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BULETIN  
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PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN OLEH 
PERUSAHAAN TERBUKA DALAM 
BENCANA COVID-19 

Latar Belakang 
Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden tanggal 16 Maret 2020 
mengenai Penanganan dan Pencegahan Penularan COVID-19, 
Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan social distancing 
untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Pemerintah 
Indonesia juga menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana 
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona hingga tanggal 29 Mei 2020 di 
Indonesia. Hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan RUPS 
tahunan secara fisik di mana terdapat pontesi adanya sebuah 
kerumunan orang. 

Sehubungan dengan peristiwa di atas, pada tanggal 18 Maret 2020 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Kepala Eksekutif 
Pengawas Pasar Modal OJK tentang Relaksasi atas Kewajiban Laporan 
dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham No. S-92/D.04/2020, 
tanggal 18 Maret 2020 (Surat KEPM). OJK berdasarkan Surat KEPM 
tersebut memberikan kebijakan terkait batas waktu penyampaian 
Laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan, batas waktu 
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh 
perusahaan terbuka, dan penyelenggaraan RUPS oleh perusahaan 
terbuka dengan sistem e-RUPS. 

Ketentuan-Ketentuan Penting 
Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang kami anggap krusial dalam 
Surat KEPM untuk dapat menjadi perhatian seluruh emiten.  

Batas Waktu Penyampaian Laporan 

Batas waktu penyampaian laporan berupa: 

1. Laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan emiten; 
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2. Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan 
pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan 
emiten; dan 

3. Laporan keuangan tahunan bagi perusahaan efek, biro 
administrasi efek, reksa dana, kontrak investasi kolektif dana 
investasi real estat, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, 
efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, kontrak investasi 
kolektif dana investasi infrastruktur, dan perusahaan 
pemeringkat efek, 

diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban 
penyampaian laporan, yaitu: 

1. sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 untuk penyampaian laporan 
keuangan tahunan bagi Emiten  

2. sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 untuk penyampaian laporan 
tahunan bagi emiten. 

Batas Waktu Penyelenggaraan RUPS Tahunan 

Batas waktu penyelenggaraan RUPS tahunan berdasarkan Peraturan 
OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK 
No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS 
Perusahaan Terbuka yang seharusnya dilaksanakan paling lambat 
tanggal 30 Juni 2020 juga diundur selama 2 bulan menjadi paling lambat 
tanggal 31 Agustus 2020. 

RUPS dengan Sistem e-RUPS 

Melalui Surat KEPM, OJK juga memberikan kebijakan 
diselenggarakannya RUPS dengan mekanisme pemberian kuasa secara 
elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam hal ini adalah PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).  

Sistem e-RUPS ini nantinya akan menggunakan mekanisme Electronic 
Proxy yang akan dipersiapkan oleh KSEI dan dengan Electronic Proxy 
tersebut, kehadiran pemegang saham cukup diwakili oleh proxy 
sehingga kehadiran secara fisik tidak diperlukan untuk menghindari 
kerumunan sesuai dengan kebijakan social distancing yang ada. 
Penyelenggaraan e-RUPS ini diatur lebih lanjut oleh KSEI.  

Kami masih melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan teknis 
pelaksanaan e-RUPS di atas, khususnya terkait dengan kesiapan teknis 
di KSEI dan mekanisme pelaksanaannya. Informasi tambahan terkait 
hal-hal tersebut akan kami sampaikan pada buletin klien berikutnya.  



 

Penutup  
Surat KEPM ini menjadi jawaban bagi sederet pertanyaan para pelaku 
usaha di bidang pasar modal, terutama mengenai pelaksanaan RUPS 
tahunan yang biasanya diselenggarakan sekitar bulan Maret-April setiap 
tahunnya.  

Selain memberikan waktu tambahan bagi para emiten untuk 
menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan kepada 
OJK, Surat KEPM ini juga memungkinkan para pelaku usaha untuk 
tidak mengadakan RUPS tahunan secara fisik. Dengan demikian, RUPS 
tahunan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan kebijakan 
social distancing yang digemakan Pemerintah untuk mencegah 
penyebaran COVID-19 yang mewabah di Indonesia.  

Dengan adanya sistem e-RUPS yang akan diatur lebih lanjut oleh OJK 
dan KSEI, diharapkan ketentuan ini dapat melengkapi pengaturan 
mengenai mekanisme pelaksanaan RUPS secara telekonferensi 
sebagaimana dimungkinkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 77 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 
masih minim pengaturan teknis pelaksanaannya 

Dengan efektifnya Surat KEPM, para emiten dapat segera melakukan 
koordinasi internal untuk menentukan penyesuaian tanggal 
pelaksanaan RUPS tahunan, persiapan pelaporan dan emiten 
diharapkan dapat terus memantau perkembangan pengaturan sistem e-
RUPS yang akan ditetapkan oleh KSEI apabila RUPS tahunan secara fisik 
tetap tidak dimungkinkan hingga tanggal 31 Agustus 2020. 

 

   Disclaimer (Sangkalan): 
Artikel ini hanya ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkini. Kami tidak berniat untuk 
dan tidak: (i) menyediakan jasa hukum apapun kepada, dan (ii) menciptakan hubungan klien-advokat dengan, siapapun melalui artikel ini. Kami tidak menjamin kelengkapan 
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