
 
 

SURAT KUASA 
 
 
Yang bertandatangan dibawah ini:  
 
Nama :  
NIK : 
Alamat : 
 
Dalam hal ini bertindak selaku pemegang _____________ saham dari PT Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk (PJAA). 
 
Selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA” 
 
Dengan ini memberikan “KUASA”, kepada: 
Nama :  
NIK : 
Alamat : 
 
Selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA”  
 
 --------------------------------------------  KHUSUS  ------------------------------------  

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Penerima Kuasa Untuk hadir dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”)  PT __________, Tbk 
(“Perseroan”) yang berkedudukan di _________, yang akan diselenggarakan pada tanggal  
__________ atau hari dan tanggal lain yang akan ditentukan kemudian (jika ada perubahan), 
untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberikan hak dan kewenangan untuk menghadiri 
Rapat, berbicara, mempertimbangkan hal-hal yang dibicarakan, mengeluarkan suara dan 
mengambil keputusan. 
 
 
Demikian pemberian kuasa dibuat untuk dapat dipergunakan dalam Rapat Perseroan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
Jakarta,                                           
 
 
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, 
 
 
 
Meterai Rp. 10.000,- 

 
 
 
     
 



(KOP SURAT – JIKA BADAN USAHA) 
 

SURAT KUASA 
 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama :  

Alamat :  

 
   

No Identitas :  
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _________________________, selaku pemegang 
_____________ saham dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Perseroan Terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, 
selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa” 

Dengan ini memberikan “KUASA” kepada : 

Nama :  

Alamat :  

 

No Identitas :  

Untuk Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”  

 --------------------------------------------  KHUSUS  ------------------------------------  

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa guna menghadiri Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT 
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : _________, __ _________ 2021 (Tempat, dd/mm/yy) 
Jam : _____ WIB s/d selesai 
Tempat : Jakarta 
 
 
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberikan hak dan kewenangan untuk menghadiri 
Rapat, berbicara, mempertimbangkan hal-hal yang dibicarakan, mengeluarkan suara dan 
mengambil keputusan. 

 

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 
Jakarta,  
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, 
 
 
Materai Rp. 10.000,- 

 
 
______________________ ______________________  


