
SURAT KUASA 
 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 
 

A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah Pribadi Perorangan 

 
       Nama     : 

       Alamat   : 
 

 

No. KTP  :                        
(mohon dilampirkan fotocopynya) 

 
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah Badan Hukum 

 
       Nama  Pemegang Saham  : 

       Berkedudukan di     : 
 

       Dalam hal ini diwakili oleh,  

       Nama        :         
       Jabatan  : 

       Alamat   : 
 

 
       No. KTP  : 

(mohon dilampirkan fotocopynya) 

 
dalam  hal  ini  bertindak  dalam  jabatannya (-mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili  

Direksi  dari,  untuk  dan  atas nama PT …………………………... (“Perseroan”), 
berkedudukan di ………………………. 

(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). 

 
 

Dengan ini memberikan kuasa kepada: 
 

Nama  : 

Alamat  : 
 

 
No. KTP :                                                                      

(mohon dilampirkan fotocopynya) 
(untuk selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”). 

 

 
 

KHUSUS 
 

 

Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemegang ……………………………… 
(…………………………………………..) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk., berkedudukan di 

Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan dalam segala kejadian yang diperlukan sehubungan 
dengan maksud dari kuasa ini, yaitu:  

 
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bumi Serpong Damai Tbk., yang akan 

diadakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), 

Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD 
City, Tangerang 15339; 

 
 

 



- Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak untuk menghadap dimana perlu/dihadapan 

siapapun juga, hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan             
PT Bumi Serpong Damai Tbk., mengadakan pembicaraan-pembicaraan, memberikan keterangan-

keterangan, serta menjalankan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan dianggap 
baik untuk mencapai maksud tersebut dengan tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan. 

 

- Jika untuk suatu tindakan yang diperlukan kuasa khusus dan/atau yang lebih tegas, maka kuasa 
sedemikian itu kata demi kata dianggap telah tercantum dalam surat kuasa ini sehingga untuk 

itu tidak diperlukan adanya surat kuasa lagi. 
 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

Jakarta, …………………………… 
 

Pemberi Kuasa       Penerima Kuasa 
  

 

 
 

 
 

 
(                                       )      (                                   ) 


