
Lampiran I.5.a 

 

 

SALINAN 

 

SURAT KETERANGAN KEMATIAN 

   Nomor : …………………………….. 

 

 
Yang bertanda-tangan di bawah ini, menerangkan bahwa : 

 

Nama   : ……………………………… 

Jenis Kelamin  : ……………………………… 

Alamat  : ……………………………… 

Agama  : ……………………………… 

Umur : ………………………. tahun 

  

telah meninggal dunia pada : 

H a r i  : ……………………………… 

Tanggal  : ……………………………… 

Di   : ……………………………… 

 

disebabkan karena …………..………………… 

 

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya 

 

     

   ………………….., …………………. 

   Kepala Desa/Kelurahan ……………… 

 

 

    ( …………………………….) 



  Lampiran I.5.b 

SURAT PERNYATAAN WARIS 
 

Kami yang bertanda-tangan (atau cap jempol) di bawah ini, para ahli waris dari almarhum : 
………………, dengan disaksikan oleh  : 
1.  Nama : …………………………………, Umur : ……tahun 

Pekerjaan  : ……………………………………………………… 
Alamat       : ……………………………………………………… 

2.  Nama : …………………………………, Umur : ……tahun 
Pekerjaan  : ……………………………………………………… 
Alamat       : ……………………………………………………… 

 
menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah, bahwa 
almarhum…………………. tempat tinggal terakhir di  ……………… pada tanggal 
…………………. telah meninggal dunia di …………………………… dari perkawinan 
mendiang dengan suami/istri ……………………….. telah dilahirkan ……(…………) orang 
anak yaitu :  
1. …………………….…..… pekerjaan ..….……. alamat …………………………...……… 
2. ………………………...… pekerjaan …………. alamat …………………………..……… 
3. ……………………….….. pekerjaan …………. alamat …………………………..……… 
4. …………………………... pekerjaan ….…..…. alamat ……….…………………..……… 
bahwa anak tersebut yang masih hidup ……… (…………..) orang; 
 
bahwa anak tersebut angka ………………. telah merninggal dunia di ……... 
…………………….. pada tanggal ………………… dan semasa hidupnya kawin dengan 
……………………….., yang dari perkawinannya telah dilahirkan …(………..) orang anak, 
yaitu : 
1. …………………….…..….. pekerjaan ..….……. alamat …..……….……………...……… 
2. ………………………...… pekerjaan …………. alamat …………………………..……… 
3. ……………………….….. pekerjaan …………. alamat …………………………..……… 
4. …………………………... pekerjaan ….…..…. alamat ……….…………………..……… 
bahwa anak tersebut yang masih hidup ……… (…………..) orang; 
 
 Demikian kami : istri/suami dan ke ……………. orang anak yang masih hidup beserta 
………… cucu yang berasal dari anak ke ……... yang telah meninggal dunia merupakan ahli 
waris dari mendiang ….………………….., dan selain dari pada yang tersebut di atas tidak 
ada lagi ahli waris lainnya. 
 …………………., ……………….………… 
Para Ahli Waris tersebut : 
1. Istri/Suami  : ……………………. (1) ………………..……. 
2. Anak ke-1    : ……………………. (2) …………………….. 
3. Anak ke-2    : ……………………. (3) ……………………..    
4. Anak ke-3    : ……………………. (4) …………………….. 
5. Cucu             : ……………………. (5) ……………………. 
 

Saksi-Saksi, 
 
 

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

Nomor : ………… tgl . ……..……. Nomor : ………… tgl . ……..………. 

Dikuatkan oleh kami, Disaksikan dan dibenarkan oleh kami, 
Camat ……………………………. Lurah/Kepala Desa …………………. 
   
 
   ( …………….…………. )                                ( …………..………………) 

Meterai 



Lampiran I.5.d 

 

SURAT PERNYATAAN KERELAAN 

 
Yang bertanda-tangan di bawah ini : 

1.   Nama : ………………………………………………….… 

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

Pekerjaan : ……………………………………………….…… 

Alamat       : ……………………………………………….…… 

2.   Nama : …………………………………………….……… 

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

Pekerjaan : …………………………………………….……… 

Alamat       : …………………………………………….……… 

3.  Nama : …………………………………………….……… 

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

Pekerjaan : ………………………………………….………… 

Alamat       : …………………………………………….……… 

adalah merupakan ahli waris dari  almarhum ………………………………. yang bertempat 

tinggal di ……………………………………., menyatakan :          

- bahwa kami tersebut angka ……………. di atas, rela tidak menerima pembagian harta 

warisan dari almarhum …………………… yang berupa tanah seperti tercatat dalam buku 

Letter C Desa Nomor …….. persil ……… klas …….. luas …………. atas nama 

…………………….  terletak di ………………………………………………... 

- bahwa dengan Surat Pernyataan ini, kami bersepakat menyerahkan sepenuhnya bidang 

tanah dimaksud di atas kepada ………………………. untuk dapat dimohonkan 

penerbitan sertipikatnya.  

 

Demikian Surat Pernyataan Kerelaan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 

siapapun juga. Apabila pernyataan ini ada yang tidak benar, kami sanggup dituntut di muka 

Pengadilan menurut hukum yang berlaku.  

 

       ……………….., ………………. 

 

 

   Kami yang menyatakan : 

1. …………………         ( ……………….) 

2. …………………         ( ……………….) 

3. …………………         ( ……………….) 

 

Mengetahui : 

Kepala Desa/Kelurahan ……………….                        Kepala Dusun : ……………… 

Nomor : ………… tgl ………………….                      Nomor ………… tgl ………… 

 

 

 

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

 



     Lampiran I.5.e 

PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK ATAS TANAH 
 

Yang bertanda-tangan di bawah ini : 
      Nama : …………………………………..……………… 

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

Pekerjaan : ………………………………………..………… 

Alamat       : ………………………………………..………… 

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (yang melimpahkan hak); 

1.  Nama : …………………………….……………….…… 

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

Pekerjaan : ……………………………………..…………… 

Alamat       : ………………………………………………..… 

2.  Nama : ………………………………………………..… 

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

Pekerjaan : ……………………………………………..…… 

Alamat       : ………………………………………………..… 

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (yang menerima pelimpahan hak); 

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

……………………………………………. dengan dihadiri oleh kedua belah pihak telah 

diadakan pelimpahan hak tanah milik pihak pertama, yang tercatat dalam buku Letter C Desa 

Nomor …….. persil ……… klas …….. / Tanah Negara luas ………….. m
2
, terletak di 

…………………………………, kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.a Sdr. ……………….. diberikan pelimpahan tanah seluas ………. m
2 

  beserta  sebuah 

bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut : 

- sebelah Utara   : …………………  - sebelah Timur  : ………………… 

- sebelah Selatan : …………………  - sebelah Barat   : ………………… 

b. Sdr. ……………….. diberikan pelimpahan tanah seluas ………. m
2 

  beserta  sebuah 

bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut : 

- sebelah Utara   : …………………  - sebelah Timur  : ………………… 

- sebelah Selatan : …………………  - sebelah Barat   : ………………… 

2. Sejak Surat Pernyataan ini dibuat, tanah beserta  rumah tersebut di atas sudah menjadi hak 

milik yang sah pihak kedua dan sudah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun; 

3. Pernyataan pelimpahan hak tanah ini dibuat atas dasar kehendak kedua pihak (pihak 

pertama dan kedua) tanpa ada pengaruh maupun paksaan dari siapapun juga; 

4. Pernyataan pelimpahan hak tanah ini dibuat di atas kertas bermeterai ……………………. 

rupiah, dalam rangkap ……. (……………..) masing-masing penerima pelimpahan 

memegang 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar untuk arsip di Kantor Lurah. 

Demikian Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

seperlunya, dan masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam 

pernyataan ini.      

                     …………………,………………….. 

          PIHAK KEDUA,                                                                 PIHAK PERTAMA, 

1. ………………… (……………….)                                   

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

Saksi-Saksi: 

1. ………………… (………………….)                2. …………..……… (……..………….) 

Mengetahui : 

Kepala Desa/Kelurahan ………………..                Kepala Dusun : ……………… 

Nomor : ………… tgl ………………….                Nomor ………… tgl ………… 

         

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

Meterai 



Lampiran I.5.f 

PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH 
Yang bertanda-tangan di bawah ini : 

     Nama : ……………………………………………………………… 

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

Pekerjaan : ……………………………………………………………… 

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

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (yang menjual); 

     Nama : ……………………………………………………………… 

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

Pekerjaan : ……………………………………………………………… 

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

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang membeli); 

 

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

………………………………………………………. dengan dihadiri oleh kedua belah pihak 

dan saksi-saksi yang akan disebutkan pada akhir surat perjanjian ini, telah mengadakan 

perjanjian yaitu : 

1. Bahwa Pihak pertama menyatakan telah menjual tanah beserta bangunan yang ada di 

atasnya milik pihak pertama kepada pihak kedua, atas tanah yang tercatat dalam buku 

Letter C Desa Nomor …….. persil ……… klas …….. / Tanah Negara luas ………….. m
2
, 

terletak di …………………………...…………,  dengan batas-batas sebagai berikut : 

- sebelah Utara   : …………………  - sebelah Timur  : ………………… 

- sebelah Selatan : …………………  - sebelah Barat   : ………………… 

2. Bahwa pihak kedua menyatakan telah menerima penjualan tanah milik pihak pertama 

tersebut di atas, dengan harga sebesar Rp.…………….. (………………………………..); 

3. Bahwa harga (pembelian) tanah tersebut angka 2 di atas telah dibayar oleh pihak kedua, 

serta pihak pertama menyatakan telah menerima uang penjualan tersebut di atas secara 

kontan dan telah lunas;  

4. Bahwa sejak Surat Perjanjian ini dibuat, tanah beserta  rumah tersebut angka 1 di atas 

sudah menjadi hak milik yang sah pihak kedua dan sudah tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun; 

5. Surat Perjanjian ini dibuat atas dasar kehendak kedua pihak (pihak pertama dan kedua) 

tanpa ada pengaruh atau paksaan dari siapapun; 

6. Surat Perjanjian ini dibuat di atas kertas bermeterai …………………. rupiah, dalam 

rangkap ……. (……………..) masing-masing pihak (pihak pertama dan pihak kedua) 

memegang 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar untuk arsip di Kantor Lurah. 

 

Demikian Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, 

dan masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam perjanjian ini.      

 

      …………………,………………….. 

          PIHAK KEDUA,                                                             PIHAK PERTAMA, 

         

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

Saksi-Saksi: 

1. ………………..…… (…………………….)      2. …………………… (……….………….) 

Mengetahui : 

Kepala Desa/Kelurahan ………………..               Kepala Dusun : ……………… 

Nomor : ………… tgl ………………….              Nomor ………… tgl ………… 

 

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

Meterai 



Lampiran I.5.g 

 

CONTOH SEGEL JUAL BELI 

 


