
 
 
Jakarta, 10 Juli 2007 
Nomor:  172/Peradi-DPN/VII/07 
 
Kepada: 
Yth.  Calon Advokat (Daftar Nama Terlampir) 
Di Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
 
Perihal:  Pemberitahuan Untuk Melengkapi Berkas dalam Rangka Pelantikan Sebagai Advokat
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan rencana Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia bekerjasama dengan 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengadakan pengangkatan sumpah dan pelantikan bagi calon Advokat pada 
7 Agustus 2007, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
 
1. Saudara/i diharapkan segera melengkapi kekurangan berkas magang seperti yang tercantum di dalam situs 

www.peradi.or.id, yang selambat-lambatnya sudah harus kami terima pada 20 Juli 2007. 
 
2. Jika berkas saudara/i tidak lengkap, saudara/i tidak akan diikutkan pada pelantikan kali ini. Jika saudara/i 

telah melengkapi kekurangan berkas sebelum menerima surat ini maka ketentuan poin 1 (satu) di atas 
dapat saudara/i abaikan. 

 
3. Untuk biaya pengangkatan sumpah, konsumsi dan pelantikan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta 

pembuatan Kartu Tanda Pengenal Advokat, saudara/i diharapkan menyetorkan dana sebesar Rp 400.000 
(empat ratus ribu Rupiah) ke: BCA Cab. Mangga Dua No Rek. 335.302484.8 a/n Perhimpunan Advokat 
Indonesia. 

 
4. Fotokopi bukti setor biaya tersebut di atas, harus segera dikirimkan melalui faksimili atau kurir ke Kantor 

Sekretariat PERADI di nomor (021) 3927944, yang selambat-lambatnya sudah harus kami terima pada 20 
Juli 2007. Penyetoran yang dilakukan setelah tanggal tersebut tidak akan diikutkan dalam pelantikan tahun 
ini dan PERADI akan mengembalikan dana yang telah disetorkan. 

 
5. Surat undangan untuk pelantikan dapat di-download melalui situs www.peradi.or.id mulai tanggal 31 Juli 

2007. 
 
6. Pada saat pengangkatan sumpah dan pelantikan, saudara/i diwajibkan menggunakan toga advokat. 
 
7. Jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan pengangkatan sumpah dan pelantikan ini, 

harap menghubungi Saudara Amrie Hakim atau Benny Swastika Nasution di Sekretariat PERADI di nomor 
(021) 3915584. 

 
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara/i. 
 
Hormat kami, 
Dewan Pimpinan Nasional 
 
 
 
ttd.      ttd. 
DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M.    Harry Ponto, S.H., LL.M.  
Ketua Umum     Sekretaris Jenderal  
 


