
SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH 

 Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Kewarganegaraan : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama ...................................... sebagai pemilik 

sebidang tanah dengan luas tanah ........ M2 ( .................... ) terletak di Desa 

........................Kecamatan ....................... Kabupaten .......................... yang diperuntukkan sebagai 

lokasi pembangunan gedung....................... yang berbatasan : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan ...................... 

- Sebelah Timur berbatasan dengan ...................... 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan .................... 

- Sebelah Barat berbatasan dengan ........................... 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU, yang melepaskan hak 

Nama : 

Umur : 

Kewarganegaraan : 

Pekerjaan :  

Alamat : 

Yang dalam hal ini bertindak atas nama ........................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, yang 

menerima pelepasan ........................... dari PIHAK KESATU 

Hal-hal sebagai berikut : 

a. PIHAK KESATU dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas nama tersebut, sehingga 

dengan demikian tanah dimaksud menjadi tanah yang dikuasai oleh tanah Negara dan bahwa 

pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA dapat mengajukan 

permohonan untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas 

nama............................. 

b. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA : 



1) Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak  untuk tanah 

tersebut. 

 2) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa. 

3) Tanah tersebut tidak dijamin dengan cara apapun kepada orang lain atau pihak lain. 

4) Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai status hak apapun juga atas tanah tersebut. 

PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun di kemudian hari bahwa 

PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan atau apapun dari siapapun juga dari tanah tersebut 

dan PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan 

tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab PIHAK KESATU. 

Semua pajak, termasuk PBB dan lain -lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU sampai hari dan tanggal dibuatnya 

pernyataanini. PIHAK KESATU menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah 

tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku bagi 

kepentingan PIHAK KESATU. 

Jakarta, 26 November 2020 

    PIHAK KEDUA         PIHAK KESATU 

 

 

( .......................... )                    ( .......................... ) 


