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PERATURAN MENTERI AGRARIA MENGENAI PEMILIKAN PROPERTI
OLEH WARGA NEGARA ASING

Terbitnya Peraturan Menteri Agraria
mengenai pemilikan properti oleh
warga negara asing memberikan angin
segar bagi sektor properti ditengah
tekanan berat akibat perlambatan
perekonomian.

Pada tanggal 21 Maret 2016,
Ferry Mursyidan Baldan, Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian, Pelepasan
Atau Pengalihan Hak Atas
Pemilikan
Rumah
Tempat
Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing Yang Berkedudukan Di
Indonesia (“Permen 13/2016”).
Permen 13/2016 ini diterbitkan
untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 103 tahun 2015 tentang
Pemilikan
Rumah
Tempat
Tinggal Atau Hunian Oleh Orang

Asing Yang Berkedudukan Di
Indonesia.

“
Orang Asing kini Dapat
Memiliki Properti di
seluruh wilayah
Indonesia, baik berupa
Landed House/ Rumah
Tapak maupun
Apartemen.

”

Permen 13/2016 mengatur
mengenai
persyaratanperyaratan bagi Orang Asing
untuk dapat memiliki properti
di Indonesia, antara lain sebagai
berikut:
Syarat Pertama: Izin Tinggal
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Permen 13/2016, Orang Asing
yang dapat memiliki properti di
Indonesia adalah orang asing
yang telah memegang izin
tinggal di Indonesia. Lebih
lanjut, bagi Orang Asing yang
telah memiliki izin tinggal, dapat
memiliki properti berupa rumah
tunggal (rumah tapak/landed
house) atau satuan rumah
susun (apartemen).
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Syarat Ketiga: Harga Minimal
Properti Yang Dapat Dibeli
Salah satu hal yang wajib
dicermati oleh Orang Asing
yang akan membeli properti,
baik rumah tapak maupun
apartemen di Indonesia adalah
harga dari properti tersebut.
Permen 13/2016 mengatur
harga minimal properti yang
dapat dibeli oleh Orang Asing.
Merujuk kepada ketentuan
dalam Pasal 2 ayat (2) Permen
13/2016 yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:
Syarat Kedua: Pembelian Baru
Selain persyaratan mengenai izin
tinggal, orang asing yang ingin
memiliki properti di Indonesia
wajib tidak boleh membeli dari
tangan kedua. Hal ini diatur
khususnya dalam Pasal 2 ayat (1)
Permen
13/2016,
yang
selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
“Pembelian rumah tunggal atau
satuan
rumah
susun
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2), dengan syarat
merupakan pembelian baru/ unit
baru berupa bangunan baru
yang dibeli langsung dari pihak
pengembang/ pemilik tanah dan
bukan merupakan pembelian
dari tangan kedua.”
Ketentuan di atas dengan jelas
mengatur bahwa orang asing
wajib untuk membeli langsung
dari pihak pengembang/ pemilik
tanah dan bukan dari tangan
kedua. ketentuan ini merupakan
kabar baik bagi pengembang
karena saat ini orang asing

secara
langsung
ikut
berkontribusi
pada
sektor
properti di Indonesia, dengan
menambah pangsa pasar dari
pengembang.

Ferry Mursyidan Baldan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional

Dikutip dari Majalah REI Edisi 113Mei 2016, halaman 23, Ferry
Mursyidan
Baldan,
Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional,
menjelaskan sebagai berikut:
“Kita harap dengan keluarnya
permen ini bisa mendorong
pertumbuhan sektor properti
khususnya untuk properti baru
karena yang secondary untuk
orang asing tidak diperbolehkan
membeli.” jelasnya.

“Pembelian rumah tunggal atau
satuan
rumah
susun
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan rumah
tunggal atau satuan rumah
susun dengan harga minimal
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.”
Sebagaimana telah diatur di
atas, orang asing bisa membeli
properti di Indonesia, namun
dengan harga minimal yang
telah diatur di dalam Lampiran
Permen 13/2016.
Kabar baiknya adalah, Permen
13/2016 mengatur gradasi
harga properti yang dapat
dimiliki oleh orang asing. Untuk
wilayah DKI Jakarta, harga
minimal rumah tunggal yang
dapat dibeli oleh Orang Asing
adalah Rp 10 milyar, dan untuk
apartemen minimal sebesar Rp
5 milyar.
Harga tersebut berbeda dengan
Harga minimal bagi Orang Asing
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Tabel Harga Minimal Pembelian Oleh Orang Asing

HARGA MINIMAL UNTUK RUMAH
TUNGGAL
10 milyar

HARGA MINIMAL UNTUK RUMAH
SUSUN
5 milyar

Banten

5 milyar

1 milyar

Jawa Barat

5 milyar

1 milyar

Jawa Tengah

3 milyar

1 milyar

Yogyakarta

3 milyar

1 milyar

Jawa Timur

5 milyar

1,5 milyar

Bali

3 milyar

2 milyar

NTB

2 milyar

1 milyar

Sumatera Utara

2 milyar

1 milyar

Kalimantan Timur

2 milyar

1 milyar

Sulawesi Selatan

2 milyar

1 milyar

Daerah Lainnya

1 milyar

750 juta

Hal lain yang perlu diperhatikan
adalah ketentuan Pasal 6 Permen
13/2016 yang mengatur bahwa
apabila Orang Asing/ ahli waris
tidak lagi memenuhi syarat
sebagai pemegang hak karena
meninggalkan Indonesia atau
tidak lagi mempunyai izin tinggal,
maka dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak atas rumah dan
tanahnya kepada pihak lain yang
memenuhi syarat. Apabila Orang

Asing melanggar ketentuan ini,
maka rumah dan tanahnya akan
dilelang oleh negara jika
dibangun di atas tanah hak
pakai atas tanah negara atau
menjadi milik pemegang hak
milik/ hak pengelolaan jika
rumah dibangun di atas tanah
berdasarkan perjanjian.

LOKASI
DKI Jakarta

di kota lain. Bahkan, ada daerah
lain yang harga minimal untuk
pembelian apartemen adalah
sebesar Rp 750 juta.
Harga minimal tersebut di atas
tidak dibuat sama karena setiap
daerah memiliki perbedaan
perkembangan properti, baik
dari kesiapan infrastruktur, nilai
objek tanah, dll, sehingga
gradasi harga merupakan suatu
hal yang menurut kami tepat.
Selain persyaratan kepemilikan
properti oleh Orang Asing,
Permen
13/2016
juga
menjelaskan bahwa hak atas
rumah tempat tinggal atau
hunian Orang Asing dapat
beralih dan/atau dialihkan
kepada pihak lain serta dapat
dijadikan jaminan utang dengan
dibebani
hak
tanggungan,
sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Permen 13/2016.
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