
SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI 

Pada hari………… tanggal………, bertempat di rumah …………. yang beralamat di………, telah diadakan 
perjanjian jual-beli yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian, antara:  

Nama  : 

Umur  :  

Pekerjaan :  

Alamat  :  

Dalam hal ini bertindak atas diri pribadi selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

Nama  : 

Umur  :  

Pekerjaan : 

Alamat  :  

Dalam hal ini bertindak atas diri pribadi selaku pembeli tanah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA telah menjual kepada PIHAK KEDUA berupa tanah berikut tanaman yang tertanam di 
atasnya, dengan rincian sebagai berikut: 

Luas tanah :  

No sertifikat tanah: 

Tanaman yang tertanam :  

Jumlah tanaman  :  

Alamat tanah   :  

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual-beli dimana syarat dan 
ketentuan diatur dalam6 (enam) pasal, seperti berikut di bawah ini: 

Pasal 1 

HARGA TANAH 

Jual beli tanah dan pohon pisang yang tertanam di atasnya tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-
masing pihak  dengan ketentuan harga sebagai berikut: 

1. Harga tanah per meter persegi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga harga tanah tersebut 
adalah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). 



2. Harga tanaman yang tertanam berupa pohon pisang sebanyak 100 pohon di hargai per 
pohon Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga harga pohon pisang keseluruhan adalah 
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

3. Harga keseluruhan tanah dan pohon pisang adalah Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta 
rupiah). 

Pasal 2 

CARA PEMBAYARAN 

PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA atas tanah berikut dengan pohon pisang yang 
tertanam di atasnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan uang muka yang 
dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu setelah penandatanganan surat 
perjanjian ini. 

Pasal 3 

UANG TANDA JADI/UANG MUKA 

1. PIHAK KEDUA akan memberikan uang tanda jadi/uang muka kepada PIHAK PERTAMA 
sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tanda jadi tersebut 
dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian ini dilakukan. 

2. PIHAK KEDUA memberikan uang sisa pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar 
Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan 
pada Pasal 2. 

Pasal 4 

JAMINAN PIHAK PERTAMA 

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahwa tanah tersebut dalam perjanjian: 

1. Sah milik sendiri dan bukan milik orang lain 

2. Tanah tidak sedang dalam sengketa baik dari keluarga PIHAK PERTAMA ataupun pihak-
pihak lain yang terkait 

3. Tanah tidak sedang menjadi jaminan apapun kepada orang lain atau pihak lain 

 
Pasal 5 

SAKSI-SAKSI 

Jaminan dari PIHAK PERTAMA ikut dikuatkan oleh adanya pihak lain yang ikut menandatangani 
perjanjian tersebut yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu: 

Nama :  

Pekerjaan :  



Alamat :  

Status : dari PIHAK PERTAMA 

Nama :  

Pekerjaan : 

Alamat :  

Status :  dari PIHAK KEDUA 

Pasal 6 

STATUS KEPEMILIKAN 

Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka tanah beserta apa yang ada di atasnya beserta 
keuntungan maupun kerugian sepenuhnya menjadi hak milik dari PIHAK KEDUA. 

Pasal 7 

BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

 Perjanjian tidak akan berakhir walaupun salah satu pihak dari orang yang melakukan perjanjian 
meninggal dunia. Perjanjian tersebut berlaku selamanya. 

Pasal 8 

PENUTUP 

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan 
bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya 
untuk PIHAK KEDUA. 

Pihak Pertama         Pihak Kedua 

 

 

 

Saksi dari Pihak Pertama                     Saksi dari Pihak Kedua 


