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Investasi Tanah atau Rumah untuk Masa Depan: mengapa Mesti Dilakukan? 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tanah sudah menjadi sebuah entitas dimana manusia hidup di atasnya, 
dan karenanya investasi tanah atau rumah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. 
Banyak orang bilang bahwa masa depan seseorang sangat tergantung pada tanah. Sebuah bangunan bisa 
berdiri di atas tanah, dan di atas tanah lah manusia bisa tumbuh. Di titik ini, tentunya Anda harus sudah 
mulai memikirkan banyak hal guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tanah dan bangunan 
yang berdiri di atasnya sangat memungkinkan untuk dijadikan sumber investasi bagi masa depan yang 
lebih baik.  

Saat ini investasi tanah atau rumah sudah menjadi pakem bisnis yang tampak menggiurkan. Selain 
menjadi jaminan untuk masa depan, harga tanah dan property yang cenderung naik dari tahun ke tahun 
menjadi sebuah faktor yang menguatkan banyak orang untuk terjun ke bidang yang berkaitan dengan 
investasi tanah. Meski terkesan mudah dilakukan, namun ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan 
dengan baik sebelum Anda mulai membeli sebidang tanah untuk keperluan apapun. Seseorang yang 
berminat menanamkan uangnya untuk investasi tanah harus memiliki alasan yang kuat untuk 
melakukannya. 

Mengapa Investasi Tanah menjadi Penting? 

Bila mempertimbangkan kemakmuran di masa depan nanti, investasi tanah tentu menjadi sebuah bidang 
bisnis yang bisa dipilih. Di luar sana ada banyak orang yang tertarik untuk menanamkan uang mereka di 
bidang investasi tanah, dan dengan demikian bidang tersebut telah menjadi sebuah tren baru. Meski 
demikian, sebaiknya Anda memikirkan matang-matang soal investasi tanah. Jangan asal ikutan tren. 
Sebaliknya, pahamilah dengan baik seluk beluk investasi tanah, sebab bidang tersebut memerlukan dana 
yang tidak sedikit.  

Di sini kami akan membantu Anda untuk memetakan beberapa alasan mengapa Anda harus 
menginvestasikan modal di bidang tanah atau rumah. Alasan yang pertama terkait dengan kelebihan 
investasi rumah.  

1) Rumah bisa menjadi sumber pemasukan 

Mengapa demikian? Karena Anda bisa memanfaatkan bangunan (dalam bentuk rumah) untuk 
mendapatkan biaya tambahan. Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari investasi 
rumah: 

 Anda bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. 

 Anda bisa menyewakan rumah yang telah dibangun.  

 Anda bisa menempatinya sendiri.  

Secara statisik, kenaikan harga investasi bangunan berkisar antara 15-20 % per tahunnya. Angka ini 
terbilang menggiurkan, sehingga pantas menjadi alternatif lain di luar investasi tanah. Kekurangannya 
hanya satu: Anda harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan bangunan, dan juga mesti 



mengeluarkan biaya untuk membayar asuransi. Belum lagi bila Anda butuh merenovasi bangunan rumah. 
Namun dibanding keuntungannya yang besar, biaya yang harus dikeluarkan relatif lebih kecil. 

2) Harga tanah meningkat setiap tahun 

Investasi tanah atau rumah sebetulnya akan memberikan keuntungan yang sangat besar, dan ini 
adalah alasan berikutnya yang menjelaskan mengapa investasi di bidang tersebut mesti dilakukan. Harga 
tanah cenderung naik setiap tahun, dengan angka berkisar antara 20-25%. Anda bisa membayangkan 
betapa besar keuntungan yang bakal didapatkan bila memilih investasi tanah. Hitung harga awal 
pembelian tanah, kemudian kalikan jumlah tersebut dengan presentase kenaikan harga tanah seperti 
disebut di atas. Menggiurkan bukan?  

Saran kami, belilah tanah yang terdapat di sekitar wilayah perumahan, sebab aspek legalitas dan 
ekonominya jauh lebih menjanjikan. Atau bila ingin mengambil opsi lain: belilah tanah di dekat jalan, 
sebab harga jualnya akan menjadi lebih tinggi. Kelebihan lain dari investasi tanah adalah: Anda tidak 
perlu bersusah payah dalam merawatnya.  

Dengan dua alasan kuat seperti telah dijelaskan di atas, apakah Anda masih ragu untuk menanamkan 
modal di bidang investasi tanah atau rumah? Jangan ragu lagi, sebab ada banyak hal yang bisa 
didapatkan ketika Anda menghabiskan modal untuk mengembangkan investasi tanah atau rumah di 
lokasi tertentu.  

5 Alasan Mengapa Anda Harus Membangun Investasi Rumah Kost 

Investasi rumah kost menjadi sebuah pilihan menarik, terutama di beberapa provinsi seperti Malang, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Depok (Jawa Barat), Jakarta, Bandung, dan di kota-kota lain. Ketika sebuah 
kampus atau universitas berdiri di lokasi tertentu di sebuah provinsi, maka apa yang perlu dilihat 
kemudian adalah potensi bisnis kost-kostan yang tinggi. Seorang mahasiswa, apalagi yang berasal dari 
luar daerah, cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan kampus tempat dia belajar. Tidak 
hanya satu orang yang berpikir demikian, melainkan ratusan mahasiswa. Singkat cerita, hal semacam itu 
sudah menjadi kesepakatan umum. Nah, karena itulah investasi kos menjadi sebuah pilihan bisnis yang 
menggiurkan. Daerah padat di sekitar kampus/universitas menjadi titik dimana beberapa bangunan kos-
kosan bisa dibangun di atasnya.  

Singkat cerita, investasi rumah kost bisa menjadi pilihan di tengah gemerlapnya investasi property 
jenis lain seperti ruko, rumah tinggal, tanah, dan lain sebagainya. Hanya saja ada banyak hal yang harus 
diperhatikan sebelum memulai bisnis kos-kosan. Hal pertama adalah lokasi. Semakin dekat lokasi kos-
kosan dengan tempat kerja, kampus, rumah sakit, terminal, stasiun, atau lokasi bisnis lain, maka Anda 
punya kemampuan untuk mematok harga sewa tinggi. Dengan kata lain, penempatan lokasi penting dan 
menjadi faktor yang menentukan harga sewa. Sebagai contoh: kos di dekat kampus yang terletak di 
tengah kota memiliki harga sewa yang jauh lebih tinggi dibandingkan rumah kos yang terletak di 
pinggiran kota.    

Selain babakan besar mengenai betapa menggiurkannya investasi kos-kosan, ada 5 alasan mengapa Anda 
harus menanamkan modal investasi rumah kost: 

1) Rumah kos biasanya memiliki capital rate yang tinggi dibandingkan rumah sewa, sekitar 5-7%. 
Ini dikarenakan sifat rumah kos yang wajib memberikan layanan maksimal bagi penghuninya, 
seperti misalnya: jasa setrika dan laundry. Sebuah rumah kos biasanya memiliki manajemen 
tersendiri, yang tujuannya memaksimalkan pelayanan bagi penghuninya. Karenanya harga sewa 
rumah kos bisa jadi lebih mahal dibandingkan rumah sewa biasa.  

2) Capital gain sebuah rumah kos-kosan biasanya bisa diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 
lima tahun. Lagi-lagi perkaranya adalah: capital gain kos-kosan lebih besar dibandingkan 
inveastasi rumah sewa maupun tanah kosong. Artinya Anda bakal memperoleh keuntungan lebih 
besar ketika menginvestasikan modal untuk kos-kosan dibandingkan rumah sewa atau tanah 
kosong.  



3) Alasan yang ketiga terkait dengan permintaan rumah kos yang tinggi, terutama di sejumlah 
kawasan yang berdekatan dengan kampus, perkantoran, maupun pusat-pusat bisnis. Ambil 
contoh mahasiswa, misalnya. Mereka cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan 
kampus. Alasannya jelas: supaya mereka tidak perlu menghabiskan banyak ongkos untuk 
menghadiri perkuliahan. Lebih jauh lagi, penjaga toko maupun karyawan kantor cenderung 
memilih tempat tinggal di dekat pusat belanja atau perkantoran. Dan ini menjadi satu lagi pangsa 
pasar yang bisa digarap dengan baik.  

4) Investasi kos-kosan memberikan peluang bagi Anda untuk mengembangkan bisnis lain. Jasa 
laundry maupun rumah makan, misalnya, adalah dua peluang yang bisa diintip. Keduanya adalah 
tipe bisnis yang menjanjikan, terutama bila didirikan di daerah padat mahasiswa atau karyawan.  

5) Efisiensi bisnis kos-kosan yang besar, dalam arti pemilik hanya perlu memperhatikan layanan per 
kamar, dan bukan kebutuhan per rumah. Selain itu, pemilik tidak perlu memberikan tambahan 
lain seperti ruang tamu (kecuali dibutuhkan). Inilah yang membedakannya dengan bisnis rumah 
sewa/kontrakan.  

Jadi sekarang Anda memiliki pandangan lain selain investasi rumah, tanah, maupun ruko. Bila jeli dalam 
memilih lokasi kos-kosan yang pas, maka Anda bisa segera berpikir untuk membangun sebuah bangunan 
kos di atas sebidang tanah yang sekarang mungkin sudah Anda miliki. Syaratnya hanya satu: lokasi tanah 
harus strategis, dengan demikian investasi rumah kost mampu memberikan keuntungan jangka 
panjang yang menarik.  

Pilih Rumah atau Apartemen: Beberapa Hal yang Harus Dipertimbangkan 

Bila Anda kebetulan tinggal di kota padat manusia, ada sebuah pertanyaan yang kerap muncul, yakni 
pilih rumah atau apartemen. Pertanyaan ini bukan pertanyaan sepele, terutama bagi orang yang 
tinggal di kota besar seperti Jakarta, misalnya. Di kota tersebut, pembangunan bukan lagi soal 
membangun rumah tinggal secara horizontal, melainkan secara vertikal. Karena itu tidak heran bila kita 
menyaksikan pembangunan apartemen maupun rumah susun yang begitu masif di kota tersebut. Di kota 
yang padat penduduk, apartemen menjadi pilihan utama tempat tinggal. Orang berbondong-bondong 
membeli apartemen guna menjamin bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang layak di masa depan.  

Ketika dihadapkan pada pertanyaan pilih rumah atau apartemen, seseorang akan dihadapkan pada 
sejumlah komponen biaya yang mesti dikeluarkan. Secara umum gambaran biaya yang dikeluarkan setiap 
bulannya akan dipaparkan di bawah ini. Sebelumnya perlu dicatat bahwa biaya yang harus dikeluarkan 
akan berbeda di antara satu apartemen dengan yang lainnya. Jadi apa yang akan dipaparkan di sini 
adalah gambaran umum mengenai biaya yang mesti dikeluarkan ketika memilih tinggal di sebuah 
apartemen: 

1) Biaya parkir 

Ada peraturan tersendiri, terkait dengan biaya parkir dan masing-masing apartemen memiliki kebijakan 
berbeda dengan biaya tersebut. Rata-rata biaya yang perlu dikeluarkan sebesar 25.000 – 100.000 rupiah 
untuk motor; dan 70.000 – 200.000 per bulan untuk mobil.  

2) Biaya transportasi 

Besaran biaya transportasi sangat tergantung pada kebutuhan. Artinya, jumlahnya sangat tergantung 
kepada seberapa jauh lokasi kerja dan apartemen tempat Anda tinggal. Bila apartemen dekat dengan 
tempat tinggal Anda, maka pastinya akan ada banyak pengeluaran yang bisa dihemat! Rata-rata penghuni 
apartemen mengeluarkan biaya bahan bakar kendaraan (mobil) sebesar 1.000.000 rupiah setiap bulan.  

3) Biaya tarif bisnis 

Komponen biaya yang satu ini termasuk biaya telpon, internet, TV kabel, gas, air, dan listrik. Perlu 
diketahui bahwa tarif biaya bisnis untuk apartemen biasanya lebih mahal dibandingkan rumah tapak, 
atau sekitar 20-30% lebih mahal dibandingkan rumah biasa. Namun ada juga apartemen yang hanya 



membebankan biaya listrik dan air, sebab biaya lain seperti TV kabel sudah termasuk ke dalam 
komponen biaya kebersihan. Sekitar 500.000 – 800.000 rupiah harus dikeluarkan oleh penghuni 
apartemen setiap bulannya, untuk membayar berbagai biaya tarif bisnis.  

4) Biaya servis 

Komponen yang satu ini umumnya dikenal sebagai biaya pemeliharaan gedung, atau biasa disebut 
maintenance fee yang meliputi biaya perawatan gedung, keamanan, kebersihan, dan taman. Ada juga 
apartemen yang memasukkan komponen biaya TV kabel ke dalam biaya servis. Dalam banyak kasus, 
biaya servis ditarik dalam waktu yang variatif. Ada yang per bulan, per tahun, atau per 3 bulan. Besaran 
biaya sangat tergantung pada luas apartemen. Bila biaya apartemen sebesar 10.000 rupiah/m2, dan Anda 
tinggal di sebuah apartemen dengan luas 100 m2, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 1.000.000 
rupiah. 

5) Biaya cicilan 

Biaya yang satu ini sangat tergantung pada jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Namun 
biasanya bank akan menghitung cicilan dengan cara mengambil 30% dari gaji Anda, kemudian dikurangi 
biaya lainnya.  

Dengan memperhatikan sejumlah komponen biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik apartemen, 
sekilas pandang orang bisa berkesimpulan bahwa membeli apartemen lebih mahal dibandingkan 
membeli rumah. Selain itu Anda tidak melakukan perubahan bentuk fisik pada apartemen, meski 
bangunan tersebut sudah menjadi milik Anda. Namun di kota yang padat penduduk, apartemen adalah 
pilihan utama untuk menghindari kepungan rumah tinggal yang seringkali membuat sumpek.  

Hanya saja ketika mempertimbangkan pilih rumah atau apartemen, rumah agaknya menjadi pilihan 
yang lebih masuk akal. Lahan rumah menyediakan sejumlah pilihan bagi pemilik untuk mengembangkan 
sesuatu, semisal taman, lahan bermain anak, tempat bersantai, dan lain sebagainya. Selain itu rumah 
menjadi sebuah bangunan yang mudah dijual kembali, serta memiliki legalitas yang lebih terjamin.  

Jadi, pilih rumah atau apartemen? Jawabannya kembali ke kebutuhan masing-masing. Bila Anda 
ingin membangun lahan yang luas untuk menemani pertumbuhan anak-anak Anda, maka rumah adalah 
pilihan masuk akal. Namun bila bila menginginkan lokasi bangunan yang strategis, maka apartemen 
adalah pilihan utama yang wajib dipertimbangkan.   

Mengapa Pembelian Ruko Menjadi Pilihan Masuk Akal? 

Ada banyak jenis investasi property yang bisa dipilih oleh tiap-tiap orang yang ingin menanamkan 
modalnya, termasuk pembelian ruko atau rumah toko. Mengapa ruko? Pertama-tama karena ruko bisa 
menjadi sebuah pilihan investasi yang paling menarik, terutama di kota-kota besar. Menurut angka 
statistik kasar, jenis property seperti ruko tidak pernah cukup jumlahnya, terutama ketika dihadapkan 
pada permintaan pasarnya. Artinya, penawaran ruko jauh lebih kecil dibandingkan permintaan atas 
bentuk property yang sama. Karenanya harga ruko cenderung terus melambung. Secara umum kenaikan 
harga ruko cenderung melebihi kenaikan aset property lain, seperti perumahan, tanah pekarangan biasa, 
bahkan rumah kost sekalipun.  Dilihat dari satu sisi, membeli ruko berarti sebuah peluang besar, sebab 
keuntungan yang diberikan akan berlipat ganda dibandingkan jenis investasi property lainnya. \ 

Harga ruko yang tinggi berarti sebuah peluang. Maksudnya, bila pertumbukan ekonomi sebuah kota 
meningkat, maka permintaan tipe property seperti ruko pasti akan ikut meningkat dari waktu ke waktu. 
Apabila ruko menempatkan diri di ruang pusat korta yang strategis, maka dipastikan akan ada banyak 
area perdagangan serta ruang perkantoran yang tumbuh. Ini dikarenakan akses serta lokasi strategis yang 
menjadi sebab utama. Gambaran macam ini ikut memperjelas alas an mengapa nilai investasi ruko akan 
mengalami kenaikan harga tinggi. Ruko adalah jenis bangunan yang penuh dengan nilai ekonomis serta 
praktis bagi penggunanya.  



Akan tetapi ruko yang representatif dan berada di lokasi strategis tidak selalu tersedia di pasaran. 
Kalaupun ada, harganya bakal melambung tinggi tak terjangkau, kecuali ada kalangan yang benar-benar 
membutuhkannya dan memiliki kapital serta modal yang besar. Hanya saja nilai guna praktis serta lokasi 
ruko adalah keunggulan yang dimiliki, dan ini tidak dimiliki oleh aset property bentuk lain.  

Setidaknya ada beberapa kelebihan yang dimiliki ruko, namun tidak dimiliki aset property dalam bentuk 
lain. Mengetahui mengapa pembelian ruko menjadi langkah strategis menjadi penting. Beberapa 
kelebihannya adalah: 

1) Ruko membantu mendekatkan pelaku usaha dengan pasar yang disasarnya. Artinya, ruko 
menciptakan kedekatan ekonomi, antara pengusaha dengan konsumen yang disasar.  

2) Ruko menciptakan pasar tersendiri, dan berpotensi menjadi magnet ekonomi baru untuk sebuah 
kawasan, yang mungkin sekali tergolong biasa-biasa saja. Ruko selalu punya kemungkinan 
semacam itu, dan tetap memiliki pasar yang terserap dan dibutuhkan oleh banyak orang.  

3) Nilai produktif ruko lebih besar, dan sebandingkan nilai belinya dengan nilai keuntungan yang 
bakal didapatkan di masa depan. Konon katanya, nilai fungsi dan sewa ruko malah sebanding 
dengan nilai cicilan, terutama bila Anda membelinya dengan KPR. Bila lokasi ruko sangat 
strategis, maka akan semakin tinggi nilainya.  

4) Bila Anda berminat di bidang investasi ruko, maka ada nilai keuntungan yang bisa diprediksi ke 
depan. Misalnya saja ada sebuah ruko dengan tiga lantai, ukuran panjang 14 meter serta ukuran 
lebar 5 meter. Bila ditempatkan di lokasi strategis di sebuah kota, katakanlah Yogyakarta, 
makanya harganya bisa jadi 75 juta rupiah per tahun. Kenaikan harga sewa property pun cukup 
besar, berkisar 30% per tahun.  

Tentu saja tidak semua riko memiliki nilai investasi yang besar. Diperlukan ketelitian, ketepatan, 
serta prediksi yang baik (terkait masa depan ruko), sebelum memutuskan membeli sebuah bangunan 
ruko. Selain itu Anda juga harus memperhatikan faktor lain seperti lokasi berdirinya ruko, serta 
kualitas konstruksi bangunannya. Di luar hal-hal tersebut, pembelian ruko menjadi sebuah tipe 
investasi yang harus dipertimbangkan.   

Bagaimana Supaya Pembeli Mendapatkan Penawaran Rumah Terbaik 

Penawaran rumah merupakan sebuah berkah bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang ingin 
membeli rumah pertama atau ingin membeli lebih banyak property untuk diperlakukan sebagai investasi 
masa depan. Tentu saja orang bisa dengan mudah menemukan property yang mereka inginkan. Saat ini 
ada banyak pengembang yang menawarkan rumah di lokasi strategis, dengan tipe rumah yang beragam 
serta fasilitas yang semarak. Dengan demikian, akan ada banyak tawaran yang bisa dipertimbangkan oleh 
masing-masing individu. Pada prinsipnya, seorang individu harus meneliti segala hal yang terkait dengan 
pembelian rumah.  

Karena itulah penting baginya untuk mencari tahu berapa harga sebuah rumah tinggal tipe tertentu, yang 
dijual di wilayah yang diinginkan. Bila sudah memilih kota/wilayah yang diinginkan, yang perlu 
dilakukan kemudian adalah mencari tahu harga rumah yang ditawarkan. Bila sudah mendapatkan range 
harga rumah yang diinginkan, maka Anda bisa memperkirakan berapa besaran anggaran yang akan 
dikeluarkan untuk membeli rumah baru. Akan tetapi di titik ini Anda juga perlu mendapatkan penawaran 
terbaik, supaya Anda bisa memanfaatkan anggaran sebaik mungkin.  

Bila Anda melakukan negosisasi sendiri, hal yang pertama Anda lakukan adalah menggunakan range 
harga property di daerah tertentu yang terpilih, untuk bernegosiasi dengan penjual rumah. Gunakan 
range yang ada sebagai patokan, dan sebaiknya jangan pernah membeli rumah di luar batas anggaran 
yang sudah ditetapkan secara mandiri. Lakukan survey ke beberapa rumah, dan sesuaikan dengan 
kebutuhan Anda. Daftar property perlu disusun kemudian, supaya Anda mengetahui kriteri rumah yang 
diiinginkan. Daya tawar menawar akan semakin besar ketika Anda menemukan banyak rumah yang 
masuk dengan kriteri yang dicari. Penawaran rumah menjadi sesuatu yang mudah dicari, namun Anda 
perlu melakukan banyak siasat supaya menemukan satu jenis rumah yang paling diinginkan.   



Setiap property memiliki kelebihan serta fasilitas tersendiri, dan biasanya antara satu dengan yang lain 
berbeda fasilitasnya. Di titik ini Anda perlu mempertimbangkan fasilitas yang tersedia pada property 
yang ingin dibeli. Yang perlu ditelisik adalah apakah sistem transportasi yang terbangun di sekitar rumah 
sudah bagus? Berapa kali Anda harus naik transportasi umum dari rumah ke kantor dan sebaliknya? 
Apakah di dekat rumah Anda tersedia stasiun kereta? Apakah Anda bisa menemukan restoran atau 
warung makan dengan mudah di dekat rumah Anda? Banyak fasilitas di sekitar property yang mesti 
dipertimbangkan ketersediaanya. Dan bila fasilitasnya tidak menarik, Anda bisa menggunakannya 
sebagai senjata untuk mendapatkan harga rumah yang lebih rendah dibandingkan dengan tawaran pasar.  

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan tipe rumah yang jarang mendapatkan 
kunjungan. Bukan berarti rumah yang satu ini tidak dikenal, melainkan ada faktor lain. Misalnya, harga 
yang dipatok terlalu tinggi sehingga pembeli enggan untuk meliriknya. Ini sebetulnya bisa menjadi 
senjata Anda dalam melakukan negosiasi. Artinya, rumah yang jarang dilirik oleh pembeli mungkin tidak 
mendapatkan tawaran pembelian dari orang-orang. Anda bisa memanfaatkan kondisi tersebut ketika 
bernegosiasi dengan penjual. Apabila si penjual benar-benar mencari pembeli, maka ini bisa menjadi 
pintu masuk Anda untuk bernegosiasi.     

Rumah baru mudah ditemukan di mana-mana, meski tidak mudah bagi orang untuk menemukan satu 
yang sesuai, baik dari segi anggaran maupun dari segi fasilitas. Karena itulah Anda mesti bersusah payah 
menemukan penawaran rumah terbaik sebelum akhirnya menemukan satu yang cocok untuk 
ditinggali.  

Membeli Rumah Pertama Kali: Hal-hal yang Mesti Dipertimbangkan 

Salah satu hal paling menantang dalam hidup terlihat jelas ketika seseorang mesti membeli rumah 
pertama kali. Menantang karena momen tersebut bisa jadi merupakan momen yang memusingkan 
kepala. Betapa tidak! Anda harus mempertimbangkan banyak hal ketika memutuskan untuk membeli 
rumah baru untuk pertama kalinya. Hal pertama yang mesti diperhatikan adalah berapa banyak jumlah 
uang muka yang harus dikeluarkan, serta berapa banyak cicilan rumah yang mesti dibayar setiap 
bulannya.  

Bila Anda berniat untuk membeli rumah untuk pertama kalinya, tentu saja ada banyak hal yang mesti 
dicermati dengan baik: 

1. Menganalisa resiko kredit 

Ini biasanya dilakukan pada tahap permohonan KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah. Kebanyakan bank 
akan melakukan analisa untuk menghetahui seberapa besar kemampuan cicilan/angsuran yang mampu 
dibayar individu setiap bulannya. Biasanya  bank memperhitungkan angsuran berdasarkan rumus: ia 
tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah penghasilan istri, suami, atau gabungan dari keduanya. Karena 
itu verifikasi akan dilakukan oleh pihak bank, dengan cara memeriksa rekening Koran individu selama 3-
6 bulan terakhir. Selanjutnya, Bank Indonesia akan memeriksa kartu kredit yang dimiliki (bila individu 
memilikinya), KPR lain, kredit lain, atau biaya hidup bulanan. Selain itu mereka juga akan memeriksa 
apakah Anda sedang dalam status blacklist atau tidak.  

2. Mencari tahu harga property 

Setiap bank yang menyediakan platform KPR biasanya akan melakukan penilaian indikatif. Maksudnya, 
bank akan melakukan survey penilaian aset property guna menentukan legalitas serta harga jual property 
yang dimaksud. Nilai jual property biasanya disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.  

Selain harga, bank juga bakal memeriksa legalitas dokumen pendukung seperti Surat Warisan, Surat 
Kuasa Jual, SPPT PBB, Sertifikat PMB, dan Sertifikat Tanah (Sarusun/SHGB/SHM). Bila tahapan ini 
telah dilewati, bakal memberikan keputusan terkait dengan layak atau tidaknya property , sebelum 
akhirnya melakukan akad kredit.  



3. Kondisi keuangan individu 

Secara individu, ada dua jenis biaya yang perlu dikeluarkan ketika seseorang ingin membeli sebuah 
rumah baru. Yang pertama adalah uang tanda jadi, dan yang kedua adalah uang muka.  

Uang tanda jadi biasanya ditentukan besarannya oleh pengembang. Pengembang yang tertib biasanya 
akan memberikan kepastian mengenai jadwal pembayaran uang tanda jadi, sekaligus menjadwalkan 
pelunasan uang muka. Jadwal harus ditulis jelas sekaligus diketahui oleh pembeli dan penjual. Ini 
menjadi penting dilakukan oleh calon pembeli rumah, terutama oleh mereka yang bermaksud membeli 
rumah dengan program angsuran.  

Uang muka perlu dilunasi, dan besarannya biasanya ditentukan oleh bank. Secara umum besaran uang 
muka berkisar antara 20-50 %, atau tergantung kesepakatan bank, pengembang, dan pembeli. Bila ini 
adalah pengalaman pertama membeli rumah, sebaiknya Anda berhati-hati dalam menentukan waktu 
pembayaran uang muka. Selain itu, akad kredit harus disetujui terlebih dulu oleh pihak bank, sebelum 
Anda melakukan pembayaran uang muka. Sebaiknya Anda membuat Surat Perjanjian Jual Beli dengan 
penjual, yang dilakukan di depan notaris, baru kemudian Anda membayar uang muka.  

Dengan memperhatikan beberapa komponen yang disebut di atas, Anda bisa menghindari masalah-
masalah yang mungkin muncul terutama ketika membeli rumah untuk pertama kalinya. Cermatlah 
sebelum membeli rumah baru, dan perhatikan semua hal-hal penting, termasuk kemampuan membayar 
angsuran dan uang muka, sebelum Anda memutuskan segalanya. Membeli rumah pertama kali 
memang menantang, namun sekaligus akan menjadi menyenangkan bila Anda melalui proses pembelian 
dengan lancar. Intinya: jangan ragu-ragu, namun tetap tertib dalam menentukan langkah-langkah yang 
diperlukan.   

 

 

 

 


