
SURABAYA-Bank Bukopin 
mem berikan program Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) dan 
Kredit Kepemilikan Apartemen 
(KPA) dengan bunga spe  sial 
8,8 persen. Program ini meru-
pakan fasilitas kredit yang di-
berikan oleh Bank Bu kopin 
un tuk mendapatkan ru mah/
apar temen impian de ngan bu-
nga hanya 8,88% untuk dua ta-
hun pertama.

Banyak keuntungan yang 
diperoleh nasabah dari pro-
gram ini. Di antaranya: 

-  Bebas memilih tipe dan 
lokasi rumah/apartemen, 
baik baru maupun second.

-  Plafon pinjaman sampai 
dengan Rp 5 miliar 

-  Jangka waktu pinjaman 
fleksibel s/d 20 tahun

-  DP dan biaya adminis-
trasi ringan

Untuk mengikuti program 
ini ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi. Di antaranya 
harus Warga Negara Indone-
sia, berusia di atas 21 tahun 
ke atas, pegawai/karyawan 
yang sudah menjadi karyawan 
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PROMO SPESIAL: Nasabah Bank Bukopin sedang mendengarkan dengan seksama penjelasan 
dari Customer Service tentang prosedur KPR/KPA dengan bunga promo spesial 8,8 persen di 
Bank Bukopin.

DOKUMEN YANg HARUS DILENgKAPI OLEH CALON DEBItUR: 

 No. Jenis Dokumen Karyawan Profesional Wiraswasta

 01. Copy KTP / Kartu Identitas Suami & Istri v  v  v 
 02. Copy Surat nikah/Kartu Keluarga v  v  v 
 03. Surat ijin praktek/SK Profesi - - v 
 04. Salinan Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir v  V*  V* 
 05. Slip gaji asli bulan terakhir v  - -
 06. Surat keterangan Perusahaan/ Copy  SK Pengangkatan 
 Pegawai v - -
 07. NPWP atau SPT PPh 21* v v  v 
 08. Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP dan lainnya - - v
 09. Laporan Keuangan  - -  v

tetap dan minimal masa kerja 
1 tahun. Untuk profesional dan 
wi raswasta sesuai dengan ke-
tentuan yang ditetapkan bank.

Untuk bisa mengikuti pro-
gram ini, sangat mudah. Cukup 
datang ke kantor Cabang Bank 
Bukopin terdekat dengan 
membawa persyaratan do-
kumen yang diperlukan dan 
bisa bertemu dengan Account 
Officer Bukopin yang siap 
membantu Anda. Periode Pro-
gram KPR/KPA Suku Bunga 
Special ini berjalan mulai dari 
tanggal 6 Maret 2017 hingga 
Desember 2017. (*)

Untuk info lebih lanjut tentang program ini, bisa melalui: 
Customer Service Kantor Bank Bukopin terdekat  |  Account Officer Konsumer Bank Bukopin
Call Center HALO Bukopin di nomor 14005  |  Microsite Bukopin di www.bukopinku.co.id  |

Social media (fb bukopin.siaga & twitter @bukopinsiaga)

Bank Bukopin Luncurkan Program KPR/KPA
SUKU BUNgA SPECIAL PROMO 8,88% 
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Royal Trawas 
HoTel & CoTTages 
adalah tempat 

sem purna untuk anda mengi
nap, jika anda mencari Hotel 
de ngan nuansa mewah 
dan tradisional namun 
de   ngan harga yang 
kom    petitif. Berdiri di la
han seluas kurang le
bih dua hektar, Royal 
Trawas Hotel & cottages 
di   ke lilingi pohon cemara dan 
udara yang segar dari gunung 
pe nanggungan, membuat Ro
yal Trawas hotel & Cottages 
pilihan sempurna selagi anda 
jauh dari rumah.

Lokasi yang strategis di jan
tung kota Trawas, Jawa Ti mur. 
Hanya dua jam perjalanan 
dari Surabaya, lima menit 
dari Air terjun Dlun dung, 15 
menit dari air terjun kakek 
bo do dan Candi hindu 
kuno, Jolotundo membuat 
Royal Trawas Hotel & cottages 
pilihan terbaik anda untuk 
berlibur dan melepas penat 
dari hiruk pikuk kota. Pela
yanan dari staf kami yang 
ra mah, dan pro fessional 
akan membuat liburan anda 

semakin menye nangkan. 
Royal Trawas Hotel & 

Cottages menyediakan 3 
heritage room, 73 deluxe room, 
6 cottage yang 3 bedroom 1 

cottages 4 bedroom, 3 fa 
mily suite, 2 royal suite, 1 
family room, dan 1 studio 
room 6 bed.

Fasilitas Royal Trawas 
hotel & Cottages antara 
lain free WIFI access di 

seluruh area, 24 jam front desk 
service, tem pat penyimpanan 
barang, Kakatua Restaurant, 
3 meeting venue dengan ka

pasitas 300, 200, dan 70 pax, 
swimming pool, taman bermain 
anak, dan lainlain yang akan 

mem berikan pengalaman tak 
terlupakan untuk anda, pa
sangan, keluarga juga rekan 
bisnis anda.

Royal Trawas Hotel & 
Cottages menyuguhkan 

kuekue tradisional yang 
otentik de ngan rasa yang 

lezat, tak ke tinggalan makanan 
tradisional seperti nasi tum
peng, ayam bumbu rujak, ikan 
saus dabudabu juga turut 
me nambah daftar menu yang 
disajikan di restoran.

“Nikmati makanan dan mi
numan tradisional yang jadi 
menu andalan kami untuk 
mee ting dan acara anda de
ngan keluarga, dengan chef 
yang professional, staff yang 
ramah dan  siap membantu 
yang menjamin kenyamanan 
anda  selama menginap.” 
ujar GM Royal Trawas Hotel & 
Cottages Mr. Adjie Sukerlan. (via)

The Original Vintage Touch
Royal Trawas Hotel & Cottages

Jalan raya slepi, Trawas, Mojokerto  |        www.royaltrawashotel.com 
(0343)880100 - 881166 |      royal trawas hotel  |       royaltrawashotel

Mr. adjie sukerlan
GM Royal Trawas 
Hotel & Cottages

SURABAYA–Mening
katnya investasi properti 
di  Surabaya dan sekitar
nya membuat Bank Bu ko
pin Cabang Surabaya me
ngeluarkan program ke
pemilikan rumah (KPR). 
Ber beda dengan bank lain, 
Bank Bukopin menawar
kan bunga cukup ringan, 
yakni hanya 8,8 persen 
fixed selama dua tahun.

”Bunga ini lebih ringan 
dari bank lain,” kata Ac
count Officer Consumer 
Bank Bukopin Cabang Su
rabaya, Doni Fadjar Pri
janto, Kamis (28/9). 

Doni mengatakan, pro
gram ini dibuka sejak dua 
bulan lalu. Sambutan ma
syarakat pun tidak ter du
ga. Setidaknya sudah ada 
realisasi dengan  nilai Rp 
50 miliar per bulan. ”Kami 
melayani KPR  un tuk pe
rumahan senilai mulai Rp  
200 juta ke atas. Wilayah 
Su rabaya, Gresik dan Ma
dura,” ungkap Doni. 

Doni optimis program ini 
akan mendapat sambutan 
dari masyarakat lebih ba

nyak lagi. ”Prospeknya ba
gus. Sebab penjualan akan 
diprediksi meningkat. 
War ga pasti ingin memiliki 
rumah,” ungkap Doni. 

Ada dua golongan ang go
ta masyarakat yang pasti 
membutuhkan tempat ting
gal dan pasti membeli, yai
tu karyawan tetap dan wi
raswasta. ”Target realisasi 
kami mi imal tiga miliar per
bu lan. Bulan ini (September) 
su dah ada penutupan senilai 
10 miliar,” jelaa Doni. 

Untuk nilai bunga ter se
but, lanjut Doni akan di

ber lakukan fixed selama 
dua tahun saja. ”Kita m e
ng ikuti suku bunga nasio
nal. Kita juga memper
hitungkan biaya opera
sional,” ungkap Doni. 

Doni optimis warga yang 
sudah mengambil KPR di 
Bank Bukopin akan lancar 
da lam pembayaran angsuran.

”Kami telah mengan ti si
pasi jika ada nasabah yang 
bermasalah di tengah per
jalanan. Ada beberapa so lusi 
ya g akan kami beri kan dan 
tidak ada yang dirugikan,” 
terang Doni. (ang/nug)

Berikan KPR
Bunga Rendah
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PROMOSI DI MAL: Manager Bisnis Konsumer Bank Bukopin Cabang Surabaya, Bambang Heryawan 
(kiri) menyaksikan langsung pengunjung mal sedang melakukan pembukaan rekening baru.

Bank Bukopin

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

Doni Fadjar Pri janto


