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SURAT KUASA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
A.  Dalam Hal Pemegang Saham adalah Pribadi/Perorangan: 

Nama : 
________________________________________ 

Alamat lengkap : 
________________________________________ 

Tanda pengenal 

(mohon lampirkan fotokopinya) 

: 
________________________________________ 

 

B.  Dalam Hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum: 

Nama pemegang saham : 
________________________________________ 

Berkedudukan di : 
________________________________________ 

Dalam hal ini diwakili oleh,  
 

Nama : 
________________________________________ 

Dalam kedudukannya selaku : 
________________________________________ 

Dari dan karenanya bertindak 

untuk dan atas nama 

: 
________________________________________ 

Atas dasar : 
________________________________________ 

Tanda pengenal diri 

(mohon lampirkan fotokopinya) 

: ________________________________________ 

 

Sebagai pemegang dan pemilik sebanyak ____________________________________ saham 
dalam perseroan terbatas PT KIRANA MEGATARA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Pemberi Kuasa”). 
 
Dengan ini telah memberi kuasa kepada: 
 
Nama : 

________________________________________ 

Alamat lengkap : 
________________________________________ 

Tanda pengenal diri 

(mohon lampirkan fotokopinya) 

: 
________________________________________ 

 
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”). 
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------------------------------------------------------ K H U S U S ----------------------------------------------------- 
 
Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya tersebut di atas, 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIRANA MEGATARA Tbk (untuk 
selanjutnya disebut sebagai “Rapat”), pada tanggal 13 Mei 2019 atau pada waktu lainnya jika 
terdapat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat tersebut. 
 
Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak hadir dalam Rapat dan/atau menghadap 
dimana diperlukan, melakukan pendaftaran/registrasi atas kehadirannya dalam Rapat, 
memberikan keterangan dan/atau penjelasan, menerima segala sesuatu dan untuk itu 
memberikan tanda terimanya, mengajukan pertanyaan dan/atau meminta penjelasan dan/atau 
memberikan tanggapan terkait dengan mata acara Rapat, mengeluarkan suara untuk 
membuat dan/atau memberikan keputusan dalam Rapat, membuat dan/atau minta dibuatkan 
serta menandatangani akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya yang diperlukan, singkatnya 
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk tercapainya maksud dan 
tujuan pemberian kuasa ini untuk menghadiri dan memberikan keputusan dalam  Rapat, tidak 
ada tindakan yang dikecualikan. 
 
Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat Kuasa ini berlaku juga untuk menghadiri Rapat yang kedua dan Rapat ketiga sesuai 

anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang pasar modal, 

2. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. 
3. Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. 
4. Pemberi Kuasa dengan ini baik sekarang maupun pada waktunya nanti, menyatakan tidak 

akan melakukan tindakan keberatan atau protes apapun atas segala tindakan Penerima 
Kuasa dan segala konsekuensinya secara hukum, sehingga Pemberi Kuasa baik sekarang 
maupun pada waktunya nanti menyatakan menerima dan mengesahkan segala tindakan 
hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa 
berdasarkan Surat Kuasa ini. 

 
 
Jakarta, ______________ 2019 
 
Pemberi Kuasa 
 
 

 
Meterai Rp6.000 
 
 
 
_________________________ 

Penerima Kuasa 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

 


