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K3PG Hadirkan New Amarilis Cluster Dan Toko Bangunan Kekinian 
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Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) membidik pasar 
milenial dengan menghadirkan New Amarilis Cluster, Citra Sari Regency (CSR) dan toko 
bangunan kekinian di Gresik, Jawa Timur. Peletakan batu pertama kluster dan peresmian toko 
bangunan dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo 
Annurogo beberapa waktu. 
 
Dwi Satriyo mengapresiasi gerak cepat K3PG dalam membaca peluang bisnis di tengah 
pemulihan ekonomi nasional. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang mulai mereda, K3PG 
langsung mengambil kesempatan dengan menawarkan solusi kebutuhan tempat tinggal untuk 
anggota maupun masyarakat. 
 
“Saat ini geliat ekonomi sudah mulai tampak. Kita juga harus ambil peluang untuk kembali 
menggerakkan perokonomian. Namun, cara berbisnis harus berubah tidak dengan cara-cara 
lama,” ujar Dwi Satriyo. 
 
Menurutnya, kehadiran toko bangunan kekinian yang dilengkapi layanan konsultasi ini 
merupakan bentuk bisnis baru yang mana sebelumnya tidak ada. Jadi yang dilakukan K3PG 
ini merupakan salah satu penyesuaian terhadap kondisi baru. 
 
“K3PG memiliki agility untuk menangkap peluang melalui sebuah terobosan, profesional dalam 
menjalankan bisnis atau berjalan berdasarkan analisis dan mampu memimpin pasar yang ada,” 
tandas Dwi Satriyo. 
 
Sementara itu, Ketua Pengurus K3PG, Faridil Anam saat mendampingi Dirut Petrokimia Gresik 
menyampaikan bahwa, saat ini demografi karyawan di Petrokimia Gresik lebih dari 80 persen 
adalah generasi milenial. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga muda yang 
membutuhkan hunian baru. 
 
“Pasar ini sangat atraktif dan unik, sehingga kemasan produk dan layanannya pun harus kami 
sesuaikan,” ujar Farid, sapaan akrab Faridil Anam. 
 
K3PG dalam rangka membangun “Bisnis Kuat dan Layanan Hebat” bagi anggota K3PG 
menghadirkan toko bangunan dengan konsep minimalis dan dilengkapi layanan konsultasi. 
Display produk yang ditampilkan di toko lebih sedikit, meskipun toko bangunan K3PG 
menawarkan produk yang super lengkap. Konsep ini memberikan kesan rapi, modern dan rasa 
nyaman bagi konsumen yang berkunjung. 
 
“Display produk lebih lengkap melalui katalok yang kami persiapkan secara digital. Strategi ini 
kami pilih karena generasi milenial sangat akrab dengan teknologi,” tandas Farid. 
 
Ia menjelaskan, jika toko bangunan K3PG memberikan layanan konsultasi secara umum bagi 
konsumen. Layanan ini adalah solusi bagi konsumen yang seringkali menghadapi kesulitan 
dalam perhitungan bahan bangunan untuk renovasi atau bangunan barunya. 
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“Apabila konsumen menginginkan konsultasi yang lebih mendalam mengenai desain, kalkulasi 
total biaya, tukang profesional dan lainnya bisa mendapatkan layanan konsultasi melalui K-
RENOV. Layanan  all in ini dapat difasilitasi melalui toko bangunan. Dijamin bangunan yang 
dihasilkan nantinya sesuai dengan budget dan ekspektasi,” ujar Farid. 
 
Selain toko bangunan, upaya K3PG meningkatkan daya saing usaha juga menghadirkan New 
Amarilis Cluster untuk pasar generasi muda. Cluster ini merupakan diversifikasi produk dari 
CSR, setelah sukses menghadirkan Sun Flower Cluster dan The Boulevard beberapa waktu 
lalu. 
 
“Permintaan unit minimalis modern dari para anggota masih sangat tinggi. Untuk itu, K3PG 
menghadirkan Amarilis Cluster dengan menawarkan banyak kelebihan,” katanya. 
 
Cluster baru ini disiapkan untuk 48 unit dan ada tiga tipe unit dalam satu cluster. Salah satu 
kelebihan dari hunian ini adalah aksesnya yang langsung tembus ke jalan nasional. Serta dekat 
dengan tempat ibadah masjid yang juga dibangun bersama dengan New Amarilis Cluster. 
 
Disampaikan Farid, masjid tersebut sekaligus menjadi komitmen nyata K3PG dalam menebar 
lebih banyak lagi kebaikan untuk anggota dan masyarakat. Ini selaras dengan komitmen 
Petrokimia Gresik yang ingin terus maju bersama masyarakat. 
 
“Pasar yang kami bidik tidak hanya untuk anggota K3PG saja, keluarga milenial dari 
masyarakat umum juga bisa mendapatkan produk dan layanan yang kami tawarkan,” tutup 
Farid. 
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