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SURAT KUASA  
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 
Nama  :  
Alamat  : 

 
 
No. KTP    :  
-Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik ……………. saham dalam PT. 
SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk 
 
, berkedudukan di  
(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”) 
    
-menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :  
       
Nama  :  
Alamat  :  
 
No. KTP    :  
(selanjutnya disebut Penerima Kuasa).  
 

== k h u s u s == 
 

-Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY 
Tbk tersebut (“Perseroan”) dengan agenda :  
 

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan 
usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan 
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 
2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 
2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan 
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021. 

2. Persetujuan Penetapan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021 

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan 
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium 
serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut. 

 
-untuk itu Penerima Kuasa berhak mengeluarkan hak suara dalam RUPST tersebut, 
mengajukan, menerima atau menolak usul-usul keputusan-keputusan yang terkait 
dengan pokok-pokok acara dalam Agenda Rapat. 
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-Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dinyatakan tidak sah atau 

dicabut kembali dengan alasan apapun juga; 
 
b. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan 

tidak akan mengajukan keberatan apapun dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun 
terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini 
dan semua konsekwensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa 
baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan 
mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama 
Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini; 

 
-Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan  untuk dipergunakan di mana 
perlu. 
 
……..,    2022 
 
Pemberi Kuasa,      
 
 
 
Meterai Rp.10.000 
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