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新北市樹林地政事務所 

Peneri
maan 

Tangg
al tahun  bulan  tanggal  jam  menit Cap 

penerima  

No. seri untuk 
dokumern 

berurutan（Tidak 
perlu diisi jika 

bukan dokumen 
berurutan） 

Total   file File ke  

Biaya registrasi         
$

Total $ 

Biaya sertifikat         
$

Bukti  
Zi   Hao 

No. 
Zi Di       Hao

Denda         
$

Yang 
menghitung  

Formulir Permohonan Registrasi Tanah 
 (1) 

Departemen 
Penerima 

Kab 
Kota 

Kantor Cat. Sipil 
    □Aplikasi antar kantor 

Otoritas 
Kab

Kota
            Kantor Cat. Sipil

(2)Tanggal 
penyebab 
kejadian 

Taiwan,   tahun    bulan    tanggal 

 (3)Alasan permohonan registrasi 
（Centang ˇsalah satu） 

 (4)Alasan registrasi（Centang ˇsalah satu） 

□ Registrasi kepemilikan hak pertama kali □ Registrasi pertama kali 
□ Registrasi pengalihan hak □ Jual beli  □ Hibah  □ Waris  □ Pemisahan warisan  □ Lelang  □ Partisi 
□ Registrasi hipotek □ Setting  □ Legal  □ 
□ Registrasi penghapusan hak hipotek □ Lunas  □ Lepas  □ Pencampuran (konfusi)  □ Putusan pengadilan untuk menghapus  □ 
□ Registrasi perubahan isi hipotek □ Perubahan nilai hak tanah   □ Perubahan isi hak  □ 
□ Registrasi perubahan deskripsi □ Partisi  □ Penggabungan  □ Perubahan kategori tanah  □ 
□  □  
 (5)Keterangan dan isi 
permohonan hak 

Selengkapnya lihat di  □ Akte  □ Daftar registrasi  □ Surat pemberitahuan hasil pengukuran ulang  □ Gambar 
hasil ukur bangunan  □ 

 (6) 
Data identitas 

yang dilampirkan

1.                      lbr 4.                             lbr 7.                           lbr 
2.                      lbr 5.                             lbr 8.                           lbr 
3.                      lbr 6.                             lbr 9.                           lbr 

(7)Relasi 
kekuasaan

Permohonan registrasi tanah ini memberikan kuasa kepada Agen         . Sub-agen 
. Pemberi kuasa adalah pemilik atau pihak pemilik yang bersangkutan pada properti 
registrasi di atas. Identitas status telah diperiksa benar. Jika terdapat kepalsuan, agen 
(sub agen) bersedia menerima sanksi hukum.  (8)K

ontak 

No, tel penjual  

No. tel pembeli  
No. tel agen  

 (9) 

Catatan  
 
 
 
 
 

No. fax  

Surel/Email  
Nama agen 
properti dan 
nomor pajak 

 

No. tel agen 
properti  
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 (10) 

Pemohon 

 (11) 

Penjual

atau 

Pembeli

 (12) 

Nama 

Atau 

Panggilan 

 (13) 

Tanggal lahir 

 (14) 

Nomor Identitas

 (15) Alamat domisili  
(16) 
Cap 

Stempel 
Kab/Kota

Vil./Town

ship/City/

District 

Desa/Kelu
rahan 

Neig

hborh

ood

Street/Road
Secti

on
Lane Alley No. Lantai

              

 

              
              
              
              
              

Kondisi 
pengurusan 

kasus ini 
 

(Kolom di 
bawah ini 

jangan diisi 
oleh 

pemohon) 
 

Pemeriksaan awal  
Pemeriksaan kedua Penetapan Catat Buku

Periksa isi 
catatan buku

Cetak 
sertifikat 

tanah 

Periksa isi 
Sertifikat 

Cap stempel 
sertifikat 

tanah 

   

     

Perubahan 
harga tanah

Pemberitahu
an 

pengambilan 
sertifikat 

Pemberitahu
an 

perubahan

Penyerahan 
sertifikat Arsip 

     

 


