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A) HAK: PAKAI

_ Desa / Kel. : lKa3u trutih

Tgl.berakhirnyahak' Selama

rlinerfl tnekan r rnfi rk kenerhran lJinas

0 NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINI,I.H PRO\iINSI NUSA TENCGARA TIIVIUR =

Tanggal lahir / akta pendirian
b) NtB 53.7i.02.04.02254

Letak Tanah
)

c)

1.

2,

ASAL HAK

Konversi

Pemberian hak Pakai

3. Pemecahan / Pemisahan /

Penggabungan bidang

g) PEMBUKUAN

Kupqrg aB 04 - 2014
Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Kupang

nd

. SUMRAL BURU htrdNOE, SII
NIP 196305{E 198303 1 002

d) DASAR PENDAFTARAN

Daftar lsian 202
Tol

No.

Surat Keputusan l- ),

'Tgl. l5}vlaret.Z0l4
No. 03#{PIBPN 53.7IlPTPt201

Permohonan Pemecdhan /
Pemisahan i Penggabungan bidang

Tel. 19- 03 - 2014

No- /2014

1.

2.

3.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Kupans s& 04 - 2014

t
I Kepala Kantor Pertanahan

I9630502

U

e) SURAT UKTIR

Tgl, ' 01 -'08 -2*13'

No. B0/I(ayuPutit]/2013

Luas. l?S M2

, \.i) PENUNJUK

I

lVar.kah No I t20L4

/. KEPALA KANTOR PERTANTIAN KQTA KUPAI'IG

PENDAFTARAN - PERTAMA
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Halai.nan:

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBBBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
1:

I

.:

Sebab perubahai, '

Tanggal pendaftaran.
No..Daftar isian

Nama yang berhak
dan

Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap.Kantor



PENDAFTARAN PERALTHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman:

Sebab perubahan,
Tanggal pendaftaran,

' No. Daftar isian

Nama yang berhak
dan

Pemegang hak lain-lainnya
Tanda tangan Kepala Kantor

dan Cap Kantor
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SURATUKUR
. Nomor , g0 / Kayu putih / zLts

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Besa /Kelurahan ' 
**'* *'* 

,,

Provinsi

Kabtryatefl / Kota :

Kecamatan :

Pendaftaran I Peta Foto Udara
Peta :

9 c.z.+
Lembar : Kotak :

Fetifantoi lukur - pDpT - l"*U*, - K;t"k ,

Keadaan Tanah . $ebidang tanah pekarangarr.

TanEa-tanda batas :

. Nomor Peta Pendaftaran :

Penunjukan dan penetapan batas :
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Hal lain - lain :

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang" 
g€ 

.. . .9{..,......., ......20.14

Pemisahan

80 / Kayu Putrll 2013 Tanggal 0 I -08-201 3.

Daftar Isian 307 tgl. 01 -08 - 2013 No. 10291 12fr13

Tanggal Penornoran Surat Ukur

Diuhr dan cligambar oieh 
,

Iliperiksa ol*h Kepala $ub Seksi p & p
''eri*ri;;
: ErwinPiga

. Kupanpl 01 - 08 - 2013

Ptt Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabuparen i Kota

Kupang

rtd

. HARTONO FX. SH

NIP 19600202 r9g9c3 1 ool

Nomor hak
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Lihat surat

Nomor : 
-,

ukur Penggabungan'

tr;Cg*rf_

,4,*
[qr^(

Pertanahan
/ Kota

ffipvss ry+ryqp, pln g
19630502 198303 I 002

Dikeluarkan surat ukur
Luas

Nomor
hak Sisa luasTanggal Nomor

Sisanya ditriaikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :



F

(1)

{2)

t{
l!
t{
ft
H

II
l{
il

lr

II

I
T
n

$t

tII
,il{
I

Ittt
I
{II
tI
II
I
I
II

i

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997
yang perlu diperhatikan

Pasal l7

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data

fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan

hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)tahun sejakditer.bitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan

secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

(1) Pemeliharaan data penda.ftaran pada data fisik atau data

yuridis obyek pendaftaran tafiah yang,

(2) Pemegang hak yang bersangkutan

(1) kepada Kantor Pertanahan.

sebagaimana dimaksud pada ayat

,:, . , pasal4o

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan,

PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan

kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1 ) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenal bidang tanah hak yang sudah didaftar dan

hak milik atassatuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan,

surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai

ahli waris.
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