
 
 
 

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

PT DMS PROPERTINDO Tbk (“PERSEROAN”) 
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama      : 
Alamat  Tempat Tinggal : 
NIK    : 
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku _____________ PT _______________, 
demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama PT _________________, 
berkedudukan di _______________________;  
(selanjutnya disebut Pemberi Kuasa).  
 

Dengan ini memberi kuasa hak substitusi kepada 
Nama      : 
Alamat  Tempat Tinggal : 
NIK    : 
Nomor Telepon/Selular  : 
 (selanjutnya disebut Penerima Kuasa). 
 

KHUSUS 
 

Untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku pemegang/pemilik _____________________saham 
dalam Perseroan, guna menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang 
diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 (“Rapat”), dengan agenda Rapat 
yang telah disampaikan dalam Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam situs web penyedia            
e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, pada hari Jumat, 
tanggal 7 Agustus 2020. Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada 
siapapun, meminta dan memberikan keterangan, mengeluarkan suara dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
 

Agenda Setuju Abstain Menolak 
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang 
didalamnya terdiri dari: 
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi 

dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh 
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019; 

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta 
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan 
pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) 
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan 
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 

 

   

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 

 

   

3. Penetapan    gaji   dan   honorarium   anggota   Direksi   dan 
anggota Dewan Komisaris Perseroan. 

 

   

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020. 

 

   

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
Perseroan. 

 

   

6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum. 

   



 
 
 
Penerima Kuasa juga berhak membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan, serta 
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dan peraturan pelaksanaan serta 
peraturan lainnya yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan. 
 
Pemberian kuasa ini dilakukan dengan ketentuan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari 
pembuatan Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 
sepenuhnya, diluar tanggung jawab Perseroan dan apabila timbul permasalahan hukum 
dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan isi Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa dan 
Penerima Kuasa bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dengan beban dan biaya yang 
ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sendiri. 
 
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. 
 
 

Jakarta, ______ Agustus 2020 
Penerima Kuasa       Pemberi Kuasa 
 
 
        Meterai  

Rp 6.000,- 
            
 
(    )     (    ) 
        QQ PT _______________ 
     
 


