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Dengan hormat,
Perkenalkanlah kami, partnerhukum.com sebuah perusahaan startup yang akan berjalan
pada pertengahan Maret 2021. Aktivitas perusahaan ini berupa usaha di bidang penyedia jasa
layanan konsultasi hukum. Secara rinci aktivitas yang kami lakukan adalah mempertemukan
secara virtual pengguna jasa konsultasi hukum dengan konsultan yang telah terdaftar, pada
bagian layanan konsultasi di platform partnerhukum.com.
Perusahaan startup partnerhukum.com berada di bawah naungan Firma VST and
Partners. Firma ini telah terdaftar dalam sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian
Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 dan sudah memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Izin Berusaha 1237000100435 yang diterbitkan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Bersama dengan surat ini, kami hendak mengajukan penawaran kerjasama dengan Anda.
Bergabunglah dalam platform partnerhukum.com sebagai konsultan hukum, dengan cara
memilih salah satu bidang yang merupakan spesialisasi Anda.
Kerjasama ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dapat diperpanjang oleh
Konsultan dengan pengajuan permohonan kembali sebagai konsultan hukum kepada
partnerhukum.com. Selanjutnya partnerhukum.com melakukan pembayaran honorarium
kepada konsultan atas jasa konsultasi yang diberikan. Besarnya honorarium yang diberikan
ditentukan sendiri oleh konsultan, dengan terlebih dahulu dipotong 20% (dua puluh persen)
sebagai biaya administrasi atas masuknya pengguna jasa (klien) konsultasi hukum melalui
partnerhukum.com.
Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

Adapun keuntungan bagi konsultan yang tergabung dalam patnerhukum.com, adalah
kemudahan untuk mendapatkan pengguna jasa konsultasi (client) hukum dengan tidak
terhalang oleh jarak dan waktu. Hal ini terjadi karena dalam memberikan layanan konsultasi
hukum, konsultan dapat melayani di manapun dan kapanpun dengan menggunakan perangkat
laptop maupun ponsel (handpone).
Apabila Anda tertarik untuk bergabung dengan partnerhukum.com, maka Anda dapat
mengisi dan menandatangani di atas materai formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang
terlampir di bawah ini. Lalu scan formulir pendaftaran dan surat pernyataan tersebut kemudian
kirimkan melalui surat elektronik (email) ke: vst.lawfirm@gmail.com.
Demikian surat penawaran Jasa Konsultasi Hukum ini kami ajukan. Silakan menghubungi
kami di nomor 081213210261 (Bp. Wisnu Prabowo) untuk informasi lebih lanjut. Atas minat
dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Senin, 11 Januari 2021
Chief Executive Officer (CEO)
www.partnerhukum.com

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

FORMULIR PENDAFTARAN
Konsultan Hukum di Partnerhukum.com

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ……………………………………………………………………………….

NIK

: ……………………………………………………………………………….

NIA

: ……………………………………………………………………………….

Kantor

: ……………………………………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………………………………….

Keahlian

: ……………………………………………………………………………….

Pengalaman dalam bidang ………………………………………… selama …….. Tahun
dibuktikan dengan ……………………………………………………………… (terlampir).*

Fee Konsultan :
Rp. ……………………………………………………….. (15 menit)**
Rp. ……………………………………………………….. (30 menit)**
Rp. ……………………………………………………….. (45 menit)**
Rp. ……………………………………………………….. (60 menit)**
Rp. ……………………………………………………….. (90 Menit)**
Nomor Rekening. ………………………………………………………………………………
Dengan ini, Saya mengajukan permohonan pendaftaran menjadi konsultan hukum untuk
mengisi Layanan Konsultasi di Bidang Hukum …………………………... pada platform
Partnerhukum.com.
Jakarta, ……/………/2021

(……………………………………………)

*Khusus untuk keahlian yang memang memiliki sertifikasi, jika tidak ada dapat dikosongkan
**Besaran Fee Konsultasi WAJIB diisi semua untuk memberikan pilihan bagi pengguna jasa konsultasi hukum.
Besaran yang anda tetapkan kemungkinan besar akan memengaruhi jumlah pengguna jasa layanan konsultasi
hukum untuk memilih anda.

Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ……………, tanggal ……. bulan
………… tahun 2021, oleh :
Nama

: …………………………………………………………………………………….

NIK

: …………………………………………………………………………………….

NIA

: …………………………………………………………………………………….

Kantor

: …………………………………………………………………………………….

Alamat

: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Selanjutnya disebut Konsultan.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi konsultan hukum di Partnerhukum.com dan akan
mematuhi ketentuan sebagaimana ditentukan sebagai berikut:
1. Konsultan bersedia menyediakan waktu saat ada permintaan berkonsultasi dari pengguna
jasa Partnerhukum.com.
2. Konsultasi tidak diperkenankan memberikan kontak dan/atau mengarahkan pengguna jasa
Partnerhukum.com ke kantor Konsultan selama layanan konsultasi virtual masih berjalan.
3. Konsultan harus bersedia menjawab dan memberikan solusi atas setiap pertanyaan ataupun
permasalahan yang diberikan oleh klien Partnerhukum.com.
4. Selama berjalannya konsultasi (zoom), konsultan tidak diperkenankan menggunakan latar
belakang (background) yang bermuatan promosi atas lembaga/perusahaan/organisasi, dsb.
5. Konsultan bersedia atas pencantuman fee konsultasi yang diletakan di bawah foto dan
resume kompetensi dalam platform Partnerhukum.com
6. Konsultan besedia atas pemotongan Fee Konsultasi sebesar 20%, sebagai biaya
administrasi.
7. Apabila Konsultan Hukum melakukan pelanggaran atas poin 2 dan poin 4 tersebut diatas.
Maka Konsultan bersedia untuk dilakukan pemutusan kerjasama oleh partnerhukum.com
sebagai konsultan hukum dan akan dihapus dari daftar konsultan hukum dalam platform
Partnerhukum.com.
Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

Demikanlah Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup, Pada hari
dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal pernyataan ini. Surat Pernyataan ini
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.

Materai 10.000,-

(……………………………………………………….)

Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1.

Mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan dengan tulisan tangan dan
ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-

2.

Melampirkan pas foto (format JPEG) dengan pakaian formal, sopan dan rapi (lebih
disarankan menggunakan setelan jas untuk laki-laki dan blazer untuk perempuan).

3.

Melampirkan resume singkat dari Curiculum Vitae.

4.

Melampirkan bukti keahlian (spesialisasi) baik sertifikat, piagam, atau surat keterangan
yang dapat membuktikan keahlian pada 1 (satu) bidang tertentu.

5.

Scan semua berkas sebagaimana poin 1 s.d 4 kemudian kirimkan melalui surel (email) ke:
vst.lawfirm@gmail.com.

Office :
Perumahan Permata Waringin No. 1 RT. 003/RW.002, Jalan Raya Jatiwaringin No. 212 Kelurahan
Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Kodepos 17411.

