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TATA TERTIB 

RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN (“Rapat”)  

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (“ASPI”)  

JAKARTA, 14 AGUSTUS  2020 

 

 

Tata Tertib ini disusun  sehubungan dengan Rapat Umum Anggota Tahunan Tahun 2020 (“Rapat”) 

ASPI,  dan berlaku bagi Anggota ASPI yang tercatat dalam Daftar Anggota ASPI per  tanggal 15 Juni 

2020 dan mengikuti Rapat secara virtual dengan menggunakan media elektronik/video conference 

dengan fasilitas Zoom. 

 

DASAR HUKUM  
1. Anggaran Dasar ASPI; 

2. Pengumuman ASPI tertanggal 14 Juli 2020 mengenai Rencana Rapat  dan Pemanggilan Rapat pada 

tertanggal 29 Juli 2020; 

3. Pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

adalah pandemi; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

 

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kebijakan pemerintah mengenai 

Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan 

diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan penyelenggaraan Rapat yang 

efektif dan efisien, maka:  

Pembatasan Peserta Rapat 

1. ASPI mengatur agar jumlah kehadiran secara fisik  dalam Ruang Rapat tidak melebihi 10 (sepuluh)  

orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas berwenang.  Jumlah tersebut terdiri dari 

perwakilan Badan Pengawas, Ketua Umum Badan Pengurus yang bertindak sebagai Pimpiman 

Rapat dan anggota Badan Pengurus lainnya sebagai pendamping Pimpinan Rapat serta profesi 

penunjang yaitu Notaris. 

 

2. Anggota ASPI tidak disarankan untuk menghadiri Rapat secara fisik, tetapi sangat diharapkan 

kehadirannya  secara  virtual dengan menggunakan media elektronik atau fasilitas video conference 

yang ditetapkan oleh ASPI; 

 

PERSIAPAN RAPAT  

1. Anggota ASPI  dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini  

 

2. Konfirmasi Kehadiran  

a. Setiap anggota wajib melakukan konfirmasi kehadiran  perwakilan yang akan ikut sebagai 

peserta Rapat secara virtual, paling lambat  tanggal 11 Agustus 2020 melalui tautan yang di 

kirimkan kepada masing-masing Anggota ASPI . 
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b. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi pada saat melakukan konfirmasi kehadiran melalui 

tautan yang disampaikan ASPI, dapat dikirimkan melalui email ke Sekretariat@ASPI-

Indonesia.or.id, sebagai berikut: 

i. Foto diri peserta yang mengikuti Rapat secara virtual berikut fotokopi identitas diri; 

ii. Dalam hal Anggota ASPI menguasakan kepada pihak lain,  fotokopi Surat Kuasa (sesuai 

format yang ditetapkan oleh ASPI) yang telah diisi secara lengkap berikut fotokopi 

identitas diri dari Pemberi Kuasa.*); 

iii. Fotokopi legalitas usaha yang masih berlaku, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), perijinan usaha dan pendaftaran usaha dari instansi berwenang (jika ada 

perubahan); serta 

iv. Fotokopi akta Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir dan akta pengangkatan susunan 

pengurus perusahaan yang terakhir. 

 *) Asli  Surat Kuasa bermeterai cukup mohon dikirimkan ke Sekretariat ASPI dengan 

alamat Gedung Graha Mandiri,  Lantai 18 Jalan Imam Bonjol nomor 61, Jakarta Pusat 

10310,   

 

PROSES REGISTRASI SAAT PELAKSANAAN RAPAT 

1. Anggota ASPI harus sudah bergabung dalam Rapat  online  sebelum Rapat  dimulai 

2. Proses Rapat Registrasi Online akan dimulai pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.50 WIB.  

3. Anggota ASPI masuk kedalam Rapat Virtual dengan menggunakan fasilitas Zoom melalui link 

yang telah disampaikan oleh ASPI (“Rapat Registrasi Online”); 

4. Anggota ASPI akan diminta menunggu sampai host mengijinkan masuk ke ruang Rapat virtual 

Zoom; 

5. Notaris akan melakukan verifikasi satu per satu dan Anggota ASPI diminta untuk meng-aktifkan 

camera videonya sehingga Notaris dapat melakukan verifikasi wajah Anggota ASPI sebagai 

Peserta Rapat; 

6. Anggota ASPI yang telah berhasil diverifikasi oleh Notaris,  telah dinyatakan sah dan berwenang 

untuk bergabung dalam Rapat.  

7. Anggota ASPI yang telah terverifikasi hadir melalui media Video Telekonferensi dengan fasilitas 

Zoom untuk selanjutnya disebut “Peserta Rapat” 

8. Apabila terdapat Anggota ASPI atau kuasanya yang  hadir terlambat setelah masa registrasi 

ditutup,  maka suaranya tidak termasuk di dalam jumlah suara yang telah dihitung kehadirannya 

karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, namun  demikian Anggota tersebut tetap 

dapat mengikuti jalannya Rapat dan diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

pendapat, tetapi suaranya tidak dihitung; 

 

KUORUM DALAM RAPAT 

1. Kehadiran Peserta Rapat dalam Rapat dihitung berdasarkan kehadiran melalui media Video 

Telekonferensi dengan fasilitas Zoom pada  saat pelaksanaan Rapat; 

2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ASPI, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri 

oleh Anggota ASPI yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota 

yang sah  

3. Untuk Agenda Pertama dan Ketiga, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% + 1 

(lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota ASPI sedangkan untuk Agenda Kedua Rapat 

adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah Anggota ASPI. 

4. Jika dalam Rapat pertama korum tersebut tidak  tercapai, maka Rapat kedua  dapat diadakan pada 

hari yang sama, paling cepat 1 (satu) jam setelah saat dibukanya Rapat pertama dan Rapat kedua 
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dapat dilaksanakan bila  dihadiri atau diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah 

Anggota ASPI. 

5. Dalam hal telah ditunda, dan Rapat kedua tersebut ternyata kuorum tetap tidak tercapai,  maka 

Rapat ketiga segera dapat dilaksanakan pada  hari yang sama tanpa memperhatikan kuorum  

sebagaimana dimaksud pada ketentuan ‘Kuorum Dalam Rapat’ dalam Tata Tertib ini. 

 

 

PELAKSANAAN RAPAT  

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 7. Anggaran Dasar ASPI, Rapat dipimpin oleh Ketua 

Umum ASPI; dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum;  dalam hal 

Wakil Ketua Umum juga berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan 

kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pengurus yang dipilih 

oleh dan dari antara anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat 

2. Ketua Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk 

membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta 

tanggapan untuk setiap acara. 

3. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab 

apabila ada Anggota ASPI yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan 

diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat atau oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk 

kepentingan para Anggota ASPI yang hadir dalam Rapat. 

4. Dalam Rapat, setiap Anggota Biasa ASPI berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) 

suara untuk setiap Anggota Biasa ASPI lain yang diwakilinya 

5. Peserta Rapat yang merupakan Anggota Afiliasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan 

keputusan,  namun  mempunyai hak mengemukakan pendapat atau pertanyaan 

6. Untuk kelancaran jalannya Rapat,  selama berlangsungnya Rapat tidak diperkenankan  untuk 

melakukan intrupsi kecuali pada waktu tanya jawab, karena dapat mengganggu jalannya Rapat. 

7. Peserta Rapat diminta untuk membaca dan mengikuti Panduan Penggunaan Video Telekonferensi 

yang disampaikan oleh ASPI. 

Pemungutan Suara 

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  secara tertutup sedangkan pemungutan suara 

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan/terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada 

keberatan dari Anggota Biasa yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari Anggota Biasa 

yang hadir atau diwakili dalam Rapat; 

1. Pemungutan Suara Tertutup 

 

Dalam hal Pemungutan Suara dilakukan Secara Tertutup, maka:  

a. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Rapat akan meminta 2 orang wakil dari yang 

hadir ditempat pelaksanaan Rapat yaitu 1  (satu) dari Karyawan ASPI dan  1 (satu) dari 

Karyawan Notaris untuk menjadi saksi pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan hasil 

pemungutan suara. 

b. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Peserta Rapat Anggota Biasa dapat menggunakan 

hak suaranya dengan cara  mengklik kolom atau box pilihan yang tertera dalam slide yang 

ditampilkan di layar, sesuai pilihannya.   
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c. Apabila Peserta Rapat Anggota Biasa tidak mengklik atau memilih maka akan dianggap 

sebagai suara blanko atau abstain. 

d. Setelah semua Peserta Rapat Anggota Biasa memberikan suaranya, selanjutnya proses 

perhitungan suara akan dilakukan oleh notaris dengan 2 orang dimaksud dalam butir a) 

diatas menjadi saksi atas perhitungan suara tersebut.  

 

2. Pemungutan Suara Terbuka 

  

Dalam hal terjadi pemungutan suara secara lisan/terbuka, maka akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Mengangkat tangan  dengan menggunakan fitur “Raise Hand”, setelah Ketua Rapat 

menanyakan suara yang tidak  setuju; 

b.  Mengangkat tangan  dengan menggunakan fitur “Raise Hand”, setelah Ketua Rapat 

menanyakan suara blanko; 

c. Yang tidak  Raise Hand pada saat butir a dan butir b dianggap memberikan suara setuju; 

 

3. Anggota yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap memberikan suara 

setuju; 

4. Anggota Afiliasi dan/atau Anggota Biasa yang terlambat, akan dialihkan ke “ruang tunggu” 

sampai dengan proses pemilihan suara selesai.  

 

Prosedur Tanya Jawab dan Pengajuan Usulan: 

1. Pertanyaan atau pernyataan pendapat yang diajukan/dinyatakan harus berhubungan langsung 

dengan agenda Rapat; 

2. Ketua Rapat, dengan pertimbangannya, berhak menentukan bahwa terhadap 

pertanyaan/pernyataan pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat, tidak 

akan diberikan jawaban dan/atau tanggapan; 

3. Pertanyaan/Tanggapan diajukan melalui Fitur Chat yang tersedia dengan mengetik “TANYA” 

(keterangan lebih lanjut ada dalam Panduan Video Telekonferensi), yang kemudian akan 

dibacakan oleh Ketua Rapat atau yang ditunjuk Ketua Rapat; 

4. Petugas atau Notaris akan membantu jalannya sesi tanya jawab, dengan mengamati Fitur Chat, 

dan meneruskan kepada Ketua Rapat atau yang ditunjuk Ketua Rapat jika ada 

Pertanyaan/Tanggapan dari Anggota; 

5. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat terdiri dari 2 (dua) sesi dimana pada masing-masing 

sesi akan diberikan kesempatan paling banyak 3 (tiga) orang. Jika dalam sesi pertama terdapat 

pertanyaan/tanggapan, maka akan dilanjutkan ke sesi kedua, namun jika dalam sesi pertama tidak 

terdapat pertanyaan/tanggapan maka tidak akan dilanjutkan ke Sesi Kedua;  

6. Setiap pertanyaan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak dapat diajukan dan/atau ditanyakan 

kembali setelah pertanyaan tersebut dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang 

ditunjuk oleh Ketua Rapat; 

7. Ketua Rapat akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan, dan/atau memberikan kesempatan 

kepada anggota Badan Pengurus dan/atau anggota Badan Pengawas ASPI atau pihak lain yang 

ditunjuk Ketua Rapat untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan tersebut; 

8. Ketua Rapat atau anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh 

Ketua Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang 

diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat; 



   

 

Halaman 5 dari 5 

 

 

 

 

Keputusan Rapat 

 

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan 

musyawarah  untuk mufakat. 

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud butir 1) di 

atas tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. 

3. Jika dilakukan pemungutan suara, keputusan Agenda Pertama dan Ketiga  adalah sah jika 

disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat 

sedangkan Agenda Kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang 

dikeluarkan dalam Rapat. 

4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul keputusan dianggap 

ditolak.   

5. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. 

6. Notaris akan menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat yang memuat bunyi keputusan Rapat, 

mendahului Risalah Rapat Notaril, yang akan dikirimkan kepada Peserta Rapat segera setelah 

Rapat ditutup paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rapat  untuk ditandatangani oleh masing-

masing Peserta Rapat dalam rangkap terpisah, yang selanjutnya Ringkasan Risalah Rapat yang 

telah di tanda tangani dikirimkan kembali   kepada ASPI paling lambat  7 ( tujuh.)  hari kalender 

setelah dokumen diterima. Penandatanganan dilakukan dengan tanda tangan basah, sedangkan 

Penandatangan elektronik diperkenankan sepanjang tandatangan tersebut telah  terdaftar pada 

lembaga/perusahaan yang terdaftar pada  Kominfo yaitu  Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perusahaan Umum Percetakan Uang 

Republik Indonesia (Perum Peruri), PrivyId, Vida, dan Digisign, sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. 

 

 

Jakarta, 29  Juli 2020 

Badan Pengurus ASPI 

 

 

 

 


