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PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Rumah adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia 

karena rumah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, memiliki rumah 

idaman tentu menjadi keinginan setiap keluarga untuk tinggal dan 

melangsungkan hidup. Namun kebutuhan untuk tinggal di perumahan yang 

ada di perkotaan, yang mana populasi manusia yang semakin hari semakin 

meningkat membuat harga rumah itu sendiri melambung tinggi sehingga 

membuat kebanyakan orang memilih melakukan kredit atau dengan cara 

membayar secara bertahap sebagai salah satu cara agar memiliki rumah yang 

mereka inginkan karena keterbatasan dana untuk membayar secara lunas atau 

tunai.  

Dengan semakin banyaknya manusia dan kebutuhan terhadap rumah 

membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengajukan kredit kepada bank 

untuk memiliki rumah impian mereka. Sehingga banyak sekali bank-bank 

mengeluarkan program kredit rumah kepada masyarakat yang ingin memiliki 

rumah. 

Sehingga Lembaga Keuangan Bank adalah salah satu lembaga keuangan 

yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia agar 

lebih baik lagi. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) 

menyebutkan bahwa: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentu-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.” Dari pasal diatas dapat dijabarkan 

bahwa bank itu menurut sistem hukum perbankan yang ada di Indonesia 

memiliki fungsi sebagai tempat penghubung antara masyarakat yang memiliki 

dana yang berlebih sehingga membutuhkan bank sebagai tempat penyimpanan 

yang aman dan juga masyarakat yang kekurangan dana sehingga mereka 

memerlukan bank sebagai lembaga keuangan untuk meminjam dana sehingga 

keduanya ini saling membutuhkan suatu lembaga keuangan sebagai penengah 

diantara keduanya agar saling melengkapi. Salah satu program atau kegiatan 

usaha yang ditawarkan oleh bank, salah satunya adalah pemberian kredit atau 

pemberian pinjaman yang dikenal sebagai kredit perbankan. Seperti yang 

telah dijelaskan diatas bahwa bank selaku lembaga keuangan yang 

menawarkan kredit perbankan yang disalurkan bank kepada masyarakat 

melalui dana yang telah dihimpun oleh masyarakan yang ingin menyimpan 

uangnya dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang ingin 

meminjam dana. Bagi bank sendiri, pemberian kredit kepada masyarakat tidak 

hanya sekedar mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya tetapi juga 

merupakan wujud partisipasi dari pihak bank kepada negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan tentunya untuk 
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menggerakkan roda perekonomian negara itu sendiri sebab apabila 

perekonomian dinegara itu sendiri tidak berjalan dengan baik tentu akan 

berpengaruh terhadap keuangan masyarakat itu sendiri. 

Umumnya masyarakat berpikir bahwa Kredit Pemilikan Rumah 

(selanjutnya disebut KPR) sama saja seperti kredit lainnya yang hanya 

meminjamkan dana kepada masyarakat untuk pembelian rumah saja, tetapi 

KPR yang yang ditawarkan bank sangat bervariasi dan memiliki berbagai 

jenis dan tentunya memiliki prinsip yang berbeda-beda. Contohnya adalah 

KPR konvensional yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena 

kurangnya informasi yang mereka ketahui, ditambah lagi faktor bahwa 

kebanyakan bank pasti menyediakan program KPR konvensional atau biasa 

disebut juga KPR nonsubsidi. Padahal KPR yang bersubsidi yang ditawarkan 

sebagai salah satu fasilitas dari pemerintah dengan bekerja sama dengan bank-

bank tertentu. Keungulan dari KPR bersubsidi tentunya uang muka maupun 

bunga yang ditawarkan pasti lebih rendah daripada bank konvesional, selain 

dari kedua KPR tersebut masih banyak lagi jenis-jenis KPR yang ditawarkan 

oleh pihak bank.  

Tentu saja KPR akan lebih dominan diajukan oleh Warga Negara 

Indonesia (selanjutnya disebut WNI) sebab dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria menegaskan bahwa hanya masyarakat yang berkewarganegaran 

Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat 

menguasai terhadap tanah, air, dan luar angkasa. Tetapi tidak jarang Warga 
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Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) juga ingin melakukan KPR, tentu 

saja selain ingin memiliki rumah tersebut WNA menganggap bahwa ini juga 

salah satu investasi yang dapat dilakukan. 

Seperti yang diketahui bahwa WNA tidak gampang untuk memiliki 

properti sendiri di Indonesia. Sebab mereka hanya boleh memiliki properti di 

Indonesia dengan Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) atau Hak 

Pakai, WNA tidak boleh memiliki properti di Indonesia dengan Hak Milik 

sebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga 

membuat orang asing maupun investor asing menghalalkan segala cara untuk 

dapat memiliki properti yang ada di Indonesia, berbagai macam cara 

dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan badan hukum di Indonesia, 

melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal maupun melalui Penanaman 

Modal Asing (selanjutnya disebut PMA). Melalui mekanisme ini perlahan 

orang asing pun dapat membeli atau menguasai properti di Indonesia, 

memang mekanisme ini tidak dilarang oleh pemerintah tetapi yang dilarang 

atau tidak dibenarkan adalah akibat yang akan timbul dari mekanisme ini. Bila 

dulu komposisi investor asing telah diatur bahwa PMA maksimal hanya boleh 

menanamkan modalnya sebesar 80% dan sisanya harus bekerja sama dengan 

perusahaan lokal sebesar 20% sehingga tidak hanya membantu perekonomian 

negara tentunya dapat mengembankan usaha-usaha perusahaan lokal, tetapi 

kini PMA dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga dimiliki oleh PMA 

sebesar 100%.  
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Dengan tingginya antusias warga asing terhadap properti di Indoensia 

untuk dimiliki tentu harus memiliki regulasi atau peraturan yang jelas agar 

dapat meminimalisir tingginya angka transaksi jualbeli properti dibawah 

tangan orang asing. Sehinggal negara pun dapat memperoleh hasil transaksi 

itu sendiri melalui penerimaan pajak yang kenakan terhadap orang asing yang 

ingin membeli properti di Indonesia, sebab salah satu penyumbang 

pemasukan kas negara yang besar salah satunya adalah dari pemasukan devisa 

melalui transaksi properti yang dibeli oleh orang asing.  

Meskipun telah diatur dan maupun dibuat peraturannya oleh pemerintah, 

kepemilikan properti bagi orang asing tetap menjadi perdebatan terutama dari 

sisi lembaga keuangan, dimana sejumlah bank masing belum menerima atau 

pun tidak memiliki program ataupun fasilitas kredit yang akan diajukan untuk 

orang asing yang ingin membeli properti di Indonesia. Padahal apabila orang 

asing bisa atau dapat memiliki properti yang ada di Indonesia dengan hak atas 

tanah yang telah diatur oleh undang-undang tentu akan meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian nasional maupun menambah devisa negara. 

Tentu dengan masuknya orang asing yang ingin membeli properti di 

Indonesia akan menaikan nilai properti itu sendiri berkali-kali lipat karena 

daya beli orang asing yang tinggi dimana didukung pula dengan nilai properti 

yang relatif cukup tinggi dinegara asal mereka, sedangkan apabila 

dibandingkan dengan Indonesia yang nilai propertinya yang masih relatif 

rendah.  
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Tetapi bukan tanpa alasan kenapa bank sebagai lembaga keuangan tidak 

ingin atau masih ragu untuk membiayai kredit untuk orang asing. Dimana 

pihak bank tidak menerima kredit bangunan dengan Hak Pakai, padahal 

sebenarnya antara Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut 

HGB) adalah sama, bank masih mengira bahwa keduanya memiliki 

pengertian yang berbeda namun pada sisi hak dan waktu diantara.Hak Pakai 

maupun HGB adalah sama. 

Selain tentang perdebatan diatas mengenai Hak Pakai dan HGB, bank 

masih ragu atau kebinggungan tentang cara pengalihan agunan maupun 

eksekusi jaminan tersebut. Tentu ada beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan apabila orang asing yang sudah membeli properti di Indonesia 

tetapi tidak menetap dalam waktu setahun, apakah orang asing itu harus 

melepas kepemilikannya? Lalu bagaimana proses pengalihanya terhadap 

properti tersebut dan juga berapa lama proses pengalihanya dan berapa 

biayanya?. Tentu itu menjadi pertimbangan dari lembaga keuangan seperti 

bank dalam menerima kredit orang asing.  

Pertimbangan-pertimbangan diatas tersebutlah yang belum menemukan 

titik terang, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sendiri masih 

berhati-hati dalam memberikan kredit bagi orang asing dengan alasan, karena 

jika ada permasalahan seperti kredit macet dan juga belum ada aturan atau 

hukum yang mengatur permasalahan ini secara jelas dan rinci.  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan tentang Efektivitas Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Warga 

Negara Asing Di Kota Batam.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektifitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah terhadap 

Warga Negara Asing di Kota Batam? 

2. Apa Hambatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah terhadap Warga 

Negara Asing di Kota Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan yakni: 

1. Untuk menganalisa Efektifitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah 

terhadap Warga Negara Asing di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui Hambatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah 

terhadap Warga Negara Asing di Kota Batam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sebuah referensi baru bagi aktifis 

hukum dalam pengembangan disiplin hukum, khususnya dalam bidang 

Hukum Perbankan terkait pemberian Kredit Pemilikan Rumah terhadap 

Warga Negara Asing Di Kota Batam. 
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2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan 

masyarakat umumnya yang ingin melakukan Kredit Pemilikan Rumah 

terhadap Warga Negara Asing Di Kota Batam. 
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