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AB STRAK
Ja n gka wa kt u or an g a sin g unt uk da pat m em i li ki r umah t un ggal di at a s t anah h a k
pa ka i at a s ha k m il i k ber da s a r kan Pa sa l 7 Per atur an Pem er int ah Nom or 103 T ah un
2015 ber t en t an gan den gan jan gka wa kt u ya n g da pa t dim i li ki or an g a sin g at a s t anah
h a k pa ka i a t a s h a k mi l i k ber da sar kan Pa sa l 49 Per at ur an Pem er in t ah Nom or 40 T ah un
1996.
Ber da sar kan kon di si t er sebut , per m a s a l ahan ya n g dir um uskan dal a m pen el i t ian
i ni a da l ah (1) Ba ga i m ana kah kar a kt er i st i k m a sa l ah pen ga t ur an ja n gka wa kt u
kepem i l i ka n r umah t un ggal ol eh or a n g a sin g di a t a s t an ah ha k pa ka i at a s ha k m il i k;
(2) Ba ga i m a na kah for m ul a si kebi ja ka n pen ga t ura n pem eca h an m a sa l ah ja n gka wa kt u
kepem i l i ka n r um ah t un ggal ol eh or an g a sin g di at a s t anah h a k pa kai a t a s h a k mi l i k?
Ber an gka t dar i a dan ya kon fl i k n or m a , pen el it ia n in i m en gguna kan pen el it i an
h ukum n or m at i f den gan pen deka t an per un dan g -un dan gan , kon sept ua l dan h i st or i s.
Sum ber ba h an h ukum dal a m pen el i t i an ini t er diri da ri ba h an h ukum pri m er, sekun der
da n t er si er ya n g di kum pul kan den gan t ekn i k bol a sa l ju. T ekni k ana l i si s ba han h ukum
ya n g di gun a kan a da l ah t ekni k deskr i psi, kom par asi , eva l ua si dan ar gum en ta si .
Ha si l pen el i t i a n in i m en un jukkan ba h wa (1) Ka ra kt er i sti k ma sa l ah pen ga t uran
ja n gka wa kt u kep em i l i kan r um ah t un gga l ol eh or a n g a sin g di a ta s t an ah h a k pa ka i
a t a s h a k m il i k dari di ber l a kukann ya Pa sa l 7 PP No. 103 T a h un 2015 ber da sa r kan a sa s
Le x spe c i ali s de rogat l e gi ge ne ral i seh ubun gan den gan a dan ya kon fl i k n or m a an t ar a
l a in m el i put i : ket i da ksesua i a n an tar a pen ga t uran jan gka wa kt u t an ah h a k pa ka i a ta s
h a k mi l i k ol eh or a n g a sin g dan Wa r ga Nega r a In don esi a ; dan t i da k di a kom odi rn ya
ben t uk a kta seh ubun gan den gan per pan ja n gan ja n gka wa kt u kepem i l i kan r umah
t un gga l ol eh or an g a sin g di a t a s t an ah h a k pa ka i a t a s h a k m il i k; (2) Form ul a si
ke bi ja ka n pen gat ur an pem eca h an m a sa lah ber hubun ga n den gan dil a kukann ya r evi si
t erh a da p pa sa l -pa sal da la m per a t uran per un dang -un dan gan ya n g l an gsun g ber ka i tan
den gan kara kt er i sti k per ma sa l ahan ya n g a da se ba ga i l an gkah pen gh ar m oni sa si an
n or ma .
Ka t a Kun ci : Jangk a Wak tu, Rumah T unggal , H ak Pak ai atas H ak Mi l ik , O r ang
Asi ng.
ABST RACT
The pe ri od of t i me f or f ore i gne rs t o be able t o hav e a si ngle te rm of house on t he
l and use ri ght s on propri e t ary unde r A rt ic l e 7 of Gov e rnme nt Re gul ati on Numbe r 103
y e ar 2015 c ont radi c te d t o t he pe ri od of t i me t hat c an be o wne d by f ore i gne rs on l and
use ri ght s on propri e t ary ri ght s unde r A rt i c le 49 of Gov e rnme nt R e gul at i on Numbe r
40 y e ar 1996.
Unde r t he se c ondi t i ons, t he probl e m f ormul at e d i n t hi s st udy we re (1 ) Ho w do
t he c harac t e ri st ic s of probl e m re l at e d t o re gul at ory of pe ri od of t i me f or t he si ngl e
t e rm of house owne rshi p by f ore i gne rs on t he land use ri ght s on propri e t ary ?; (2)
Ho w t he pol i c i e s f ormul at i on of t roubl e shoot i ng re gul at ory of pe ri od of t i me f or t he
si ngl e te rm of house owne rshi p by f ore i gne rs on t he l and use ri ght s on propri e t ary ?
De part i ng f rom t he norm c onf l i ct , t hi s st udy use s normat i v e l e gal re se arc h'
approac h t o le gi sl at i on, c onc e pt ual and hi st oric al . Sourc e s of l aw mat e ri al i n t hi s
re se arc h c onsi st s of pri mary l e gal mat e ri al s, se condary and t e rt i ary c ol l ec t e d by t he
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sno wbal l t e c hni que. Le gal mat e ri al s analy si s t e c hni que use d we re t e c hni que s of
de sc ri p t i on, c ompari son, ev al uat i on and argument at i on.
The re sul t s of t hi s st udy i ndi c at e t hat (1 ) Cha r ac t e ri st i c s of probl e m re l at e d t o
re gul at ory of pe ri od of t i me f or t he si ngle te rm of house owne r shi p by f ore i gne rs on
t he l and use ri ght s on propri e t ary unde r t he i mpl e me nt ati on of A rt ic l e 7 of
R e gul ati on Numbe r 103 ye ar 2015 i s base d on the pri nc i ple of Lex spe ci al i s de rogat
l e gi ge ne rali i n re l at i on t o t he c onf li c t of norms i nc l ude : a mi smat c h be t we e n t he
prov i si on of l and use ri ght s pe ri od on t op of t he prope rt y by f ore i gne rs and
Indone si an c it i ze n; and t he unac c ommodate d de e d re l at e d t o t he e x te nsi on of t he
t e rm of a si ngl e house o wne rshi p by on t he l and use ri ght s on prop ri e t ary ; (2 )
Pol i c i e s f ormul at i on of t roubl e shoot i ng se t t i ngs re l at e d t o t he re vi si on of prov i si ons
i n t he l e gi sl at i on whi c h i s di re c t l y re l ate d t o t he c harac t e ri st ic s of t he e xi st i ng
probl e ms as t he norm of harmoni zat i on's st e p.
Ke y wo rds: T e rm , Si ngl e house , T he l and use ri ght s on propri e t ary , Fore i gne r.

I. Pendahu luan
Seir ing meningkat nya jumlah
orang asing yang me lakukan
usaha dan ker ja di I ndonesia,
per mint aan
kebut uhan
rumah
t empat t inggal bagi orang asing
juga
semakin
meningkat .
Perat uran Pemer int ah No. 103
Tahun 2015 t ent ang t ent ang
Pemilikan
Rumah
Te mpat
T inggal at au Hunian o leh Ora ng
Asing yang Berkedudukan di
Indonesia
(unt uk
selanjut nya
disebut PP No. 103 Tahun 2015)
hadir sebagai suat u kebijakan
yang
me mber ikan
kepast ian
hukum bagi orang asing yang
ingin me mpero leh hak at as t anah
unt uk rumah t empat t inggal
dengan t et ap memegang p r insippr insip pert anahan d i I ndo nesia
Dalam Pasal 7 PP No. 103
Tahun 2015 dit ent ukan bahwa
orang asing dapat memiliki
rumah t unggal di at as t anah hak
pakai at as hak milik dengan
jangka wakt u sesuai dengan
jangka wakt u yang disepakat i
dan t idak lebih la ma dar i t iga
puluh t ahun. Apabila jangka
wakt u t ersebut berakhir, maka
Hak Pakai dapat diperpanjang
unt uk jangka wakt u paling lama
dua
puluh
t ahun
sesuai
kesepakat an dengan pemegang
hak at as t anah. Lebih lanjut ,
dalam hal wakt u perpanjangan
t elah berakhir, ma ka Hak P akai
dapat diper baharui unt uk jangka

wakt u paling lama t iga puluh
t ahun sesuai kesepakat an dengan
pemegang hak at as t anah.
Ket ent uan da lam Pasal 7 PP
No. 103 Tahun 2015 t ersebut
apabila
diamat i
me miliki
perbedaan yang cukup signifikan
dengan ket ent uan dala m Pasal 49
Perat uran P emer int ah No. 40
Tahun 1996 t ent ang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai (unt uk selanjut nya
disebut PP No. 40 Tahun 1996)
yang menent ukan bahwa Hak
Pakai at as t anah Hak Milik dapat
diber ikan unt uk jangka wakt u
paling la ma dua puluh lima t ahun
dan t idak dapat diperpanjang.
Orang asing yang berkedudukan
di I ndo nesia merupakan salah
sat u subjek hukum hak pakai
yang diat ur dalam PP No. 40
Tahun 1996.
Adanya ket ent uan mengenai
jangka wakt u di at as t anah hak
pakai at as hak milik yang t idak
sinkron ant ara PP No. 40 Tahun
1996 dan PP No. 103 Tahun 2015
menggambarkan adanya konflik
nor ma yang t er jadi di dalam
perat uran
perundang -undangan
yang sederajat , yakni Per at uran
Pemer int ah.
Berangkat
dar i
adanya
konflik
nor ma
sebagaima na
dipaparkan
di
at as,
maka
diper lukan suat u penelit ian yang
dilakukan secara ko mprehensif
dan
menda lam
sehubungan
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dengan pengat uran jangka wakt u
kepemilikan rumah t unggal bagi
orang asing di at as t anah hak
pakai at as hak milik.
Berdasarkan uraian di at as ,
adapun per masalahan yang dapat
dirumuskan
adalah
sebagai
ber ikut :
1. Bagaimanakah karakteristik masalah
pengaturan
jangka
waktu
kepemilikan rumah tunggal oleh
orang asing di atas tanah hak pakai
atas hak milik?
2. Bagaimanakah formulasi kebijakan
pengaturan pemecahan masalah
jangka waktu kepemilikan rumah
tunggal oleh orang asing di atas
tanah hak pakai atas hak milik?
II. Metode Pen elitian
Penyusunan
t esis
ini
menggunakan penelit ian hukum
nor mat if 1 yang beranjak dar i
adanya ko nflik nor ma ant ara
Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2015
dan Pasal 49 PP No. 40 Tahun
1996. Penelitian ini menggunakan
pendekatan
perundang-undangan,
konseptual dan historis. Sumber
bahan hukum dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian ini
menggunakan t eknik bo la salju.
Adapun t eknik analisis bahan
hukum dalam penelit ian ini
menggunakan t eknik deskr ipsi,
komparasi,
evaluasi
dan
argument asi.
III. TEORI DAN TINJAUAN
UMUM
3.1 K onsep Negara Hu ku m
Suat u Negar a dapat dikat akan
sebagai suat u Negara Hukum
dengan memper hat ikan pr ins ip pr insip yang t erdapat dalam
Negara t ersebut . Freder ich Julius
St ahl memaparkan empat pr insip
yang
t erdapat
dala m
suat u
Negara Hukum yang o leh Negara
1

Ida Bagus Wyasa Putra, 2016, Teori Hukum
Dengan Orientasi Kebijakan,
Udayana
University Press, Denpasar, h. 57.

penganut Civil La w dikenal
dengan
sebut an
Recht staat.
Adapun pr insip-pr insip t ersebut
ant ara lain me liput i:
1. Pengakuan
dan
perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias
politica;
3. Pemerintahan
diselenggarakan
berdasarkan
undang-undang
(Wetmatiig Bestuur);
4. Adanya
per adilan
administ rasi
negara
yang
bert ugas menangani kasus
perbuat an melanggar hukum
oleh
pemer int ah
(onrechmatige
overheidsdaad). 2
Menurut
Sr i
Soemant r i
Mart osoewigjo no,
Negara
Indonesia
merupakan
Negara
Hukum
yang
ber dasarkan
Pancasila dengan unsur -unsur
yang dimiliki sebagai ber ikut :
1. Adanya pengakuan terhadap jaminan
hak-hak asasi manusia dan warga
negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban, pemerintah harus
selalu berdasarkan atas hukum yang
berlaku, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman
yang
dalam
menja lankan
kekuasaannya
merdeka,
art inya t er lepas dar i pengaruh
kekuasaan pemer int ah, sedang
khusus
unt uk
Mahkamah
Agung harus juga merd eka
dar i
pengaruh-pengaruh
lainnya. 3
3.2 K onsep Hak atas Tanah
Hak at as t anah at au yang
menurut Ur ip Sant oso disebut
sebagai hak penguasaan at as
t anah, merupakan “hak yang
2

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi
Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hal.
61.
3
Astim Riyanto, 2006, Teori Konstitusi,
Penerbit Yapendo, Bandung, hal. 277.
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ber isi serangkaian wewenang,
kewajiban dan/at au larangan bagi
pemegang haknya unt uk ber buat
sesuat u mengenai t anah yang
dihaki”. 4
Set iap orang berkesempat an
unt uk me miliki hak at as t anah di
Indonesia,
namun
dengan
memper hat ikan
Asas
Kenasio na lan pada Pasal 1 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang No mor 5 Tahun
1960 t ent ang Perat u ran Dasar
Pokok-Pokok
Agrar ia
(unt uk
selanjut nya disebut UUPA) dan
Asas
Hanya
Warga
Negara
Indonesia yang Mempunya i Hak
Milik At as Tanah pada Pasal 9
ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1)
UUP A, maka orang dengan
kewarganegaraan
se lain
Indonesia
at au orang asing
memilik i bat asan- bat asan at as
hak at as t anah yang dapat
dimilik i di I ndo nesia. Adapun
hak- hak at as t anah yang dapat
dimilik i o leh orang asing hanya
t erbat as pada hak pakai dan juga
hak
sewa
yang
keduanya
memilik i bat asan jangka wakt u
yang harus diper hat ikan.
3.3 K onsep Rumah Tunggal
Rumah t unggal berdasarkan
Pasal 1 angka 2 PP No. 103
Tahun
2015
didefinisikan
sebagai “rumah yang mempunyai
kaveling sendir i dan salah sat u
dinding bangunan t idak dibangun
t epat pada bat as kaveling”.
Orang asing dapat memiliki
rumah t unggal di at as t anah hak
pakai at aupun di at as t anah hak
pakai at as hak milik dengan
memper hat ikan jangka wakt u
yang dit ent ukan dala m PP No.
103 Tahun 2015.
Rumah t unggal yang dapat
dimilik i
o leh
orang
asing
diber ikan dengan bat asan harga
4

Urip Santoso, 2013, Hukum Agraria
Kajian Komprehensif, Cetakan Ketiga, Penerbit
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.
10.

minima l se bagaimana t ercant um
dalam
lampiran
Per at uran
Ment er i Agrar ia dan Tat a Ruang/
Kepala
Badan
Pert anahan
Nasio nal
Republik
I ndo nesia
Nomor 29 Tahun 2016 t ent ang
Tat a Cara Pember ian, Pelepasan
at au
Pengalihan
Hak
at as
Pemilikan
Rumah
Te mpat
T inggal at au Hunian o leh Orang
Asing yang Berkedudukan di
Indonesia. Disamping bat asan
harga minimal t ersebut , rumah
t unggal yang dapat dimiliki o leh
orang asing dibat asi dengan
ket ent uan sat u bidang t anah per
orang per keluarga dengan t anah
paling luas dua r ibu met er
perseg i. Pember ian rumah t empat
t inggal dapat diber ikan dengan
luas lebih dar i dua r ibu met er
perseg i dalam keadaan t ert ent u
yang mempunya i dampak posit if
luar biasa t erhadap ekono mi
dengan izin Ment er i.
3.4 Teori K epastian Hu ku m
Gust av Radbruch menyat akan
bahwa “sesuat u yang dibuat past i
memilik i cit a at au t ujuan” 5,
begit u pula hukum yang dibuat
dengan t ujuan t ert ent u. Adapun
t ujuan
huku m
yang
ut ama
sesungguhnya ada t iga, yait u:
adanya
keadilan
unt uk
kese imbangan, kepast ian unt uk
ket et apan dan kemanfaat an unt uk
kebahagiaan.
Menurut
Pet er
Mahmud
Marzuk i,
kepast ian
hukum
mengandung
dua
pengert ian,
ya it u:
“pertama, adanya aturan yang
bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu
dari
kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya
aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja
5

Muhammad Erwin, 2011, Filsafat
Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 123.
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yang
boleh dibebankan atau
dilakukan
negara
terhadap
6
individu.”
3.5 Teori
Pembentu kan
Peratu ran
Perundang undangan
Pembent ukan
perat u ran
perundang-undangan
pada
hakikat nya ialah pe mbent ukan
nor ma- nor ma
hukum
yang
ber laku keluar dan ber sifat
umum dalam art i yang luas. 7
Teori pembent ukan per at uran
perundang-undangan yang baik
menurut
L.
Fuller
set idak t idaknya
harus
menghindar i
delapan ha l yang o lehnya disebut
delapan hal yang fat al, yakni:
a. Failure to establish rules at all,
leading to absolute uncertainty.
b. Failure to make rule public to
those required to observe them.
c. Improper use of retroactive law
making.
d. Failure to make comprehensible
rules.
e. Making rules which contradict
each other.
f. Making rules which impose
requirements
with
which
complience is impossible.
g. Changing rule so frequently……..
h. Discontinuit y bet ween…. …
content and … … practice. 8
3.6 Teori Hi era rki Norma
Teori Hierarki Nor ma at au
yang dikenal dengan sebut an
Stuf enbau Theory
merupakan
t eori yang dikemukakan o leh
Hans Kelsen yang menyat akan
bahwa sist em hukum merupakan
sist em anak
t angga
dengan
kaidah ber jenjang.
“The unity of these norms is
constituted by the fact that the
6

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar
Ilmu Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 158.
7
Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
(Gagasan
Pembentukan
Undang-Undang
Berkelanjutan), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 25.
8
H. M. Coubrey & N. D. White, 1996,
Textbook on Jurisprudence, Blackstone Press
Limited, London, hal. 89.

creation of the norm-the lower oneis determined by another-the higherthe creation of which of determined
by a still higher norm, and that this
regressus is terminated by a highest,
the basic norm which, being the
supreme reason of validity of the
whole legal order, constitutes its
unity.”9
Apabila
t er jadi
konflik
misalnya ant ara dua undang undang, akan ber laku secara
konsist en asas-asas prefer ensi,
ya it u: l ex speciali s derogate legi
generali s, lex post erior derogate
legi pri ori, lex superi or derogate
legi inf eriori. 10
3.7 Teori Harmonisasi Hu ku m
Menurut Wacipt o Sept iadi,
paling t idak t erdapat t iga fungsi
dar i har mo nisasi hukum yang
ant ara lain me liput i:
1. Pengharmonisasian
dilakukan
untuk
menjaga
keselarasan,
kemantapan,
dan
kebulatan
konsepsi peraturan perundangundangan sebagai sistem dengan
tujuan peraturan tersebut dapat
berfungsi secara efektif,
2. Harmonisasi hukum dilakukan
sebagai upaya preventif, dalam
rangka pencegahan diajukannya
permohonan
judicial
review
peraturan
perundang-undangan
kepada kekuasaan kehakiman yang
berkompeten.
3. Menjamin proses pembentukan
peraturan
perundang-undangan
dilakukan secara taat asas hukum,
demi kepentingan dan kepastian
hukum. 11

9

Hans Kelsen, 2009, General Theory of
Law and State, Translated by Anders Wedberg,
Harvard University Printing Office Cambridge,
Massachusetts, USA, hal. 124.
10
Zainuddin Ali, 2009, Filsafat Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut
Zainuddin Ali I), hal. 118.
11
Wacipto
Septiadi,
2007,
Proses
Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk
Memperbaiki Kualitas Peraturan PerundangUndangan, Jurnal Legislatif Indonesia Vol. 4
No. 2 Bulan Juni, hal. 48.
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3.8 Teori K ewenangan
Philipus
M.
Hadjo n
berpendapat bahwa kewenangan
pada hakikat nya berasal dar i dua
sumber,
yakni
at r ibusi
dan
delegasi. Namun disamp ing it u,
kadangkala mandat digunakan
sebagai cara t ersendir i dalam
mempero leh wewenang. 12
3.9 Tinjauan Umu m
3.9.1 Tinjauan Umu m tentang
Hak atas Tanah
Ket ent uan hukum hak at as
t anah didasarkan pada Pasal 4
ayat (1) UUP A yang menyat akan
bahwa:
“At as dasar hak menguasai
dar i
negara
at as
t anah
sebagaimana yang dimaksud
dalam
Pasal
2
dit ent ukan
adanya macam- macam hak at as
per mukaan bumi, yang disebut
t anah, yang dapat diber ikan
kepada dan dipunyai o leh
orang-orang,
baik
sendir i
maupun ber sama- sama dengan
orang-orang lain sert a badanbadan hukum. ”
Hak at as t anah pada dasar nya
adalah sebuah kewenangan unt uk
“me makai” suat u bidang t anah
t ert ent u dalam memenuhi suat u
kebut uhan t ert ent u. 13 Macammacam hak at as t anah diat ur
secara jelas di dala m Pasal 16
ayat (1) UUP A yang ant ara lain
meliput i:
a. Hak milik,
b. Hak guna usaha,
c. Hak guna bangunan,
d. Hak pakai,
e. Hak sewa,
f. Hak membuka tanah,
g. Hak memungut hasil hutan,
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak-hak tersebut di atas
12

Philipus M. Hadjon, dkk, 1993,
Pengantar Hukum Administrasi Negara dan
Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, hal. 128.
13
Mohammad Machfudh Zarqoni, 2015,
Hak Atas Tanah, Prestasi Pustakaraya, Jakarta,
hal. 36.

yang akan ditetapkan dengan
undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang
disebutkan dalam Pasal 53.
3.9.2 Tinjauan Umu m tentang
Hak Pakai atas Tanah
Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA,
hak pakai didefinisikan sebagai:
“Hak unt uk menggunakan
dan/at au memungut hasil dar i
t anah yang dikuasai langsung
oleh Negara at au t anah milik
orang
lain,
yang
member i
wewenang dan kewajiban yang
dit ent ukan dalam keput usan
pember iannya o leh pejabat yang
berwenang member ikannya at au
dalam
per janjian
dengan
pemilik t anahnya, yang bukan
per janjian sewa- menyewa at au
per janjian pengo lahan t anah,
sega la
sesuat u
asal
t idak
bert ent angan dengan jiwa dan
ket ent uan undang-undang ini. ”
Pasal 42 UUP A menet apkan
bahwa yang dapat memiliki hak
pakai at as t anah ant ara lain
meliput i:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Orang asing yang berkedudukan
di Indonesia;
3. Badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
4. Badan hukum asing
yang
mempunyai
perwakilan
di
Indonesia.
Asal t anah hak paka i adalah
t anah yang langsung dikuasai
oleh negara at au t anah milik
orang lain. Tanah yang dikuasai
langsung o leh negara, diber ikan
dalam
bent uk
keput usan
pember ian hak o leh pejabat yang
berwenang,
sedangkan
t anah
milik
orang
lain
diber ikan
berdasarkan per janjian dengan
pemilik t anah t ersebut .
3.9.3 Tinjauan Umu m tentang
Hak
Pemi li kan
Ru mah
Tempat
Tinggal
oleh
Orang Asing di Ind onesia
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Pasal 4 PP No. 103 Tahun
2015 menent ukan bahwa rumah
t empat
t inggal
yang
dapat
dimilik i orang asing merupakan
rumah t unggal di at as t anah hak
pakai at aupun t anah hak pakai
at as hak milik; dan sat uan rumah
susun yang dibangun di at as
bidang t anah hak pakai.
Rumah t unggal berdasarkan
Pasal 1 angka 2 PP No. 103
Tahun 2015 diart ikan sebagai
“rumah
yang
mempunyai
kaveling sendir i dan sala h sat u
dinding bangunan t idak dibangun
t epat pada bat as kaveling”,
sedangkan sat uan rumah susun
(sarusun) dalam P asal 1 angka 3
PP No. 103 Tahun 2015 diart ikan
sebagai “unit rumah susun yang
t ujuan
ut amanya
digunakan
secara t erpisah dengan fungsi
ut ama sebagai t empat hunian dan
mempunya i sarana penghubung
ke jalan umum”. Set iap rumah
t empat t inggal at aupun hunian,
baik rumah t unggal maupun
sarusun
me miliki
ket ent uan
hukum t erkait jangka wakt u yang
harus dipat uhi o leh orang asing.
3.9.4 Tinjauan Umu m tentang
K edudukan O ran g Asing
di Indonesi a
Dalam Pasal 1 angka 1 PP
No. 103 Tahun 2015 dit ent ukan
bahwa
“Orang
asing
yang
berkedudukan di I ndonesia yang
selanjut nya disebut Orang asing
adalah orang yang bukan Warga
Negara
I ndonesia
yang
keberadaannya
member ikan
manfaat ,
melakukan
usaha,
beker ja, at au ber invest asi di
Indonesia”.
Set iap
orang
asing
di
Indonesia
dibat asi
ruang
geraknya. Sehubungan dengan
bidang
per ekono mian,
orang
asing yang me lakukan ker ja dan
usaha
di
I ndonesia
harus
memilik i izin ker ja dan izin
usaha yang sah sebagai usaha
pencegahan
t erhadap
adanya

peker jaan at aupun usaha orang
asing
yang
berpot ensi
membaha yakan
kepent ingan
nasio nal.
Di
bidang
agrar ia
sehubungan
dengan
ranah
kepemilikan at au penguasaan
t anah, UUP A menyat akan bahwa
orang asing hanya d i mungkinkan
unt uk me miliki hak pakai at as
t anah.
IV. K ARAK TERISTIK
MASALAH PENGATURAN
JANGK A
WAK TU
K EPEMILIK AN
RUMAH
TUNGGAL OLEH ORANG
ASING DI ATAS TANAH
HAK PAK AI ATAS HAK
MILIK
4.1 Pengatu ran Jangka Waktu
K epemi li kan
Ru mah
Tunggal oleh O rang Asing
di atas Tanah Hak Pakai
atas Hak Mili k
Adanya
ket ent uan
hukum
mengenai jangka wakt u di at as
t anah hak pakai at as hak milik
yang t idak sinkron ant ara PP No.
40 Tahun 1996 dan PP No. 103
Tahun
2015
menggambar kan
adanya konflik nor ma secara
hor izont al. Dalam hal t er jadinya
konflik nor ma diant ara kedua
Perat uran Pemer int ah t ersebut ,
maka
yang
dijadikan
pisau
analisa adalah asas lex special is
derogat legi generali.
Merujuk
pada
asas
lex
specialis derogat legi generali ,
maka sehubungan dengan jangka
wakt u
kepemilik an
rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik,
dasar huku m yang digunakan
adalah PP No. 103 Tahun 2015,
khususnya Pasal 7, kar ena dalam
hal ini PP No. 103 Tahun 2015
merupakan lex specialis dar ipada
PP No. 40 Tahun 1996.
Dengan ber lakunya Pasal 7
PP
No.
103
Tahun
2015
berdasarkan asas lex special is
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derogat legi generali dalam
menent ukan
jangka
wakt u
kepemilikan rumah t unggal o leh
orang asing di at as t anah hak
pakai at as hak milik, berart i
orang asing dapat memiliki
rumah t unggal d i at as t anah hak
pakai at as hak milik dengan
jangka wakt u paling la ma t iga
puluh
t ahun
sesuai
dengan
kesepakat an ber sama pemegang
hak, unt uk kemudian dapat
dilakukan perpanjangan dengan
jangka wakt u paling lama dua
puluh t ahun sebelum dilakukan
pembaharuan.
Di
sis i
yang
la in,
diber lakukannya Pasal 7 PP No.
103
Tahun
2015
juga
menimbulkan
per masalahanper masalahan
baru.
Per masalahan- per masalahan
t ersebut
ant ara
lain
t erkait
dengan ket idaksesuaian ant ara
pengat uran jangka wakt u t anah
hak pakai at as hak milik o leh
orang asing dan Warga Negara
Indonesia; sert a per masalahan
t erkait dengan akt a perpanjangan
jangka wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik.
4.1.1 K etidaksesuaian
antara
Pengatu ran Jangka Waktu
Tanah Hak Pakai atas Hak
Milik oleh O ran g Asing
dan
Warga
Negara
Indonesia
PP No. 40 Tahun 1996
menent ukan dalam P asal 39
bahwa yang dapat mempunyai
hak pakai bukan hanya orang
asing yang berkedudukan di
Indonesia, mela inkan juga Warga
Negara
I ndonesia.
Diber lakuka nnya P asal 7 PP No.
103 Tahun 2015 member i kesan
bahwa PP No. 103 Tahun 2015
t erlalu me manjakan orang asing
dibandingkan
dengan
Warga
Negara I ndo nesia sebagai sesama
subjek hukum hak pakai dengan
lebih lamanya orang as ing dapat

memilik i hak pakai at as hak
milik, khususnya t erkait dengan
kepemilikan rumah t unggal.
Perbedaan pengat uran jangka
wakt u ant ara orang as ing dan
Warga Negara I ndonesia t ersebut
t idak sesuai dengan ket ent uan
Pasal 33 a yat (3) UUD 1945
sebagai
dasar
dibent uknya
UUP A.
4.1.2 Akta
Perpanjangan
Jangka
Waktu
K epemi li kan
Ru mah
Tunggal oleh O rang Asing
di atas Tanah Hak Pakai
atas Hak Mili k
Hadir nya
ket ent uan
sebagaimana dinyat akan dalam
Pasal 7 ayat (2) PP No. 103
Tahun
2015
membawa
konsekuensi pada diper lukannya
akt a sebagai dasar dar i adanya
suat u kesepakat an t erkait dengan
perpanjangan t ersebut . Dengan
merujuk pada ket ent uan pada
Pasal 4 huruf a angka 2 PP No.
103 Tahun 2015 yang t elah
dipaparkan sebelu mnya, dapat
diket ahu i
bahwa
sehubungan
dengan
kepemilikan
rumah
t unggal di at as t anah hak pakai
at as hak milik o leh orang asing
yang pember iannya dilakukan
dengan
menggunakan
akt a
Pejabat Pembuat Akt a Tanah
(PPAT),
maka
sehubungan
dengan
perpanjangannya
t ent unya juga akan memer lukan
akt a PPAT.
Per masalahan
t imbul
manakala bent uk akt a PP AT yang
diper lukan sehubungan dengan
perpanjangan pemilikan rumah
t unggal di at as t anah hak pakai
at as hak milik ini t idak diat ur
dalam Perat uran Kepala Badan
Pert anahan Nasio nal Republik
Indonesia No mor 8 Tahun 2012
t ent ang Perubahan at as Per at uran
Ment er i Negara Agr ar ia/ Kepala
Badan
Pert anahan
Nasio nal
Nomor 3 Tahun 1997 (Perkaban
No. 8 Tahun 2012) yang secara
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jelas mengat ur t ent ang bent uk bent uk akt a yang dapat dibuat
oleh PP AT.
V.

Harmonisasi
Pen gatu ran
Jangka
Waktu
K epemi li kan
Ru mah
Tunggal oleh O rang Asing
di atas Tanah Hak Pakai
atas Hak Mili k
5.1 Harmonisasi Norma
5.1.1 Harmonisasi
Norma
Pengatu ran Jangka Waktu
K epemi li kan
Ru mah
Tunggal oleh O rang Asing
di atas Tanah Hak Pakai
atas Hak Mili k
Penghar mo nisasian
nor ma
dalam
perat uran
perundang undangan
yang
ber beda
dilakukan
dengan
ja lan
melakukan perubahan at au revis i
dalam
suat u
per at uran
perundang-undangan.
Kesesuaian
jangka
wakt u
sesungguhnya
dapat
saja
dilakukan
dengan
me lakukan
revis i
t er hadap
salah
sat u
ket ent uan huku m di ant ara kedua
PP, baik Pasal 49 PP No. 40
Tahun 1996 at aupun Pasal 7 PP
No. 103 Tahun 2015, namun
merujuk pada Paket Kebijakan
Pemer int ah Republik I ndo nesia
guna
lebih
menggerakan
perekono mian
nasio nal
akan
dirasa lebih t epat apabila revis i
dilakukan t erhadap Pasal 49 PP
No. 40 Tahun 1996 sehubungan
dengan jangka wakt u hak pakai
at as hak milik yang dapat
dimilik i subjek-subjek hukum
hak pakai at as t anah. Perubahan
yang dilakukan dalam Pasal 49
PP No. 40 Tahun 1996 t ent u
per lu mengacu pada Pasal 7 PP
No. 103 Tahun 2015 yang
menyat akan bahwa orang asing
dapat memiliki rumah t unggal di
at as t anah hak pakai at as hak
milik dengan jangka wakt u
paling lama t iga puluh t ahun,
unt uk
kemudian
dapat

diperpanjang
dengan
jangka
wakt u paling lama dua puluh
t ahun sesuai dengan kesepakat an,
unt uk
kemudian
apabila
perpanjangan
t ersebut
t elah
berakhir
dapat
dilakukan
pembaharuan.
Direvisinya Pasal 49 PP No.
40 Tahun 1996 unt uk kemudian
disesuaikan dengan ket ent uan
hukum dalam P asal 7 PP No. 103
Tahun
2015
t ent unya
akan
menghilangkan
kesan
diskr iminat if
kepad a
Warga
Negara
I ndo nesia
dalam
kait annya dengan jangka wakt u
t anah hak pakai at as hak milik.
5.1.2 Harmonisasi Norma Akta
Perp anjangan
Jangka
Waktu
K epemi li kan
Rumah
Tunggal
oleh
Orang Asing di atas Tanah
Hak Pakai atas Hak Mili k
Terdapat dua alt er nat if up aya
pemecahan masa lah dala m hal
ini, yang pert ama ialah upaya
pemecahan
masalah
dengan
dibuat nya
suat u
pengat uran
khusus t ent ang bent uk akt a
PPAT yang dibut uhkan dalam hal
dilakukannya
perpanjangan
jangka wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik
guna
menghar mo nisasikan
ket ent uan hukum dalam PP No.
103 Tahun 2015 dan Perkaban
No. 8 Tahun 2012, dan upaya
pemecahan masalah yang kedua,
yakni upaya pemecahan masalah
yang ber sifat sement ara dalam
art ian upaya ini dap at dilakukan
sebe lum
pengat uran
khusus
t ent ang
bent uk
akt a
PPAT
bersangkut an dit et apkan.
Dengan t idak ber wenangnya
PPAT sebagai pejabat yang
membuat
akt a
t erkait
perpanjangan
jangka
wakt u
kepemilikan rumah t ungga l orang
asing di at as t anah hak pakai
at as hak milik, maka akt a not ar is
dapat digunakan sebagai dasar
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dilakukannya
perpanjangan
jangka wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik
dengan mengacu pada Pasal 15
ayat (2) Undang-Undang No. 2
Tahun 2014 t ent ang Perubahan
at as Undang-Undang No mor 30
Tahun 2004 t ent ang Jabat an
Not ar is (UUJN-P).
Penghar mo nisasian
nor ma
dengan ja lan me lakukan revis i
t erkait perat uran yang mengat ur
bent uk akt a PPAT, yakni P er men
Agr ar ia No. 3 Tahun 1997 dan
juga Perkaban No. 8 Tahun 2012
sebagai perubahan at as P er men
Agr ar ia No. 3 Tahun 1997 akan
member ikan kepast ian hukum
sehubungan dengan dilakukannya
perpanjangan
jangka
wakt u
kepemilikan rumah t unggal o leh
orang asing di at as t anah hak
pakai at as hak milik.
5.2 Formu lasi Norma
5.2.1 Formu lasi
Norma
Pengatu ran Jangka Waktu
K epemi li kan
Ru mah
Tunggal oleh O rang Asing
di atas Tanah Hak Pakai
atas Hak Mili k
For mulasi
kebijakan
at au
nor ma
dalam
dilakukannya
perubahan pada suat u per at uran
perundang-undangan merupakan
t ahap at au proses yang pent ing
karena
imple ment asi
dan
evaluasi t erkait kebijakan at au
nor ma
t ersebut
akan
dapat
ber langsung dengan baik apabila
for mulasi bersangkut an t elah
dirumuskan dengan baik.
Perubahan
perat uran
perundang-undangan
mungkin
saja dilakukan pada PP No. 103
Tahun 2015, na mun hal t ersebut
t idak
akan
sesuai
dengan
landasan
filoso fis
dar ipada
dit et apkannya PP No. 40 Tahun
1996 dan PP No. 103 Tahun 2015
it u sendir i dalam kait annya
dengan
pelaksanaan
pembangunan
nasio na l
sert a

mendukung pembangunan yang
semakin
meningkat
seir ing
ker jasama
Indonesia
dengan
negara- negara sahabat . Hal ini
disebabkan karena jangka wakt u
yang lebih lama dan dapat
diperpanjang pada PP No. 103
Tahun 2015 bert ujuan unt uk
meningkat an invest asi di sekt or
propert i yang akan ber implikasi
pada meningkat nya pembangunan
nasio nal, mengingat mut laknya
art i
pent ing
pembangunan
ekono mi
bagi
negara - negara
berkembang 14 dan disamp ing it u,
dit er bit kannya PP No. 103 Tahun
2015 merupakan akibat dar i
diluncurkannya P aket Kebijakan
Tahap I Sept ember 2015 o le h
Pemer int ah Republik I ndo nesia
guna menggerakan perekono mian
nasio nal
yang
secara
t idak
langsung pelaksanaannya akan
lebih
dibut uhkan
dan
dipr ior it askan.
Mengacu pada alasan di at as,
maka akan dirasa lebih t epat
apabila P asal 49 PP No. 40
Tahun
1996
diuba h
dan
disesuaikan dengan jangka wakt u
sebagaimana dit ent ukan pada
Pasal 7 PP No. 103 Tahun 2015
menjadi:
(1) Hak pakai at as t anah hak
milik d iber ikan unt uk jangka
wakt u paling la ma t iga puluh
t ahun dan dapat diperpanjang
unt uk jangka wakt u paling
lama 20 (dua puluh) t ahun
sesuai kesepakat an dengan
pemegang hak at as t anah.
(2) Dalam
hal jangka wakt u
perpanjangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
berakhir, hak pakai dapat
diper baharui unt uk jangka
wakt u paling lama 30 (t iga
puluh)
t ahun
sesuai
14

Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, Aspek-Aspek
Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi
Bisnis Internasional, Cetakan Kedua, PT Refika
Aditama, Denpasar, hal. 101.
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kesepakat an
dengan
pemegang hak at as t anah.
(3) Perpanjangan
dan
pembaharuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
(2) wajib dicat at dalam buku
t anah dan sert ifikat hak at as
t anah yang bersangkut an.
5.2.2 Formulasi
Norma
Akta
Perpanjangan Jangka Waktu
Kepemilikan Rumah Tunggal
oleh Orang Asing di atas Tanah
Hak Pakai atas Hak Milik
T idak d iat urnya bent uk akt a
yang dala m hal ini adalah akt a
PPAT
guna
mendukung
dilakukannya
perpanjangan
jangka wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik
men imbulkan
urgensi
bahwa
ket ent uan hukum t erkait dengan
bent uk akt a t ersebut harus segera
dit et apkan
dala m
menja min
kepast ian hukum pihak -pihak
t erkait .
For mulasi pengat uran nor ma
dalam mendukung dilakukannya
perubahan at aupun revis i t erkait
perat uran yang mengat ur bent uk
akt a
perpanjangan
yang
dimaksud akan mengacu pada
Per men Agrar ia No. 3 Tahun
1997 dan juga Perkaban No. 8
Tahun 2012 sebagai perubahan
at as Per men Agrar ia No. 3 Tahun
1997 yang mana kedua per at uran
t ersebut di dalamnya mengat ur
mengenai bent uk-bent uk akt a
yang dapat dipergunakan PP AT
dalam pembuat an akt a.
Dengan merujuk pada Pasal
95 Per men Agrar ia No. 3 Tahun
1997 dapat diket ahui bahwa
sesungguhnya
pasa l
yang
mengat ur t ent ang akt a t anah
yang
dibuat
oleh
PP AT
sesungguhnya t elah ada secara
jelas, hanya saja isi dalam Pasal
t ersebut
yang
be lum
dapat
mengako modir
dilakukannya
perpanjangan
jangka
wakt u
kepemilikan rumah t unggal o leh

orang asing di at as t anah hak
pakai at as hak milik.
Unt uk
mendukung
dapat
t erlaksananya
perpanjangan
jangka wakt u ya ng dimaksud,
maka
diper lukan
t ambahan
bent uk akt a yang dapat dibuat
oleh
PP AT
sebagai
dasar
perubahan
dat a
pendaft aran
t anah berupa Akt a Perpanjangan
Pember ian Hak Pakai at as Tanah
Hak
Milik,
sehingga
pada
perubahannya Pasal 95 t ersebut
akan menjadi:
(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT
untuk dijadikan dasar pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah
adalah:
a. Akta Jual Beli;
b. Akta Tukar Menukar;
c. Akta Hibah;
d. Akta Pemasukan ke dalam
Perusahaan;
e. Akta Pembagian Hak Bersama;
f. Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan;
g. Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan atas Tanah Hak
Milik;
h. Akta Pemberian Hak Pakai atas
Tanah Hak Milik;
i. Akta Perpanjangan Pemberian
Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik.
(2) Selain akta-akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) PPAT juga
membuat
Surat
Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan
yang merupakan akta pemberian
kuasa yang dipergunakan dalam
pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan.
Dengan diubahnya P asal 95
Per men Agrar ia No. 3 Tahun
1997, maka ket ent uan-ket ent uan
hukum
yang
ber hubungan
langsung dengan P asa l t ersebut
juga per lu diubah. Perubahan
t ersebut dilakukan ant ara lain
pada P asa l 96 P erkaban No. 8
Tahun 2012 ber ikut lampiran
perat uran pada Perkaban No. 8
Tahun 2012.
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VI.
6.1

K esimpulan dan Saran
K esimpu lan
Berdasarkan
pembahasan
pada
bab- bab
yang
t elah
diur aikan
sebelumnya,
maka
dapat dit ar ik kesimpulan, bahwa:
1. Karakteristik masalah pengaturan
jangka waktu kepemilikan rumah
tunggal oleh orang asing di atas
tanah hak pakai atas hak milik dari
diberlakukannya Pasal 7 PP No. 103
Tahun 2015 berdasarkan asas Lex
specialis derogat legi generali
sehubungan dengan adanya konflik
norma antara Pasal 7 PP No. 103
Tahun 2015 dengan Pasal 49 PP No.
40 Tahun 1996 antara lain meliputi:
a. ketidaksesuaian antara pengaturan
jangka waktu tanah hak pakai atas
hak milik oleh orang asing dan
Warga Negara Indonesia; dan
b. tidak diakomodirnya bentuk akta
sehubungan dengan perpanjangan
jangka waktu kepemilikan rumah
tunggal oleh orang asing di atas
tanah hak pakai atas hak milik
dalam Permen Agraria No. 3 Tahun
1997 jo. Perkaban No. 8 Tahun
2012.
2. Formulasi kebijakan pengaturan
pemecahan masalah jangka waktu
kepemilikan rumah tunggal bagi
orang asing di atas tanah hak pakai
atas hak milik antara lain meliputi:
a.Dilakukannya
penghar mo nisasian berupa
revis i t er hadap P asal 49 PP
No. 40 Tahun 1996 unt uk
kemudian pasal t ersebut
diselar askan
dengan
ket ent uan hukum jangka
wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang asing di
at as t anah hak paka i at as
hak milik pada Pasal 7 PP
No. 103 Tahun 2015 guna
meningkat kan
nilai
invest asi dan mendukung
pembangunan na sio nal.
b.Dilakukannya
penghar mo nisasian
nor ma
dengan mer evis i ket ent uan
hukum dala m P asal 95

Per men Agrar ia
No.
3
Tahun 1997 jo. Pasal 96
Perkaban No. 8 Tahun 2012
unt uk kemudian d ir umuskan
bent uk akt a PPAT
baru
berupa akt a perpanjangan
pember ian hak pak ai at as
t anah
hak
milik
yang
dibut uhkan dalam proses
perpanjangan jangka wakt u
kepemilikan rumah t unggal
oleh orang asing di at as
t anah hak pakai at as hak
milik,
namun
sebagai
alt er nat if
pemecahan
masalah
yang
ber sifat
sement ara,
akt a
not aris
dapat digunak an sebagai
dasar
dilakukannya
perpanjangan jangka wakt u
kepemilikan rumah t unggal
oleh orang asing di at as
t anah hak pakai at as hak
milik berdasarkan P asal 15
ayat (2) huruf f UUJN -P.
6.2 Saran
Adapun saran yang dapat
diber ikan
kepada
Pembent uk
Perat uran P erundang-Undangan
Pemer int ah Republik I ndo nesia
berkait an
dengan
pengat uran
jangka wakt u kepemilikan rumah
t unggal o leh orang as ing di at as
t anah hak pakai at as hak milik
ant ara lain agar:
1. Dilakukan
revisi
sehubungan
dengan:
a. pengaturan jangka waktu tanah
hak pakai atas hak milik dalam
PP No. 40 Tahun 1996 mengingat
jangka waktu tanah dengan hak
pakai atas hak milik yang dimiliki
Warga Negara Indonesia lebih
singkat dibandingkan dengan
jangka waktu yang dapat dimiliki
orang asing atas rumah tunggal
setelah diberlakukannya PP No.
103 Tahun 2015.
b. pengaturan bentuk akta PPAT
dalam Permen Agraria No. 3
Tahun 1997 jo. Perkaban No. 8
Tahun 2012, sehingga dengan
begitu perpanjangan jangka waktu

Jurnal Ilmi ah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 017 - 2018

133

sebagai kelanjutan atas pemilikan
rumah tunggal oleh orang asing di
atas tanah hak pakai atas hak
milik
yang
perjanjiannya
didasarkan dengan akta PPAT
dapat menciptakan kepastian
hukum.
2. Disusun per at uran pelaksanaan
yang
lebih
ko nkr it
dan
member ikan jaminan kepast ian
hukum,
khususnya
t erkait

dengan t at a cara perpanjangan
jangka
wakt u
kepemilikan
rumah t unggal o leh orang
asing di at as t anah hak pakai
at as hak milik, mengingat
dapat diperpanjangnya jangka
wakt u
kepemilikan
rumah
t unggal o leh orang asing di
at as t anah hak pakai at as hak
milik merupakan suat u hal
yang baru.
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