
 

 

 

 

PermataBank dan Astra Land Indonesia Jalin Sinergi 
Berikan Fasilitas Pembiayaan KPR & KPA di Proyek Properti 

Anandamaya, Asya & Arumaya di Jakarta 
 
JAKARTA — Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, PermataBank menjalin sinergi dengan 
Astra Land Indonesia melalui pembiayaan kredit kepemilikan properti baik dalam 
bentuk rumah (KPR) maupun apartemen (KPA) yang dibeli langsung oleh nasabah di 
seluruh proyek properti yang di  kembangkan oleh Astra Land Indonesia. 
 
Nota Kesepahaman Kerjasama Pembiayaan KPR & KPA antara PermataBank dan Astra 
Land Indonesia ini ditandatangani langsung oleh Ridha DM Wirakusumah - Direktur 
Utama PermataBank dengan Chuang Say Piau - Direktur PT Astra Land Indonesia di 
Ritz Carlton Ballroom Pacific Place Jakarta Selatan di sela-sela acara Wealth Wisdom 
2018 yang bertajuk Mind, Body, Soul & Tech, Kamis (6/9). 
 
Astra Land Indonesia merupakan joint venture dari Astra Property dan Hongkong 

Land yang mengembangkan proyek-proyek residensial, township & mixed-use. 
 
Sebagaimana diketahui, saat ini ada tiga proyek dari Astra Land Indonesia yang sudah 
difasilitasi melalui PermataKPR & PermataKPA bagi nasabah yang berniat untuk 
membeli. Ketiga properti tersebut adalah Anandamaya, Asya dan Arumaya 
Residences. Anandamaya Residences merupakan luxury apartment yang terletak di 
kawasan strategis Sudirman, Jakarta Pusat yang telah siap diserahterimakan pada 
konsumen pada akhir tahun 2018. Asya merupakan township development seluas 70 
hektar yang berlokasi di Jakarta Timur. Sedangkan Arumaya Residences merupakan 
hunian eksklusif terbaru dari Astra Land Indonesia yang berada di bilangan TB 
Simatupang, Jakarta Selatan. 
 
Dalam acara Wealth Wisdom tersebut, Ridha DM Wirakusumah - Direktur Utama 
PermataBank memaparkan,”Kerjasama ini merupakan wujud nyata PermataBank 
dalam memberikan kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen bagi 
nasabah kami. Melalui kemitraan ini, PermataBank dan Astra Land Indonesia 
berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya dan saling 

bersinergi dalam memajukan industri properti di Indonesia”. 
 
Disisi lain, Chuang Say Piau - Direktur PT Astra Land Indonesia menjelaskan, 
“Setelah penandatanganan kerjasama ini diharapkan program KPR dan KPA yang 
ditawarkan dapat lebih menarik dan menguntungkan bagi customer Anandamaya, 
Asya, maupun Arumaya Residences. Diharapkan dengan adanya fasilitas KPR dan KPA 
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Permatabank, masyarakat semakin dimudahkan dalam memiliki hunian eksklusif 
yang mampu meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidupnya.” 
 
Sebagaimana diketahui, PermataBank merupakan salah satu bank yang menjadi 
pioneer dalam memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah agar dapat memiliki 
properti impian melalui bebagai fasilitas dan produk pembiayaan kredit properti 
unggulan dari PermataKPR. Hal ini bisa dibuktikan lewat data yang dikeluarkan 
Nielsen Indonesia pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa ada sekitar 68% 
orang di Indonesia mau merekomendasikan KPR PermataBank karena sesuai dengan 

kebutuhan, dan juga proses persetujuan yang cepat dan nyaman. 
 
 
 
Salah satu produk unggulannya adalah PermataKPR Bijak yang merupakan produk 
KPR sekaligus rekening tabungan yang dapat memberikan keringanan bagi nasabah 
dengan bunga hingga 0% dan dapat membuat fasilitas kredit nasabah lunas lebih 
cepat. 
 
Berbagai inovasi terus dikembangkan oleh PermataKPR untuk memberikan 
kemudahan bagi nasabah seperti Cicil Biaya KPR hingga 24 bulan dengan 
menggunakan PermataKartu Kredit sehingga nasabah tidak perlu khawatir harus 
menyediakan dana tunai untuk membayar berbagai biaya KPR yg timbul. 
 
Selain itu PermataKPR juga memberikan keringanan dan kenyamanan bagi nasabah 
melalui Suku Bunga Floating Transparan SDBI/SBIS 12 bulan + 4.5% sepanjang jangka 
waktu kredit. Semua kemudahan, keringanan dan kenyamanan tersebut semakin 
lengkap dengan adanya jaminan proses cepat 5 hari kerja dan dukungan Tim 

Mortgage Sales Specialist handal yang dapat memberikan solusi finansial terkait 
kepemilikan properti.  
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: 
 
RICHELE MARAMIS 
Head, Corporate Affairs PermataBank 
+62 21 523 7788 
corporate.affairs@PermataBank.co.id 
 

ANDHIKA CHRISTIANTO 
Marketing Communications Astra Land 
Indonesia  
andhika.christianto@astra-land.co.id 

TENTANG PERMATABANK 
PermataBank menawarkan layanan perbankan yang membantu mAsyarakat dan perusahaan menuju 
keberhasilan, menciptakan kekayaan dan pertumbuhan pada lini bisnis Retail Banking, SME dan 
WholesaleBanking. Kami terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pemegang saham mayoritas adalah Standard 
Chartered Bank dan PT. Astra International Tbk yang memiliki jumlah saham yang sama dan secara keseluruhan 
memiliki 89.12% dari PermataBank. 

 

Per juni 2018 PermataBank melayani lebih dari 2 juta nasabah di 62 kota dilengkapi dengan 327 cabang, Call 

Center, akses ke jutaan ATM di Indonesia dan seluruh dunia, layanan mobile dan internet banking, API banking, 

MFT banking dan platform digital value chain. Menawarkan beragam produk yang lengkap meliputi rekening giro, 

tabungan, deposito, wealth management, kredit tanpa agunan (KTA), kartu kredit dan kredit pemilikan rumah 

(KPR) untuk nasabah perseorangan dalam bentuk Konvensional maupun Syariah.  Selain itu juga tersedia tersedia 

pula pinjaman, layanan transaction banking, trade finance, foreign exchange, serta  layanan securities and 

agencies untuk SME dan Wholesale Banking. 

 



Layanan perbankan digital PermataBank menjadi yang terdepan dengan layanan digital yang komprehensif.  

Aplikasi mobile-nya merupakan yang terbaik di kelasnya untuk desain, UI/UX dan kelengkapan fiturnya. Menjadi 

yang pertama dalam meluncurkan Finger ID dan Facial ID, mobile cash yang memberikan kemudahan tarik tunai 

di ATM tanpa kartu, single customer view dimana nasabah dapat melihat seluruh portofolio nya dalam satu layar, 

transaksi reksa dana dan obligasi, pembukaan rekening, aplikasi pinjaman dan kartu kredit dan transfer ke nomor 

ponsel.  PermataBank juga menjadi pionir dalam memberikan layanan API yang dapat mengintegrasikan berbagai 

mitra bisnis dan memperluas jangkauan bisnis. 

 

PermataTel saat ini telah menggunakan layanan Voice ID dengan menggunakan otentikasi biometric dan 

memberikan nasabah pengalaman yang lebih baik. Agenda digitalisasi layanan perbankan dikembangkan bagi 

seluruh lapisan nasabah dan diterapkan di semua channel.  PermataBank membangun ekosistem dan 

infrastruktur digital secara berkesinambungan untuk mewujudkan brand promise PermataBank – simple, fast dan 

reliable. 

 
TENTANG ASTRA LAND INDONESIA 
 
PT. Astra Land Indonesia (ALI) yang resmi didirikan pada 14 Oktober 2016, adalah hasil kerjasama antara Astra 

International dan Hongkong Land dengan komposisi kepemilikan 50%. Hongkong Land adalah bagian dari Jardine 

Matheson Group dan merupakan perusahaan properti terkemuka di bidang investasi properti, manajemen dan 

pengembangan yang berlokasi di Hongkong dan Singapura. PT. Astra Land Indonesia (ALI) merupakan penyalur 

dalam proyek perumahan di Astra Property Group. Portofolio bisnis yang sedang dijalankan merupakan proyek 

perkotaan bersamaan dengan PT Modernland Realty dibawah manahemen PT Astra Modernland. Kedepannya, PT 

Astra Land Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan proyek perumahan lainnnya seperti 

pengembangan rumah, apartemen, fasilitas publik dan area terbuka untuk publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


