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Rabu, 26 Agustus 2015 

Pemerintah Indonesia , dalam waktu tidak terlalu lama, dikabarkan segera mengeluarkan revisi 
regulasi tentang pemilikan properti oleh warga negara asing (WNA). Sejumlah poin baru akan 
diterbitkan sebagai revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang 
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 
Indonesia. 

Dalam hal ini, kami mengimbau agar poin-poin dalam revisi itu dikeluarkan dengan saksama 
sehingga tidak bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sehingga, nantinya poin-poin dalam revisi itu sinkron 
dengan Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang kelak disahkan menjadi 
undang-undang—direncanakan, undang-undang baru ini menjadi penopang/pelengkap bagi 
Undang-undang Pokok Agraria, bukan pengganti. 

Tercatat, sejumlah aspirasi industri properti, belum sinkron dengan Undang-undang Pokok 
Agraria. Antara lain, keinginan agar yang WNA yang tidak berdomisili di Indonesia bisa 
membeli properti, tidak sinkron dengan pasal tertentu di Undang-undang Pokok Agraria. 

Selain itu, aspirasi agar WNA dapat mengagunkan propertinya ke perbankan, memerlukan 
pembaruan terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 7/PBI 2005; di situ, pemberian kredit 
terhadap WNA yang berizin tinggal di Indonesia sekalipun, tidak dibolehkan. 

Kecermatan dalam menerbitkan regulasi baru tentang pemilikan properti oleh WNA sangat 
krusial agar, di kemudian hari, tidak ada konsekuensi hukum tertentu yang merugikan WNA 
sebagai konsumen. Dalam hal ini, revisi yang dikeluarkan mendahului pengabsahan RUU 
Pertanahan menjadi undang-undang, perlu sangat cermat dan disertai kalkulasi agar tidak ada 
ketidaksinkronan di situ. 

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia perlu terus mengonsolidasikan peruntukan lahan untuk 
pengadaan rumah murah sehingga hak masyarat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki 
properti, lebih terjamin. Ada baiknya bila RUU Pertanahan juga mengatur hal tersebut. 

Dengan semua itu, ke depan, hak WNA pemilik properti, terjamin. Begitu pula hak MBR untuk 
memiliki rumah murah. (AAH) 

 

 



Rabu, 5 Agustus 2015 

Pasar real estate Indonesia, ada baiknya menempuh pendekatan dualistik dalam hal harga lahan. 
Dalam hal ini, kombinasi antara mekanisme pasar bebas dengan proteksi pasar, perlu ditempuh. 
Sehingga, harga rumah murah lebih terkendali, tidak ikut naik signifikan. 

Dalam hal ini, ada baiknya Pemerintah Indonesia membuat sebuah sistem zona harga lahan. Ada 
zona yang memungkinkan penguasaan lahan rumah murah oleh Pemerintah Indonesia. Harga 
lahan di situ dipatok tetap di angka tertentu sehingga harga rumah murah tidak ikut naik tajam 
secara sinambung. 

Kemudian, zona berikutnya adalah zona lahan rumah menengah. Zona ini dikuasai juga oleh 
Pemerintah Indonesia untuk dialihkan ke pihak swasta, dengan toleransi kenaikan harga lahan di 
angka tertentu. Semisal, 10% per tahun. 

Zona yang terakhir, diserahkan ke mekanisme pasar bebas; zona ini untuk rumah mahal ataupun 
menengah ke atas. Di situ, harga lahan mengikuti kemauan pasar bebas, bisa saja naik signifikan 
seperti 20% per tahun.Dan rumah yang dibangun di zona itu menjadi instrumen investasi 
perorangan ataupun korporasi. 

Dengan sistem zona seperti itu, mekanisme pasar bebas tetap ada, sementara rumah murah pun 
terjamin pasokannya. 

Ada baiknya hal itu diatur lebih dulu dalam Rancangan Undang-undang Pertanahan sebagai 
payung utama. (AAH) 

 

Selasa, 4 Agustus 2015 

Pengintensifan pengadaan rumah murah/subsidi melalui Program Sejuta Rumah, mutlak 
memerlukan pengintensifan koordinasi erat antar-Pemerintah Daerah. Sebab, dalam koordinasi 
itu, sinkronisasi sejumlah hal bisa berlangsung. 

Antara lain, sinkronisasi regulasi, sinkronisasi tata ruang/wilayah, dan konsolidasi lahan murah 
untuk pengadaan rumah tersebut. Lebih jauh lagi, sinkronisasi anggaran Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah bisa berlangsung . Dengan sinkronisasi itu, kami berharap bahwa 
pengadaan rumah murah bisa lebih cepat, efektif. Pula, tumpang-tindih dalam sejumlah aspek 
bisa diminimalkan. 

Back up dari presiden atau setidaknya wakil presiden, dalam hal itu sangat diperlukan. Itu 
mengingat perluasan otonomi daerah, sadar atau tidak, telah memertebal ego sektoral dalam 
sejumlah hal. 



Berdasarkan data dari Kementerian Perumahan Rakyat (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat), daerah dengan permintaan tertinggi rumah subsidi antara lain Jawa Barat, 
Banten, dan Jawa Timur. Walhasil, proyek percontohan koordinasi/sinkronisasi itu, ada baiknya 
berlangsung di tiga propinsi itu. Untuk selanjutnya, setelah beberapa waktu, duplikasi bisa 
diluaskan ke propinsi lain. (AAH) 

 

Minggu, 2 Agustus 2015 

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan stimulus/insentif untuk pemilikan rumah subsidi. 
Antara lain penurunan uang muka, subsidi uang muka, penurunan tingkat bunga. 

Diluncurkan saat perlambatan ekonomi nasional ataupun global, efek dari stimulus itu masih 
dicermati banyak kalangan. Sebagian konsumen rumah subsidi sangat mungkin wait and 
see, menunggu membaiknya perekonomian makro. 

Kemudian, ada baiknya Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket stimulus untuk pengembang 
rumah subsidi. Seperti penyediaan lahan murah sehingga harga rumah subsidi tidak terus naik 
signifikan. Dengan lahan itu, margin keuntungan pengembang bisa lebih baik sekaligus 
konsumen diuntungkan. 

Seyogianya, Pemerintah Indonesia pun meluncurkan strategi mengefisienkan harga bahan 
bangunan rumah tersebut. Sejumlah kalangan telah menyodorkan alternatif seperti dipakainya 
sistem panel—bukan bahan bata ataupun batako. 

Kemudian, gagasan Presiden Soeharto untuk membuat pabrik bahan bangunan rumah subsidi, 
yang sampai kini belum terwujud, ada baiknya direalisasikan. 

Kombinasi stimulus untuk konsumen dengan pengembang, bisa memercepat ataupun 
memerbanyak pasokan rumah subsidi dan menurunkan angka kekurangan pasokan, yang kini 
diperkirakan mencapai 15-an juta unit. (AAH) 

 


