
SURAT KUASA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama/Perusahaan : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Alamat   : ----------------------------------------------------------------------------------- 

No. Identitas  : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Selaku pemegang saham/pemilik yang sah atas ………………. lembar saham dengan hak 

suara di PT Rig Tenders Indonesia Tbk. (“Perseroan”), selanjutnya disebut “Pemberi 

Kuasa”. 

 

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa tanpa hak substistusi kepada : 

 

Nama   : Antonius Bambang Sigit Pratono 

Alamat   :  

No. Identitas  : 3175042701650006 

 

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, melakukan Tindakan sebagai berikut: 

 

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

 

Untuk mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sesuai 

dengan jumlah saham yang tertulis diatas, dengan hak suara yang sah untuk menghadiri 

dan/atau memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan 

maupun pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang 

diselenggarakan pada hari Selasa, 16 November 2021, pk.13.00 WIB s/d selesai, berikut 

penundaannya dan/atau Rapat selanjutnya dengan mata acara yang sama (selanjutnya disebut 

“Rapat”). 

 

Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk Rapat sesuai dengan ketentuan yang diatus dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020) dan 

Pemberi Kuasa dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat. 

 

Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara 

pada mata acara Rapat sebagai berikut : 

  

No Mata Acara Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain 

1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 

pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 

Juni 2021 

   

2 Penetapan penggunaan laba/(rugi) Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 

30 Juni 2021 

   



3 Penunjukan Akuntan Publik untuk 

memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun 

buku 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 

2022 dan pelimpahan wewenang kepada 

Direksi Perseroan untuk menetapkan 

honorarium serta persyaratan penunjukan 

lainnya bagi Akuntan Publik tersebut 

   

4 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 

lainnya bagi anggota Dewan Komisaris 

Perseroan 

   

 

 

Pemberi Kuasa dapat menarik Kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu dan Pemberi 

Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara elektronik dalam 

Rapat. Namun apabila hal itu terjadi, Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan 

kepada Perseroan secara tertulis 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 

 

 

 

Ditandatangani di Jakarta, 

 

Penerima Kuasa     Pemberi Kuasa 

 

 

 

 

 

 

(Antonius Bambang Sigit Pratono)   (……………………………………….) 

 

  

 

 

 

materai Rp.10.000,-


