DRAFT
SURAT KUASA
Yang bertanda-tangan di bawah ini:
______________, Warga Negara Indonesia yang beralamat di ______________,
Kelurahan ______________, Kecamatan ______________, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor ______________ (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”), dengan
ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan dengan ini memberi
kuasa kepada:
-

DHANU PRAYOGO, SH.
___________________
___________________

Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum PRAYOGO ADVOCATEN dan
beralamat di Green Bay Apartment Tower E – GF No. 23, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara,
Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14450 - Indonesia, Phone: (021) 29621156, Email:
legal@prayogoadvocaten.com; (selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”), baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
-------------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------------Untuk dan atas nama si Pemberi Kuasa guna Mewakili, Mendampingi dan/atau Memberikan
Bantuan Hukum kepada Pemberi Kuasa dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum terhadap ______________ di Pengadilan Negeri ______________.
Untuk tujuan tersebut di atas, Kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan
segala tindakan hukum sehubungan dengan hal yang disebutkan di atas dalam arti yang seluasluasnya, tanpa ada yang dikecualikan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk:
1. Membuat, menandatangani dan mendaftarkan s e r t a m e n g a j u k a n Gugatan, Replik,
Akta Bukti, Kesimpulan, dan surat-surat lainnya;
2. Menyiapkan dan mengajukan alat-alat bukti termasuk namun tidak terbatas pada bukti
tertulis dan saksi-saksi yang relevan dengan perkara ini, mendengar dan/atau menolak saksisaksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat; menyuruh, menerima, dan
mengambil sumpah-sumpah yang diperintahkan;
3. Meminta penetapan, perintah maupun putusan dari pengadilan, dan meminta salinan dari
surat-surat yang diperlukan;
4. Membuat, menandatangani dan menyampaikan teguran atau peringatan terhadap Tergugat
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait;
5. membuat, mengajukan, dan/atau menandatangani suatu perjanjian perdamaian dengan pihakpihak yang terkait sehubungan dengan permasalahan a-quo, dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemberi Kuasa;
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6. menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran; mengadakan pertemuan/pembicaraan,
meminta dan memberikan keterangan pada setiap dan seluruh pihak, termasuk namun
tidak terbatas kepada setiap orang dari badan atau instansi manapun yang berkaitan
dengan masalah ini baik dari pemerintah, negara, maupun swasta; dan
7. melakukan segala tindakan hukum lainnya yang menurut Penerima Kuasa penting dan perlu
untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa sehubungan permasalahan
a-quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, dan hak
retensi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberi Kuasa dengan ini menerima dan mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan oleh
Kuasa atau substitusinya, sepanjang dalam melaksanakan kuasa berdasarkan surat kuasa ini,
Kuasa atau substitusinya tunduk pada hukum yang berlaku.

Jakarta, ______________ 2016
PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Materai
6000

_________________________

____________________
DHANU PRAYOGO, SH.

__________________
Dokumen ini adalah contoh dari Surat resmi Advokat yang berisikan tuntutan guna membela dan mempertahankan
hak dan kepentingan hukum Klien. Anda dengan ini diberitahukan bahwa Anda diberikan hak untuk
menggunakannya sesuai dengan kepentingan Anda.
Namun demikian, penggunaan dokumen ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pemberian kuasa yang sah dan
mengikat secara hukum. Apabila Anda ingin menunjuk kami sebagai Advokat/Pengacara yang ditugaskan untuk
menangani permasalahan hukum Anda, silahkan hubungi kami sewaktu-waktu diperlukan.
PRAYOGO ADVOCATEN Law Office
Main Office: Cik9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10330 – Indonesia.
Representative Office: Green Bay Apartment Tower E/GF/23, Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara 14450 – Indonesia.
Phone : (021) 29621156
Email : legal@prayogoadvocaten.com
Website : http://prayogoadvocaten.com
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