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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian di daerah perkotaan semakin 

meningkat dan dirasakan kurang, mengingat jumlah perumahan yang tersedia 

tidak berimbang dengan jumlah kebutuhan dari orang yang memerlukan rumah 

tempat tinggal. Kebutuhan akan rumah tempat tinggal tidak hanya bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI) tetapi juga bagi Warga Negara Asing (WNA) yang 

berada di Indonesia. Dengan globalisasi sekarang banyak masuknya WNA ke 

negara Indonesia. Sekarang ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang 

menggandeng investor asing untuk perusahaannya, dan dipastikan para investor 

asing tersebut akan tinggal cukup lama atau akan sering pulang dan pergi dari 

negaranya ke Indonesia. Dan juga banyak WNI yang menikah dengan WNA dan 

membeli rumah atau apartmen dengan kepemilikan atas nama pasangan yang 

WNI nya. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang bagaimana kebutuhan ini 

dapat dipenuhi ,yakni hak atas tanah untuk perumahan, termasuk di dalamnya tata 

cara dan syarat-syarat pemberian hak atas tanah bagi orang asing atau badan 

hukum asing.  Bangunan atau konstruksi apapun, termasuk yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal, baik itu rumah tinggal atau apartemen (dalam hukum positif kita 

didefinisikan sebagai satuan rumah susun) tidak dapat dilepaskan dari tanah 

dimana bangunan atau konstruksi tersebut dibangun. Agar tertib hukum maka 

diperlukan perangkat hukum yang mengaturnya guna menghindari penggunaan 

rumah yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya, pembatasan kepemilikan 

rumah tempat tinggal, perbuatan hukum berupa jual beli, hibah, warisan, 
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pembebanan jaminan hutang atas rumah tempat tinggal oleh pihak pemilik tanah 

dan atau atas rumah diatasnya kepada pihak lain, terutama apabila berkenaan 

dengan kepemilikan atau peralihan hak dari dan untuk warga negara asing atau 

badan hukum asing di Indonesia. Kebijakan – kebijakan mengenai orang-orang 

asing dan badan hukum asing di bidang pertanahan yang berlaku saat ini adalah : 

1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

2) Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang UU Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

3) Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang UU Rumah Susun. 

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1999 tentang 

Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang Pertanahan. 

5) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, 

Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas Tanah. 

6) Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia. 

7) Peraturan Menteri Agrari Dan Tata Ruang / Kepala BAdan Pertanahan 

Nasionan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia. 
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Warga Negara Asing ( WNA ) mempunyai hak yang berbeda dengan dengan 

Warga Negara Indonesia ( WNI ) dalam hal kepemilikan hak atas tanah. WNA 

cukup terbatas untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia.  

Strata title adalah hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga 

merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari 

hal ekslusif atas ruangan pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik. 

 

Berdasarkan status tanahnya, apartemen digolongkan menjadi Tanah Negara, 

Tanah Hak Milik, dan Tanah Pengelolaan. Jika apartemen didirikan di atas tanah 

negara, maka status pengelolaan oleh pengembang adalah HGB Murni. Sementara 

itu, jika apartemen berdiri di tanah hak milik, maka hak pengelolaan pengembang 

adalah HGB Hak Milik. Sedangkan jika developer hanya diberi kuasa untuk 

membangun apartemen di tanah pihak ketiga, maka status pengelolaannya 

menjadi HGB HPL. 

Hampir tidak pernah ada pengembang yang memiliki izin dengan status HGB 

Hak Milik karena hak milik hanya dapat dipunyai individu yang merupakan warga 

negara Indonesia, dan bukan oleh badan hukum. Selain itu, dalam peraturan 

tentang rumah susun di Indonesia disebutkan bahwa “Yang berhak memiliki unit 

rumah susun atau, dalam hal ini apartemen, adalah warga negara Indonesia”. Jadi, 

agar warga asing di Indonesia juga dapat memiliki unit apartemen, biasanya 

pengembang menurunkan status kepemilikan menjadi HGB Murni. Status 

kepemilikan setiap pemilik unit apartemen adalah Satuan Hak Milik Satuan 

Rumah Susun (SHMSRS). Meski demikian, SHMSRS tidak memberikan 

kepastian kepada pemilik unit bahwa tanah apartemen dengan serta merta menjadi 
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pemilik unit secara keseluruhan, melainkan bergantung pada status tanah yang 

dimiliki pihak pengembang. Status yang paling aman tentu saja jika pengembang 

mempunyai HGB Hak Milik. Artinya, tanah tempat apartemen dibangun adalah 

milik developer. Jika pemilik unit juga menjadi pemilik tanah, biasanya harga 

apartemen tersebut sangat mahal. Anda juga tidak perlu khawatir jika 

pengembang apartemen mengantongi status HGB Murni karena tanah apartemen 

merupakan milik negara. Jika negara meminta tanah tersebut dikembalikan maka 

negara akan membayar 80% dari harga tanah saat itu dan masing-masing pemilik 

unit akan mendapatkan proporsional berdasarkan luas unit yang dimiliki dibagi 

total luas unit yang ada.
1
 

Dan sekarang ini para WNA tersebut mempunyai kebutuhan untuk tempat 

tinggal yang cukup lama di Indonesia, dan banyak cara yang mereka gunakan, 

misalnya perusahaan Indonesia tersebut yang menjadi pihak penyewa di 

perjanjian sewa menyewa apartment atau rumah susun atau WNA tersebut 

menyewa apartment atau rumah susun dengan perjanjian dibawah tangan dengan 

pihak pemilik / pihak penyewa. 

Dan yang sering digunakan saat ini adalah perjanjian sewa menyewa jangka 

panjang ( long lease agrement ) dengan akta autentik. Karena dengan perjanjian 

tersebut kedua belah pihak sama-sama merasa aman untuk saling serah terima 

apartmen atau rumah susun tersebut. 

Isi dari Pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah Perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

                                                 
1 https://www.99.co/blog/indonesia/sertifikat-apartemen-rumah/ 
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lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau 

lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-

masing pihak.” 

Pengertian perjanjian tersebut terdapat beberapa kelemahan yaitu :  

a. Hanya menyangkut sepihak saja 

Hal ini diketahui, dari perumusan “satu orang”, atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja 

yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. 

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, 

sehingga nampak kekurangannya di mana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan 

“saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.  

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan. 

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang 

lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua hal tersebut merupakan perbuatan 

yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk 

menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, 

karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah 

perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.  

c. Pengertian perjanjian terlalu luas 
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Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang 

mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin yang diatur dalam 

lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara 

kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam 

Buku III KUH Perdata, sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, 

bukan bersifat personal.  

d. Tanpa menyebut tujuan dalam perumusan Pasal tersebut  

Tidak disebutkan apa tujuan untuk perjanjian, sehingga pihak-pihak yang 

mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa. 2 

Sehubungan dengan hal itu, R. Setiawan mengemukakan pendapatnya 

mengenai kelemahan dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa : 

Perlu diadakannya perbaikan, mengenai definisi tersebut, yaitu :  

1. Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum  

2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 

1313  

Sehingga perumusannya menjadi: Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. 3 

                                                 
2 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 45. 

3 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Badin, Bandung, 1977, hlm 49 
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Substansi perjanjian tidak mencantumkan bentuk pemindahan hak secara 

langsung, namun secara tidak langsung terkandung unsur pemindahan hak tanah 

HM (Hak Milik) ataupun HGB (Hak Guna Bangunan) kepada WNA. Hubungan 

antara pihak WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (trustee atau nominee) yang 

diciptakan paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan 

segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara 

seseorang dengan tanahnya, kepada WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak 

layaknya seorang pemilik tanah yang sebenarnya, atas sebidang tanah yang 

menurut hukum tidak dapat dipunyainya. 

Hal ini bahkan sudah banyak terjadi pada transaksi properti di Bali. Pemilik 

proyek berani menyantumkan istilah ”dijual” tanpa pembatasan calon pembeli. 

Pada sejumlah situs properti itu bahkan ada yang memasukkan cara pembelian 

oleh orang asing, meskipun perangkat hukum di Indonesia sejatinya tidak 

membolehkan hal tersebut. 

Upaya diluar ketentuan standar seperti itu tentu sangat merugikan Negara, 

terkait dengan lepasnya pemasukan dari pajak. Juga bagi industri properti, karena 

fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada pemintaan, namun harus 

terbentur aturan legal negeri ini. Demikian pula bagi masyarakat yang dijadikan 

seolah-olah ”pemilik lahan” tetapi tak berhak melakukan apa-apa atas asetnya. 

Minat orang asing untuk memiliki properti di sini sebenarnya cukup tinggi. 

Mereka kebanyakan adalah ekspatriat yang pernah bekerja di Indonesia dan ingin 

pensiun di Indonesia. Alasannya antara lain, karena telah terjalin ikatan sosial, 

biaya hidup yang cukup murah, kondisi iklim yang dirasa nyaman (tidak ada 
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musim dingin), budaya yang beragam, serta bisa memiliki pembantu dan tukang 

kebun dengan biaya relatif murah. 

Masalah peraturan dan perundangan itu sebenarnya dapat dipecahkan 

dengan membuat terobosan. Yaitu memberikan kepemilikan oleh orang asing 

melalui hak pakai yang berjangka 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 lalu dapat 

diperpanjang 30 tahun lagi, seperti tertuang dalam PP no 103 tahun 2015 pasal 6, 

menjadi sekaligus bermasa 80 tahun. Aturan itu perlu ditambahkan dengan 

kemudahan persyaratan, seperti masa dan ijin tinggal yang bisa dengan multiple 

visa dalam waktu cukup panjang semisal 10 tahun, tidak mutlak memerlukan ijin 

kerja, bisa untuk investasi dan lain-lain. 

Maka berdasarkan hal yang diuraikan di atas, penulis akan meneliti 

perlindungan hukum tentang kepemilikan WNA terhadap rumah susun di 

Indonesia yang dituangkan dalam Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Akta 

Autentik Perjanjian Sewa Jangka Panjang (Long Lease Agreement) 

Apartemen di Indonesia untuk Warga Negara Asing (WNA) ”. 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana kekuatan hukum Long Lease Agreement yang dibuat Notaris 

terhadap penguasaan apartemen di Indonesia oleh Warga Negara Asing ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang beritikad 

baik untuk mendapatkan rumah susun /apartemen di Indonesia ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam kekuatan hukum Long Lease 

Agreement yang dibuat oleh Notaris terhadap transaksi Apartemen di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan 

hukum bagi WNA yang  beritikad baik untuk mendapatkan satuan rumah 

susun/ Apartemen di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi 

kepentingan ilmu hukum maupun kepentingan praktis sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan 

penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

secara khusus di bidang hukum pertanahan. 

2. Kegunaan praktis. 

a. Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum 

dan masalah-masalah yang terkait dengan kepemilikan WNA terhadap 

rumah susun di Indonesia 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

mereka yang berkaitan dengan kegiatan kepemilikan dan pertanahan 

di Indonesia serta pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka 
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penyempurnaan Undang-Undang Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia. 

E.     Sistematika Penulisan   

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan 

pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran 

secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan 

skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan 

penulisan, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis 

serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori, pemikiran, serta pendapat para 

ahli, tulisan, evaluasi, serta dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan 

terhadap fokus penelitian yang diangkat oleh penulis.   

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara 

perolehan data, pendekatan dan analisis yang akan digunakan oleh Penulis dalam 

penelitian ini 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 



 

 

11 

Dalam bab ini, Penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis yang 

mendalam terkait dengan perjanjian sewa jangka panjang ( long lease agreement ) 

apartmen di Indonesia oleh WNA ( Warga Negara Asing ). 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini, Penulis akan memberikan simpulan dari apa yang telah diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga mencoba memberikan saran mengenai 

apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




