PRESS RELEASE
Bank Bukopin & BPJS Ketenagakerjaan Kerja Sama
Layanan Service Point Office
Jakarta, 20 Juni 2017– Bank Bukopin dan BPJS Ketenagakerjaan hari ini sepakat
meningkatkan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman layanan Service
Point Office (SPO).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Komersial PT
Bank Bukopin, Tbk. Mikrowa Kirana dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna
Syarif.
Kerja sama antara kedua perusahaan meliputi pelayanan informasi program BPJS
Ketenagakerjaan, Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pendaftaran Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan, serta Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana menjelaskan kerja sama tersebut
merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendukung program Pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan terhadap para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Nantinya peserta yang ingin mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan dapat datang ke
Bank Bukopin yang telah ditunjuk untuk melayani para peserta BPJS Ketenagakerjaan,”
ujarnya seusai acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut, hari ini.
Mikrowa menjelaskan kerja sama antara kedua perusahaan tersebut bertujuan untuk
memperluas jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia melalui outlet
perbankan, memberikan kemudahan kepada masyarakat pekerja dan mendekatkan
pelayanan kepada peserta dan juga diharapkan akan mendukung program dalam perluasan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Mikrowa optimistis kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat meningkatkan
jumlah customer base Bank Bukopin. Kerja sama ini ditargetkan dapat menambah 50.000
nasabah baru dan pengendapan dana pihak ketiga di tabungan (CASA) sebesar Rp150
miliar.
Bank Bukopin terus memacu pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sampai dengan
kuartal I/2017, pencapaian laba bersih Bank Bukopin meningkat 5,62% secara year-on-year.
Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 7,64% menjadi Rp72,3 triliun dan
Dana Pihak Ketiga sebesar Rp93,8 triliun, tumbuh 15,37% secara year-on-year.
Pendapatan operasional lainnya (fee based income) Perseroan pada periode yang sama
tumbuh 7,29% menjadi Rp346 miliar.
Pertumbuhan DPK hingga kuartal I/2017 didorong oleh kenaikan deposito sebesar 17,55%
menjadi Rp66,3 triliun dan CASA sebesar 10,45% menjadi Rp27,5 triliun.
Sementara pertumbuhan kredit Bank Bukopin didukung oleh sektor ritel yang terdiri dari
segmen Mikro, UKM, dan Konsumer. Total kredit ritel yang disalurkan ke segmen Mikro
tumbuh sebesar 26,27%, segmen UKM sebesar 6,51%, dan segmen konsumer sebesar
10,82% secara year-on-year.
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Pada periode yang sama, penyaluran kredit Komersial Bank Bukopin tumbuh sebesar
1,42%.
Dengan pencapaian tersebut, asset Perseroan per kuartal I/2017 mencapai Rp111,4 triliun,
meningkat 11,54% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu.

Sekilas mengenai Bank Bukopin
Bank Bukopin berdiri pada 10 Juli 1970. Sejalan dengan waktu, Bank Bukopin terus tumbuh
dan berkembang hingga masuk ke dalam kelompok bank menengah di Indonesia. Bank
Bukopin merupakan bank yang fokus pada segmen ritel, yang terdiri dari segmen, mikro,
UKM, dan konsumer serta didukung oleh segmen komersial.
Per 31 Maret 2017, saham Bank Bukopin dimiliki oleh Bosowa
Kopelindo (18,09%), Negara RI (11,43%), dan Publik (40,48%).
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Hingga periode tersebut Bank Bukopin beroperasi di 23 provinsi, memiliki 43 kantor cabang
utama, 132 kantor cabang pembantu, 145 kantor kas, 75 kantor fungsional (layanan mikro), 36
payment point, serta 8 layanan pickup service.
Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online.
Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 766 mesin ATM.
Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM BCA Prima, ATM Bersama dan
Plus di seluruh Tanah Air.
Sesuai dengan moto ‘Memahami dan Memberi Solusi’, Bank Bukopin senantiasa melakukan
inovasi dan peningkatan layanan kepada para nasabahnya.
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