
Informasi dan Petunjuk Untuk Mengikuti e-RUPS Tahunan
PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK 
Pada Tgl 18 Mei 2020 Jam 14:00 WIB

1. Hanya peserta yaitu pemegang saham ataupun kuasa
pemegang saham yang terverifikasi sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham (DPS) Recording Date 23 April 2020 yang 
berhak mengikuti e-RUPS.

2. Untuk verifikasi peserta e-RUPS silahkan mengisi form berikut
https://forms.gle/JpdMJGPJkLXawnYU9

3. Peserta yang terverifikasi akan dikirim link untuk mengikuti e-
RUPS pada Senin, 18 Mei 2020 10:00 WIB.

4. Peserta tidak dihitung dalam kuorum kehadiran.
5. Perserta tidak mendapat kesempatan untuk bertanya dan

menyatakan pendapat (voting).
6. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan microphone 

dan kamera selama pelaksanaan e-RUPS.(hanya sebagai
penonton). Dengan mamastikan icon microphone dan kamera
terdisable seperti dibawah ini.

7. Peserta tidak diijinkan untuk melakukan chat pada chat box.
8. Peserta yang melanggar akan dikeluarkan dari fasilitas e-RUPS 

Tahunan.
9. Jika ada pertanyaan/kesulitan dapat menghubungi WA : 

081286916765 

https://forms.gle/JpdMJGPJkLXawnYU9


1. Install Google Meets melalui Play Store/ App Store
• Play Store bagi pengguna Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

• App Store bagi pengguna Iphone/ Ipad:

https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476?mt=8

2. Untuk bergabung dalam meeting anda dapat klik link yang 
telah kami berikan melalui email undangan.

3. Atau dapat dengan memasukan meeting code yang telah kami 
berikan melalui email undangan. Dengan cara menjalankan
aplikasi google meets yang telah terinstall pada smartphone 
anda lalu klik Meeting Code sesuai gambar dibawah ini

Selanjutnya isi meeting code dan klik Join Meeting.

Cara Install dan Join Meeting pada Google Meets di 
Smartphone:



2. Isi pada bagian “Your Name” untuk [nama] – [No. KTP] sesuai
dengan nama dan nomer pada kartu identitas anda/KTP.
Misal : John - 12345678901234

3. Klik Ask to Join.
4. Jika data anda terverifikasi oleh Admin maka anda dapat

bergabung pada Meeting kami.

Cara Join Meeting pada Google Meets di Notebook / 
Komputer:

1. Klik link Join Meeting pada email yang telah kami berikan. 
Sehingga pada layar browser anda akan muncul tampilan
dibawah ini.


