LAMPIRAN IVa

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:..................................................................................................................

Tempat/tgl lahir

:..................................................................................................................

Pekerjaan

:..................................................................................................................

No. KTP

:..................................................................................................................

Alamat :

:..................................................................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya
menyatakan bahwa jumlah gaji/upah pokok saya adalah sebesar Rp. ……………………………………………
( …………………………………………………………………...… ) per bulan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan
apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan yang saya terima.

..................................................................
Mengetahui :
Pimpinan di Instansi tempat bekerja,

Yang bertanda tangan
Materai
6000

(……………………….………….)
Nama Lengkap dan Jabatan

(……………………….………….)
Nama Lengkap

LAMPIRAN IVb

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:..................................................................................................................

Tempat/tgl lahir

:..................................................................................................................

Pekerjaan

:..................................................................................................................

No. KTP

:..................................................................................................................

Alamat :

:..................................................................................................................

Menyatakan
dengan
sesungguhnya
bahwa
sampai
saat
surat
pernyataan
ini
ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah pendapatan bersih atau upah rata-rata
per
bulan
adalah
sebesar
Rp.
…………………………….….(………………………………………………………………………………....)
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan
apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan yang saya terima.

..................................................................
Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah,

Yang membuat pernyataan,
Materai
6000

(……………………….………….)

(……………………….………….)

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI RUMAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:..................................................................................................................

Tempat/tgl lahir

:..................................................................................................................

Pekerjaan

:..................................................................................................................

No. KTP

:..................................................................................................................

Alamat :

:..................................................................................................................

Menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan ini dibuat tidak memiliki hak kepemilikan atas rumah.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan
apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan yang saya terima.

..................................................................
Mengetahui :
Kepala Desa / Lurah,

Yang bertanda tangan
Materai
6000

(……………………….………….)
Nama Lengkap dan Jabatan

(……………………….………….)
Nama Lengkap

LAMPIRAN VII
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN KPR SEJAHTERA
yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Tempat/tgl lahir

:

Pekerjaan

:

No. KTP/NIK

:

Alamat

:

Selaku pemohon
Nama

:

Tempat/tgl lahir

:

Pekerjaan

:

No. KTP/NIK

:

Alamat

:

(Selaku suami/istri*) Pemohon
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Saya (pemohon) memiliki gaji/upah pokok/penghasilan bersih/upah, rata-rata per bulan sebesar
Rp.…………………………. ( ……………………………………………………………….………..… )
2. Saya dan (istri/suami*) tidak memiliki rumah. .....................................................................................................
3. Saya

dan

(istri/suami*)

belum

pernah

menerima

subsidi

kepemilikan

rumah.

4. Saya (pemohon) membeli Rumah Sejahtera Tapak/ Susun dengan harga Rp. …………………….
(…………………………………………....) dari pengembang PT. ………………………………………
5. Saya dan (istri/suami*) akan menggunakan Rumah Sejahtera Tapak/ Susun sebagai tempat
tinggal saya dan/atau keluarga dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah
terima rumah.
6. Saya dan (istri/suami*) tidak akan menyewakan/mengontrakan,
memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hokum apapun, kecuali :
a.
b.
c.
d.
e.

menjual-belikan

Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah tapak;
Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk rumah susun;
Pindah Tempat tinggal sesuai peraturan perundang-undangan; atau
Meninggal dunia (pewarisan); atau
Untuk Kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian atau pembiayaan
bermasalah.

atau

7. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana untuk
memperoleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya.
8. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar dan/atau tidak saya penuhi, saya
bersedia mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah saya
terima dari pemerintah dan bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

…………,……………………………..
Menyetujui,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(

)

(

)

Untuk yang
Menikah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
I.

Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

II.

Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;
Para Pihak adala suami – istri menyatakan dengan sebenarnya tidak sedang dalam proses pengajuan
permohonan dan/atau tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan property, kredit
Atau pembiayaan konsumsi beragunan property dari PT Bank Tabungan Negara ( Persero ) Tbk., atau bank
lain.
Bahwa Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan permohonan kredit/pembiayaan
sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40DKMP tanggal 24 September 2013, dan
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan diatas tidak benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.................…., ………………..………………………………….

Pemberi Pernyataan

Materai Rp. 6000,-

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SURAT PERNYATAAN

Untuk yang belum
Menikah

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Alamat

:

No. KTP

:

Menyatakan dengan sebenarnya tidak sedang dalam proses pengajuan permohonan dan/atau tidak
sedang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan property, kredit atau pembiayaan
konsumsi beragun property dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau bank lain.
Bahwa Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan permohonan kredit/pembiayaan
sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40DKMP tanggal 24 September 2013, dan
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan diatas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.................…., ………………..………………………………….

Pemberi Pernyataan

Materai Rp. 6000,-

( …………………………………….. )

