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Abstrak 

 

Tanah maupun rumah tempat tinggal atau rumah susun sudah menjadi 

kebutuhan dasar manusia dan selalu meningkat seriring dengan meningkatnya 

populasi manusia. Kebutuhan tersebut berlaku baik bagi Warga Negara Indonesia 

maupun orang asing, namun tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk 

investasi. Saat ini pasar properti tentu didominasi oleh Warga Negara Indonesia 

khususnya di Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan lokasi yang sangat 

strategis untuk investasi karena berdekatan dengan negara lain, namun untuk daya 

jual properti di Kota Batam masih cukup rendah, meskipun cukup banyak rumah 

tempat tinggal dan rumah susun yang dibangun di Kota Batam. Maka sangat 

menarik apabila kita dapat menarik orang asing untuk berinvestasi di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing 

Yang Berkedudukan Di Indonesia yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan 

orang asing dapat memperoleh rumah tempat tinggal dan rumah susun di 

Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan penelitian normatif 

empiris yaitu merupakan campuran antara penelitian hukum secara normatif 

dengan penambahan unsur empiris dimana penulis melakukan penelitian hukum 

kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Penulis juga menggunakan data wawancara dengan narasumber sebagai 

data pendukung. Hasil dari penelitian ini, penulis menemui bahwa tersebut dinilai 

masih kurang penerapannya karena adanya perbedaan tafsiran mengenai isi dalam 

peraturan tersebut serta bahwa peraturan tersebut tidak menarik investor untuk 

membeli properti di Indonesia. Secara khusus di Kota Batam, banyak orang asing 

yang tertarik untuk membeli properti di Kota Batam tetapi terkendala peraturan 

yang menghambat investasi di pasar properti sehingga penerapannya tidak efektif 

dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. 
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