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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diruaikan 

sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Bahwa PP No. 103 Tahun 2015 masih kurang efektif penerapannya dan 

menghalang para orang asing untuk membeli properti di Indonesia, hal ini 

dinilai PP No. 103 Tahun 2015 tersebut kurang menarik bagi para orang 

asing khususnya dalam hal aturan izin tinggal dimana tidak semua orang 

asing memiliki izin tinggal tersebut. Padahal daya tarik orang asing untuk 

membeli properti di Indonesia khususnya Kota Batam sangatlah tinggi 

dikarenakan apabila dibandingkan dengan Negara asal mereka maka harga 

tanah di Indonesia ataupun properti sangatlah murah. 

2. Tanah sebagai harta bersama akibat perkawinan campuran antara WNI dan 

orang asing menurut UUPA Pasal 21 ayat (3) merupakan hal yang 

dilarang. Karena orang asing hanya dapat memiliki hak Pakai, dalam 

ketentuan Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015, WNI yang melaksanakan 

perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama 

dengan WNI lainnya apabila dilakukan perjanjian pemisahan harta antara 

suami dan isteri. Hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 29 UU 

Perkawinan yang memungkinkan untuk dibuat perjanjian perkawinan. 
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B. Keterbatasan 

Penulis dalam melakukan penulisan dalam Skripsi ini menemui beberapa 

keterbatasan, yaitu : 

1. Penulis dalam melakukan penulisan Skripsi ini terkendala oleh waktu 

karena harus menunggu persetujuan dari narasumber untuk dapat 

diwawancarai yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup 

lama, sehingga terhambat untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini 

dari target waktu yang telah ditentukan pada saat dimulainya penulisan 

Skripsi ini. 

2. Penulis tidak dapat memperoleh data secara pasti dari Instansi Pemerintah 

yang terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga adanya hambatan 

untuk melakukan penelitian terkait karena terkadang Pemerintah sendiri 

masih tidak dapat menjawab pertanyaan yang kadang dipermasalahkan 

oleh orang asing dan adanya perbedaan penafsiran antar badan 

pemerintahan, terlebih lagi penulis bekerja di Notaris yang dalam 

prakteknya sangat sering menemukan hal tersebut sehingga pada saat kita 

menanyakan mengenai segala pengurusan dokumen ataupun persyaratan 

yang dibutuhkan kadang belum memperoleh jawaban yang pasti. 

 

C.  Rekomendasi 

Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan 

ini, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi untuk pengembangan 

aturan hukum terkhusus mengenai pengaturan terkait kepemilikan rumah 
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tempat tinggal dan rumah susun untuk orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia. 

1. Agar Pemerintah menetapkan izin tinggal tersebut menjadi paspor saja, 

dikarenakan tidak semua orang asing kerja dan tinggal disini, namun 

sebagian ingin melakukan investasi dalam bidang properti di Indonesia, 

hal ini tentu penting agar dapat menarik lebih banyak investor asing untuk 

membeli properti di Indonesia namun jumlah tersebut tentu harus dibatasi 

sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak diambil seluruhnya oleh 

orang asing serta agar pemerintah dapat menyelaraskan urutan hukum dari 

tertinggi sampai terendah agar tidak terjadinya ketimpangan satu dengan 

lainnya sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan dapat secara efektif 

diterapkan, hal ini ditemukan dalam PP No. 103 Tahun 2015 mengenai 

penjelasan izin tinggal, namun imigrasi menganggap izin tinggal tersebut 

hanya dapat diberikan dengan KITAS dan orang asing tersebut harus 

bekerja di Indonesia. 

2. Agar pemerintah dapat mengawasi secara lebih efektif mengenai adanya 

perkawinan campuran terkait dengan pasal 21 ayat (3) UUPA sehingga 

tidak ada terjadinya orang asing yang memiliki Hak Milik akibat dari 

perkawinan campuran serta memberikan sosialisasi kepada para WNI yang 

melakukan perkawinan campuran apabila memiliki tanah hak milik atau 

ingin memiliki tanah hak milik untuk membuat Perjanjian Perkawinan 

sehingga tidak menghalangi ruang WNI untuk memiliki tanah dengan hak 

milik. 
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