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SALAM REDAKSI

Transformasi
Komunikasi
Peran media bagi korporasi dewasa ini menjadi sangat penting. Apalagi di tengah
tuntutan stakeholder yang kian meningkat.
Tidak hanya sekadar menyampaikan informasi Manajemen kepada publik.
Tapi juga menjembatani komunikasi stakeholder kepada perusahaan.
Media menjadi sarana komunikasi yang eﬁsien untuk menyampaikan potensi dan
kinerja organisasi usaha kepada stakeholder. Selain itu juga mampu menyerap
informasi publik mengenai potensi pasar.
Memahami super pentingnya peran media, Koperasi Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG) di tahun 2019 ini melakukan transformasi komunikasi.
Diantaranya menyapa anggota dan masyarakat melalui majalah internal dan
media sosial Instagram.
Majalah K3PG akan menjadi komunikasi dua arah, antara pengurus dengan
anggota, koperasi dengan masyarakat, atau unit usaha dengan mitra.
Media komunikasi ini menjadi vital perannya karena K3PG tengah berupaya
mengembangkan sayap usaha. Selain itu juga sebagai upaya untuk mendukung
Petrokimia Gresik selaku induk perusahaan dalam mewujudkan tujuan menjadi
Solusi Agroindustri.
Edisi perdana ini, kami akan menyajikan upaya dan inovasi K3PG dalam
mengembangkan unit usaha, serta beberapa strategi dan potensi usaha
yang bisa menjadi acuan stakeholder dalam menjalin mitra.
Semoga media ini mampu meningkatkan
komunikasi untuk menjalin sinergitas dengan
anggota, mitra dan masyarakat.
K3PG Bisa ! ! !
Karyawan K3PG Luar Biasa. . .
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Pengembangan Usaha
untuk Pertumbuhan Kinerja


Kantor Pusat K3PG

"K3PG tengah Memperluas Sinergi Usaha
dengan Mitra Strategis di Lingkup Eksternal"
Sementara nilai penjualan jika dibandingkan tahun 2017,
capaian 2018 sebesar 120 persen. Pertumbuhan terbesar
terjadi pada Anak Perusahaan.

Kinerja Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia
Gresik (K3PG) sepanjang 2018 termasuk kategori "Sehat
A" dengan skor 77,00. Prestasi ini mengacu pada capaian
usaha selama setahun.

Capaian anak perusahaan mampu bertengger di atas
150 persen dari target RKAP. Bahkan angkanya lebih dari
260 persen dibandingkan penjualan tahun sebelumnya.

Total pendapatan yang diperoleh selama setahun
mencapai Rp 897,198 miliar. Capaian ini di atas perolehan
tahun 2017 yaitu hanya Rp743,773 miliar.

“Pertumbuhan ini mampu dicapai karena adanya
beberapa proyek baru di luar Petrokimia Gresik,” ujar
Ketua Pengurus K3PG, Rohmad.

Sisa Hasil Usaha (SHU) sesudah pajak sebesar Rp 5,452
miliar atau 108,93 persen dari target sebesar Rp 5,005
miliar. Sedangkan nilai penjualan mencapai Rp 897,198
miliar atau 98,22 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) 2018 sebesar Rp 913,452 miliar.

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK

Sementara untuk laporan posisi keuangan per
31 Desember 2018 ditutup dengan jumlah aset, kewajiban
dan ekuitas sebesar Rp 826,432 miliar.

4

SEJAHTERA BERSAMA ANGGOTA & MASYARAKAT

Ia mengungkapkan, capaian ini cukup membanggakan,
mengingat saat ini tingkat suku bunga bank tinggi yaitu
12 persen, peluang sebagai mitra usaha Petrokimia
Gresik (PG) semakin kompetitif, persaingan usaha juga
semakin ketat. Namun K3PG mampu mengembangkan
banyak usaha di luar PG.

Target 2019

Strategi yang dilakukan K3PG sepanjang 2018 untuk
menjaga pertumbuhan usaha antara lain meningkatkan
sinergi perbankan untuk lebih selektif untuk menentukan
sumber dana dengan tingkat bunga kompetitif dan fasilitas
yang menguntungkan. Berikutnya mengoptimalkan
anak perusahaan K3PG agar captive market di PG
tetap terjaga, meningkatkan kualitas produk mulai dari
penerimaan bahan baku sampai produk jadi.

Selain itu, K3PG juga akan melakukan optimalisasi kinerja
pada seluruh Unit Kerja untuk meningkatkan keuntungan.
Dan juga meningkatkan eﬁsiensi di seluruh Unit Usaha.

Di tahun 2019, K3PG tetap berkomitmen meningkatkan
pertumbuhan capaian usaha. Strateginya dengan terus
melakukan pengembangan usaha, khususnya dengan
mitra yang mampu memberi nilai tambah.

Untuk tahun 2019 target SHU yang dipatok mencapai
7,718 miliar dan omzet Rp 880,064 miliar. Capaian tahun
2019 diyakini akan melampaui target.
"Kami terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan
untuk kepuasan pelanggan, menyempurnakan sistem
dan prosedur operasional, pengembangan untuk
memperkuat struktur bisnis," ujar Rohmad.

“Kami banyak memperluas sinergi usaha dengan mitra
strategis untuk mengembangkan pemasaran. Dan juga
bermitra dengan pemasok yang kompetitif,” jelas Rohmad.

"Tantangan tahun ini tidak semakin mudah. Tapi kami
yakin mampu membawa koperasi ini menjadi koperasi
berskala nasional dan berdaya saing tinggi," pungkasnya.*

Melalui capaian ini membuat kepercayaan K3PG di mata
stakeholder dan masyarakat semakin meningkat. Bahkan,
jumlah anggota koperasi bertambah di tahun 2018,
menjadi 5.581 anggota.

Pendapatan Rp

7,718 miliar
Rp 880,064 miliar

SHU ditarget Rp

897,198 miliar

SHU setelah pajak Rp5,452 miliar atau
108,93% dari target.

OMZET

Tantangan:
1. Tingkat suku bunga bank tinggi yaitu 12%
2. Peluang mitra usaha Petrokimia Gresik (PG)
semakin kompetitif
3. Persaingan usaha juga semakin ketat.

Strategi:
1. Melakukan pengembangan usaha, khususnya
dengan mitra yang mampu memberi nilai
tambah.
2. Optimalisasi kinerja pada seluruh Unit Kerja
untuk meningkatkan keuntungan.
3. Meningkatkan eﬁsiensi di seluruh Unit Usaha.
4. Meningkatkan mutu pelayanan untuk kepuasan
pelanggan.
5. Menyempurnakan sistem dan prosedur
operasional untuk memperkuat struktur bisnis.

Strategi:
1. Lebih selektif menentukan sumber dana dengan
tingkat bunga yang kompetitif dan fasilitas
menguntungkan.
2. Mengoptimalkan anak perusahaan K3PG agar
captive market di Petrokimia Gresik tetap terjaga.
3. Meningkatkan kualitas produk mulai dari
penerimaan bahan baku sampai produk jadi.
4. Memperluas sinergi dengan mitra strategis
untuk mengembangkan pemasaran.
5. Bermitra dengan pemasok yang kompetitif.
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KSO PETROGANIK



Ketua Pengurus K3PG, Rohmad (kiri) menerima kunjungan
Komisaris Utama Pupuk Indonesia (PI), Bungaran Saragih (kanan)
di Pabrik Pupuk Organik “Petroganik”

Siap Genjot
Produktivitas Mitra
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik
(K3PG) memiliki komitmen untuk terus menyejahterakan
anggota dan masyarakat. Salah satu upayanya adalah
meningkatkan potensi usaha yang dimiliki koperasi, serta
melakukan ekspansi pasar guna memenangkan persaingan.

"Bentuk kerjasama saat ini
adalah jaminan pembiayaan
operasional, sehingga mitra
Petroganik mampu berproduksi
secara optimal."

Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan
potensi Kerjasama Operasional (KSO) Mitra Petroganik.
KSO dijalin dengan mitra Petroganik Petrokimia Gresik (PG).
Hingga akhir Februari, K3PG memiliki 7 (tujuh) mitra KSO,
yaitu 5 (lima) diantaranya berada di Jawa Timur (Jatim)
dan 2 (dua) lainnya di Jawa Tengah (Jateng). Rinciannya,
CV Resep (Magetan) dengan produktivitas sebanyak 5.000
ton per tahun. Berikutnya adalah PT Tiara Kurnia (Malang),
PT Nito (Sidoarjo), PT Metronik (Gresik), CV Artha Buana
(Blitar), CV Endar Jaya Mandiri (Boyolali) dan CV Ramin
Mineral Jaya (Magelang). Masing-masing memiliki
produktivitas 10.000 ton Petroganik dalam setahun.

NPK. Melalui KSO ini, K3PG juga berupaya untuk mewujudkan
program Pemerintah, yaitu Ketahanan Pangan Nasional.
Bentuk kerjasamanya saat ini adalah jaminan pembiayaan
operasional, sehingga mitra Petroganik mampu
berproduksi secara optimal. Pencairan pembiayaan
produksi bisa berlangsung lebih cepat, modal usaha
yang dimiliki mitra KSO bisa segera dimanfaatkan untuk
produksi selanjutnya.

Seperti diketahui, Petroganik merupakan salah satu pupuk
subsidi yang diamanahkan Pemerintah, selain Urea, ZA, SP-36,

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK

Namun kedepan akan diubah demi kerjasama yang
lebih menguntungkan bagi kedua pihak. Ada dua
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Januari 2018 hingga Januari 2019, KSO K3PG sudah
memproduksi 25.000 ton Petroganik.

poin penambahan kerjasama yang bakal dibicarakan.
Pertama, K3PG juga akan memasok bahan baku
Petroganik ke mitra.

"Target kami pada tahun 2019 ini bisa memproduksi
Petroganik secara maksimal, sesuai dengan potensi
produktivitas mitra, yaitu 65.000 ton," ujarnya.

"Bahan baku kita mampu bersaing, baik secara harga
maupun kualitas dibandingkan pemasok lainnya. Bahan
baku ini juga diperoleh dari mitra kerjasama lainnya, dalam
hal ini PTPN (PT Perkebunan Nusantara) X," ujar Suprapto,
Manager Operasional I K3PG, Kamis (28/2/2019).

Menurut Suprapto, KSO ini cukup menarik calon mitra.
Sekarang sudah ada lima proposal yang masuk. Sayangnya
mereka belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan K3PG,
mulai dari kondisi pabrik, kapasitas pabrik dan gudang.

Bahan baku yang akan dipasok ke mitra Petroganik adalah
blotong tebu. Blotong merupakan limbah pabrik gula
yang bersifat padat dan hangat.

PTPN X
Diversiﬁkasi usaha yang akan dilakukan oleh K3PG dalam
unit usaha Petroganik adalah kerjasama dengan PTPN X
terkait pengadaan bahan baku untuk mitra KSO. Saat ini
proses pembahasan kerjasama dengan PTPN X sudah
sampai pada tahap penyimpanan bahan baku tersebut.

Blotong belum dimanfaatkan secara maksimal, ini
terbukti pada pabrik gula hanya dibuang dan penduduk
dipersilakan mengambil secara bebas. Masyarakat
memanfaatkan blotong sebagai bahan timbunan atau
pemanfaatan blotong untuk urug tanah dan pupuk
tanaman. Saat ini K3PG tengah mematangkan kerjasama
dengan PT PTPN X.

"PTPN X memiliki lahan yang sangat luas, dan mereka
siap menyediakan tempat penyimpanan. Lahan tersebut
sekaligus menjadi tempat proses pengolahan bahan
baku dengan diberi Gladiator untuk fermentasi. Blotong
nantinya siap dimanfaatkan ketika sudah sampai di
pabrik," ujarnya.

Kedua, kerjasama yang akan dibicarakan dengan mitra
Petroganik berikutnya adalah maintenance pabrik. K3PG
memiliki banyak ahli dalam bidang ini. "Respon positif
kita terima dari mitra Petroganik terkait usulan kerjasama
baru tersebut," ungkap Suprapto.

"Karena blotong adalah limbah, pihak PTPN X dalam kerjasama
ini tidak menjualnya, tapi K3PG diminta untuk mengganti biaya
tenaga, lahan dan transportasi," imbuh Suprapto.

Tawaran kerjasama baru tersebut akan membantu
kelancaran usaha mitra, sehingga menjadikan usaha mitra
Petroganik terus berkembang. Menambah beberapa
fasilitas dan infrastruktur produksi, dengan demikian
produktivitasnya pun dapat lebih besar lagi.

PTPN X sanggup menyiapkan 114.000 ton blotong dalam
setahun. Posisi Pabrik Gula (PG) di bawah naungan PTPN
X lokasinya juga tersebar di Jatim, sehingga angkutan
ke masing-masing pabrik Petroganik bisa lebih eﬁsien.

KSO ini dimulai secara bertahap sejak awal tahun 2018.
Hingga sekarang sudah ada 7 mitra KSO yang dimiliki
Koperasi. Berawal dari kerjasama mitra pertama pada

Kerjasama ini merupakan solusi bagi mitra Petroganik.
Selama ini kendala yang mereka hadapi adalah mencari
bahan baku sesuai dengan standar. Jika bahan bakunya
jelek, produk Petroganik yang dihasilkan mitra pun tidak
bisa diterima oleh PG.

MITRA KSO PETROGANIK
MITRA

LOKASI PABRIK

KAPASITAS/
TAHUN

1. CV Resep

Magetan

2. PT Tiara Kurnia

Malang

10.000 ton

3. PT Nito

Sidoarjo

10.000 ton

4. PT Metronik

Gresik

10.000 ton

5. CV Artha Buana

Blitar

10.000 ton

6. CV Endar Jaya

Boyolali

10.000 ton

7. CV Ramin Mineral

Magelang

10.000 ton

"Bahan baku yang kita peroleh dari PTPN X lebih terjamin
kualitas dan harganya," pungkas Suprapto.

5.000 ton

Sementara itu, selain menjalin KSO dengan mitra, dalam
upaya mewujudkan cita-cita PG selaku induk perusahaan
sebagai Solusi Agroindustri, K3PG juga memiliki 2 (dua)
pabrik Petroganik. Keduanya berada di Kec. Panceng,
Kab. Gresik. Masing-masing berkapasitas produksi 10.000
ton per tahun.*
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"Harapan kami, kerjasama
pengantongan akan berkembang
ke produk pupuk lainnya.
Kami selalu siap untuk itu."



Pupuk Organik PETROGANIK dan Pupuk NPK PHONSKA PLUS

NPK PHONSKA PLUS

Rambah Bisnis
Pengantongan
"Pengantongan pupuk ini unit usaha baru di K3PG,"
ujar Suprapto, Manager Operasional I K3PG, Kamis
(28/1/2019).

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik
(K3PG) mendapat amanah dari Petrokimia Gresik (PG)
untuk melakukan poses pegantongan pupuk NPK
Phonska Plus Non Subsidi dalam kemasan 5 kilogram
(NPK). Kegiatan ini merupakan diversiﬁkasi usaha yang
dilakukan K3PG untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota, serta komitmen mendukung PG selaku
holding dalam mencapai destinasi sebagai Solusi
Agroindustri, serta menyukseskan program Pemerintah,
yaitu Ketahanan Pangan Nasional.

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK

Kerjasama baru ini dinilai cukup potensial untuk
memperoleh proﬁt. Target yang diberikan PG pada
tahun 2019 sebanyak 5.000 ton.
K3PG menerima produk komersial PG tersebut dalam bentuk
curah. Produk ini diangkut dari pabrik PG menuju gudang
di Kawasan Industri Gresik (KIG) yang disewa oleh koperasi.
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Distribusi
Di kerjasama ini, K3PG tidak hanya mendapat kepercayaan
dalam pengantongan saja, tapi juga pengangkutan pupuk
curah dan distribusi produk dari gudang K3PG ke Gudang
Penyangga yang ada di Pulau Jawa dan Bali.

Proses pengantongan juga dilakukan
di gudang tersebut dengan
menggunakan tiga pemasok usaha jasa
tenaga kerja. K3PG menyiapkan 3 (tiga)
unit mesin packaging sebagai upaya
untuk memenuhi target yang diberikan
PG. Koperasi juga menyiapkan 2 (dua)
alat pengemasan manual.

"Kita juga mendapat keuntungan dari bisnis angkutan
pupuk curah tersebut, dari pabrik ke gudang di KIG. Selain
itu distribusi produk kemasan ke Gudang Penyanggga.
K3PG telah mengirim hasil pengantongan ke beberapa
daerah, seperti Bali, Banyuwangi, dan Garut," terangnya.
Dari total hasil packaging selama 3 (tiga) bulan pertama
operasional, K3PG sudah mendistribusikan ke Gudang
Penyangga sebanyak 599 ton.

"Alat manual ini sebagai antisipasi atau
alternatif sementara jika terjadi trouble
pada mesin. Jadi kegiatan packaging
tidak terhenti meski terdapat kerusakan
pada alat utama," terang Suprapto.

Lebih lanjut Suprapto menjelaskan, jika keuntungan yang
diperloleh Koperasi dalam kerjasama ini paling utama
adalah kepercayaan PG terhadap K3PG yang memberikan
amanah pengantongan ini.

Dengan infrastruktur yang ada, K3PG
mampu mengemas sebanyak 500
ton NPK Phonska Plus ke kantong
5 kilogram dalam sebulan. Atau berkisar
100.000 kantong.

"Ini sesuatu yang baru bagi kami, kepercayaan itu adalah
keuntungan nomor satu bagi kami. Karena tidak menutup
kemungkinan akan ada produk komersial lainnya yang proses
pengemasannya dipercayakan kepada K3PG," ujarnya.

Usaha ini dimulai K3PG sejak akhir
Desember 2018 lalu. Sampai dengan
Februari 2019 sudah berhasil
mengantongi 631 ton NPK Phonska
Plus, dan 400 ton diantaranya
merupakan hasil pengantongan pada
bulan Februari saja.

"Harapan kami kerjasama ini akan berkembang ke produk
pupuk lainnya. Kami selalu siap untuk itu," imbuh Suprapto.
Keuntungan berikutnya adalah dari sisi bisnis. Setelah
dianalisa, Suprapto mengungkapkan jika K3PG mendapat
margin proﬁt antara 11 sampai 12 persen dari tender
yang diperoleh. Tender yang didapatkan nilainya
Rp 933 per kilogram.*

"Desember 2018 dan Januari 2019 adalah masa trial.
Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi K3PG, maka
masih banyak dilakukan pembenahan. Untuk bulan
Februari kemarin kita sudah tancap gas," ujarnya.
Model kemasannya, jelas Suprapto, pupuk curah
dimasukkan dalam kantong 5 kilogram. Selanjutnya
sebanyak sepuluh kantong yang telah terisi dikemas
dalam satu karung besar. Total satu karung besar berisi
50 kilogram NPK Phonska Plus.
"Barang nonsubsidi ini adalah barang premium, jadi
kemasannya pun harus lebih cantik," ungkap Suprapto.
Desain kantong yang dipakai berasal dari PG langsung.
Sebagai barang premium, K3PG juga harus mengamankan
desain tersebut. Kantong 5 kilogram yang digunakan
berbahan plastik. Untuk memproduksinya, K3PG
bekerjasama dengan mitra, begitu juga dengan proses
pelabelan pada kantong.
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Ketua Pengurus K3PG, Rohmad (tengah) di dampingi
Bendahara Pengurus K3PG, Masrevita Vipawati (kanan) menerima sertifikat SMK3 dari PT JAN

Raih Sertiﬁkat SMK3,
K3 Tanggung Jawab Bersama
"Sebagai bagian dari Petrokimia Gresik yang memiliki
cita-cita menjadi Solusi Agroindustri, penerapan sistem
manajemen K3 yang konsisten di K3PG sangat dibutuhkan.
Hal ini demi kelangsungan usaha ke depan".
produksi maupun bisnis di Unit Usaha dan Anak Usaha
yang terus berkembang membawa konsekuensi dan
risiko yang harus dihadapi, khususnya permasalahan
keselamatan kerja yang semakin kompleks.

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik
(K3PG) berupaya lebih banyak lagi menangkap peluang
bisnis guna mewujudkan komitmen kesejahteraan
anggota dan masyarakat. Kerjasama usaha kini tak
hanya dilakukan di internal Petrokimia Gresik Group saja,
tapi juga secara bertahap melakukan ekspansi dengan
menjalin mitra ekstenal.

Sadar terhadap tantangan tersebut, K3PG mengikuti
sertiﬁkasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3). Pada peringatan Bulan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) Nasional, K3PG berhasil lulus dan
meraih sertiﬁkat SMK3.

Tentu upaya ini membawa dampak risiko yang semakin
besar pula, diantaranya adalah potensi kecelakaan kerja.
Ketua Pengurus K3PG, Rohmad mengatakan, aktiﬁtas

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
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"Sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen K3PG
untuk terus meningkatkan kinerja Unit Usaha melalui
penerapan standar manajemen, khususnya bidang
safety," ujar Rohmad saat ditemui di sela-sela acara Bulan
K3 Nasional 2019 Petrokimia Gresik (PG) di Fire Ground,
Selasa (19/2/2019).
Sertifikasi SMK3 ini perdana di K3PG. Proses audit
berlangsung pada tanggal 22 dan 23 Januari 2019 lalu.
Audit dilaksanakan oleh PT Jatim Asspek Nusantara
(JAN). Hasil yang dicapai ini memberikan gambaran jika
komitmen K3PG dalam implementasi aspek K3 telah
dilaksanakan dengan baik.
"Sebagai bagian dari Petrokimia Gresik yang memiki
cita-cita sebagai Solusi Agroindustri, penerapan
sistem manajemen K3 yang konsisten di K3PG sangat
dibutuhkan. Hal ini demi kelangsungan usaha ke depan,
terlebih lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan dari
stakeholder," ujar Rohmad.



Ilustrasi konsistensi
Pembudayaan K3

melakukan pendampingan terkait pelaksanaan K3 di
K3PG, dan sertiﬁkat ini berlaku selama tiga tahun.

Dengan semua program K3 yang dijalankan, diharapkan
setiap individu di K3PG bisa meningkatkan budaya
dan perilaku kerja agar selalu mengutamakan aspek
keselamatan. "Risiko kecelakaan kerja bisa terjadi
kapan saja, karena itu kesadaran mengenai safety
menjadi sangat penting. K3PG yang memiliki motto
'K3 Budaya Kita' bertekad untuk terus mengedepankan
aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap
kegiatannya," ujarnya.

"Dengan adanya sertifikasi ini, bukti komitmen
pelaksanaan K3 di K3PG sudah lebih baik. Kami sudah
membuat prosedur atau standar kerja," terangnya.
Ia menambahkan, upaya untuk meningkatkan
pembudayaan K3 di Koperasi, pihaknya menerapkan
sistem reward dan punishment. "Ketika karyawan patuh
terhadap penerapan K3, mereka akan mendapatkan reward
dan sebaliknya," ujar Harto.

Lebih lanjut Rohmad menjelaskan jika komitmen
pelaksanaan K3 di K3PG sesuai dengan tema Bulan K3
Nasional 2019, yaitu "Wujudkan Kemandirian Masyarakat
Indonesia Berbudaya K3 untuk Mendukung Stabilitas
Ekonomi Nasional". Catatan penting dalam tema tersebut
adalah "Berbudaya K3" untuk "Stabilitas Ekonomi".

Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya secara rutin
melakukan upaya preventif seperti inspeksi mendadak
(sidak), meliputi unsafe action, unsafe condition, dan
housekeeping. Bidang K3 juga secara rutin melakukan
safety brieﬁng di semua bidang bisnis K3PG selama satu
bulan sekali.

Risiko kecelakaan kerja bisa menganggu operasional
usaha. Hal ini akan membuat kinerja perusahaan tidak
lagi eﬁsien, dan menurunkan daya saing usaha. Paling
fatal bisa berujung kebangkrutan.

Sementara itu, untuk memperketat pengawasan
pelaksanaan K3, K3PG juga memiliki Safety Representative
(SR). Mereka adalah pejabat di bawah Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas
memonitor pelaksanaan K3 di masing-masing unit kerja.

Penerapan safety di unit usaha menjadi sangat penting,
apalagi saat ini K3PG terus melakukan inovasi untuk
diversiﬁkasi usaha.

"Pengawasan K3 bukan hanya menjadi tanggung jawab
Bidang K3, tapi menjadi tanggung jawab bersama,"
ujarnya.*

Sementara itu, Kepala Bidang K3 di K3PG, Harto
Agianto menambahkan jika auditor JAN kedepan terus
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Koperasi
Kementerian BUMN
Tertarik Kerjasama
Joint venture merupakan kerjasama dengan
pembentukan perusahaan patungan. Sedangkan
pola kerjasamanya, pembentukan unit usaha baru di
Koperasi Kementerian BUMN bekerjasama dengan anak
perusahaan K3PG
Tim Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia
Gresik (K3PG) menggelar kunjungan kerja ke Koperasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat
(1/3/2019). Kunjungan ini dalam rangka sharing knowladge
mengenai profil dan perkembangan K3PG sebagai
langkah awal untuk menjalin kerjasama.
Presentasi dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus K3PG,
Rohmad bersama tim Bidang Pengembangan. Sharing
knowladge disaksikan langsung oleh Sekretaris Menteri
BUMN, Ketua Pengurus Koperasi BUMN, dan Komisaris
Petrokimia Gresik, Yoke C. Katon.
"Paling utama kita menyampaikan strategi dan keunggulan
kompetitif dari masing-masing unit usaha. Misalnya, kami
menjelaskan jika pengelolaan angkutan dilakukan secara
mandiri dan juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
dimana pihak ketiga menyediakan sejumlah armada untuk
dikelola K3PG dengan sistem pemberian keuntungan
sebesar 6 persen," ujar Rohmad usai acara.
Dari hasil presentasi dan diskusi, pihak Koperasi
Kementerian BUMN mengungkapkan ketertarikannya
untuk bekerjasama dengan K3PG dalam bidang angkutan,
trading jasa, dan trading barang. "Koperasi BUMN

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK

 Ketua Pengurus K3PG, Rohmad (ke-5 kiri) dalam
rangka kunjungan kerja ke Koperasi Prabunara, Kementerian BUMN

mengungkapkan jika mereka akan memanfaatkan peluang
jaringan distribusi BUMN di seluruh wilayah," ujarnya.
Seperti diketahui, K3PG dalam menjalankan bisnis
angkutannya membagi armadanya menjadi dua kelompok,
yaitu Angkutan Dalam dan Angkutan Luar. Dimana
Angkutan Dalam lingkupnya hanya melayani transportasi
di kawasan industri Petrokimia Gresik Group. Misalnya
dari Pelabuhan ke Pabrik, atau dari Gudang ke Gudang.
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Ketua Pengurus K3PG, Rohmad (tengah) memberikan Plakat K3PG
sebagai simbolis kunjungan di Koperasi Prabunara, Kementerian BUMN

Angkutan Dalam tak hanya mengangkut produk pupuk,
tapi juga beraneka ragam barang, termasuk bahan baku
pupuk, palet, kantong, dan lainnya. Angkutan Dalam yang
tersedia berupa dump truck dan ﬂat truck.
Sedangkan Angkutan Luar hanya fokus melayani angkutan
pupuk. Misalnya dari Gudang Petrokimia Gresik (PG)
ke Gudang Penyangga yang berada di seluruh Jawa,
selain itu Angkutan Luar juga melayani distribusi pupuk
organik Petroganik dari Pabrik Petroganik yang tersebar
di berbagai daerah ke Gudang Penyangga.
Melalui Angkutan Luar, K3PG juga melayani angkutan pupuk
dari produsen pupuk lainnya yang merupakan anggota
holding Pupuk Indonesia (Persero), seperti kerjasama
dengan Pupuk Kujang dan Pupuk Kalimantan Timur.
Angkutan Luar terdiri dari tronton, trailer dan truk gandeng.
Dari kedua kelompok armada tersebut, K3PG menjalankan
lebih dari 200 truk. Rinciannya 25 persen armada milik
K3PG, sebagian besar sisanya adalah rekanan.
Unit usaha angkutan termasuk bisnis yang potensial.
Untuk memenuhi permintaan dan meningkatkan grade
tender, K3PG terus berupaya menambah armada tiap

tahunnya, dan juga membuka peluang kerjasama dengan
mitra. Pada unit usaha ini K3PG memiliki 17 rekanan.
Rohmad menambahkan, tindak lanjut dari kunjungan
ini pihak Koperasi Kementerian BUMN akan melakukan
kunjungan balasan. "Setelah ini kami akan menyiapkan
Memorandum of Understanding (MoU). Ada beberapa
alternatif model kerjasama yang akan kami tawarkan, yaitu
joint venture, pembentukan unit usaha baru, kerjasama
operasional dan kerjasama pembiayaan," terang Rohmad.
Joint venture merupakan kerjasama dengan
pembentukan perusahaan patungan kedua belah
pihak. Sedangkan pola kerjasama pembentukan unit
usaha baru dilakukan dengan pembentukan usaha
baru di Koperasi Kementerian BUMN bekerjasama
dengan anak perusahaan K3PG dengan pola hulu hilir.
Untuk kerjasama operasional yaitu memanfaatkan jaringan
yang dimiliki oleh Kementerian BUMN. Kerjasama ini
dilakukan dengam sistem bagi hasil.
Sementara kerjasama pembiayaan yaitu pola kerjasama
melalui pemanfaatan dana untuk suatu pekerjaan tertentu.*
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Bendahara Pengurus K3PG, Masrevita Vipawati (ke-5 dari kanan)
saat menerima Palamarta Titanium 2019

Terima Palamarta
Titanium 2019
Kesadaran taat pajak Koperasi Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG) mendapat apresiasi stakeholder.
Koperasi dengan 5.581 anggota tersebut dianugerahi
penghargaan tertinggi dalam ajang "Malam Palamarta
2019" dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo.

"Kontribusi yang diberikan K3PG bersama perusahaan
lain membawa KPP Madya Sidoarjo menjadi peringkat
tiga terbaik di Kementerian Keuangan terkait dengan
penerimaan pajak," ujarnya.
Penghargaan Palamarta Titanium yang diterima K3PG ini
juga menjadi bukti jika capaian bisnis di Unit Usaha terus
meningkat. K3PG berkomitmen untuk sejahtera bersama
anggota dan masyarakat.*

K3PG rutin tiap tahun menerima penghargaan dalam ajang
Malam Palamarta, dan tahun 2019 ini adalah tahun kelima.
Namun, award tahun ini cukup istimewa karena perdana
mendapat penghargaan Titanium atau penghargaan
tertinggi di ajang Malam Palamarta. Palamarta Titanium
2019 hanya diberikan kepada 11 (sebelas) perusahaan di
bawah KPP Madya Sidoarjo.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPP Madya
Sidoarjo, Teguh Iman Wirotomo kepada Bendahara
Pengurus K3PG, Masrevita Vipawati di Shangri-La,
Surabaya, 12 Maret 2019.
Masrevita Vipawati menyampaikan, Palamarta merupakan
sebuah penghargaan yang diberikan oleh KPP Madya
Sidoarjo kepada Wajib Pajak yang patuh dan tepat waktu
dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain itu juga telah
memberikan kontribusi besar dam pencapaian target
penerimaan negara.

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
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Migrasi ke Sistem
Terintegrasi



Ilustrasi Migrasi ke Sistem Terintegrasi

Persaingan usaha dewasa ini semakin ketat. Para pelaku
bisnis dituntut untuk terus berinovasi guna meningkatkan
competitiveness atau daya saing. Bagi mereka yang telat
merespon perkembangan pasar, otomatis akan tergilas.

berbagai fungsi perusahaan, serta menjadi alat stratergis
dalam perusahaan untuk meningkatkan kemampuan
bersaingnya. Pastinya kinerja organisasi akan lebih
akurat,” kata Sri Islamiyati.

Guna memenuhi tuntutan pasar dan stakeholder,
Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik
(K3PG) saat ini tengah mengembangkan sistem informasi
terintegrasi berbasis web. Jika selama ini kegiatan pada
setiap unit usaha K3PG harus dicatat dan dilaporkan
secara manual, sistem baru ini akan banyak memberikan
kemudahan, yaitu cukup dengan input dan klik saja.

Desain sistem informasi yang tengah dikembangkan K3PG
adalah saling terintegrasi antara bidang satu dengan
yang lain. Program ini nanti juga akan diintegrasikan
dengan sistem pada toko online. Nantinya, anggota bisa
mengakses saldo simpanan, total belanja kredit, informasi
keanggotaan, dan juga bisa melakukan belanja online di
seluruh unit usaha K3PG.

“Selama ini sistem di K3PG masih menggunakan ‘basic
under DOS’. Untuk input data masih harus dengan
cara manual melalui program Microsoft Excel. Padahal
program ini sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi
efektif. Akuntansi Keuangan nantinya dapat dengan
mudah menarik data melalui program ini. Dan tiap-tiap
unit tidak perlu lagi merekap di program Excel. Semua
akan menjadi lebih mudah dan cepat,” ujar Sri Islamiyati,
Manager Operasional IV K3PG.

“Melalui program ini, pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha)
tidak lagi secara manual, tapi bisa langsung masuk di
akun/dompet digital masing-masing anggota dalam
program online. Selama ini, untuk menikmati SHU setiap
anggota harus melakukan penukaran kupon. Anggota
harus datang ke kantor K3PG dan antre untuk proses,
dengan adanya sistem terintegrasi, hal itu tidak perlu
lagi. Tentunya sudah paperless,” jelasnya.

Untuk itu, K3PG akan melakukan migrasi dari program
lama ke sistem informasi terintegrasi berbasis web. Sistem
ini akan mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara
keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan
dalam dalam meningkatkan daya saing.

Saat ini program tersebut tengah dikonsep, targetnya
6 (enam) bulan lagi atau dalam semester 2 (dua) akan
langsung diaplikasikan. Selama ini, sistem terintegrasi
sebenarnya sudah berjalan di Unit Usaha Toko dan
Simpan Pinjam sejak Oktober 2018, namun kedepan
aplikasinya akan lebih komprehensif.

Dengan sistem ini, K3PG dapat meningkatkan kinerja
operasional dan manajemen. Teknologi seperti sistem
pemrosesan transaksi dan sistem manajemen database
berpengaruh pada kualitas organisasi.

Sebelum go live, nanti akan ada beberapa tahap
yang akan diikuti seluruh unit usaha, mulai dari tahap
pengambilan data, sosialisasi, training, dan aplikasi.
“Pada saat aplikasi, di awal akan didampingi oleh
programmer yang bersangkutan,” pungkasnya.*

“Sistem berbasis web ini akan memberikan eﬁsiensi waktu
dan biaya operasional, minimalisasi risiko operasional dari
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Perluas Jaringan
Pemasaran AMDK
ke Papua



Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
merek“K” kemasan 600 ml.

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik
(K3PG) semakin gencar melakukan perluasan pemasaran.
Upaya ini juga dijalankan di Unit Usaha Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK) dengan melakukan ekspansi pasar.

Selama tahun 2019 ini, K3PG menarget akan memasarkan
AMDK ke Papua sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat)
container. Hingga awal Maret, K3PG telah mengirim
1 (satu) container. Untuk satu container berisi 1.300 dus.

Pemasaran AMKD milik K3PG selama ini masih dilakukan
di Gresik, Surabaya dan beberapa wilayah Pantura.
Ekspansi jaringan pemasaran di unit usaha ini telah
dijalankan di wilayah Papua per Januari 2019.

Seribu
eribu dus itu berisi AMDK kemasan gelas dan botol. Ia
mengaku tidak mengirimkan air mineral dalam kemasan
galon, karena dinilai sangat berisiko dikirim ke Papua
melalui jalur laut.

“Kita memiliki anggota yang bertugas di Papua.
Melalui jaringan anggota itu kita bisa memasarkan
air mineral kita di sana,” ujar Agus Wiyono, Manager
Operasional III K3PG.

“Saat
aat sampai di Papua, air mineral langsung disebarkan
ke distributor. Anggota kita ini sudah mempunyai jaringan
Distributor di sana. Sistemnya bisa sebagai Distribution
Center (DC),” ujar Agus Wiyono.

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
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Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) K3PG
dalam Berbagai Kemasan dan Merek

AMDK K3PG mendapatkan respon positif di masyarakat
Papua. AMDK yang diproduksi K3PG memiliki kesegaran
lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Selain itu juga
higienis karena bebas dari Mikrobiologi dan lebih sehat
lantaran diolah tanpa bahan pengawet dan ozon. Paling
penting, harga yang ditawarkan K3PG sangat kompetitif
dibandingkan pesaing.
AMDK di Papua sangat mahal sekali. Selama ini pasar
yang menguasai di Papua adalah Aqua. Harga di Pulau
Jawa untuk satu dus hanya Rp20.000, di sana harga market
leader tersebut menjadi Rp50.000.
“Kita supply harga normal, karena turun hingga Pelabuhan
Perak saja. Kalau harga di Papua diserahkan kepada DC,
pastinya jauh di bawah competitor,” ujarnya.

"AMDK yang diproduksi K3PG
memiliki kesegaran lebih
dibandingkan dengan produk
lainnya. Higienis karena bebas
dari Mikrobiologi dan lebih sehat
lantaran diolah tanpa bahan
pengawet dan ozon".

K3PG akan terus berupaya untuk memperluas
jaringan pemasaran. Karena saat ini tersedia di Papua,
maka didahulukan di sana. Kedepan tidak menutup
kemungkinan daerah lain.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika selama ini kerjasama
yang menjadi fokus untuk usaha AMDK adalah branding.
Mitra yang sudah bekerjasama dengan K3PG adalah
Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Gresik dengan
merek “Siha”, kemudian merek “Garuda” kerjasama
dengan Koperasi Garuda Yaksa Nusantara, “Ma’arif Mart”
kerjasama branding dengan Lembaga Pendidikan (LP)
Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, dan “Freshti”
dengan Ikatan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
Sedangkan untuk suplai korporasi, K3PG sudah
bekerjasama dengan Pelindo III. Omzet yang diperoleh
Unit Usaha ini sekarang mencapai Rp 1 miliar per bulan.*
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CITRA SARI REGENCY “Sun Flower Cluster” Type 65-60

SUN FLOWER CLUSTER

Paket Hemat dengan
Banyak Keistimewaan
Karyawan baru di Petrokimia Gresik Group selalu
mengalami kendala ketika akan membeli hunian strategis
di Gresik. Sebab harga perumahan di Kota industri ini
sudah meroket tajam.

Manager Properti, Warjono menerangkan jika keunggulan
utama dari unit SFC yaitu harga yang ditawarkan
sangat terjangkau. Sangat murah jika diperhatikan dari
keistimewaan yang didapatkan.

Unit Usaha Properti Koperasi Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG) memberikan solusi. Melalui Citra
Sari Regency (CSR), Unit Usaha ini menawarkan banyak
keistimewaan dan kemudahan di Sun Flower Cluster (SFC)
bagi karyawan baru Petrokimia Gresik Group.

Ada dua tipe dari unit SFC. Pertama tipe 32/60 dengan
harga jual rumah Rp303.417.925. Kemudian tipe 65/60
atau dua lantai dibanderol dengan harga Rp 480.909.925.
Semua harga yang ditawarkan belum termasuk PPN,

KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
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"Sun Flower Cluster... memberi solusi,
desain minimalis modern, banyak
kemudahan dan keistimewaan".
BPHTB, dan Notaris. Namun untuk mendapatkan unit ini
bisa memanfaatkan fasilitas DP 0 persen.
Segala kelebihan yang dimiliki unit komersial atau
penjualan umum di CSR, juga didapatkan bagi pemilik
unit di SFC, khususnya lokasi yang strategis. Karena lokasi
SFC menyatu dengan unit komersial.
Posisinya dekat dengan Kantor Pemerintahan, Rumah
Sakit Umum Daerah, Terminal, dan Pintu Tol. Selain itu
juga dekat dengan mal terbesar di Gresik.
"Jika ingin menuju Surabaya bisa ditempuh dalam waktu
yang cukup singkat. Hanya butuh waktu kurang dari
lima menit menuju pintu masuk Tol Bunder," jelasnya,
Rabu (6/3/2019). Lokasi strategis tersebut yang mampu
menjadikan nilai investasi unit usaha ini cepat meningkat.
SFC didesain minimalis modern. Tidak menggunakan
pagar depan rumah seperti konsep perumahan kluster
modern pada umumnya. Fasilitas jalan yang disiapkan di
depan rumah juga cukup lebar, mencapai 7 meter.



CITRA SARI REGENCY “Sun Flower Cluster” Type 32-60

Rencana pembangunan kluster ini muncul sejak bulan
November 2018, dan hingga sekarang sudah ada 65
unit yang dipesan. Dan 11 (sebelas) unit diantaranya
tipe dua lantai.

"Pembeli akan mendapatkan kanopi carport dan tandon
secara gratis. Selain itu kami sudah menyiapkan pagar
belakang rumah setinggi 2 meter. Akses menuju kluster
ini one gate system, dan diawasi CCTV selama 24 jam
penuh," jelas Warjono.

Warjono bersama tim mengaku melakukan strategi door
to door ke masing-masing Departemen di Petrokimia
Gresik (PG) untuk mensosialisasikan dan memasarkan
SFC. Selain itu juga ke anak usaha PG.

Dari dua tipe yang ditawarkan di SFC, K3PG
menyiapkan sebanyak 114 unit saja. Untuk tipe dua
lantai hanya disediakan 32 unit saja, dan semuanya
didesain berada di pojok.

Ia juga menawarkan unit ini ke koporasi di luar Petrokimia
Gresik Group dengan syarat pemesanan minimal 20 unit.
Salah satunya dengan PT Liku Telaga dan saat ini sudah
terjadi kesepakatan.

Unit tersebut dibagi dalam delapan blok terpisah. Jadi
setiap blok/kelompok ada empat unit dengan posisi
rumah berada di pojok semua.

Targetnya pada bulan Juni 2019 mendatang kluster ini
sudah mulai dibangun. Saat ini tim Unit Usaha Properti
tengah mengebut pengurukan dan pemasaran.

"Sedangkan 82 unit sisanya adalah tipe 32/60 dibangun
memutari tipe 65/60. Karena konsepnya adalah couple,
jadi unit ini akan dibangun secara bersamaan dengan
tujuan lebih eﬁsien," terangnya.

"Sun Flower Cluster merupakan paket hemat yang kami
tawarkan dengan banyak kemudahan dan keistimewaan,"
terangnya.*
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Kantor Pusat PT Petrokopindo Cipta Selaras (Gedung lama)

Berhasil Kelola Kembali
Aset yang Disewa PCS
anak usaha. Pemanfaatan pertama untuk kantor pusat
PT Petro Karya Niaga (PKN) dan PT Petro Karya Mandiri
(PKM) yang merupakan anak usaha K3PG.

Aset tanah dan bangunan di kompleks Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
yang sebelumnya disewa PT Petrokopindo Cipta Selaras
(PCS) kembali dikelola Koperasi Karyawan Keluarga Besar
Petrokimia Gresik (K3PG) selaku pemilik.

"Selama ini kantor dari kedua anak usaha K3PG ini masih
menjadi satu di kantor pusat K3PG di Jl Ahmad Yani,
Gresik," ujarnya.

Sejak berdiri pada 18 April 1990 PCS menyewa aset
tanah K3PG sebagai kantor pusat. Saat ini, PCS yang
juga anak usaha dari Petrokimia Gresik (PG) itu telah
memiliki gedung sendiri sebagai kantor. Gedung baru
tersebut bernama PCS Bulding yang dibangun di Jl Raya
Roomo Nomor 242, Gresik. Bangunan baru tersebut telah
diresmikan Oktober 2018 lalu.

Sebagai badan usaha yang terpisah dari K3PG harus
memiliki kantor pusat yang lebih representatif. Lahan
tersebut lebih luas dibandingkan dengan kantor pusat
K3PG sendiri.
"Karena itu juga aset di sana akan dimanfaatkan oleh unit
usaha lainnya. Salah satunya untuk workshop unit usaha
jasa" kata Wiwit Widayati.

Manager Administrasi dan Keuangan, Wiwit Widayati
menerangkan, aset tersebut akan dimanfaatkan K3PG
dalam upaya pengembangan bisnis di unit usaha dan
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"Jika sebelumnya 60 persen kegiatan usaha kita untuk
membantu Petrokimia Gresik Group, dan 40 persen
sisanya bermitra dengan pihak luar. Sekarang kita balik
dan akan terus kita tingkatkan. Untuk itu dibutuhkan
semakin banyak aset untuk mendukung rencana
pengembangan bisnis tersebut," pungkasnya.*

Begitu juga dengan kantor Unit Usaha Properti. Kantor
Properti selama ini berada satu kompleks dengan
Perumahan Citra Sari Regency (CSR) di Bunder dan
nantinya akan bergabung bersama dengan PKN dan
PKM di kompleks SPBU.
Kantor Properti di Perumahan akan diubah peruntukannya
menjadi K-Mart, sebagai fasilitas yang dipersiapkan untuk
pemilik perumahan. Hanya kantor teknik Unit Usaha
Properti saja yang berada di Perumahan. Itupun akan
dipindah ke belakang bangunan K-Mart.
Selain itu, aset telah dimanfaatkan PCS selama 28 tahun
ini juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan SPBU
di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut.
"SPBU kita di sana itu salah satu SPBU terbaik di Gresik.
Sayang sekarang lokasinya sempit, padahal pelanggannya
sangat banyak. Untuk meningkatkan pelayanan, SPBU itu
akan diperluas, dan dilengkapi K-Mart," ujar Wiwit Widayati.
Pihaknya mengaku bersyukur karena aset tersebut bisa
kembali dikelola K3PG. Karena saat ini, Koperasi ini tengah
gencar melakukan melakukan pengembangan usaha.





21

SPBU K3PG di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo - Gresik

SPBU K3PG di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo - Gresik

K NEWS Edisi No. 001 - Tahun 2019


BERITA K3PG

Siap Melayani Anggota
dengan Konsep Syariah
Dhamanah. Yaitu, akad penitipan uang dimana pihak
penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dapat
memanfaatkan uang yang dititipkan .

Koperasi Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)
memiliki anak usaha yang terbilang baru, yaitu Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Meskipun belum genap setahun, Anak Usaha yang
dibuka khusus untuk karyawan Petrokimia Gresik Group
ini mendapat respon postitif.

"Setoran awal cukup ringan, yaitu Rp500.000 dan
bebas biaya administrasi. Tapi saldo minimum sebesar
Rp50.000," terang M. Iqbal.

Sejak diresmikan 7 Mei 2018 lalu, saat ini
sudah ada 243 orang yang bergabung
menjadi anggota dalam KSPPS. Dalam
laporan terhitung 31 Desember 2018
lalu tercatat Pendapatan Operasional
Utama sebesar Rp 573.943.125,
sedangkan Hak Bagi Hasil Anggota
tercatat Rp 423.227.008. Sedangkan
Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih yang
diserahkan ke anggota K3PG sebesar
Rp 53.613.020.

Sedangkan untuk Tabungan Sakinah 2
adalah penyertaan modal berjangka.
Bagi hasil diserahkan saat jatuh tempo.
Kelebihannya, jangka waktu ﬂeksibel
dan setoran awal sangat ringan,
yaitu Rp5.000.000.
"Semakin lama jatuh tempo, bagi hasil
yang diperoleh anggota semakin besar,"
ungkapnya. Untuk jangka waktu 3 (tiga)
bulan, bagi hasilnya 51 persen untuk
KSPPS dan 49 persen untuk anggotanya.
Jika 6 (enam) bulan dibalik, 49 persen
KSPPS dan 51untuk anggota. Dan apabila jatuh tempo 12
bulan, maka bagi hasil yang diterima anggota sebesar 53
persen, kemudian 47 persen sisanya untuk KSPPS.

Ketua KSPPS, M. Iqbal mengungkapkan
capaian itu membuktikan jika transaksi yang bersifat
syariah semakin diminati anggota. Dan saat ini KSPPS
memiliki badan usaha terpisah dengan K3PG.
Sesuai dengan Regulasi, koperasi syariah tidak boleh
menjadi satu tubuh dengan simpan pinjam konvensional,
terlebih aset yang dimiliki sudah lebih dari Rp 5 miliar.
Badan hukum KSPPS bertanggal 16 Maret 2018. Sedangkan
peresmian KSPPS dilaksanakan pada 7 Mei 2018.

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah,
yaitu adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha
atau mudharib bebas melakukan usaha apa saja dan
mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya
asalkan bisa mendatangkan keuntungan.

"Sebagai pendukung operasional, KSPPS memiliki tiga
orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah memiliki
sertiﬁkat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," terangnya.

Layanan ketiga yang ada di KSPPS adalah Program
Pembiayaan untuk Pembiayaan Konsumtif, Usaha,
Investasi.

Untuk menggaet lebih banyak lagi nasabah, KSPPS
menyiapkan berbagai layanan yang bisa dinikmati. Untuk
tabungan, nasabah bisa menggunakan layanan Tabungan
Sakinah 1 dan 2.

KSPPS terus melakukan sosialisasi ke unit yang ada di
Petrokimia Gresik Group, sehingga fasilitas ini dapat
diketahui oleh seluruh anggota, khususnya kemudahan
pembiayaan yang ditawarkan KSPPS. K3PG siap melayani
anggota untuk pembiayaan apapun dengan konsep syariah.*

Tabungan Sakinah 1 simpanan dapat diambil sewaktuwaktu. Akad yang digunakan adalah Wadiah Yadh
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" Transaksi yang bersifat syariah
semakin diminati anggota, dan
saat ini KSPPS memiliki badan
usaha terpisah dengan K3PG "

 Kantor Pelayanan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah K3PG
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