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ABSTRAK 

 
Kusmanto Dedhi. 2011. Penolakan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 
Milik Dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati). 
Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 
Drs.Suhadi, SH.,M.Si. Rofi Wahanisa, SH.,MH 75 Halaman. 
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Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan begitu banyak 
orang yang tidak mempunyai pemukiman sendiri. Sedangkan seperti yang kita 
ketahui rumah mempunyai begitu banyak fungsi. Untuk mendapatkan sebuah 
rumah hunian yang kuat secara hukum tanah yang melekat pada bangunan harus 
bersertipikat hak milik. Untuk mendapatkan tanah dengan status hak milik, 
masyarakat yang mempunyai tanah dengan statusnya bukan hak milik dapat 
meningkatkan status tanahnya menjadi hak milik sesuai dengan perundang-
undangan. Pada kenyataannya ada beberapa orang yang ingin meningkatkan status 
tanahnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik, akan tetapi permohonannya 
ditolak oleh kantor pertanahan karena kurangnya persyaratan yang diajukan. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) faktor-
faktor yang menyebabkan penolakan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi 
Hak Milik. 2) akibat hukum yang timbul karena penolakan perubahan hak atas 
tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kabupaten Pati. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu 
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang 
bermaksud untuk mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan 
serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyrakat 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah: 1) Proses perubahan Hak 
Guna Bangunan menjadi Hak Milik dimulai dengan Pemohon datang ke Kantor 
Pertanahan kemudian Pemohon menyerahkan berkas, kemudian dokumen diteliti, 
setelah disetujui dibuatkan buku tanah dan sertifikat yang baru. 2) Beberapa kasus 
yang sering terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah penolakan pada 
tahap pendaftarannya yaitu penolakan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 
Hak Milik atas tanah yang dikarenakan kurangnya persyaratan administrasi yang 
dilampirkan oleh pemohon. 3) Akibat dari penolakan permohonan perubahan hak 
atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebenarnya tidak terlalu 
menyulitkan pemohon, apabila pemohon ingin mengajukan permohonannya 
kembali maka pemohon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang belum 
lengkap, pemohon yang tidak melengkapi persyaratan yang masih kurang dan 
tidak melanjutkan lagi perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas 
tanahnya, maka tanah tersebut akan tetap berstatus Hak Guna Bangunan atau 
kembali menjadi status tanah semula apabila jangka waktunya telah berakhir. 
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Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Faktor-
faktor yang menyebabkan penolakan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi 
Hak Milik yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah karena kurang 
lengkapnya syarat dalam permohonan perubahan hak, sehingga dapat dikatakan 
penolakan perubahan hak yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 
merupakan penolakan yang bersifat sementara. 2) Akibat hukum yang terjadi pada 
penolakan  permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik 
adalah pemohon diwajibkan untuk melengkapi permohonan jika ingin 
mengajukan permohonannya lagi, sedangkan jika pemohon tidak melengkapi 
persyaratan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati maka 
objek tanah yang bersangkutan akan tetap berstatus Hak Guna Bangunan, apabila 
jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut telah habis maka akan kembali 
menjadi tanah negara. 

Saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah : 1) 
Bagi Kantor Pertanahan : Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
terhadap prosedur permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak 
Milik melalui penyuluhan. 2) Bagi pemohon : a) Apabila masyarakat yang akan 
mengajukan permohonan perubahan hak belum mengetahui prosedur dari 
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik maka sebelum mengajukan 
permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, sebaiknya 
pemohon menanyakan terlebih dahulu berkas-berkas yang harus diajukan untuk 
melakukan perubahan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. b) Bagi pemohon 
yang sertifikat Hak Guna Bangunannya digunakan untuk jaminan hutang di Bank, 
sebaiknya pemohon terlebih dahulu meminta surat keterangan dari pihak Bank 
yang bersangkutan. c) Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan 
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sebaiknya meminta 
persetujuan dari pihak keluarga. 


