Siaran Pers

UOB Indonesia Berikan Fasilitas KPR
Bagi Karyawan PT Johnson Home Hygiene Products Group
Jakarta, 30 Januari 2013 – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) menandatangani
kerjasama fasilitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi karyawan PT Johnson
Home Hygiene Products (JHHP) Group.
Kerjasama ini sejalan dengan fokus UOB Indonesia dalam mengembangkan bisnis KPR seiring
dengan pertumbuhan industri properti di Indonesia.
“Rumah merupakan kebutuhan primer seperti halnya juga sandang dan pangan, oleh karena itu
UOB Indonesia memberikan kemudahan bagi karyawan JHHP Group untuk memiliki rumah
idaman melalui solusi pembiayaan KPR. Ke depannya kami akan terus melihat kesempatan
untuk melaksanakan kerjasama serupa dengan perusahaan lainnya” ujar Presiden Direktur
UOB Indonesia, Armand B. Arief
Pada kuartal ketiga tahun 2012, bisnis KPR UOB Indonesia tumbuh sebesar 51% dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2009.
Melalui kerjasama ini karyawan JHHP Group yang tinggal di lima kota besar di Indonesia
seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang dan Balikpapan, dapat memindahkan KPRnya
dari bank lain ke UOB Indonesia dan mendapatkan subsidi bunga untuk fasilitas KPR UOB
Indonesia. JHHP Group merupakan Multi National Company yang memiliki 1500 karyawan
dengan fokus utama pada produk anti serangga, pengharum ruangan dan pembersih rumah.
Francisco Dela Fuente Guerra III mengatakan “Sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan JHHP Group, kami memfasilitasi program KPR ini.
Kami yakin hal ini akan bermanfaat bagi karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan
kinerja dan produktivitas mereka”
Data terakhir yang dirilis PriceWaterhouseCoopers di awal Desember 2012 menyatakan bahwa
Jakarta akan menjadi pasar properti utama di Asia pada tahun 2013 mengalahkan Hong Kong
dan Singapura. Hal ini didukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang stabil tercermin dari
tingkat suku bunga dan inflasi yang terkendali, serta peningkatan aliran dana investasi dari
pihak asing dikisaran 39% hingga pertengahan tahun 2012.
Penandatangan kerjasama ini dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh beberapa perwakilan
dari kedua belah pihak.

Mengenai PT Bank UOB Indonesia
Didirikan pada tahun 1956 di Jakarta, PT Bank UOB Indonesia merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia.
PT Bank UOB Indonesia memiliki jaringan layanan sebanyak 213 kantor cabang, 141 ATM UOB dan lebih dari
39,600 ATM yang terhubung lewat jaringan ATM Prima dan ATM Bersama selain lebih dari 1,8 juta ATM yang
terhubung lewat jaringan Visa di seluruh dunia.
Sejak 19 Mei 2011, Bank secara resmi mengganti nama menjadi PT Bank UOB Indonesia dari nama sebelumnya PT
Bank UOB Buana. PT Bank UOB Indonesia dikenal luas sebagai Bank yang memiliki fokus bisnis melayani usaha
kecil dan menengah dan memiliki basis layanan ke nasabah retail yang kuat. PT Bank UOB Indonesia juga
mengembangkan bisnis corporate banking yang menawarkan produk treasury dan layanan lainnya untuk bisnis.
Kinerja UOB Indonesia memperoleh pengakuan dengan beberapa penghargaan yang diterima dari berbagai pihak
independen. Selama tahun 2012, Bank menerima beberapa penghargaan, antara lain predikat keuangan Sangat
Bagus atas kinerja keuangan di tahun 2011 dan Platinum Award untuk kinerja keuangan yang Sangat Bagus selama
11 tahun berturut-turut dari 2001-2011, keduanya dari majalah bisnis Infobank. Baru-baru ini, UOB Indonesia juga
meraih juara ketiga Private Keuangan Non-Listed dari Annual Report Award.

Mengenai PT Johnson Home Hygiene Products Group Indonesia
Johnson Home
Hygiene Product
(JHHP) merupakan perusahaan Multi
National
Company (MNC)
yang berkantor pusat di Racine, Amerika Serikat. JHHP merupakan anak perusahaan dari SC Johnson & Sons
Limited yang tersebar di lebih dari 70 negara dengan manufaktur dan pemasaran & penjualan organisasi di seluruh
dunia. PT JHHP di Indonesia memiliki beberapa pabrik manufaktur terletak di Jakarta, Surabaya dan Medan.
Perusahaan ini memiliki sekitar 1500 karyawan. Keberhasilannya telah dicapai melalui manufaktur, pemasaran dan
distribusi
merek
terkenal
seperti
Baygon,
Autan,
Bayclin,
dan
Bayfresh dan Kiwi. Dalam pertumbuhannya JHHP bergerak maju terus dalam mengakuisisi beberapa produk terbaik
di Indonesia

PT Bank UOB Indonesia
Fera I. Prajitno
Head of Brand Performance and Corporate Communications
th
UOB Plaza, UOB Plaza 12 Floor
Jln. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel
: 021 2350 6000 ext. 31233
Fax
: 021 2993 6642
Email : corporatecomm@uob.co.id

