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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 4 

(empat), dari penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahwa kepemilikan rumah oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

tidaklah bertentangan dengan prinsip nasionalitas, namun justru memperjelas 

prinsip nasionalitas sebagaimana terlihat dengan adanya pembatasan 

kepemilikannya. 

2. Bahwa dengan dimungkinkannya Hak Pakai atas tanah Negara sebagai obyek 

Hak Tanggungan merupakan langkah antisipatif dalam rangka menghadapi 

arus global yang ditandai dengan adanya kawasan pasar bebas. 

3. Bahwa peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang KPR untuk orang 

asing sudah ada tetapi banyak sekali bank-bank yang belum berani menerima 

KPR untuk orang asing, dimana pertimbanganya mengenai eksekusi jaminan 

yang lebih susah daripada WNI sehingga membuat kepastian pelaksaannya.  

B. Keterbatasan 

Meskipun telah menyelesaikan Laporan Skripsi, peneliti dalam menyelesaikan 

Laporan Skripsi ini menemui beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Keterbatasan Waktu 
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Seperti yang diketahui bahwa peneliti sebagai mahasiswa tingkat akhir, 

peneliti juga disibukkan dengan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Dimana 

peneliti sehari-hari bekerja sebagai karyawan di PT. Putra Jawai Pratama dan 

juga ketika malam hari peneliti juga masih memiliki beberapa mata kuliah 

yang harus diikuti sehingga membuat peneliti cukup sibuk dalam 

mengerjakan Laporan Skripsi. 

2. Keterbatasan Sumber Hukum atau Literatur-Literatur 

Keterbatasan sumber hukum yang kurang atau sulit untuk didapatkan 

berdampak kepada proses penulisan Laporan Skripsi dikarenakan wilayah 

Batam yang sangat sulit untuk memperoleh buku-buku maupun jurnal yang 

berkaitan dengan judul Laporan Skripsi sehingga membuat peneliti harus 

membeli buku-buku dari luar Batam, sehingga menimbulkan pendalaman 

yang kurang. 

3. Keterbatasan Izin Wawancara 

Peneliti sudah mencoba untuk mengirimkan surat izin kepada beberapa 

instansi, ada beberapa instansi yang mengizinkan untuk diwawancarai tetapi 

ada juga beberapa instansi yang sulit untuk dimintai waktunya sehingga tentu 

akan berdampak kepada proses penulisan Laporan Skripsi. 

C. Rekomendasi 

Setelah penelitian yang dilakukan peneliti tentang Efektifitas Kredit 

Kepemilikan Rumah Terhadap Orang Asing Di Kota Batam, maka peneliti 

mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi dalam hal-hal berikut: 
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1. Peluang bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk dapat 

memiliki rumah di Kota Batam sudah seharusnyalah diikuti dengan upaya 

penegakan hukum (law enforcement) sehingga ketentuan perundangan yang 

diberlakukan akan dapat menjamin kepastian hukum, yang pada gilirannya 

tujuan memberdayakan potensi yang ada akan dirasakan manfaatnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

2. Agar pemerintah ataupun instansi-instansi yang terlibat dapat melakukan 

sosialisasi-sosialisasi kepada Bank-Bank Umum maupun Bank Perkreditan 

Rakyat mengenai pemberian KPR kepada Orang Asing khususnya di Kota 

Batam. 
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