
KUASA UNTUK MENJUAL 

 NOMOR:  .- 

-Pada hari ini,  

-Pukul      WIB ( 

Waktu Indonesia bagian Barat). -------------------------

-Menghadap kepada saya,xxxxxxxxx, Sarjana Hukum, Notaris 

-di xxxxxxxxxxxx, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---

yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut di  bahagian 

akhir akta ini: ----------------------------------------

-  Tuan  .. .., lahir di .. .., pada tanggal .. .. ..,  

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal/ beralamat di Jalan .. .., Rukun Tetangga -

.., Rukun Warga .., Kelurahan .. .., Kecamatan ----.. 

.., Kota .. .., Provinsi .. .., Pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): .. ..;  

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal; ------------

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----------

-Bahwa para penghadap tersebut di atas adalah pemilik -- 

dari atas: ---------------------------------------------

 -sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor ...

 Kelurahan ..., yang terletak di Propinsi ..., Kota .., 

 Kecamatan .. .., Kelurahan .. .., seluas  .. M2 (   ),  



 yang lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 

.. ..  nomor:.. ,  yang terdaftar atas nama .. .. . --

berikut bangunan yang ada di atasnya dan segala ------

sesuatu yang tumbuh atau ditanam atau  terdapat di atas 

tanah tersebut yang menurut sifat, tujuan, -----------

peruntukannya atau menurut ketentuan hukum yang ------

berlaku dipandang sebagai turutannya tanpa ada yang --

dikecualikan; ---------------------------------------- 

-Bahwa sekarang penghadap tersebut di atas menerangkan -

-dengan ini memberi kuasa kepada: ---------------------- 

 -  Tuan ....., lahir di ...., pada tanggal .....,  

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat 

tinggal/ beralamat di Jalan .. .., Rukun Tetangga -

.., Rukun Warga .., Kelurahan .. .., Kecamatan ----

.. .., Kota .. .., Provinsi .. .., Pemegang Kartu 

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): .. 

..; ----------------------------------------------- 

--------------------- K H U S U S ---------------------- 

-Untuk dan atas nama penghadap tersebut (untuk ---------

selanjutnya cukup disebut ”Pemberi Kuasa”) untuk -------

menjual atau mengalihkan kepada siapa saja yang --------

bersedia membelinya dengan harga yang ditentukan oleh --

Penerima Kuasa dengan syarat-syarat yang dianggap baik -

oleh Penerima Kuasa; ---------------------------------- 



-Untuk selanjutnya menyerahkan apa yang dijual itu -----

kepada pembelinya; ------------------------------------- 

-Untuk keperluan tersebut di atas penerima Kuasa berhak 

-menghadap di mana perlu, membuat, suruh membuat surat, 

permohonan dan akta atau surat lainnya serta -----------

menandatanganinya, terutama sekali menandatangani Akta -

Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang, dan -------

melakukan segala macam perbuatan yang perlu dan berguna 

untuk tercapainya maksud tesebut di atas. --------------

-Kuasa yang diberikan dalam akta ini diberikan dengan --

ketentuan bahwa: --------------------------------------- 

1. Pemberi Kuasa dengan ini berjanji dan mengikatkan --

dirinya akan menerima sepenuhnya segala tindakan- --

tindakan yang diambil oleh penerima kuasa, dan tidak 

akan mengadakan sanggahan, maupun bantahan dan -----

tuntutan berupa apapun juga di kemudian hari; ------ 

2. Pemberi Kuasa dengan ini menjamin bahwa tanah ------

berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, baik ---

yang tumbuh, ditanam maupun  didirikan di atasnya --

tidak dalam sengketa, tidak sedang disewakan kepada 

lainnya dan belum pernah dijual/dialihkan kepada ---

pihak lainnya sebelum akta ini diperbuat; ---------- 

3. Pemberi Kuasa juga menjamin bahwa tentang apa yang -

dikuasakan tersebut di atas, menjamin pembeli ------

dibebaskan/tidak akan mendapat tuntutan dan/atau ---



gugatan dari pihak ketiga maupun pihak lain --------

menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut 

mempunyai hak atas apa yang disebutkan dalam akta --

kuasa ini; ----------------------------------------- 

4. Segala kuasa yang sama yang telah diperbuat sebelum 

akta ini, dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi; - 

5. Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi; ---------- 

6. Kuasa ini diberikan untuk jangka waktu selama 6 ----

(enam) bulan lamanya. ------------------------------ 

--Dari segala sesuatu yang disebutkan di atas. ---------

-------------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Jakarta -----

Selatan pada hari,tanggal, bulan dan tahun seperti -----

tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya .. .., lahir di .. .., pada tanggal .. .. ..,  

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal/ beralamat di Jalan .. .., Rukun Tetangga -

.., Rukun Warga .., Kelurahan .. .., Kecamatan ----.. 

.., Kota .. .., Provinsi .. .., Pemegang Kartu -Tanda 

Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----.. ..; 

2. Tuan .. .., lahir di .. .., pada tanggal .. .. ..,  

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal/ beralamat di Jalan .. .., Rukun Tetangga -

.., Rukun Warga .., Kelurahan .. .., Kecamatan ----.. 



.., Kota .. .., Provinsi .. .., Pemegang Kartu -Tanda 

Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----.. ..; - 

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --- 

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ---

penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini --------

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----

saya, Notaris. -----------------------------------------

-Dilangsungkan dengan  

 


