
 

 

 

TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk. (“PERSEROAN”) 
Tanggal 12 Agustus 2020 

 
 

1. Penyelenggaraan Rapat  
 
a. Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 

(selanjutnya disebut “Rapat”) Ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat diselenggarakan secara elektronik pada: 
Hari / Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020 
Waktu  : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat  : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lantai 22  

               Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta  
b. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.  

 
2. Pimpinan Rapat  
 

a. Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris (selanjutnya disebut “Pimpinan 
Rapat”) yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. 

b. Pimpinan Rapat berada secara fisik di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama 
Perseroan yang merupakan tempat diselenggarakannya Rapat, dengan tetap memperhatikan 
petunjuk dan pedoman pencegahan penyebaran Covid-19. 

 
3. Peserta Rapat  

 
Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting 
System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”): 

a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) 
Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo 
rekening efek di Penutupan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan 
perdagangan saham pada tanggal 20 Juli 2020, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat 
kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.  

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diharapkan melakukan registrasi 
pada pukul 09.00, dan setelah ditutupnya masa registrasi pada pukul 09.45, tidak 
diperbolehkan masuk ke ruang Rapat untuk menghadiri Rapat. 

c. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir secara fisik wajib memperlihatkan Surat Kuasa 
dan/atau kartu identitas kepada petugas PT EDI Indonesia sebelum masuk ke ruangan Rapat. 

d. Apabila Pemegang Saham telah memberikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI, namun 
Pemegang Saham tersebut hadir dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan 
suara dalam eASY.KSEI atas nama Pemegang Saham tersebut, serta mencatat kehadirannya 
sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Anggaran Dasar dan Tata Tertib Rapat ini. 
 

4. Pelaksanaan Rapat akan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi 

Langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-19:  
a. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib 

mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan 
Perseroan secara ketat sebagai berikut: 



 

 

 

- Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung hingga Rapat selesai. 
Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau 
Kuasanya harus membawa masker sendiri; 

- Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan manajemen 
gedung maupun Perseroan. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh 
di atas referensi yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan dan/atau menunjukkan 
gejala lainnya, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia dan tidak 
diijinkan masuk ke dalam gedung; 

- Wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan 
perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan dapat diisi sebelum Rapat dimulai. 

- Wajib menerapkan kebijakan physical distancing dengan jarak 1-2 meter ketika mengantri 
dan duduk selama Rapat berlangsung. 

b. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan 
tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan 
mengikuti Rapat. 
 

5. Kuorum Rapat:  
a. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham 

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
sah yang dikeluarkan Perseroan.  

b. Perhitungan jumlah kuorum kehadiran akan dilakukan oleh Notaris, 1 (satu) kali, yaitu: sebelum 
Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, terhadap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang 
hadir secara fisik dan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara 
melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI. 

 
6. Ketertiban Rapat: 

a. Peserta Rapat wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. 
b. Peserta Rapat dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat 

mengganggu jalannya Rapat. 
c. Selain untuk penggunaan kepentingan rapat, selama Rapat diselenggarakan, tidak 

diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam 
ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. 

d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum 
Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. 

 
 

7. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:  
a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.  
b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan 

dalam setiap Mata Acara Rapat. 
 

8. Tanya Jawab: 
a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau 

menyatakan pendapat diminta untuk menyampaikan melalui formulir pertanyaan yang telah 
diberikan menggunakan scan QR Code.  

b. Pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dibacakan 
oleh MC pada saat Rapat diselengarakan. 

c. Setelah menerima pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau anggota Komisaris dan Direksi 
lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapinya. 
 

9. Tata cara pengambilan keputusan Rapat: 
a. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara. 

Apabila seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai lebih dari satu 
saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh 
jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. 

b. Keputusan pada RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai (ada yang tidak setuju atau 
yang memberikan suara blanko atas usul yang diajukan), maka keputusan adalah sah dengan 
melakukan penjumlahan pemungutan suara melalui hasil keputusan yang ada di eASY.KSEI 



 

 

 

dan lembar voting yang di scan melalui QR Code sebelum Rapat dimulai. Keputusan menjadi 
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam Rapat.  

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik 
memberikan suara (tidak setuju/abstain/blanko) diminta untuk melakukan scan QR Code untuk 
mengajukan pertanyaan dan memberikan voting, selanjutnya akan dihitung oleh Notaris. Bagi 
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara melalui 
melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada 
pada e-Proxy tersebut. 

d. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain/blanko pada saat 
pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan 
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 

e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan tidak 
mengisi formulir dianggap memberikan suara setuju. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa 
Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform 
eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut. 

 
 
 
 

Jakarta, 21 Juli 2020 
Direksi 


