameran dan 
hiburan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun menjelang HUT perusahaan.  
 
Namun, pada tahun ini kegiatan dikemas sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, dimana PG mengambil tema terkait dengan pangan dan kuliner daerah. 
Tema ini mengacu pada tema besar HUT PG, yaitu “Menuju Industri Pangan Kompetitif dan 
Berteknologi Tinggi”. 
 
“Ada sekitar 30 stan kuliner makanan khas Jawa Timur yang siap memanjakan lidah 
pengunjung,” ujar Dirut PG Nugroho Christijanto selepas pembukaan acara di halaman SOR 
Tri Dharma, Senin (20/6). 
 
Selain itu, lanjut Dirut PG Nugroho Christijanto, juga terdapat pameran dan diskusi fotografi, 
pameran lukisan, standup comedy, penampilan band lokal, seni tradisional, aneka jajanan 
pasar, wahana permainan anak, dan sebagainya. 
 
Kegiatan ini juga turut diramaikan oleh 36 stan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
yang berasal dari Gresik dan sekitarnya. Mitra PG ini bergerak di berbagai bidang usaha 
seperti fashion, properti, otomotif, dan sebagainya. 
 
“Jadi kegiatan Petrokimia Gresik Culinary Festival ini merupakan salah satu bentuk dukungan 
kami bagi sektor pangan. Sekaligus menjadi sarana promosi mitra binaan kami, khususnya 
yang berada di Gresik dan sekitarnya,” tambah Dirut PG Nugroho Christijanto. 
 
Dirut PG Nugroho Christijanto pun berharap kegiatan ini dapat menjadi tujuan hiburan 
keluarga dan menjadi perekat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan 
demikian akan terjalin suatu hubungan yang lebih baik dan harmonis.  
 
“Kami masih memiliki beberapa kegiatan lain dalam rangka HUT perusahaan. Masyarakat 
bisa hadir dan meramaikan kegiatan-kegiatan tersebut,” tutup Dirut PG Nugroho Christijanto. 
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Untuk keterangan lebih lanjut hubungi : 
Sekretaris Perusahaan : Wahyudi 
Kantor  : (031) 3981811  
    Ext. 2218 
Handphone : 081231976000 
Email : wahyudi@petrokimia-gresik.com 
   whywahjudi61@gmail.com 
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