
APAKAH KPR ITU?

Anda pasti ingin memiliki tempat tinggal pribadi. 

Namun, sulit rasanya membeli secara tunai 

mengingat harga rumah yang kian meningkat. 

Dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Anda 

tidak perlu khawatir lagi.

KPR merupakan fasilitas kredit untuk:

Pembelian properti seperti rumah, 

apartemen, rumah susun, ruko/ rukan, 

rumah peristirahatan (vila), dan pembelian 

kavling/ tanah matang di real estate yang 

konstruksinya dibiayai oleh bank.

Pembangunan, renovasi/ perbaikan, dan 

penyempurnaan kondisi rumah, atau 

untuk mengubah  fungsi suatu bagian/ 

ruangan yang ada di rumah.

Refinancing: kredit yang diajukan kembali 

oleh nasabah yang sudah memiliki fasilitas 

KPR atau pengajuan kredit dengan jaminan 

rumah/ ruko yang sudah Anda miliki

Take Over: kredit KPR yang dapat 

digunakan untuk mengambil alih pinjaman 

dari bank lain.

Biaya-Biaya KPR

•	 Provisi

•	 Administrasi

•	 Asuransi Jiwa

•	 Asuransi Kebakaran

•	 Appraisal dan Notaris

Manfaat

•	 Bebas memilih lokasi rumah/ kavling idaman.

•	 Fleksibel, jangka waktu pembayaran umumnya 

maksimal 20 tahun atau disesuaikan dengan 

kemampuan pembayaran dan ketentuan 

masing-masing bank.

Dokumen

Persyaratan

•	 Warga Negara Indonesia.

•	 Berstatus karyawan tetap, pengusaha, atau 

profesional.

•	 Usia minimal 21 tahun dan pada usia 55 tahun 

kredit sudah lunas, khusus pensiunan usia 65 

tahun kredit sudah lunas.

•	 Menyiapkan sejumlah uang untuk pembayaran 

uang muka (self	 financing) sesuai ketentuan 

regulator. 

•	 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen 

penunjang.

Perlindungan Konsumen bagi Nasabah KPR

•	 Pastikan pengembang yang dipilih mempunyai 

riwayat dan reputasi usaha yang baik.

•	 Pengembang memiliki itikad baik untuk 

menyelesaikan pembangunan rumah.

•	 Pada umumnya konsumen akan tetap 

memiliki kewajiban kepada bank jika 

pengembang wanprestasi. Konsumen perlu 

mendapat informasi mengenai seberapa jauh 

kewajibannya jika menghadapi pengembang 

yang wanprestasi.
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TAHAPAN DALAM MENDAPATKAN FASILITAS  

KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH

Simulasi Berdasarkan Penghasilan

Simulasi Berdasarkan House Price

Web: ojk.go.id / sikapiuangmu.ojk.go.id

Email: konsumen@ojk.go.id

sikapiuangmu sikapiuangmu sikapiuangmu

Simulated based on :

Nett Salary per month (Rp. / ex. 1,000,000 :

Period of Credit (months) :

Salary       House Price

7000000

180

Calculate

Nett Salary per month :

Period of Credit (months) :

Interest Rate (per annum) :

Max. Credit :

Credit Installment per month :

Rp. 7,000,000

180

9.00 %

Rp. 276,061,545

Rp. 2,800,000

Rate can change without prior notice

Simulation based on :

House Price (Rp. / ex. 1,000,000 :

Period of Credit (months) ;

Percentage of Down Payment (%)

Salary        house Price

500000000

180

20

Calculate

House Price:

Period of Credit (months) :

Percentage of Down Payment :

Down Payment :

Interest Rate (per annum) :

Max. Credit :

Credit Installment per month :

Min. nett salary per month :

Rp. 500,000,000

180

20.00 %

Rp. 100,000,000

9.00 %

Rp. 400,000,000

Rp. 4,057,066

Rp. 10,142,666

Rate can change without prior notice

Melakukan simulasi KPR yang dapat dilakukan 

melalui menu kalkulator keuangan pada situs/ 

mobile	apps Sikapi Uangmu  (https://sikapiuangmu.

ojk.go.id) untuk memperkirakan nilai maksimum 

kredit dan angsuran kredit perbulan. Simulasi 

dapat dilakukan berdasarkan “Gaji” dan “Harga 

Rumah”. 

Apabila Maksimum Kredit dan Angsuran Kredit 

per bulan telah sesuai, maka datanglah ke outlet 

bank terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih 

detail dari petugas sales di cabang bank setempat.

Jika setuju untuk mengajukan KPR, selanjutnya 

menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan bank.

Bank akan membuat janji untuk melakukan survei 

dan appraisal	 terhadap rumah yang akan dibeli 

menggunakan fasilitas KPR.

Pihak bank akan melakukan analisis dan 

pemrosesan pengajuan KPR yang diajukan.

Bank menginformasikan keputusan kredit dan 

melakukan akad jika disetujui.
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