SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini ________________________________ Kurator dan
Pengurus, terdaftar sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
dengan nomor anggota _________, serta terdaftar di Departemen Hukum dan HAM
R.I.
dengan
nomor
________________
dan
beralamat
pada
Kantor
______________________, Jalan _________________dalam kedudukannya selaku
pribadi dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai
anggota AKPI, (selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberi
kuasa kepada:

______________________
Kurator dan Pengurus, terdaftar sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus
Indonesia (AKPI) dengan nomor anggota _________ yang terdaftar di Departemen
Hukum dan HAM R.I. dengan nomor ________________ dan beralamat pada Kantor
______________________, Jalan _________________ (selanjutnya disebut sebagai
“Penerima Kuasa”),
------------------------------------------------- KHUSUS--------------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam
melakukan pemilihan Ketua Umum AKPI, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan
Profesi AKPI pada Rapat Anggota AKPI yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal
29 Agustus 2013 bertempat di Upper Room Jakarta, Annex Building Lantai 12,
Kompleks Wisma Nusantara (masuk dari Pullman Hotel), Jl. MH. Thamrin No 59,
Jakarta Pusat.
Guna keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak dan berwenang penuh
namun tidak terbatas untuk mewakili Pemberi Kuasa melakukan segala sesuatu
tindakan sebelum dan pada saat pelaksanaan Rapat Anggota dimulai hingga
terpilihnya Ketua Umum AKPI, Ketua Dewan Kehormatan Profesi serta Anggota
Dewan Kehormatan Profesi AKPI periode 2013-2016. Penerima Kuasa juga
berwenang untuk membuat dan menandatangani surat-surat, menghadiri rapatrapat, rapat pleno, rapat paripurna, menentukan dan memilih nama bakal calon
(balon) dan nama calon Ketua Umum, nama calon Ketua Dewan Kehormatan Profesi
serta nama calon Anggota Dewan Kehormatan Profesi AKPI, menyatakan pendapat
dalam musyawarah, melakukan voting, menerima dan menolak hasil musyawarah
dan hasil Rapat Anggota AKPI, serta segala sesuatu yang dianggap perlu oleh
Penerima Kuasa untuk kepentingan Pemberi Kuasa.
Surat Kuasa ini diberikan dengan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak
ditandatangani.
Jakarta, _____ Agustus 2013
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa
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_____________ _

_________________

