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Mengelola 
Bisnis Kos kini 
Lebih Mudah

Segera tersedia di

PT Mitra Milenial Indonesia



Mitra Cokro adalah pemilik 
kos yang mendaftarkan 
propertinya untuk di 
iklankan Cokro secara gratis. 
Dengan bergabung sebagai 
Mitra Cokro anda akan kami 
hubungkan dengan jutaan 
calon penyewa potensial 
dengan sekali daftar. 

Masuk Melalui Mitra.cokro.com 

atau install aplikasi via Playstore


Isi formulir pendaftaran secara 

lengkap (Biodata, Unggah Foto & 

KTP,  serta No Rekening)


Tunggu hingga verifikasi akun 

anda selama 1x24 jam


Siap Untuk mengatur kos anda


Apa Itu 
Mitra 
Cokro?

Tentang Cokro
Cara Menjadi Mitra Cokro

1

2

3

4



Kami bekerjasama dengan pihak terkait untuk untuk 
menghadirkan fitur sistem pembayaran secara online dengan 
memanfaatkan fasilitas perbankan atau yang lebih dikenal 
dengan PPOB.



Dengan fitur ini memudahkan Mitra Cokro (pemilik kos) untuk 
mengumpulkan tagihan dari penyewa kos dan juga membayar 
tagihan bulanan seperti listrik, air dan wifi. Selain itu fitur PPOB 
kami memiliki jaminan keamanan dan sangat transparan. 
Sehingga anda bisa melakukan pemantauan langsung proses 
pembayaran setiap penyewa kos secara 24 jam.


PPOB yang 
Terintegrasi Bank 
Nasional, Aman & 
Terpercaya 

Keunggulan

E-WalletPBBPDAM BPJS KesehatanTelkom

Beli Token

Nomor Meter/ID Pelanggan Nominal

Masukan Nomor Pilih Nominal

Pra-Bayar (Token)

Pasca Bayar

Listrik/PLN



Kami juga memberikan beberapa fitur tambahan yang bisa 
memaksimalkan pengelolaan bisnis kos Mitra Cokro . Antara lain : 
pemberitahuan jatuh tempo kepada penyewa, daftar penyewa kos, 
laporan sewa kos, laporan keuangan, jadwal jatuh tempo dan masih 
banyak fitur lainnya. Sehingga membantu Mitra Cokro dalam 
menjalankan dan mengelola properti kos, memantau penghuni, serta 
membuat laporan keuangan dalam satu aplikasi.


Kemudahan Dalam 
Manajemen Kos

Keunggulan



Pemasaran/Promosi properti kos secara optimal dan gratis


Fitur Lengkap yang memudahkan mitra memasarkan 
kamar kosnya


Notifikasi Penagihan Kos yang dikirimkan otomatis pada 
user saat tanggal jatuh tempo


Notifikasi Langsung Jika Terdapat User yang tertarik atau 
berminat untuk menyewa properti


Sistem Pembayaran PPOB yang terjamin keamanannya 
dan transparan


Pengelolaan Keuangan Mitra Secara Otomatis


Menyediakan laporan keuangan 


Informasi mingguan mengenai bisnis properti


Desain minimalis yang mudah digunakan


Menjadi MITRA COKRO seumur hidup dengan sekali daftar


Kemudahan Dalam 
Manajemen Kos

Bagaimana 
Cara Bergabung 
sebagai Mitra 
Cokro ?

Keunggulan

Anda cukup mendaftar 
melalui website 
www.cokro.com atau 
aplikasi Mitra Cokro, 
serta memasukkan data 
yang diperlukan sebagai 
kelengkapan 
administratif.



Cara Menambahkan Properti Kos

Tutorial

Saat anda di beranda 
terdapat tombol 
“tambah properti”

kemudian klik tombol 
tersebut

Kemudian isi data 
dengan lengkap sesuai 
dengan form yang telah 
disediakan

Kemudian masukkan 
fasilitas dan juga jenis 
kos anda



Cara Menambahkan Properti Kos

Tutorial

Kemudian pilih tipe 
kamar kos kamar mandi 
dalam atau luar dan 
masukkan juga jumlah 
kamar

Kemudian masukkan 
data kamar kos anda 
dan tentukan harga 
sewa dari kamar kos 
anda

Kemudian unggah foto 
kamar kos anda 
maksimum ukuran foto 
5MB



Cara Menambahkan Properti Kos

Tutorial

Kemudian pilih fasilitas 
umum yang ada

di kos milik anda

Kemudian pilih fasilitas 
kamar mandi yang ada 
di kos milik anda

Selamat Kos anda akan 
segera terbit, silahkan 
tunggu konfirmasi dari 
admin Cokro



Segera tersedia di

admin@cokro.com 


www.cokro.com


@cokroindonesia 


@cokro_indonesia


Cokro Indonesia


PT Mitra Milenial 
Indonesia
Digital Innovation Lounge Malang

Telkom Kayutangan, Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.7-9, 
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