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Latar Belakang
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Keadaan Darurat

Bencana Wabah

Covid-19.



Proses e-RUPS
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Securities
Company

1. Informasi detil
RUPS

2. Distribusi informasi

2. Distribusi informasi

7. PS atau penerima ku
asa hadir dalam RUPS

6. Pemberian Kuasa dan Suara

9. Pelaporan akhir

2. Distribusi informasi

2. Distribusi informasi

E-Voting p
latform

C-BEST & 
eBAE Bank

Kustodian

3. Pada RD, kirim DPE, 
efek warkat dan non 

warkat

4. Pemanggilan RUPS

5. Pemannggilan RUPS 5. Pemannggilan RUPS

5. Pemannggilan RUPS 5. Pemannggilan RUPS
Note:
- Sistem terintegrasi
- Menggunakan standard messages
- Meningkatkan kehadiran dan partisipasi PS dalam RUPS
- Distribusi pemanggilan ke berbagai pihak: partisipan KSEI, media, pemegang saham (sesuai kebutuhan)
- Pemberian kuasa dan suara secara elektronik.



Pemakai Jasa

KSEI

Emiten

BAE

Bank 
Kustodian

Perusahaan 
Efek

Pemegang  
Saham

Perwakilan 
Individu

Pendaftaran Pemakai Jasa
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Pemakai Jasa

Pemakai Jasa

• Email Address

• Nomor KTP

KSEI

• User ID

• Password
Catatan:
• Untuk mengakses e-Proxy and e-Voting Platform, pemegang saham dan perwakilan individu log in melalui

fasilitas AKSes (saat ini hanya berlaku untuk investor dengan tipe individu lokal).
• Emiten wajib menandatangani addendum perjanjian KSEI-Emiten
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Pengumuman
RUPS

• Pihak yang 
terlibat: Penerbit
Efek, KSEI

Pemanggilan
RUPS

Pelaksanaan
RUPS

Pelaporan
RUPS



Pengumuman RUPS
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• Emiten input data kegiatan RUPS di e-Proxy and e-Voting Platform.

• Data yang telah di-input dapat diperbaharui.

• Sebelum pemanggilan, agenda tidak wajib di-input.

• Agenda dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

• Informasi agenda dapat di-upload.

• Dokumen pendukung RUPS serta link alamat dokumen dan informasi RUPS
dapat ditempatkan dalam pengumuan RUPS.

• Pada tanggal pengumuman, Emiten dapat mengirimkan pengumuman dengan
klik ‘Announcement’ dan e-mail otomatis terkirim ke daftar nama penerima
informasi RUPS yang telah ditentukan oleh Emiten dan KSEI.

• Terdapat validasi 14 hari dari tanggal pengumuman dengan tanggal
pemanggilan belum diterapkan di awal implementasi.



Detil RUPS – Pengumuman
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Penerima Kuasa Independen
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• Emiten dapat menunjuk pihak untuk menjadi penerima kuasa perwakilan independen.
• Penerima kuasa indpenden adalah BAE.
• Data yang diinput dalam layar merupakan data karyawan yang ditunjuk oleh BAE.

• Pihak yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Kuasa perwakilan independen merupakan pihak selain
jajaran Direksi, jajaran komisaris, dan karyawan Emiten

• Penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk harus sudah terdaftar di fasilitas AKSes.

• Penentuan penerima kuasa independen diberikan sebelum proses pemanggilan. Penunjukkan penerima
kuasa independen setelah Pemanggilan tidak dapat dilakukan.

• Jika Emiten melaksanakan RUPS dan RUPSLB di hari yang sama, maka penunjukkan penerima kuasa
independen harus dilakukan di masing-masing RUPS tersebut.

• E-mail pemberitahuan pihak yang dapat menjadi penerima kuasa perwakilan independen akan terkirim
ke pihak yang bersangkutan, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, BAE dan Emiten.



Recording Date
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• Pada proses akhir di Recording Date, secara otomatis data kepemilikan Efek
dalam bentuk warkat dan dalam bentuk tanpa warkat dikirimkan dari data
warehouse KSEI ke e-Proxy and e-Voting Platform.

• Data kepemilikan terdiri dari data berikut:

• SID dan nama pemegang saham

• Rekening Efek dan nama Rekening

• Nomor identitas: KTP, NPWP, Passport, Business Registration Number

• Kode Efek dan nama Efek

• Jumlah kepemilikan Efek
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Pengumuman
RUPS

Pemanggilan
RUPS

•Pihak yang terlibat: 
Penerbit Efek, 
Intermediaries, 
Pemegang Saham

Pelaksanaan
RUPS

Pelaporan RUPS



Pemanggilan RUPS
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• Emiten melakukan pamanggilan melalui platform dengan agenda wajib di-input. Informasi
agenda dapat di-upload.

• Agenda dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

• Dokumen pendukung RUPS serta link alamat dokumen dan informasi RUPS dapat
ditempatkan dalam pengumuan RUPS.

• Pada tanggal pemanggilan setelah selesai pengiriman data ke e-Proxy and e-Voting
Platform, Emiten dapat mengirimkan pemanggilan dengan klik ‘Convocation’ dan email
otomatis terkirim ke daftar pemegang saham yang memiliki e-mail, daftar nama penerima
informasi RUPS yang telah ditentukan oleh Emiten dan KSEI.

• Terdapat validasi 21 hari dari tanggal pemanggilan dengan tanggal RUPS  belum
diterapkan di awal implementasi



Detail RUPS - Pemanggilan
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Penerima Kuasa
Surat Kuasa dan Pilihan Suara
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Penerima Kuasa Individu

Penerima Kuasa Perwakilan Independen yang 
ditunjuk Penerbit Efek BAE

Penerima Kuasa Partisipan KSEI

• Bank Kustodian

• Perusahaan Efek



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Individu
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• Pemegang Saham dapat memberikan kuasa ke penerima kuasa individu.

• Partial vote yang dilakukan oleh pemegang Saham tidak diperbolehkan.

• Penerima kuasa individu wajib memiliki fasilitas AKSes.

• Apabila penerima kuasa individu tidak memiliki fasilitas AKSes, pemegang Saham dapat input
alamat e-mail, dan e-mail otomatis terkirim ke calon penerima kuasa individu untuk membuat
userID di AKSes.

• Kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa individu dapat berupa:

• Kuasa penuh yang diberikan ke penerima kuasa individu dalam memberikan suara (general authority), atau

• Suara yang sudah ditentukan oleh pemegang Saham (special authority)

• Apabila pemegang Saham memberikan special authority, maka pemegang Saham harus input
pilihan suaranya dalam platform ini.

• Pemegang Saham tidak dapat memberikan suara, apabila intermediary (Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek) sudah memberikan suara terlebih dahulu berdasarkan kuasa yang diterima.

BERIKAN SUARA

SPECIAL 
AUTHORITY



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Individu
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Pilihan penerima kuasa:
- Penerima kuasa individu
- Penerima kuasa partisipan KSEI
- Penerima kuasa perwakilan independen

yang ditunjuk oleh Emiten

Pilihan kuasa bagi
penerima kuasa
- General authority
- Special authority

Penerima kuasa individu wajib memiliki
fasilitas AKSes.
Apabila nomor KTP/Passpor tidak
dikenali, alamat e-mail wajib di-input, 
untuk pengiriman pesan

Identifikasi penerima kuasa individu
melalui nomor KTP/Paspor yang 
tersimpan di database KSEI

LAYAR PEMEGANG SAHAM



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Perwakilan Independen
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• Pemegang Saham dapat memberikan kuasa ke penerima kuasa perwakilan Independent yang
ditunjuk oleh Emiten.

• Partial vote yang dilakukan oleh Pemegang Saham tidak diperbolehkan.

• Kuasa yang diberikan kepada perwakilan Independen dapat berupa:
• Kuasa penuh yang diberikan ke penerima kuasa individu dalam memberikan suara (general authority), atau

• Suara yang sudah ditentukan oleh pemegang Saham (special authority)

• Penerima kuasa perwakilan independen dapat menolak kuasa yang diberikan kepadanya
apabila penerima kuasa independen tidak mau menerima general authority.

• Apabila pemegang Saham memberikan special authority, maka pemegang Saham harus input
pilihan suaranya dalam platform ini.

• Pemegang Saham tidak dapat memberikan suara, apabila intermediary (Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek) sudah memberikan suara terlebih dahulu berdasarkan kuasa yang diterima.

Penerima Kuasa 
Perwakilan 

Independent yang
ditunjuk oleh 

Emiten
2. Email 

pemberitahuan 

1. Memberikan 
surat kuasa dan 

vote ke penerima 
kuasa Perwakialn 

Independent




BERIKAN SUARA

SPECIAL 
AUTHORITY



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Perwakilan Independen
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Pilihan daftar penerima kuasa
Perwakilan Independen yang telah
diinput oleh Emiten

Pilihan kuasa bagi
penerima kuasa
- General authority
- Special authority

LAYAR PEMEGANG SAHAM



Penerima Kuasa: Perwakilan Independen
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Daftar dari Pemegang Saham
yang memberikan kuasa pada
perwakilan independen.
Pilihan suara special authority
sudah tidak dapat diubah.

Pilihan suara general 
authority dapat diupdate
oleh Penerima Kuasa
Perwakilan Independen

Pilihan suara yang diterima oleh perwakilan independen
dapat ditolak apabila tidak diinginkan. Penolakan
dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya
kuasa dari Pemegang Saham.

Apabila perwakilan independen menolak kuasa dari
Pemegang Saham, diharapkan perwakilan independen
segera menghubungi Pemegang Saham.

Email otomatis 
yang diterima 
oleh penerima 
kuasa indpenden.

LAYAR PENERIMA KUASA INDEPENDEN



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Pemegang Rekening
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• Pemegang Saham dapat memberikan kuasa ke intermediary yaitu Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek (Pemegang Rekening) dimana Efek yang dimilikinya dikelola melalui
platform  atau di luar platform 

• Pemberian kuasa dilakukan melalui platform 

• Partial vote yang dilakukan oleh Pemegang Saham tidak diperbolehkan.

• Apabila kepemilikan Efek dikelola di lebih dari satu Pemegang Rekening, maka platform akan melakukan
pengecekan agar suara yang diberikan melalui Pemegang Rekening yang berbeda harus sama.

• Pemegang Saham tidak dapat memberikan suara, apabila Pemegang Rekening sudah memberikan suara terlebih
dahulu berdasarkan kuasa yang diterima.

Bank Kustodian
Perusahaan Efek

2. E-mail
pemberitahuan 

1. Memberikan 
surat kuasa dan 
vote ke BK/PE



Bank Kustodian
Perusahaan Efek

1. Memberikan surat kuasa dan vote di luar platform

2. Update
kehadiran 
dan vote





Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Pemegang Rekening
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Catatan:

• Pemegang Rekening dapat memberikan

suara atas kuasa dari Pemegang Saham

selama Pemegang Saham belum

memberikan suara melalui platform.

• Pemberian suara dapat dilakukan

melalui layar atau upload file.

• Kuasa yang diberikan kepada Pemegang

Rekening dapat berupa:

• Kuasa penuh yang diberikan ke

Pemegang Rekening dalam

memberikan suara (general

authority), atau

• Suara yang sudah ditentukan oleh

pemegang Saham (special

authority)

• E-mail otomatis dapat terkirim ke

pemegang Saham, apabila Pemegang

Rekening memberikan suara atas kuasa

dari pemegang Saham.

Dalam menangani kepemilikan Efek 

dalam Rekening Omnibus, Pemegang

Rekening dimungkinkan melakukan

split vote. 

Pilihan kuasa bagi

penerima kuasa

- General authority

- Special authority

LAYAR PARTISIPAN KSEI



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Pemegang Rekening
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Bank Kustodian
Perusahaan Efek

1. Memberikan surat kuasa dan vote di luar platform

3. Update
kehadiran 

2. Berkeinginan untuk menghadiri RUPS secara fisik

4. E-mail
pemberitahuan 



Catatan:

• Dimungkinkan untuk pemegang Saham yang telah memberikan kuasa ke

Pemegang Rekening untuk hadir RUPS dan memberikan secara fisik.

• Pemegang Rekening akan memberikan manual proxy kepada pihak yang ditunjuk

oleh Pemegang Saham.

• E-mail otomatis dapat terkirim kepada pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham

setelah Pemegang Rekening update kehadiran di platform.

• Sistem melakukan pengecekan batas maksimum suara yang boleh diberikan.

Dalam satu Rekening Efek total suara yang disampaikan oleh Pemegang Rekening

dan Pemegang Saham yang hadir tidak boleh melebihi suara yang diperoleh dalam

Rekening Efek tersebut.

LAYAR PARTISIPAN KSEI



Surat Kuasa dan Pilihan Suara
Penerima Kuasa: Pemegang Rekening
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Bank Kustodian
Perusahaan Efek

Perwakilan 
Independen

yang ditunjuk oleh 
Emiten

1. Memberikan surat kuasa dan vote di luar platform

1. Memberikan 
surat kuasa dan 
vote ke BK/PE 

melalui platform

2. Memberikan
surat kuasa dan

vote ke perwakilan
independen

3. E-mail 
pemberitahuan



Catatan:

• Dimungkinkan untuk pemegang Rekening 

memberikan kuasa ke Perwakilan Independent yang 

ditunjuk oleh Emiten

• Kuasa yang diberikan kepada perwakilan

independent dapat berupa:

• Kuasa penuh yang diberikan ke perwakilan

independent dalam memberikan suara (general 

authority), atau

• Suara yang sudah ditentukan oleh pemegang

Saham (special authority)

• Dalam menangani kepemilikan Efek dalam Rekening 

omnibus, Pemegang Rekening dimungkinkan

melakukan split vote. 

LAYAR PARTISIPAN KSEI



Pemberian Suara
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Pemberian suara yang dilakukan

oleh Pemegang Rekening atas

kuasa Pemegang Saham dapat

dilakukan melaui screen atau

upload.

Khusus rekening omnibus di 

Pemegang Rekening pemberian

suara sebagian (partial vote) 

dalam satu Rekening Efek hanya

bisa dilakukan oleh Pemegang

Rekening
Catatan:

• Suara yang sudah ditentukan oleh pemegang Saham (special authority) akan tersimpan dalam database KSEI sebagai

electronic vote.

• Data suara dalam electronic vote belum final.

• Data suara electronic vote diterima selambat-lambatnya M-1 pukul 12.00 siang.

• Data suara final akan terhitung pada pelaksanaan RUPS.
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Pengumuman
RUPS

Pemanggilan
RUPS

Pelaksanaan
RUPS

• Pihak yang 
terlibat: BAE, 
Penerbit Efek, 
Pihak yang hadir

Pelaporan
RUPS



Registrasi Kehadiran RUPS
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LAYAR BAE• Pelaksanaan RUPS secara fisik masih dibutuhkan

• Registrasi kehadiran oleh BAE dilakukan di sistem

Pilihan peserta yang hadir pada RUPS secara fisik: 
pemegang saham, perwakilan kuasa independen, partisipan

Penerima kuasa independen
Searching criteria: nomor identitas
(No. KTP/NIK) 

Penerima kuasa: partisipan KSEI
Searching criteria: nama Partisipan KSEI 
dan nama staf yang hadir.

Pihak yang hadir pemegang saham
Searching citeria: nomor SID atau nomor
ledger Pemegang Saham di BAE.

Pihak yang hadir penerima kuasa yang membawa
surat POA secara fisik.
Nama dan nomor identitas di daftarkan sebagai pihak
yang hadir dalam RUPS.



Informasi RUPS
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Klik info untuk
mendapatkan informasi
detil RUPS

LAYAR EMITEN



Mulai Pelaksanaan RUPS
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Klik untuk
memulai RUPS

Video streaming

Chatting box dan 
meeting status

Klik Yes untuk
konfirmasi
pelaksanaan RUPS

LAYAR EMITEN



Diskusi Mata Acara dan
Pelaksanaan Voting
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Mulai diskusi untuk

setiap agenda

Mulai pelaksanaan

voting

Akhir pelaksanaan

voting

Catatan:

Setelah tombol Start Voting diklik, sistem

akan menghitung data suara electronic vote 

yang telah tersimpan di database KSEI.

Penambahan

mata acara rapat

saat RUPS 

apabila disetujui

oleh semua

Pemegang Saham

LAYAR EMITEN



Pengkinian Data Hasil
Voting per Mata Acara
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Electronic voting data 

yang bersumber dari

database KSEI tidak

dapat diubah.

Physical voting data harus di-input

berdasarkan hasil voting RUPS

Persentase untuk

menentukan kuorum

pengambilan keputusan

rapat

Klik Enter the Results

apabila data telah benar

di-input

LAYAR EMITEN



Penetapan Hasil Voting
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• Suara dari abstain vote masuk dalam suara mayoritas.

• Total attendees = total physical attendees + total electronic attendees

• Agenda akan accept apabila total accept/total attendees lebih besar dari
acceptance percentage.

• Agenda akan reject apabila total reject/total attendees lebih besar dari
acceptance percentage.

• Agenda akan reject apabila total reject/total attendees = total accept/total
attendees = 50%.
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Pengumuman
RUPS

Pemanggilan
RUPS

Pelaksanaan
RUPS

Pelaporan
RUPS

• Pihak yang 
terlibat: Penerbit 
Efek, BAE



Pelaporan RUPS
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Klik Finish Session untuk
mengakhiri pelaksanaan
RUSP

Upload minuta
RUPS

Hasil RUPS

Klik Yes untuk
konfirmasi
mengakhiri RUPS

LAYAR EMITEN



Report Archeiving
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Jadwal Penerapan
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STAGE 1

23 – 27 Mar 2020

STAGE 2

30 Mar – 9 Apr 2020

STAGE 3

13 – 17 Apr 2020

STAGE 4

20 – 24 Apr 2020

 Sharing session dan

demo e-RUPS (eASY®).

 Undangan On-Site 

Training untuk Emiten, 

BAE, PE, dan BK

beserta informasi

akses ke eASY®.

 Keputusan direksi

terkait implementasi

eASY®.

 Pelaksanaan On-Site 

Training untuk Emiten, 

BAE, PE, dan BK.

 Pengumuman ke

Pemegang Saham

untuk penggunaan

eASY® melalui social 

media KSEI.

 Pendaftaran Emiten

untuk penggunaan

eASY®.

 Penandatanganan

perjanjian antara KSEI 

– Emiten.

 Persiapan sistem.

 Live eASY®.

 Pembuaran kegiatan

e-RUPS di eASY®.

 Pengumuman dan

pemanggilan melalui

eASY®.

RUPS pertama 13 Mei 2020



Detail On Site Training
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Jadwal Pelaku Kegiatan

23 – 27 Maret 2010

Emiten Emiten mengajukan ikut kegiatan on-site training.

KSEI KSEI memberikan akses EASY ke Emiten yang akan ikut on-site training, BAE, Perusahaan Efek Bank 
Kustodian.

Emiten, BAE, PE, 
BK

Ujicoba login ke EASY.

30 Maret 20201 Emiten • Input data RUPS dengan detail sebagai berikut: 
• Announcement date: 31 Maret 2020
• Convocation date: 1 April 2020
• Meeting date: 6 April 2020

• Emiten menunjuk Independent Representative

Independent 
Representative

• Bagi yang belum memiliki fasilitas AKSes, buat user ID di AKSes sebagai Registered User. 

1 April 2020 Emiten Lakukan pemanggilan dengan klik tombol convocation pada data RUPS di EASY.

1 – 3 April 2020 Pemegang Saham Apabila ada
• Pemegang Saham dapat memberikan pilihan suara dalam RUPS, atau
• Pemegang Saham memberikan kuasa pada: Penerima Kuasa Independen, Partisipan KSEI, 

Penerima Kuasa Individu

PE dan BK Partisipan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, input data pilihan suara ke EASY. 

6 April 2020 BAE Proses registrasi physical meeting melalui EASY

Emiten Pelaksanaan RUPS

Pemegang Saham Memberikan suara pada physical meeting.

Emiten Pelaporan RUPS



PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Call Center: (62-21) 515 2855

Toll Free: 0800 186 5734

www.ksei.co.id
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