
 

 Lampiran I.1 

 …………, tanggal …………….  

 Kepada Yth : 

Nomor  : ……………  Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  

Lampiran  : ……………  Kabupaten/Kota ……………… 

Perihal : Permohonan ……………… di ………………………..…… 

 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 Nama : …………………………..………………………………. 

 Umur/tanggal lahir  : ………………………………………………..…………. 

 Pekerjaan : ………….……………………………………………….. 

 Nomor KTP : ………………………………………………..…………. 

 Alamat : ………………………………………………..…………. 

 

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :  

 Nama : …………………………..……………………………… . 

 Umur/tanggal lahir  : ………………………………………………..………….. 

 Pekerjaan : ………….………………………………………………… 

 Nomor KTP : ………………………………………………..………….. 

 Alamat : ………………………………………………..………….. 

 

Berdasarkan surat kuasa Nomor : …………………….. tangal ………………………….  

dengan ini mengajukan permohonan :  

1. Pengukuran;  8.  Pemecahan/Penggabungan Hak; 

2. Konversi/Pendaftaran Hak;   9.   Pendaftaran Hak Tanggungan; 

3. Pendaftaran Hak Milik Rumah Susun; 10. Roya atas Hak Tanggungan; 

4. Pendaftaran Tanah Wakaf; 11. Penerbitan Sertipikat Pengganti; 

5. Pendaftaran Peralihan Hak Belum Bersertipikat; 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; 

6. Pendaftaran Peralihan Hak Belum Bersertipikat;            13. Pengecekan sertipikat; 

7. Pendaftaran Perubahan Hak;  14. Warisan. 

 

Atas sebidang tanah :  

Terletak di :  Jalan, Dusun, Blok, Kampung, RW ………………………………….  

 Desa /Kelurahan   : ………..……………………………………….. 

 Kecamatan            : ……………..………………………………….. 

 Kabupaten / Kota : ……………………………………………..…... 

Nomor Hak / Alas Hak : …………………………………………………..……….. 

 

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :  

1. ………………………………………………………………….………………… 

2. …………………………………………………………….……………………… 

3. …………………………………………………………….……………………… 

4. …………………………………………………………….……………………… 

 

            Hormat kami, 

                     

         ( ………………………..)  
Meterai 



 

                                                                                 Lampiran I.1.a 
 

Kepada Yth, 

PERMOHONAN HM, HGB, HP dan HPL            Bapak Menteri Negara Agraria/ Kepala  

Badan Pertanahan Nasional  
di Jakarta 

Up. Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota ………………  

di       …………………………. 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini ………….. alamat ……………. dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama …………………………………………….., dengan ini mengajukan 

permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan dengan 

keterangan sebagai berikut : 
 

 

A. MENGENAI DIRI PEMOHON 

1. Nama dan Umur :    …………………………………………… 
2. Kewarganegaraan dan/ atau Kartu 

Penduduk (KTP) ataupun surat-surat 
bukti identitas lainnya :    ………………………………………………  

3. Pekerjaan/Jabatan :    …………………………………………… 
4. Tempat tinggal/kedudukan :   …………………………………………… 
5. Susunan keluarga isteri :    …………………………………………… 

6. Anak yang masih menjadi tanggungan  : a. .…………………………………… 
b. …………………………………….  
c. ……………………………………. 

7. Akte Pendirian/Peraturan Badan Hukum :……………………………………………. 
Tgl/Nomor/Peraturan Pendirian Tgl/ Nomor Keputusan Menteri Dalam 
Negeri/Kehakiman 

 

 

B. MENGENAI  TANAH YANG DIMOHON 
 

1. Letaknya : Jalan : ……………………………... 
Kelurahan/Desa : ……………………………... 
Kecamatan : ……………………………... 
Kabupaten/Kotamadya  : ……………………………...        
Provinsi  : ……………………………...  

2. Luasnya : ..……………………………M2
 

Surat Ukur/Gambar Situasi Tgl …… Nomor ……………..... 
3. Batas-batas : Utara : ……………………………... 

Timur : ……………………………... 

Selatan : ……………………………... 

Barat : ……………………………... 
4. Status Tanah : Tanah Negara bekas ……../ Hak ………, Sertipikat (Hak 

Yang melekat di atas Tanah) 
  : SKPT/Ketitir/Surat Keterangan Lurah Tgl …….No…….. 

5. Jenis dan Keadaan Tanah : ………………………………….. 
6. Dasar Penguasaan : ………………………………...... (Siapa yang menguasai 

Sekararang kalau permohonan , apa dasarnya sebutkan tanggal/nomor aktenya secara 
beruntun) 

7. Rencana Penggunaannya : ………………………………



 

 

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI SIPEMOHON  

 
 

(Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk 

Kabupaten/Kotamadyanya saja) 

 

: 1.  …………………………. 
 Kabupaten/Kodya…… 

2……………………… 
3……………………… 

4……………………dst 
 

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN 
 

1. Foto copy KTP/Surat Bukti Kewarga Negaraan Indonesia/ 

  Surat Bukti Identitas lainnya : ………………………….. 

2. Foto copy akta atau peraturan 

 Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya : …………………………. 
3. Sertipikat, Girik, Surat Kapling, Surat-Surat Bukti Pelepasan Hak dan pelunasan tanah dan 

rumah yang telah dibeli dari Pemerintah, akta PPAT, Akta pelapasan hak, putusan 
pengadilan, surat-surat bukti perolehan lainnya  :……………………….. 

4. Salinan Surat Ukur/Gambar Situasi : Tanggal…….Nomor……… 
5. IMB : Tanggal…….Nomor……… 

6. Foto copy Surat Persetujuan Bidang Usaha dari 

 Instansi : Tanggal…… Nomor………. 

7. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Departemen 

 Luar Negeri : Tanggal… Nomor………. 
8. Surat   pernyataan   penguasaan   Tanah   (untuk 
 Instansi) : Tanggal ……Nomor………. 

9. Surat  Pernyataan  pemohon  mengenai  jumlah 

 bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki : Tanggal…… Nomor………. 

10. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi : Tanggal…..  Nomor ……… 
11. Surat  Penunjukan  atau  Penyerahan  tanah  dari 
 pemerintah : Tanggal ….. Nomor ……… 

12. Surat Rencana Penguasaan Tanah Jangka 

 Pendek dan Jangka Panjang : Tanggal ….  Nomor ……… 

13. Surat  Pernyataan  atau  Bukti  bahwa  seluruh 

modalnya dimiliki oleh pemerintah : Tanggal…… Nomor ……. 
14. Surat-Surat Lain : …………………………. 
 

 
 

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 
 

Catatan : Coret yang tidak perlu  

  …………..Tgl………………            

         Pemohon, 
 

 
 

(…………………….) 



 

 

Lampiran I.2 

SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH 

 
Yang bertanda tangan / cap jempol di bawah ini : 

 Nama : …………………………..……………………………….……. 

 Umur/tanggal lahir  : ………………………………………………..………….……. 

 Pekerjaan : ………….………………………………………………….….. 

 Nomor KTP : ………………………………………………..………….……. 

 Alamat : ………………………………………………..………….…… 

   ……………………………………………………………….. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini benar-benar memiliki/menguasai sebidang tanah 

pekarangan/sawah yang terletak di RT….. RW. …….. Dusun. …………. Desa ………………, 

Kecamatan ……………… Kabupaten ……………….., sebagaimana tersebut pada Letter C/Model 

D/Model E/Putusan Desa Nomor : …………. Persil ……… Luas : ……………..M
2
, dengan batas-

batas : 

Utara       : ……………………………………………………………….... 

Timur      : ……………………………………………………………..….. 

Selatan    : ……………………………………………………………..….. 

Barat       : …………………………………………………………...…….. 

 

Yang diperoleh dari ……………………………berdasarkan……………………………..…….. 

Dan tanah tersebut diatas dalam kondisi sekarang : 

1. belum bersertipikat; 

2. tidak dalam keadaan sengketa; 

3. bukan harta warisan yang belum dibagi waris; 

4. tidak dijual lepas kepada siapapun; 

5. tidak dijaminkan hutang atau menjadi agunan; 

6. bersedia menerima luas hasil pengukuran secara kadastral. 

 

demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, dan kami sanggup dituntut dimuka Pengadailan apabila pernyataan ini tidak benar. 

 

 

 

 

 

Saksi-saksi 

1. ……………….(……………) 

2. ……………….(……………) 

……………………….,…………………. 

Yang menyatakan, 

 

 

 

(…………………………………..) 

 

Mengetahui 

 

Kepala Desa  :…………………. 

Tanggal  :…………………. 

Nomor :…………………. 

 

 

(……………………………………..) 

Kepala Dusun  :…………………. 

Tanggal  :…………………. 

Nomor :…………………. 

 

 

(……………………………………..) 



 

 

Lampiran I.4.a 

SURAT KETERANGAN 
  Nomor : ………………… 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

…………………………. Kepala Desa, …………………… Kecamatan, …………………….           

Kabupaten …………………….., menerangkan dengan ini bahwa : 

 

1. Sebidang tanah bekas hak  berupa …………………  terdaftar  dalam buku Pepriksaan Desa 

No. …../Buku Letter C Desa No. ….. Model E No.  ….... Gambar Situasi No. ……., Kutipan 

dari Buku Daftar Hak milik No……… Surat Ukur No. …….. Persil No. ……. Kelas  

…….. Luas ………….m2 dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa  ……….. 

dan terletak di Dusun ………….. Desa ………………… tersebut setempat dengan nama 

……………………… dan berbatasan dengan tanah –tanah kepunyaan : 

Utara    :…………………… Timur :……………………… 

Selatan :…………………… Barat  :……………………… 

 

Sungguh- sungguhsejak tanggal ……………………… kepunyaan ………………………    

2.  Pemilik tanah tersebut adalah Warga Negara  ………………. Umur ± ………. tahun dan 

bertempat tinggal di Dusun ……………….RT ……. RW ………..  Desa ………………….                    

Kecamatan ……………………….. Kabupaten …………………………. 

3. Tanah tersebut sampai pada waktu keterangan ini dibuat masih tetap tertulis atas namanya dan 

tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya 

serta belum bersertipikat. 

4. Tanah tersebut digunakan untuk       

5. Keterangan ini diberikan untuk memenuhi keterangan-keterangan dalam PP 24/1997 pasal 24 

ayat 1 dan 2. 

 

 ………………….tgl…………………. 

Kepala Desa………………………….. 

 

 

(……………………………………….) 

 

 Gambar situasi tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran I.2.a 

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK 

BIDANG TANAH (SISTEMATIK) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a : ………………………………………………………………… 

U m u r : ……………………………………………………………….… 

Pekerjaan : …………………………………………………………………. 

Nomor KTP : ………………………………………………………………..… 

Alamat : ……………………………………………………………..….. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang 
terletak di : 

Jalan : …………………………………………………………….…. 

RT/RW : ……………………………………………………………….. 

Desa/Kelurahan : ……………………………………………………………….. 

Kab/Kodya : ……………………………………………………………….. 

NIB : ……………………………………………………………….. 

Status Tanah : ……………………………………………………………….. 

Dipergunakan untuk : ……………………………………………………………..… 

Batas-batas tanah : 

Sebelah Utara : ……………………………………………………………… 

Sebelah Timur : ……………………………………………………………… 

Sebelah Selatan : ……………………………………………………………… 

Sebelah Barat : ……………………………………………………………… 

 

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari ……………………………………. sejak tahun ……..  yang 

sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan 

tidak dalam sengketa. 

 

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia 

untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia 

dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang. 

 
1. N a m a : ……………………………………………………………………………. 

U m u r : ……………………………………………………………………………. 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. 

Alamat : ……………………………………………………………………………. 

   

2. N a m a : ……………………………………………………………………………. 

U m u r : ……………………………………………………………………………. 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. 

Alamat : ……………………………………………………………………………. 

 

 

..……..……….., …….………. 

Yang membuat pernyataan, 

    Saksi-saksi : 

1. ……………………………… (……………………..)  

……………………… 2. ……………………………… (……………….…….) 

 



 

 

Lampiran I.2.b 

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK 

BIDANG TANAH (SPORADIK) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a : ………………………………………………………………… 

U m u r : ……………………………………………………………….… 

Pekerjaan : …………………………………………………………………. 

Nomor KTP : ………………………………………………………………..… 

Alamat : ……………………………………………………………..….. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang 
terletak di : 

Jalan : …………………………………………………………….…. 

RT/RW : ……………………………………………………………….. 

Desa/Kelurahan : ……………………………………………………………….. 

Kab/Kodya : ……………………………………………………………….. 

NIB : ……………………………………………………………….. 

Status Tanah : ……………………………………………………………….. 

Dipergunakan untuk : ……………………………………………………………..… 

Batas-batas tanah : 
Sebelah Utara : ……………………………………………………………… 

Sebelah Timur : ……………………………………………………………… 

Sebelah Selatan : ……………………………………………………………… 

Sebelah Barat : ……………………………………………………………… 

 

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari ……………………………………. sejak tahun ……..  yang 

sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan 

tidak dalam sengketa. 

 

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia 

untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia 

dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang. 

 
1. N a m a : ……………………………………………………………………………. 

U m u r : ……………………………………………………………………………. 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. 

Alamat : ……………………………………………………………………………. 

   

2. N a m a : ……………………………………………………………………………. 

U m u r : ……………………………………………………………………………. 

Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. 

Alamat : ……………………………………………………………………………. 

 

..……..……….., …….………. 

Yang membuat pernyataan, 

    Saksi-saksi : 

1. ……………………………… (……………………..)  

……………………… 2. ……………………………… (……………….…….) 

 

Mengetahui : 

Kepala Desa/Kelurahan 

 

 

…………………….. 



 

 

Jalan/RT/RW :  

Desa/Kelurahan :  

Kecamatan :  

Kabupaten/Kota :  

Penggunaan Tanah :  

Luas :  

 

 

 Lampiran I.2.c 

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH *) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama :  

NIK :  

Agama :  

Usia :  

Pekerjaan :  

Alamat :  

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya 

menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di: 

 

 

 

 

 

 

Dengan batas-batas sebagai berikut: 
 

Utara :  

Timur :  

Selatan :  

Barat :  

 

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ......... yang sampai 

saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada 

keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak 

dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk 

di/dalam kawasan hutan. 

 

Surat … 

 

-1- 



 

 

 

 
 

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung 

jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian 

hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala 

akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia 

dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan 

pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan 

saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan aksi-saksi: 

 

1. Nama :  2. Nama :  

 NIK :   NIK :  

 Agama :   Agama :  

 Usia :   Usia :  

 Pekerjaan :   Pekerjaan :  

 Alamat :   Alamat :  

 

 

Dibuat di : 

pada tanggal : 
 

 

SAKSI-SAKSI,  YANG MEMBUAT PERNYATAAN,  

 

 

1. ( .......................................... )      Meterai Rp. 6.000,- 

Nama jelas  

 

2. ( .......................................... )    (...........................................) 

Nama jelas Nama jelas 

 
 
 

-2- 

 

 

 

 

 

 

*) Keterangan: Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 



 

 

Lampiran I.6 

BERITA ACARA KESAKSIAN 

 

Pada hari ini, ………………tanggal …………… bulan …..…………... tahun …………………., 

kami yang bertanda tangan/cap jempol di bawah ini : 

1.  Nama : ……………………………………………………………..…………… 

 Umur : ……………………………………………………………………..…… 

Pekerjaan  : …………………………………………………………………..……… 

Alamat      : ……………………………………………………………..…………… 

2.  Nama : ……………………………………………………………...…………… 

Umur     : …………………………………………………………..……………… 

Pekerjaan  : …………………………………………………………..……………… 

 Alamat       : …………………………………………………………………………… 

 

dengan ini memberikan kesaksian (jika diperlukan sanggup diangkat sumpah) bahwa : 

1. Sebidang tanah Hak Milik Adat yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor …….. persil 

……… klas …….. luas …………. m
2
 /Tanah Negara yang terletak di ………………………  

Dengan batas-batas : 

Utara    : …………………………...     Timur    : ………………………………. 

Selatan : ……………………….….      Barat    : ……………….………………. 

 

Benar-benar saat ini secara fisik dimiliki/dikuasai oleh : 

Nama    : ……………………………………………………………………… 

  Umur    : …………………………………………………..………………… 

  Pekerjaan  : …………………………………………………..………………… 

Alamat      : ……………………………………………………………………… 

 

2. Kepemilikan/penguasaan tanah tersebut berdasarkan: Hibah/Warisan/ 

…………………………..,  dilaksanakan  secara lisan/tertulis yang tanda buktinya telah 

hilang, berasal dari sdr. ………………….. tahun ………… 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi surat pernyatan yang 

bersangkutan guna mengajukan permohonan sertipikatnya. 

 

 Yang memberi kesaksian : 

1. …………………….…....    ( ………………..………) 

2. …………………….…..    ( ………………..………) 

 

Mengetahui, 

Kepala Desa/Kelurahan …………. 

 

 

 

( …………………………..) 



 

 

Lampiran I.7 

PERNYATAAN ATAS BATAS DAN LUAS TANAH 

Yang bertanda-tangan di bawah ini : 

    Nama : …………………………………………….……………………… 

Tempat/Tgl. Lahir  : ……………………………………………………………………. 

Pekerjaan : ………………………………………………...…………………… 

Alamat       : ………………………………………………………...…………… 

 

Pemilik atas sebidang tanah Hak Milik Adat yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor 

…….. persil ……… klas …….. / Tanah Negara / HP / HGB / HM, luas …………..m
2
, yang 

terletak di ………………………………………………….. , dengan ini menerangkan bahwa : 

1. Tanda batas bidang tanah yang kami mohonkan sertipikatnya di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota …………………, telah benar-benar dipasang sesuai dengan PMNA/KBPN 

No. 3 Tahun 1997 berupa tugu beton/pipa besi ………………… 

2. Pemasangan tanda batas tersebut, disaksikan dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan, 

dengan menanda tangani Surat pernyataan ini, serta disaksikan oleh Pamong Desa 

………………….. Kecamatan …………………. Kabupaten/Kota ……………………..  

3. Dengan dipasangnya tanda batas tersebut, yang disaksikan oleh Pamong Desa dan disetujui 

oleh pemilik tanah yang berbatasan, bila ternyata ada perbedaan luas yang tertera dalam “C” 

Desa tersebut di atas, dengan luas hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota ………………… maka kami tidak akan mempermasalahkan dan kami 

menyetujui luas hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dimaksud.  

 

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, dengan sungguh-sungguh dan apabila ternyata pernyataan 

ini tidak benar, kami sanggup menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, 

termasuk pengembalian berkas permohonan sertipikat kami. 

 

   ……………….., ………………. 

       Kami yang menyatakan , 

 

 

       ( ………………………….) 

 

Persetujuan pemilim tanah yang berbatasan : 

Sebelah Utara    : ……………………………. ( ……………..…………….) 

Sebelah Timur   : ……………………………. ( ………………..………….) 

Sebelah Selatan : ……………………………. ( ………………..………….) 

Sebelah Barat    : ……………………………. ( ……………...…………….) 

 

 

 



 

 

Lampiran I.8 

SURAT KUASA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama : …………………………..………………………………. 

 Pekerjaan : ………….………………………………………………. 

 Nomor KTP : ………………………………………………..…………. 

 Alamat : ………………………………………………..…………. 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

 

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari : 

 Nama : …………………………..………………………………. 

 Pekerjaan : ………….………………………………………………. 

 Nomor KTP : ………………………………………………..…………. 

 Alamat : ………………………………………………..…………. 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 

 

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk : 

 

--------khusus untuk ------------ 

 

1. Menguruskan pendaftaran hak milik PIHAK PERTAMA, menyerahkan berkas permohonan, 

membayar biaya permohonan, memberikan informasi atas riwayat kepemilikan tanah kepada 

petugas yang bersangkutran, menunjukkan dan memasang tugu batas-batas bidang tanah,  atas 

sebidang tanah yang tercatat dalam Daftar Buku Letter C Desa No. ……….., Persil………… 

kelas ……… Luas ………… M2, atas nama ……………..…. terletak di Dusun ………….., 

Desa ……………………, Kecamatan ………………….. Kabupaten ……………….. 

2. Menanda-tangani surat-surat yang diperlukan guna pengambilan sertipikat Hak Milik atas nama 

PIHAK PERTAMA. 

 

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan 

KEDUA tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

 

 

………………..,………………………. 

    PIHAK KEDUA,   PIHAK PERTAMA, 

 

 

( ………………………………)                                     ( ………………………………..) 

 



 

 

Lampiran  I.9 
 

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON*) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : 

Umur : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

 

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal …………..Nomor ……………………….dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama pemohon  : 

 

Nama : 

(perorangan atau Badan Hukum)  

Pekerjaan : 

(bila Perorangan) 

Alamat/berkedudukan di : 

 

Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 

• Bahwa saya isteri/Suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan saya, telah 

mempunyai   tanah-tanah   (termasuk tanah    yang    dimohon)   sebanyak : ..................      

(…………)  bidang  dan  luas  keseluruhannya  adalah ………M2……..(…………...) 

 

• Bahwa P.T (Badan Hukum) telah mempunyai tanah-tanah (termasuk) tanah yang 

dimohon sebanyak : …………….(……………..) bidang dan luas keseluruhannya 

adalah ………….M2……(……………..) 

 

Yang perinciannya terdiri dari  : 

Nomor Urut Status Hak 

(Jelaskan Nomor Hak / belum sertipikat) 

Luas 

(m2) 

Letak Tanah 

(Kabupaten/Kodya dan Prop) 
1.    
2. Dst   
Jumlah    

 

Demikian  Surat  Pernyataan ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  dan  sanggup  dituntut 

dihadapan Pengadilan bila terny ata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar 

 
 

…………tanggal……………. 

Pemohon 

 

Materai              

             

(……………………) 

        Nama Jelas 

 

Keterangan: *) Persyaratan untuk permohonan tanah negara berdasarkan PMNA/KBPN No. 9 

Tahun 1999



 

 

    Lampiran I.3          

      TURUNAN 

PETIKAN DAN DAFTAR BUKU LETER C 

 
Desa :……………………………………………  Kecamatan………………………….., Kabupaten ……………………………. 

Nama pemilik Tanah : …………………..…………….. No…………………Tempat Tinggal…………………………………… 

 

SAWAH TANAH KERING 

Nomor persil dan 

huruf bagian persil Kelas 

Menurut daftar perincian Sebab dan 

tanggal 

perubahan 

Nomor persil dan 

huruf bagian persil 
Kelas 

Menurut daftar perincian 
Sebab dan tanggal 

perubahan 
Luas milik Pajak Luas milik Pajak 

ha M2 Rp S ha M2 Rp S 

              

              

              

              

              

              

              

 
Turunan telah sesuai dengan “Daftar Asli” 

………………….tgl…………………. 

Kepala Desa/ Kelurahan 

 

 

(……………………………………….) 

 


