
SURAT KUASA 

 

Bertandatangan di bawah ini: 

Nama/Perusahaan:  ________________________________________________________ 

Alamat:  ________________________________________________________ 

No. Identitas:  ________________________________________________________ 

 

sebagai pemegang/pemilik sah dari _______________________ saham dengan hak suara di PT Tourindo Guide Indonesia 
Tbk. (“Perseroan”), selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. 

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kekuasaan dengan hak substitusi kepada: 

Nama:  Helda Dominggus 

Alamat:  Villa Pekayon Blok B.2 No. 3, Pekayon Jasa, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 

No. Identitas:   3275046606760028 

Alamat Email:  hd.adtr@gmail.com 

 

yang akan bertindak secara kolektif atau sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut “Penerima 
Kuasa”), untuk mengambil tindakan berikut:  

--------------------------------------------------------KHUSUSNYA--------------------------------------------------------- 

dalam mewakili Pemberi Kuasa untuk semua saham yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa di Perseroan berdasarkan jumlah 
saham yang tertulis di atas, dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan/atau memilih, termasuk mengajukan 
pertanyaan, tanggapan dan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan 
diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (selanjutnya disebut sebagai 
“Rapat”). 

Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk Rapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(“POJK 15/2020”) dan Pemberi Kuasa dapat menyatakan suara pada setiap agenda Rapat. 

Oleh karena itu, Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk memilih dalam agenda Rapat 
sebagai berikut: 

No. Agenda RUPSLB Setuju 
Tidak 
Setuju 

Abstain 

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan    

2. Persetujuan untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) 

   

3. Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan    

 

Pemberi Kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kuasa ini secara tertulis dan Pemberi Kuasa juga dapat mencabut kuasa ini 
melalui kehadiran secara elektronik dalam Rapat. Namun, apabila hal tersebut terjadi, maka Pemberi Kuasa wajib 
memberitahukan Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 

Pemberi Kuasa, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, dengan ini menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan 
dan/atau menolak dalam bentuk apa pun sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa berdasarkan 
Surat Kuasa ini. 



Penerima Kuasa memegang kuasa dan wewenang untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu, termasuk 
menandatangani setiap dokumen yang diperlukan guna menerapkan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat. 

Surat Kuasa ini dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal Surat 
Kuasa ini hingga pencabutan kuasa oleh Pemberi Kuasa yang dibuat secara tertulis, atau hingga penggunaan kuasa oleh 
Penerima Kuasa telah terpenuhi dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih awal. 

 

_____________, ________________ 2020 

 

Pemberi Kuasa, 

 

 

 Materai 

 Rp6.000,- 

 

 

_______________________________ 

 

Penerima Kuasa, 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Helda Dominggus 

 


