Panduan Pengguna Electronic General
Meeting System (eASY.KSEI) untuk
Pemegang Saham
Disclaimer: Panduan ini merupakan kutipan dari dokumen Education and
Guidebooks untuk Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bila Pemegang Saham Perseroan mengalami
masalah atau memiliki pertanyaan lebih jauh terkait penggunaan sistem
eASY.KSEI, silakan menghubungi KSEI Contact list pada web eASY.KSEI
pada link https://easy.ksei.co.id/egken/ContactUs.jsp
Panduan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Registrasi/Aktivasi Akun eASY.KSEI;
2. Pemberian Kuasa Elektronik

Registrasi/ Aktivasi Akun eASY.KSEI
1. Sebelum melakukan registrasi akun eASY.KSEI, pemegang saham
harus telah memiliki Nomor Single Investor Identification (“SID”).
Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi
perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang
saham.
2. Membuka alamat situs web https://akses.ksei.co.id, kemudian klik
Daftar

3. Setelah klik “DAFTAR”, Anda diminta untuk memilih Tipe Registrasi.
Klik pada pilihan “Individu Lokal”.

4. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melengkapi data pendaftaran,
seperti nama lengkap, NIK, Nomor Handphone, dan alamat E-mail.
Setelah data lengkap, silakan mengklik tombol selanjutnya.

5. Sistem akan menampilkan data yang telah diisi sebelumnya (Nama,
NIK, Nomor Handphone, dan E-mail), dan No. SID Anda. Pastikan data
yang telah diinput sudah benar. Kemudian klik “Aktivasi”.

6. Selanjutnya Anda akan diminta untuk melakukan verifikasi melalui link
yang dikirimkan ke e-mail Anda.

7. Berikut ini adalah tampilan e-mail verifikasi yang masuk ke email anda,
silahkan klik “Link Aktivasi”.

8. Setelah melakukan aktivasi, Anda akan diarahkan ke halaman
akses.ksei.co.id, dan diminta untuk membuat password log in halaman
akses. Lalu klik “Aktifkan akun saya”.

9. Lalu akan muncul tampilan “Akun Anda telah aktif”.

Pemberian Kuasa Kepada
Pihak Independen (Independent
Representative) Melalui Sistem eASY.KSEI
Sebagaimana yang tertera pada Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa
(“Rapat”) yang telah disampaikan pada tanggal 20 Juli 2020 dan
Pemanggilan Rapat yang disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2020,
mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan
menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat
melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Sinartama
Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian
Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy ) eASY.KSEI. Berikut ini
merupakan panduan pemberian kuasa bagi pemegang saham yang
kehadirannya diwakilkan oleh Penerima Kuasa
1. Setelah melakukan registrasi akun melalui https://akses.ksei.co.id
pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui E-Proxy selambatlambatnya Selasa, 25 Agustus 2020.

2. Untuk memberikan kuasa, pemegang saham terlebih dahulu log in ke
dalam sistem eASY.KSEI melalui situs http://akses.ksei.co.id/. Klik
“Masuk” untuk log in.

3. Masukkan e-mail dan password yang telah Anda daftarkan. Kemudian
klik

4. Setelah melakukan log in, maka tampilan layar akan seperti di bawah
ini. Pilih menu eASY.KSEI.

5. Pilih
menu
dan
pilihlah
“Trimegah
Sekuritas Indonesia TBK, PT (TRIM) dalam tabel General Meetings.
Setelah itu klik

6. Kemudian klik

7. Pada kolom selanjutnya, pilih salah satu nama yang tersedia pada
bagian “Select Independent Representative”. Lalu klik “Next”

8. Setelah itu tampilan layar akan menunjukkan pernyataan “Your
Attendance is saved”, lalu klik “OK”.

9. Lalu Anda akan diminta untuk memberikan suara pada masing-masing
agenda rapat, dengan cara memilih “Accept” atau “Reject”. Setelah
memilih pilihan pada semua agenda, klik “Save”.

10.Kemudian akan tampil pernyataan
successfully”. Selanjutnya klik “OK”.

“Your

transaction

is

done

11.Setelah proses pemberian suara selesai, Anda akan diarahkan pada
halaman utama eASY.KSEI seperti gambar berikut. Anda dapat
mengklik “Logout” untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

