
SURAT KUASA 
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk 
Tanggal: 2 Maret 2022 

 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Untuk Pemegang Saham Perseorangan 
 
Nama  (1)    : 
Alamat (2)    : 
No. Identitas Diri   : 
(kartu tanda penduduk untuk WNI  
atau paspor untuk WNA) 
 
yang salinan tanda identitas diri tersebut yang masih berlaku telampir pada surat kuasa ini; 
 
Untuk Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha 
 
Nama  (1)    :  
Alamat (2)    : 
No. Identitas Diri   : 
(kartu tanda penduduk untuk WNI  
atau paspor untuk WNA) 
 
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku [tulis jabatan pemberi kuasa] mewakili [nama 
Perusahaan], yang salinan atas anggaran dasar badan hukum atau badan usaha, tanda identitas diri 
perwakilan, serta dokumen yang memberikan wewenang kepada perwakilan untuk mewakili pemegang 
saham tersebut yang masih berlaku terlampir pada surat kuasa ini; 
 
selaku pemegang saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“Perseroan”), selanjutnya disebut 
“Pemberi Kuasa”; 
 
Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: 
 
Nama  (3)    :  
Alamat (4)    : 
No. Identitas Diri   : 
(kartu tanda penduduk untuk WNI  
atau paspor untuk WNA) 
 
yang salinan tanda identitas diri tersebut yang masih berlaku telampir pada surat kuasa ini, selanjutnya 
disebut sebagai “Penerima Kuasa”.   
 
---------------------------------------------------------------KHUSUS-------------------------------------------------------------- 
 
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan memberikan 
suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 
Maret 2022 atau setiap penundaan dari padanya dengan mata acara rapat yang sama (“RUPST”). 

CONTOH 



 
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi 
Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham 
Perseroan dalam RUPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran 
Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, 
memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan dan memberikan suara dalam 
RUPST, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dan dengan tetap memperhatikan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Sehubungan dengan pemberian suara dalam RUPST, Pemberi Kuasa meminta Penerima Kuasa agar 
memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, 
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan): 
 

NO MATA ACARA SETUJU 
TIDAK 

SETUJU 
ABSTAIN 

1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan 
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta 
Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan 
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada 
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan 
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan 
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun 
Buku 2021. 

   

2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan 
untuk Tahun Buku 2021. 

   

3 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan 
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 
Buku 2022. 

   

4 Penetapan remunerasi/penghasilan 
(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 
2022, sertatantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan. 

   

5 Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery 
Plan) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang 
Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank 
Sistemik. 

   

6 Pengukuhan pemberlakuan atas: 

a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia Nomor PER-
05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang 

   



Program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia Nomor PER-
11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang 
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha 
Milik Negara; dan 

c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia Nomor PER-
13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 
PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman 
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan 
Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan 
Usaha Milik Negara. 

7 Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus 
Perseroan. 

   

 
Surat kuasa ini berlaku bagi (5) [seluruh jumlah saham pemegang saham / Pemberi Kuasa] saham di 
Perseroan. 
 
Surat kuasa ini telah diberikan kepada Penerima Kuasa dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Surat kuasa ini tidak akan diamandemen dan/atau dibatalkan/ditarik dengan alasan apa pun; 
2. Pemberi Kuasa, baik saat ini atau di masa depan dengan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak 

akan mengajukan keberatan dan/atau penolakan apa pun, dalam bentuk apa pun, sehubungan 
dengan tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan surat kuasa ini dan 
dalam hal jika ada konsekuensi hukumnya, oleh karena itu Pemberi Kuasa, baik di masa sekarang 
atau di masa depan, menyatakan bahwa pihaknya akan menerima dan meratifikasi tindakan yang 
diambil oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sesuai dengan surat kuasa ini; 

3. Penerima Kuasa memiliki wewenang dan kuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan 
termasuk menandatangani dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan yang 
ditetapkan secara hukum dalam RUPST; 

4. Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara 
RUPST yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini 
dapat digunakan sebagai bukti dimana diperlukan; dan 

5. Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 
 
Tanggal    : [tanggal] 
Tanda Tangan Pemberi Kuasa : [tanda tangan di atas materai Rp.10.000,-] 
Nama    : [nama lengkap] 
     [nama lengkap jika ada 2 pemberi kuasa] 
Tanda Tangan Penerima Kuasa : [tanda tangan] 
Nama    : [tanda tangan] 
 
Petunjuk 
(1) (2) Tulislah nama dan alamat anda Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah 

disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 



Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia pada hari Senin, 7 Februari 2022  sampai dengan pukul 16.15 WIB).  

(3) (4) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah 
disediakan. Apabila kuasa diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau 
Karyawan Perseroan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, 
maka Penerima Kuasa tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. 

(5) Tulislah jumlah saham yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa di Perseroan yang berlaku untuk 
surat kuasa ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (11) Anggaran Dasar 
Perseroan yang menyatakan bahwa suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham 
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak 
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian jumlah saham yang 
dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank 
kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama 
bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. 

 
Catatan 
 
1. Jika ditandatangani di dalam wilayah Republik Indonesia, surat kuasa harus ini ditandatangani di 

atas meterai Rp10.000,-. 
2. Jika surat kuasa ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus 

dinotarisasi dan disahkan oleh Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia yang memiliki 
yurisdiksi untuk wilayah tersebut dimana surat kuasa ini akan ditandatangani, atau jika tidak ada 
Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia, surat kuasa ini harus disahkan sesuai dengan peraturan 
setempat. 

3. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan, pimpinan RUPST berhak 
meminta setiap orang yang menghadiri RUPST untuk membuktikan bahwa mereka berhak dan 
berwenang menghadiri RUPST. 

4. Pemberian kuasa dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. 
 


