Penerapan eASY.KSEI: e-Proxy and e-Voting Platform
Jakarta, 20 – 22 Januari 2021

Agenda
Pemaparan bisnis proses e-Proxy & e-Voting Platform pada eASY.KSEI
Sesi tanya jawab
1. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A
2. KSEI akan memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan setelah sesi
pemaparan selesai

Pengisian kuesioner evaluasi di akhir acara webinar
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Latar Belakang
Pengembangan e-voting platform mengacu pada POJK 16 Pasal 10
“…e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:
a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi
pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu)
klasifikasi saham;
e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio
visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;
f. pemberian kuasa secara elektronik …”
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eASY.KSEI: e-Voting Platform
eASY.KSEI: login melalui eASY.KSEI à layar utama penyelenggaraan RUPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pembuatan Data RUPS
Pengumuman RUPS
Pemanggilan RUPS
Penentuan Pemegang Saham Non-Independen dan Exceptional Shareholder
Pemberian kuasa secara elektronik
Pendaftaran kehadiran fisik
Pendaftaran kehadiran elektronik
Perhitungan kuorum per mata acara
Penyampaian pernyataan dan pertanyaan melalui chatting box
Live voting elektronik
Perhitungan hasil voting kehadiran fisik dan kehadiran elektronik
• “Acceptance percentage” diubah menjadi “Acceptance unit”
• Penyampaian ringkasan risalah rapat
Webinar – eASY.KSEI: login melalui AKSes KSEI à layar tambahan
•
•
•
•

Penunjukkan Operator/Host dan Panelist/Presenter RUPS
Menampilkan RUPS melalui webinar
Mengunduh hasil rekaman RUPS
Pemegang Saham menyaksikan dan mendengar pelaksanaan RUPS
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Bisnis Proses eASY.KSEI
6. Pemanggilan RUPS
4. Penunjukkan
Independen Rep.
1. Informasi detil RUPS
PS Institusi Lokal/
PS Asing

11. Hasil RUPS
12. Ringkasan Risalah RUPS

C-BEST &
eBAE

9. Pelaksanaan RUPS

7. Pemberian Kuasa dan
Suara (di luar sistem)

PE/BK

7. Pemberian Kuasa dan
Suara (Individual Rep.)

5. Submit Pemanggilan RUPS

3. Pada RD, kirim DPE, efek warkat
(eBAE) & non warkat (C-BEST)

dan
Kuasa
n
a
i
r
e
mb
onik
7-a. Pe ecara elektr
s
Suara

B

Penerima kuasa

Pemegang Saham
Individu
BAE

2. Distribusi informasi

2. Distribusi informasi
6. Pemanggilan RUPS

A

4-a. Notifik
asi
penunjukka
n
Independen
Rep.

8. Registrasi RUPS

8. Registrasi RUPS

6. Pemanggilan RUPS

10. Menghadiri RUPS
(+Webinar)

Note:
Sistem terintegrasi
Menggunakan standard messages untuk komunikasi antara emiten, BAE, Bank Kustodian/Perusahaan Efek, Pemegang Saham.
Meningkatkan kehadiran dan partisipasi PS dalam RUPS
Distribusi pemanggilan ke berbagai pihak: partisipan KSEI, OJK, pemegang saham (sesuai kebutuhan)
Pemberian kuasa dan suara secara elektronik.
Menyaksikan pelaksanaan RUPS secara online (webinar)
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Pengguna eASY.KSEI
Pengguna

Emiten

Perwakilan
Individu

BAE

• Email Address
• Nomor KTP

KSEI
Pemegang
Saham

Bank
Kustodian
Perusahaan
Efek

eASY.KSEI
• User ID
• Password

Cara mengakses eASY.KSEI (e-Proxy & e-Voting Platform):
• Emiten, BAE, dan Intermediary (Perusahaan Efek & Bank Kustodian) dapat login melalui layar eASY.KSEI
• Pemegang saham, perwakilan independen, dan perwakilan individu hanya dapat login melalui fasilitas AKSes (saat ini
hanya berlaku untuk pemegang saham dengan tipe individu lokal).
• Layanan webinar tersedia di dalam fasilitas AKSes. Operator/Host dan Panelist/Presenter webinar hanya dapat login
melalui fasilitas AKSes.
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Pengumuman

Pemanggilan

Pelaksanaan
RUPS

Selesai
Pelaksanaan
RUPS
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Pengumuman

• Emiten input data kegiatan RUPS/RUPSLB di eASY.KSEI.
• Emiten wajib menyampaikan informasi mengenai
rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui
eASY.KSEI dalam pengumuman RUPS.
• Terdapat validasi 14 hari antara tanggal pengumuman
dan tanggal pemanggilan. Penerapannya menunggu
kesiapan pelaku.

• Emiten menunjuk pihak yang menjadi penerima kuasa
independen.
• Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa
independen merupakan pihak selain jajaran komisaris,
direksi, dan karyawan emiten.
• Penerima kuasa independen yang ditunjuk harus sudah
terdaftar di fasilitas AKSes KSEI.
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Pengumuman

Pemanggilan

Pelaksanaan
RUPS

Selesai
Pelaksanaan
RUPS
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Pemanggilan

• Data kepemilikan Efek warkat (e-BAE) dan • Emiten update data RUPS/RUPSLB dan melakukan pemanggilan.
tanpa warkat (C-BEST) secara otomatis
• Agenda dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) wajib
terkirim ke eASY.KSEI setiap akhir hari saat
diinput ke eASY.KSEI. Emiten menyampaikan minimum kuorum
recording date
kehadiran per mata acara rapat.
• Link alamat website pengumuman Emiten wajib tersedia.
• Emiten wajib menyampaikan informasi mengenai rencana pelaksanaan
RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam pemanggilan RUPS.
• Emiten dapat mengunggah materi RUPS setelah Pemanggilan.
• Terdapat validasi 21 hari antara tanggal pemanggilan dan tanggal
pelaksanaan RUPS. Penerapannya menunggu kesiapan pelaku.
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Pencatatan Data RUPS
Layar Emiten
POJK 16, pasal 10 (1) c: “e-RUPS wajib
memiliki fitur untuk menghitung kuorum
kehadiran RUPS.”

Kewajiban Emiten untuk
input data minimum quorum
kehadiran per mata acara.
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Tata Tertib, Bahan RUPS, dan Mata Acara RUPS
Layar Emiten
POJK 16, pasal 10 (1) a: “e-RUPS wajib
memiliki fitur untuk menampilkan tata
tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS.”

Kewajiban Emiten untuk
upload slide presentasi RUPS
yang berisi tata tertib, bahan
RUPS, dan mata acara.
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Non-Independent Shareholder Definition
Layar Emiten & BAE
Emiten atau BAE dapat menentukan
pemegang saham (SID – non
independent shareholder) tertentu
memiliki berbenturan kepentingan
dengan agenda tertentu.

Pemegang saham tidak dapat
memberikan vote pada mata acara
yang berbenturan kepentingan
(conflict of interest)

Catatan:
Apabila suara telah diberikan
sebelum Perusahaan Terbuka atau
BAE menentukan pemegang saham
non independen, maka suara
tersebut tidak dihitung sebagai
kuorum kehadiran
www.ksei.co.id | 13

Exceptional Shareholder Definition
Layar Emiten & BAE
Emiten atau BAE dapat menetukan
pemegang saham tertentu tidak akan
dihitung dalam kuorum kehadiran pada
RUPS dan tidak dapat memberikan suara
(Treasury stock, Dwiwarna stock,
different stock classification)

Pemegang saham treasury
stock atau Dwiwarna Stock
tidak dapat memberikan
suara.

Catatan:
Apabila suara telah diberikan sebelum
Perusahaan Terbuka atau BAE menentukan
pemegang saham treasury stock,
Dwiwarna stock, maupun different stock
classification, maka suara tersebut tidak
dihitung sebagai kuorum kehadiran.
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Penerima Kuasa

Catatan:
• Penerima kuasa independen adalah penerima kuasa
yang disediakan oleh perusahaan terbuka.
• Emiten dapat bekerjasama dengan BAE untuk menunjuk
BAE sebagai penerima kuasa independen.
POJK 16, Pasal 10 (1) f: “e-RUPS memiliki fitur
pemberian kuasa dilakukan secara elektronik”
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Persiapan Webinar
Layar Emiten
Login Emiten di AKSes
https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan

Pendaftaran Operator/Host
dan Panelist/Presenter RUPS

Penunjukkan Operator/Host
dan Panelist/Presenter RUPS

• Emiten mengelola dan mengatur webinar
melalui AKSes sebelum pelaksanaan RUPS.
• Layanan:
ü Pendaftaran operator/host dan
panelist/presenter RUPS.
ü Penugasan operator/host dan
panelist/presenter pada pelaksanaan
RUPS.
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Pengumuman

Pemanggilan

Pelaksanaan
RUPS

Selesai
Pelaksanaan
RUPS
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Registrasi RUPS
Layar BAE

1. BAE memiliki kontrol untuk
membuka dan menutup proses
registrasi. RUPS tidak dapat dimulai
apabila proses registrasi belum
selesai.
2. Kehadiran secara fisik: proses
registrasi oleh BAE.
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Registrasi RUPS
3. Kehadiran secara elektronik:
a) BAE dapat melakukan pemantauan kuorum
kehadiran per mata acara (quorum report)
b) Proses registrasi kehadiran secara
elektronik oleh pemegang saham atau
penerima kuasa.
c) Pemegang saham yang sudah memberikan
suara dan penerima kuasa yang sudah
menerima suara minimum di 1 agenda
akan diregistrasi secara otomatis oleh
eASY.KSEI.
d) Pemegang saham dan penerima kuasa yang
belum memberikan suara sama sekali
dapat melakukan registrasi secara
elektronik di eASY.KSEI.
e) User intermediary (Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian) wajib melakukan registrasi
secara elektronik di eASY.KSEI.

POJK 16, Pasal 10 (1) c: “e-RUPS memiliki fitur untuk
penghitungan kuorum kehadiran RUPS”
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Registrasi RUPS
Layar Pemegang Saham & Penerima Kuasa

Self registration secara elektronik di eASY.KSEI:
pemegang saham atau penerima kuasa
1

3

2

Tombol Meeting
Presentation untuk
unduh materi RUPS

Tombol Live
Broadcasting untuk
mengakses eMeeting Hall RUPS
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Persiapan Webinar Pada Pelaksanaan RUPS
Layar Emiten
•

Tersedia fitur practice session yang dapat digunakan
operator/host dan panelist/presenter RUPS untuk
melakukan persiapan sebelum webinar dimulai.

•

Klik ‘Start Webinar’ agar attendees dapat masuk ke
ruangan dan pelaksanaan RUPS via webinar dapat
dimulai.

Klik ‘Ikuti
Acara’ untuk
masuk ke
dalam
Webinar
Zoom
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e-Meeting Hall: Webinar
Layar Pemegang Saham & Penerima Kuasa
•
Login Emiten di AKSes
https://akses.ksei.co.id/login

•
•
•

Pemegang saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1
hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar.
Pemegang saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes
untuk dapat mengakses tautan RUPS
Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile.
Layanan: melihat dan mendengar

POJK 16, Pasal 10 (1) e: “e-RUPS memiliki fitur untuk merekam
seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual,
audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual”
Web
version

Mobile
version
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e-Meeting Hall: Chatting Box
Layar Pemegang Saham & Penerima Kuasa

Layar pemegang saham dan
penerima kuasa dalam
mengajukan pernyataan atau
pertanyaan

Catatan:
• Pemegang saham memiliki 3 kali kesempatan untuk bertanya.
• Setiap pertanyaan terdiri dari 600 karakter.

POJK 16, Pasal 10 (1) b: “e-RUPS memiliki fitur
yang memungkinkan semua peserta RUPS
berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS”
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e-Meeting Hall: Chatting Box
Layar Emiten
Emiten berhak untuk memasukkan atau
tidak pernyataan dan pertanyaan
pemegang saham/penerima kuasa dalam
risalah RUPS.

Layar emiten dalam menanggapi
pernyataan dan pertanyan

POJK 16, Pasal 10 (1) b: “e-RUPS memiliki fitur yang
memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi
dan berinteraksi dalam RUPS”
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e-Meeting Hall: Pemungutan Suara
Layar Pemegang Saham & Penerima Kuasa

Vote sudah diberikan sebelum
pelaksanaan RUPS. Tidak ada
fitur vote

Pemberian vote pada
pelaksanaan RUPS

POJK 16, Pasal 10 (1) d: “e-RUPS memiliki fitur untuk
pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat
lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham”
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e-Meeting Hall: Perhitungan Suara
Layar Emiten
Sistem menghasilkan perhitungan suara atas
kehadiran elektronik.
Data perhitungan suara atas kehadiran fisik
diinput secata manual.
Sistem menghitung total kehadiran fisik dan
elektronik.

Sistem menampilkan pemegang saham yang
memberikan suara secara eletronik setelah
pemungutan suara selesai dihitung.
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Pengumuman

Pemanggilan

Pelaksanaan
RUPS

Selesai
Pelaksanaan
RUPS
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e-Meeting Hall: Webinar
Layar Emiten

Unduh hasil rekaman
webinar RUPS

Emiten wajib mengunduh hasil rekaman pelaksanaan webinar RUPS 1 hari setelah RUPS berakhir (H+1).
POJK 16, Pasal 10 (1) e: “e-RUPS memiliki fitur untuk
merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk
audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik
non audio visual”
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Show Vote Results &
Upload Ringkasan Risalah RUPS
Layar Emiten

Klik ‘Show vote results’ untuk
mengunduh hasil voting RUPS

Klik ‘Add Minutes’ untuk
mengunggah ringkasan risalah
RUPS
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Hands-on & Live
Hands-on akan mulai dilaksanakan pada bulan
Februari s.d. Maret 2021

Live e-Voting platform: April 2021 (TBC)
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Waktu Layanan eASY.KSEI
Hari Layanan
Hari Bursa (Senin – Jum’at)
Hari Sabtu/Minggu/Libur Nasional/Libur
Bursa/Cuti Bersama

Waktu
08:00 – 17:00
-

Kontak Layanan
No. Telp.
E-mail

: 021 515 2855
: helpdesk@ksei.co.id

Tidak ada layanan

Ø eASY.KSEI tetap dapat diakses di luar Service Hour KSEI di atas.
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Informasi Terkait Lainnya

Jadwal pelaksanaan Hands-on akan
diinformasikan lebih lanjut dan disampaikan
melalui undangan.

Pertanyaan dan jawaban yang disampaikan
selama sesi tanya jawab akan didokumentasikan
dalam bentuk FAQ.

File materi presentasi akan disampaikan melalui
Admin Pengumuman KSEI setelah rangkaian
pelaksanaan sosialisasi berakhir.
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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
@ksei.official

