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PENYELENGGARAAN ACARA
Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Elnusa Tbk
(“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”)
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021
Waktu
: 14.00 WIB- Selesai
Tempat
: Ruang Udaya, Graha Elnusa Lantai 1
Jakarta Selatan 12560
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Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Tantiem tahun 2020 dan Remunerasi tahun 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2021.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Peserta Rapat
Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek
pada tanggal 28 Juni 2021 dan atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 28 Juni 2021.
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Undangan
Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak
untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
Bahasa
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam
hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin
oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka
Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta
Rapat.
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Kuorum Kehadiran
1. Untuk mata acara ke-1-5 adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Untuk mata acara ke-6 adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah.
3. Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan mata acara ke-1-5 adalah sah
jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan; dan untuk mata acara ke-6 adalah sah jika
disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.
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Tanya Jawab
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
b. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk
mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan
pertanyaan atau pendapatnya.
c. Pemegangsahamataupenerimakuasamemiliki3(tiga)kalikesempatanuntukmenyampaikanpertanyaan
dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per
mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan
Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
d. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
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e. Bagipenerimakuasayang hadir secaraelektronikdanakanmenyampaikanpertanyaandan/ataupendapat
pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk
menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan
atau pendapat terkait.
Pemungutan Suara
a. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai
berikut:
i. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suaranya.
i. Kedua, mereka yang memberikan Suara Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya.
ii. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan
selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
iii. Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara setelah perhitungan suara pada mata acara
Rapat.
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b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila
seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara
satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
c. Notaris dibantu oleh PT Datindo Entrycom akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara tersebut, berdasarkan
suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada
Perseroan atau PT Datindo Entrycom. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh
Notaris yang dibantu oleh PT Datindo Entrycom dan ditayangkan di layar pada setiap akhir mata
acara Rapat.
d. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting.
e. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan
pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan
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suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no
[ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima
kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan
Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda
item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan.
f. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan
suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah
3 (tiga) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI.
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Keputusan
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar
Perseroan ditentukan lain, dengan ketentuan:
• Untuk mata acara 1-5 sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
• Untuk mata acara ke-6: sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,
keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Penayangan Siaran Pelaksanaan Rapat
a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
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b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan
Rapat.
Peraturan tata tertib untuk rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan
yang ada dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan RUPS Perseroan.
Jakarta, 21 Juli 2021
PT Elnusa Tbk
Direksi
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