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Latar Belakang dan Tujuan

Pokok pengaturan dalam POJK

1

2



Latar Belakang dan Tujuan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS

Untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS baik
dengan hadir sendiri atau memberikan kuasa secara elektronik
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Pokok Pengaturan POJK 15/2020
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Pokok Pengaturan POJK 15/2020

BAB JUDUL BAB HAL YANG DIATUR

I Ketentuan Umum • Definisi
• Jenis RUPS

II Penyelenggaraan
RUPS

• Permintaan Penyelenggaraan
RUPS

• Tempat dan Waktu 
Penyelenggaraan RUPS

• Prosedur Penyelenggaraan RUPS
• Pemberitahuan Mata Acara RUPS
• Pengumuman RUPS
• Pemanggilan RUPS

III Hak Pemegang
Saham dan 
Kehadiran Pihak
Lain dalam RUPS

• Hak Pemegang Saham

• Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

• Pemberian Kuasa Secara Elektronik

IV Penyedia e-RUPS • Kewajiban Penyedia e-RUPS

• Prosedur Dan Tata Cara e-RUPS

V Pimpinan RUPS

VI Tata Tertib RUPS

BAB JUDUL BAB HAL YANG DIATUR

VII Keputusan, Kuorum 
Kehadiran, Dan 
Kuorum Keputusan 
RUPS

• Keputusan RUPS
• Kuorum Kehadiran dan

Kuorum Keputusan

VIII Risalah RUPS Dan 
Ringkasan Risalah
RUPS

• Risalah RUPS
• Ringkasan Risalah RUPS

IX Media Pengumuman
Dan Bahasa 
Pengumuman

• Media Pengumuman
• Bahasa

X

XI

Ketentuan Lain-Lain

Sanksi Administratif

• Ketentuan lain yang terkait
dengan RUPS

• Ketentuan Sanksi

XII Ketentuan Peralihan • Ketentuan penyesuaian
Anggaran Dasar

XIII Ketentuan Penutup • Waktu berlakunya Peraturan



6

Permintaan RUPS oleh pemegang saham atau komisaris
dengan surat tercatat kepada Direksi, 

tembusan ke Dewan Komisaris

Pengumuman RUPS
Jika Direksi setuju

Pemberitahuan Mata 
Acara dan penyampaian

surat tercatat ke OJK

15 h

5 hk

Jika Direksi tidak
setuju

Pengumuman:
Terdapat permintaan RUPS, tapi tidak

diselenggarakan dan alasannya

Pengumuman RUPS 
oleh Dewan Komisaris

Pemberitahuan Mata 
Acara oleh Dewan 

Komisaris

Untuk Permintaan
RUPS oleh 
komisaris

Untuk Permintaan RUPS 
oleh pemegang saham

pemegang saham mengajukan
Kembali ke Dewan Komisaris

Pengumuman RUPS

Jika Dewan Komisaris setuju

Pemberitahuan Mata 
Acara ke OJK

Jika Dewan Komisaris tidak
setuju

Pengumuman:
Terdapat permintaan RUPS, tapi tidak

diselenggarakan dan alasannya

15 h

5 hk

pemegang saham mengajukan ke Pengadilan Negeri

Timeline permintaan RUPS
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Pemberitahuan
Mata Acara 

RUPS

Pengumuman
RUPS

Pemanggilan
RUPS

Pelaksanaan
RUPS

Ringkasan
Risalah RUPS

Risalah RUPS

Pembayaran
Dividen Tunai

Timeline penyelenggaraan RUPS

5 hk

14 h 21 h

Periode bagi
Pemegang saham

mengusulkan mata
acara

7 h

Periode ketersediaan bahan
RUPS dan Riwayat hidup calon

direktur dan komisaris

Tgl DPS

1 hk

Periode
pemberian/perubahan

kuasa/suara secara elektronik

1 hk

30 h
2 hk

30 h



Pokok Perubahan Pengaturan
dari POJK 32/2014 jo POJK 10/2017 menjadi POJK 15/2020

Penambahan Pasal Penyesuaian Pasal

a. Definisi

b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

c. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, 
dan pencabutan kuasa serta pemberian
dan perubahan suara

d. Penyedia e-RUPS

e. Kewajiban Penyedia e-RUPS

f. Ketentuan lain-lain

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 
Dewan Komisaris

b. Kuorum Kehadiran dan Kuorum 
Keputusan RUPS yang dihadiri oleh 
Pemegang Saham Independen

c. Risalah RUPS dan Ringkasan Risaah
RUPS

d. Media Pengumuman RUPS, 
pemanggilan RUPS, Pengumuman 
ringkasan risalah RUPS



Penambahan Pasal
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Definisi

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) 
adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk
mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan
RUPS Perusahaan Terbuka.

b. Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang
saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS

c. Penyedia e-RUPS adalah pihak yang menyediakan dan 
mengelola e-RUPS. 

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak
yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank 
kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

e. Pengguna e-RUPS adalah Perusahaan Terbuka, partisipan, biro 
administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang 
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.
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Definisi …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

f. Partisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang
telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

g. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang
tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan
dengan suatu transaksi tertentu dan

a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau

b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.
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Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

▪ Perusahan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan
memberikan suara dalam RUPS.

▪ Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia
e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

▪ Pemberian kuasa dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RUPS.

▪ Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
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Pemberian Kuasa Secara Elektronik …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

▪ Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa, termasuk
pilihan suara. 

▪ Perubahan kuasa, termasuk pilihan suara, dapat dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
RUPS.

▪ Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik
meliputi: 
a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek

milik pemegang saham; 
b. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
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Pemberian Kuasa Secara Elektronik …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Perusahaan Terbuka wajib menyediakan Penerima Kuasa secara
elektronik.

• Penerima Kuasa wajib:

a. cakap menurut hukum; dan

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Perusahaan Terbuka

• Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS
atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

• Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung,
wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama
pemberi kuasa dinyatakan batal.
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Pemberian Kuasa Secara Elektronik …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian
dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang
disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dianggap sah dan berlaku
bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan
basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pemberian Kuasa Secara Elektronik …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh

o Penyedia e-RUPS, atau

o Perusahaan Terbuka dalam prosedur operasional standar
penyelenggaraan RUPS.

• Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima
dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut
dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penyedia e-RUPS

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh
o LPP yang ditunjuk oleh OJK, atau
o pihak lain yang disetujui oleh OJK.

• Pihak lain yang disetujui OJK wajib terhubung dengan LPP dan 
BAE untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS.

• Pihak lain yang disetujui OJK wajib berbentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

• Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK berlaku pula bagi
Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan Terbuka 
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan 
Terbuka.
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Kewajiban Penyedia e-RUPS

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: 
a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi

berwenang; 
b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat

mengakses e-RUPS;
c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional

standar penyelenggaraan e-RUPS;
d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan

e-RUPS;
e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; 
f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat

perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan
layanan dan fitur e-RUPS; 

g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan
hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
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Kewajiban Penyedia e-RUPS …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah
Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data
utama;

i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem,
serta alih kelola sistem teknologi informasi;

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan

atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
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Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik
dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka,
kewajiban Penyedia e-RUPS di atas berlaku juga bagi Perusahaan Terbuka,
kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud huruf h.



Kewajiban Penyedia e-RUPS …

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata
cara penggunaan e-RUPS, yang berlaku efektif setelah memperoleh
persetujuan OJK.

• Prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS mencakup paling sedikit:
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran, pemberian hak akses,

termasuk pembatalan pendaftaran kepada Pengguna e-RUPS;
b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
c. tata cara penggunaan e-RUPS;
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan

RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka

pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
h. perlindungan data pribadi; dan
i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada

Pengguna e-RUPS.
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Ketentuan Lain-lain

Belum diatur

POJK 32 POJK 15

• Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS

tersebut dalam RUPS terdekat; dan
b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dalam laporan tahunan.
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Penyesuaian Pasal
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Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas
permintaan 1 orang atau lebih pemegang
saham yang bersama-sama mewakili 1/10.

POJK 32 POJK 15 

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas
permintaan:
a. 1 orang atau lebih pemegang saham yang 

bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih 
dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara, kecuali anggaran dasar 
menentukan suatu jumlah yang lebih 
kecil; atau

b. Dewan Komisaris. 
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Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan
Pemegang Saham Independen

Mengatur kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara transaksi
yang mempunyai benturan kepentingan.

POJK 32 POJK 15 

Mengatur kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen
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Huruf g
Pemegang saham yang mempunyai benturan
kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan
yang disetujui oleh Pemegang Saham
Independen yang tidak mempunyai benturan
kepentingan

Tidak ada



Risalah RUPS yang Hanya Dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen

Diatur sama dengan RUPS biasanya

POJK 32 POJK 15 

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris
yang terdaftar di OJK.
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Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

▪ Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya 
tercatat di Bursa Efek paling kurang melalui: 
1) 1 surat kabar; 
2) situs web Bursa Efek; dan 
3) situs web Perusahaan Terbuka.

▪ Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya 
tidak tercatat di Bursa Efek paling kurang 
melalui: 
1) 1 surat kabar; dan
2) situs web Perusahaan Terbuka.

POJK 32 POJK 15

• Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat
di Bursa Efek wajib melalui paling sedikit: 
a. situs web penyedia e-RUPS;
b. situs web bursa efek; dan 
c. situs web Perusahaan Terbuka

• Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak
tercatat di Bursa Efek wajib melalui paling sedikit: 
a. situs web penyedia e-RUPS;
b. situs web Perusahaan Terbuka; dan
c. situs web yang disediakan OJK,

Bahasa dalam pengumuman adalah Bahasa 
Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa
Inggris
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Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

▪ Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya 
tercatat di Bursa Efek paling kurang melalui: 
1) 1 surat kabar; 
2) situs web Bursa Efek; dan 
3) situs web Perusahaan Terbuka.

▪ Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya 
tidak tercatat di Bursa Efek paling kurang 
melalui: 
1) 1 surat kabar; dan
2) situs web Perusahaan Terbuka.

POJK 32 POJK 15

Jika Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang 
disediakan sendiri
• Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat

di Bursa Efek wajib melalui paling sedikit: 
a. situs web bursa efek; dan 
b. situs web Perusahaan Terbuka

• Bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak
tercatat di Bursa Efek wajib melalui paling sedikit: 
a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
b. 1 surat kabar atau situs web yang disediakan

OJK

Bahasa dalam pengumuman adalah Bahasa 
Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa
Inggris
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Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyesuaian
anggaran dasar dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan.

Ketentuan Peralihan

.
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

.
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Penutup




