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Menyambut awal tahun baru 2020, pada 
tanggal 14 Januari menjadi langkah  
pertama untuk memulai seminar yang  
dilaksanakan oleh Indonesia Corporate  

reguler bersama PT Bursa Efek Indonesia yang 
berlokasi di Main Hall Bursa Efek  
Indonesia. 

“Pendalaman Laporan Tahunan Emiten atau 
Perusahaan Publik dan Sharing Session dari 
Pemenang Annual Report Award (2018)” 
merupakan tema yang diangkat pada seminar 
kali ini.  

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 
Publik yang tertera pada POJK No. 29/ 
POJK.04/ 2016 dan SE OJK No.30/ SE OJK.04/ 
2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan 
Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan 
tersebut yang menjadi landasan atas tema di 
atas. 

Pemaparan materi dibawakan oleh  
narasumber yang telah ahli dibidangnya 
yaitu Dena Aksinia selaku Kepala Sub Bagian 

Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik 

Sub Bagian Pemantauan Perusahaan Barang 
Konsumsi OJK, dan Katharine Grace selaku 
corporate secretary dari PT Bank Permata Tbk 
dan juga Pemenang ARA 2018. Seminar ini   

 
Ketua Umum (WKU) Bidang Pengkajian ICSA.

Dalam pemaparan materi tersebut 
disampaikan komponen yang diperlukan  
dalam penyusunan laporan   

 
Informasi Saham, Laporan Dewan Komisaris,  

serta  dalam memenangkan ARA.

Best Practice of Annual Report

Workshop ICSA 
“Quantum Leap Your 
Communication”

Workshop dengan tema Quantum 
 

mengajarkan perihal cara  

lawan bicara. 

Check it out on next page.  

Intermediate 
Competency 1 : 
Corporate Legal & 
Corporate Action Batch 2

Check it out on next page

 
narasumber dan moderator. 1

Topik perdana CG Officer 
Workshop Series pada tahun 
2020.



Regulatory

Penyampaian materi yang disampaikan oleh Dena Aksinia perihal  
Pengungkapan Tata Kelola Emiten dalam Laporan Tahunan (Pokok  
Pengaturan POJK 29/POJK.04/2016, diantaranya : 
a. Bahasa :
     1. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
     2.  

b. Dokumen Elektronik 
     1. Salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem  
         pelaporan elektronik OJK.
     2. Memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
c. Keterlambatan 
     
    Laporan Tahunan jatuh pada hari libur, dihitung sejak  Laporan Tahunan 
    yang disampaikan pada 1 hari kerja berikutnya. 

Hal-hal yang perlu 
, diantaranya : 

a. Penyampaian Laporan Tahunan 
     1. Penyampaian 4 bulan setelah tahun buku.
     2.  

b. Ketersediaan Laporan Tahunan 
     1. Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web EPP pada  
          tanggal yang sama dengan penyampaian di OJK.
     2. Laporan Tahunan dimuat dalam Situs Web dalam jangka waktu tertentu.

     1. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik  

     2. Total laba (rugi) komprehensif jumlah laba (rugi) komprehensif.
     3. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada  

     4. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.

Ki-ka : Okty Saptarini (ICSA), Theresia Rustandi (ICSA), Gracia Maniur  

Katharine Grace menyampaikan berbagai kiat untuk  
memenangkan ARA, diantaranya : 

 
     peraturan yang berlaku dari regulator (baik dari OJK  
     Pengawas Pasar Modal maupun regulator terkait lainnya), serta  

b. Tahap Persiapan dan Penyusunan Laporan Tahunan  
    (dan Laporan Keberlanjutan)
     1. Mempersiapkan Laporan Tahunan (dan Laporan  
         Keberlanjutan) dari jauh hari agar sesuai dengan 
     2. Penunjukan unit untuk menangani proses koordinasi  
         penyusunan Laporan Tahunan (dan Laporan  
         Keberlanjutan).
     3. Meminta arahan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris  
         terkait target perusahaan dalam ARA.
     4. Memilih agency/copywriter yang dapat mendukung proses, pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan (dan Laporan Keberlanjutan).
     5. Perusahaan mempersiapkan tema untuk Laporan Tahunan (dan Laporan Keberlanjutan).
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OJK), Dena Aksinia (Kepala Sub Bagian Tata Kelola Emiten dan Perusahaan 

Dalam hal disampaikan dalam 2 bahasa dan dalam buku yang 
terpisah, disampaikan sesuai dengan jangka waktu penyampaian 
laporan tahunan. 

Perhitungan hari keterlambatan apabila batas waktu penyampaian

Laporan Tahunan disampaikan melalui elektronik sedangkan 
dokumen asli disimpan oleh perusahaan.
Laporan Tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
asing (minimal bahasa Inggris).

     3. 



 
 

 Ki-Ka : Tiur Simamora (ICSA), Goklas Tambunan (Kepala Divisi Penilaian  
CSR Manager PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk), Hardijanto Saroso (ICSA), Saptono Adi Junarso (Kepala Divisi 

Senior Unit Keuangan Berkelanjutan Departemen Internasional OJK), Theresia 
Rustandi (ICSA), Astry Azwir (ICSA), Dena Aksinia (Kepala Sub Bagian Tata Kelola 
Emiten dan Perusahaan Publik OJK), dan Dinnoor Aisyah (Kepala Unit Peraturan 
dan Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI).

Seminar bulanan regulatory kembali dilaksanakan pada bulan  

Februari 2020 dengan mengangkat tema “Pendalaman POJK No. 51/ 
POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi  

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik serta 
Sharing Session  dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ”.  

Keuangan Berkelanjutan Departemen Internasional OJK dan Ummu 

Tbk serta Tiur Simamora selaku WKU Bidang Komunikasi Regulasi ICSA  
sebagai moderator yang dapat menjadi jembatan antara peserta  
dengan para narasumber. 

Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh 

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa 
keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 

 
    1. Prinsip investasi bertanggung jawab.
    2. Prinsip strategi dan bisnis berkelanjutan.
    3. Prinsip pengelolaan resiko sosial dan lingkungan hidup.
    4. Prinsip tata kelola.

    6. Prinsip inklusif.
    7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
    8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

    a. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

    c. Sarana komunikasi dengan stakeholder. 
 

         tetapi melalui kesadaran sosial dan lingkungan, tetapi juga  
         bagaimana bertahan dan melestarikan di masa-masa sulit.    

 share value, dan bagian  
       dari solusi keberlanjutan.

 
  pertanyaan yang diajukan oleh para peserta, diantaranya : 

 
     
    
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.

 
 

 
 

 
 

 

CSR Manager PT Solusi Bangun 
 

Berkelanjutan Departemen Internasional OJK) dan Tiur Simamora 
(ICSA). 

Regulatory

 

Sustainability Report 
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1. Apakah emiten perlu melaporkan Rencana Aksi   
    Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ?

    Menurut POJK No.51/POJK. 03/2017, Lembaga Jasa Keuangan 
    (LJK) wajib menyampaikan RAKB, dan disarankan untuk 
    membuat RAKB agar sewaktu-waktu pengawas meminta, 

    Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) adalah asuransi yang 

    November pada tahun 2019 IKNB telah mengeluarkan POJK  
    yang mewajibkan melaporkan RAKB bagi IKNB.

   Jadi, hal ini merupakan ketentuan yang sangat dinamis, karena 
   peraturan dari pasar modal masih terus mengalami 
   perkembangan. Hal tersebut juga menjadi penilaian tersendiri 
   dari pengawas yang menilai emiten. 

2. Bagaimana mekanisme penggabungan laporan tahunan dan 
    sustainability report ? 

    Dalam POJK No.51/POJK. 03/2017  telah disampaikan adanya   
     k
    laporan tahunan dan sustainability report.

sustainability 
    report adalah 30 April, bagaimana pemberlakuan pada
    perusahaan yang memiliki tahun buku yang berbeda ? 

    Sesuai aturan yang berlaku, laporan berkelanjutan 
    disampaikan dengan batas waktu 30 April dan apabila tahun 

Sustainability Report diantaranya :

.5

8 Prinsip Penerapan Keuangan Berkelanjutan POJK No.51/POJK. 03/2017 :

Kedua narasumber menjawab berbagai 

.



From the Chairman
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Situasi ini tentu berdampak pada seluruh sektor, termasuk sektor ekonomi, operasional perusahaan dan kehidupan sosial 
negara kita dan juga dunia. Kita bersama sama melihat suatu kontraksi atau perlambatan ekonomi. Jika dibandingkan dengan 
kondisi di tahun 1998 agak berbeda, walau rupiah terhadap dollar menembus angka Rp 16.000 rupiah. Bedanya suku bunga 

kredit korporasi di kisaran angka 9,5%-10,25%. Situasi ini sangat berbeda di tahun 1998 dengan suku bunga mencapai 70%. 

social distancing dan extra
peserta RUPS tetap aman. Dalam 2 minggu terakhir bahkan ICSA-Ikatan Notaris Indonesia-BAE-KSEI berdiskusi mencari solusi 

 bagi perusahaan dalam menjalankan RUPSnya dan mendorong terciptanya segera sistem E-Proxy. Proses persiapan 
dan evaluasi agar bisa diterimanya E-Proxy dan 

E-Proxy dan 
sebenarnya juga memberikan peluang yang lebih luas kepada independent/minority shareholder untuk bisa ikut serta 

dalam kegiatan penentuan satu aksi korporasi perusahaan. Karena dengan mekanisme ini maka minority shareholder dapat 
memberikan suara, melaksanakan haknya sebagai pemegang saham, dalam rapat pemegang saham. Dengan segala upaya dan 
keterbatasan waktu, dalam waktu dekat E-Proxy akan diluncurkan oleh KSEI sekaligus memberikan solusi prosesi 
RUPS yang bisa diterima oleh semua pihak dan memiliki akuntabilitas hukum yang jelas. Ini merupakan hasil koordinasi yang 
sangat baik antara Corporate Secretary (ICSA)-Ikatan Notaris Indonesia-BAE-KSEI. Kita sebagai anggota ICSA sangat gembira 
dan bangga dengan pencapaian kolaborasi ini. 

Tentu semua pihak berharap bahwa hasil ini perlu juga didukung oleh OJK dan BEI dan mendorong Pemerintah untuk segera 
menginisiasi kebijakan khusus atau penyesuaian UU serta peraturan dibidang hukum agar RUPS dengan basis dukungan sistem 

belajar dari kondisi ini, rasanya  kita harus: 
 dalam menghadapi masalah wabah ini, dengan 

   2. Melakukan  kolaborasi bersama SRO dan Profesi penunjang, karena dengan kolaborasi maka kebuntuan-kebuntuan bisa 
        carikan solusinya, 
   3. Fleksibilitas adalah kunci dalam chaos yang complex 
       pakar bisa duduk bersama untuk saling mengisi dan mencari jalan keluar, namun tetap berpijak pada landasan hukum dan 
       mekanisme yang bisa diterima semua pihak.

Menghadapi Badai Covid-19
Dunia dan Indonesia sedang mengalami suatu kondisi luar biasa dengan 

meluasnya kejadian ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik berupa Social 
Distancing, Work From Home,
memutus rantai penyebaran virus lebih luas lagi.



Ki-ka : Harry (PT RSM Indonesia), Ellen Elisabeth Golose (ICSA), Lenny SC (ICSA), 

Indonesia), Lina (GCG & Sustainability Head PT Bank CIMB Niaga Tbk), Astry Azwir 
(ICSA), dan Gede Adhi Wijana (PT RSM Indonesia) .

Kedua narasumber menjawab berbagai pertanyaan sebagai berikut :

 

 
      

 

 
 

 

Regulatory

menyelenggarakan seminar regulatory tepatnya pada tanggal 3 Maret 
2020 bertempat di Mainhall IDX Jakarta dengan tema Penilaian 
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance). 

Pemaparan materi seminar yang diadakan pada bulan Maret ini  

RSM Indonesia bersama Lina selaku GCG & Sustainability Head PT Bank 
CIMB Niaga Tbk dengan didampingi Katharine Grace sebagai moderator 
yang merupakan WKU Hubungan Internasional ICSA. 

Pada materi yang disampaikan oleh 

 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK No. 21 / POJK.04 
/ 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan 
Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola 
Perusahaan. Pada POJK tersebut terdapat 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 
rekomendasi. 

5 Aspek tersebut, adalah : 
   1. Hubungan perusahaan terbuka dan pemegang saham dalam 
       menjamin hak-hak pemegang saham.
   2. Fungsi dan peran dewan komisaris.
   3. Fungsi dan peran dewan direksi.

   5. Transparansi informasi.

Implementasi terhadap GCG yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga 
Tbk berdasarkan Regulasi OJK, Annual Report Award (ARA), ASEAN CG 
Scorecard, dan pedoman dari KNKG. 

   > ‘T’ : Transparency
   > ‘A’ : Accountability
   > ‘R’ : Responsibility
   > ‘I’  : Independency
   > ‘F’ : Fairness & Equality

Good Corporate Governance 
(GCG)
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RSM Indonesia), dan Lina (GCG & Sustainability Head PT Bank CIMB Niaga Tbk).

Peserta seminar antusias untuk materi yang disampaikan oleh narasumber dan 
mengajukan berbagai pertanyaan. 

1. Implementasi GCG yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk 
    perihal governance commitment, apakah Key Performance   
    Indicators (KPI) termasuk ke dalam individu atau divisi terkait? 
    Bagaimana cara mengimplementasi KPI tersebut? 
 

    unit dan harus diterapkan pada seluruh jajaran organisasi. 
    PT Bank CIMB Niaga Tbk menggunakan Book Point salah satu  
    contohnya adalah corporate secretary melakukan pelanggaran atas 
     keterlambatan  tersebut termasuk dalam Book Point dan 
    akan mengurangi KPI. Perhitungan point tersebut sesuai dengan
    kebijakan internal.

2. Apakah dalam ASEAN CG Scorecard terdapat spesifikasi mengenai
    tata kelola regulasi? 

    mengenai governance dan POJK serta pemerintahan banyak 
    mengadopsi dari ASEAN CG Scorecard.

3. Dari banyaknya peraturan-peraturan yang ada, bagaimana 
    PT Bank CIMB Niaga Tbk membuat mapping 
    urutan dari penggunaan berbagai peraturan tersebut?

    PT Bank CIMB Niaga Tbk membuat GCG Guidelines yang termasuk 
    di dalamnya BOD dan BOC untuk patuh serta GCG Guidelines 
    sebagai alat untuk mapping berbagai peraturan yang harus dipenuhi 

tools untuk penerapan GCG.

     

Prinsip pada penerapan GCG yang diterapkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk 

Go Public maka 

kelola perusahaan yang baik karena hal ini akan berdampak pada proses 
penilaian.



E-RUPS

Implementasi E-RUPS
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“Sharing  Session  dan  Demo  Sistem  E-RUPS  untuk  Emiten  dan  BAE” yang 
 

diadakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal ini menjadi 
salah satu upaya ICSA untuk membantu para anggota dalam  

 

Sharing session tersebut membahas tutorial sistem E-RUPS secara 
lengkap,diantaranya proses E-RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan 
RUPS, surat kuasa dan pilihan suara penerima kuasa: individu, surat  
kuasa dan pilihan suara penerima kuasa: perwakilan independen, surat 
kuasa dan pilihan suara penerima kuasa: pemegang rekening,  

saat RUPS. Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan RUPS 
pengumuman dan pemanggilan RUPS sebelum tanggal 20 April 2020. 

Tahapan Jadwal Pelaksanaan
   

   > Sharing session dan demo E-RUPS.
   >   

 

   > Keputusan direksi terkait implementasi eASY ®.

  Tahapan 2, 30 Maret – 9 April 2020 : 
   > Pelaksanaan On-Site Training untuk Emiten, BAE, PE, dan BK.
   > Pengumuman ke Pemegang Saham untuk penggunaan eASY® 

 

      melalui social media KSEI.

  Tahapan 3, 13 – 17 April 2020 : 
  
   > Penandatanganan perjanjian antara KSEI – Emiten.
   > Persiapan sistem agar siap digunakan. 

  Tahapan 4, 20 – 24 April 2020 : 
   > Live eASY ®.
     > Pengumuman dan pemanggilan melalui sistem eASY® untuk E-RUPS.
      RUPS Pertama diperhitungkan akan dilaksanakan pada tanggal 13 

       Mei 2020.

 

 

 
     Notaris yang merangkum keputusan setelah agenda terselesaikan,  
     Apakah hal tersebut tetap dilakukan jika menggunakan sistem dari  
     KSEI ?  

      Notaris membuat risalah rapat H+2 sesuai dengan aturan yang ada,  
      dan hasil risalah disampaikan kepada emiten agar emiten mudah  
      menginformasikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir dan  
      pemegang saham yang memberikan kuasa.

2.   Pada saat pengumuman dan panggilan, apakah perlu  
      menginformasikan bahwa pemegang saham dapat memberikan  
      suara melalui E-Proxy ? 

      Dapat disampaikan informasi kepada pemegang saham perihal  
      pemberian suara melalui E-Proxy pada pengumuman dan  
      pemanggilan serta link akan didistribusikan untuk akses ke sistem  
      eASY ®. 
 

upload untuk agenda pada E-RUPS melalui   
      sistem eASY® ?
    

 
      bersamaan dengan ketentuan penggunaan bahasa yang akan  
      didistribusikan oleh KSEI.  
 
4.   Dengan adanya wabah Covid-19, Apakah dapat dilakukan RUPS  
      tanpa adanya independent  ? 

 
      kuasa tetap hadir, dengan adanya  
      
 
5.   Bagaimana cara dari KSEI untuk memberikan informasi kepada  
      pemegang saham secara teknis ?

     KSEI akan mengumumkan melalui media sosial dan diharapkan 
       pada pengumuman RUPS mencantumkan link ke akses. 

       Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang biasanya 
       berhubungan langsung dengan pemegang saham dapat 

       memberikan informasi tersebut.

      menggunakan sistem dari KSEI ?

    
      Mandatory  
      pemegang saham yang akan memilih untuk memakai layanan KSEI  

7.   Apabila adanya tools yang terlewat pada pengisian data di sistem  
      eASY® terkait E-RUPS, apakah terdapat sanksi ?

 
      sehingga vote result dapat dilihat oleh pemegang saham atau pihak  
      lainnya, karena data-data yang diunggah pada akhirnya dapat  
      dilihat oleh banyak pihak sehingga diharapkan dari sisi emiten agar  
      disiplin untuk menggunakan sistem tersebut dan meng-input  
      data-data yang ada.

Dian Kurniasarie menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh 

Latar belakang KSEI segera mengimplementasikan E-RUPS adalah 
keadaan darurat wabah Covid-19 & surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
perihal relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan 
Rapat Umum Pemegang Saham.

menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui sistem 
®”) KSEI yang telah disediakan 

oleh KSEI. Sharing Session disampaikan oleh Dian Kurniasarie dari KSEI 

Undangan On-Site Training untuk Emiten, BAE, PE, dan BK  beserta 
informasi  akses ke eASY®.

Tahapan 1, 23 – 27 Maret 2020 : 

® untuk E-RUPS.



Program Development

 
 

 
 

 
 

 

Silabus yang menjadi bahan ajaran fasilitator adalah

 

 Rights Issue, Stocks, and Bond Issuance.

Workshop CLCA Batch 2 dibuka melalui sambutan dari  
Theresia Rustandi selaku Sekretaris Jendral ICSA dan  
dilanjutkan dengan pemberian materi dan sesi tanya jawab 
antara fasilitator dengan peserta yang didampingi oleh 
mod

-
erator yang juga menjadi pengurus ICSA. 

Harapannya dari pelaksanaan workshop dapat memberikan 
pengetahuan dalam memahami aspek legal sebagai  
perusahaan publik serta menerapkan dan menjalankan 

 sesuai kebutuhan perusahaan. 

Workshop  
fasilitator yang memberikan studi kasus, berbagai  
pertanyaan dari para peserta, sharing pengalaman antara 
peserta dan juga moderator sebagai penghubung antara 
peserta dengan fasilitator. 
Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk 

 

Corporate Legal & Corporate Action Batch 2 

Capital Market Expert - Presiden Direktur IDX 2002 sampai 2009), Iqbal 
 

(Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3  PT Bursa Efek Indonesia), Dr.(Can). Lucky Bayu Purnomo (Economist, Financial Market Specialist, Author, Financial  
Technology Enthusiasms & Founder LBP Enterprises).
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Perdana dilaksanakannya ICSA ACADEMY development 
program di tahun 2020 yaitu ICSA CG Officer Intermediate 

oleh 40 peserta yang terdiri dari berbagai macam 
perusahaan. Pada development program ICSA Academy 
selalu menghadirkan fasilitator terbaik yang dapat 
memenuhi kebutuhan peserta dari sisi pengetahuan dan 
implementasi.



Non Regulatory

Workshop ICSA “Quantum Leap Your Communication”

 

merupakan tema yang 
diusung pada bulan Januari. Ferdy D.Savio menyampaikan  
bahwa komunikasi berdapat pada kegiatan yang dilakukan. 

 
bicara. 

Agenda yang menjadi pembahasan dalam penyampaian  
materinya kali ini, diantaranya :    

   - Model Komunikasi
   - Metaprogram

   - Sifat Kerja 

   - “N” : Neuro, mengacu pada otak, sistem saraf dimana  
 

      pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecapan.
   - “L” : , mengacu pada bahasa secara verbal maupun  
      non-verbal yang digunakan untuk memerintah pikiran dan  
      perilaku dalam berkomunikasi dengan orang lain.
   - “P” : Programming, kemampuan untuk menemukan dan    
      menggunakan program yang dijalankan, komunikasi  
      terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain di dalam  
      sistem neuro demi mencapai hasil yang diinginkan.

Metaprogram merupakan kunci dalam memproses informasi 
dan pola-pola internal yang berkuasa dapat membantu untuk 
menentukan seseorang dalam membentuk representasi internal 
serta mengarahkan perilaku.

ekspetasi, prosedur, dan arahan. 

bicara. 
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Peserta bersama pembicara serta moderator melakukan sesi foto bersama dalam 
acara Workshop ICSA 

peserta kepada fasilitator.pengurus ICSA kepada Ferdy D Savio (NLP).

Workshop ICSA “Presentation Skill”
merupakan komunikasi persuasif melalui 

metode verbal dan non verbal dengan membentuk rasa percaya 
terhadap audiens.

dapat mengembangkan kepribadian yang 
 

mempengaruhi dan berdampak. 

 
pendukung dalam menjalani tugas sebagai coprate secretary. 

corporate 
secrtary, ICSA mengadakan workshop dengan tema  

seluruh perilaku diproses neuroligical 

Program perdana ICSA Academy non regulatory di tahun 2020 
yang diadakan pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 

mengundang Ferdy D.Savio sebagai fasilitator dan dimoderatori 

Sumber ilustrasi : freepik.com



Non regulatory program yang dilaksanakan pada bulan  
February tepatnya pada tanggal 19 Februari dengan mengusung 
tema Tema tersebut merupakan materi 
yang dibutuhkan oleh corporate secretary untuk  

komunikasi persuasif pada saat presentasi, penggunaan media, 
dan menanggapi audiens dengan cara yang memukau 
serta mempengaruhi. 

Penyampaian materi  yang dibawakan oleh 
Ghita Utoyo SE.MComm selaku founder dari Ghita Utoyo & 
Associates serta Professional Trainer & Coach. 

Ghita Utoyo menyampaikan bahwa dalam melakukan 

   - Build Trust 
   - Enthusiasm 

   - Body Language

Public speaking adalah proses komunikasi kepada audiens. Sebagai  
pembicara diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara jelas  
kepada penerima pesan. 

Melakukan presentasi yang benar dapat melakukan langkah di bawah ini, 
diantaranya : 
1. Persiapan : 
     

     c. Melakukan pemeriksaan lokasi dan alat yang dibutuhkan. 
2. Eksekusi dan Evaluasi 
     a. Materi presentasi. 
     b. Persiapan presenter.
     c. Respon untuk pertanyaan.
3. Sikap
     a. Kesan 
     b. Persuasif dan Dampak

Keterampilan yang dimiliki dalam penyampaian presentasi yang baik dan 
benar diantaranya, 
presentasi, mempersiapkan data sesuai dengan topik, menentukan media 
yang digunakan, mengatur , serta menjadi presenter yang 
sesuai dengan topik yang dibawakan.

Non Regulatory

Peserta bersama pembicara serta moderator melakukan sesi foto bersama dalam acara Workshop ICSA 

Penyampaian materi dipaparkan secara fun, sehingga seluruh peserta  
dengan mudah menyerap seluruh materi. 
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(ICSA), Ghita Utoyo SE.M.Comm (Ghita Utoyo & Associates), Astry Azwir (ICSA), 
Okty Saptarini (ICSA), dan Ellen Elisabeth Golose (ICSA).

.
.



              Webinar ICSA
“Relaksasi Aturan OJK” 

10

Meskipun saat ini Indonesia sedang dilanda oleh wabah 
Covid-19, hal tersebut �dak memberhen�kan ICSA untuk terus 
mengedukasi para Corporate Secretary melalui program 
Webinar ICSA. 

Webinar ICSA telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2020 
dengan mengusung tema Relaksasi Aturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Materi disampaikan oleh Nailin Ni’mah selaku 
Depu� Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil OJK 
bersama Kunwidarto selaku Depu� Direktur Penilaian 
Perusahaan Sektor Jasa OJK sebagai fasilitator dan didampingi 
oleh Dr. Ir. Hardijanto Saroso, MMT, MM selaku Ketua Umum 
ICSA sebagai moderator. Webinar berlangsung dengan dihadiri 
oleh 219 par�sipan melalui aplikasi Zoom Cloud Mee�ngs. 

Dalam pemaparan materi disampaikan bahwa OJK memberikan 
ruang bagi pelaku pasar modal yang terdampak secara 
langsung maupun �dak langsung akibat Covid-19 dan juga 
untuk menjaga stabilitas Pasar Modal Indonesia agar tetap 
beroperasi ditengah ke�dakpas�an pasar. 

Non Regulatory

   Webinar ICSA “E-Proxy”
Indonesia Corporate Secretary Associa�on (ICSA) 
kembali melaksanakan Webinar yang diadakan pada 
tanggal 15 April 2020 dengan tema E-Proxy. Fasilitator 
andal yang menyampaikan materi adalah Dian 
Kurniasarie selaku Kepala Divisi Peneli�an dan 
Pengembangan Usaha KSEI degan didampingi oleh Murni 
Nurdini selaku pengurus ICSA. 

Pelaksanaan webinar yang dihadiri oleh 252 par�sipan 
berjalan dengan lancar, terlihat dari penyampaian materi 
oleh fasilitator, tanya jawab antara peserta dengan 
fasilitator yang dijembatani oleh moderator dan respon 
posi�f dari para peserta. 

Dalam pelaksanaan webinar turut dihadiri oleh 
Supranoto Prajogo selaku Direktur KSEI dan dalam 
pembukaan materi beliau menyampaikan bahwa 
target implementasi E-Proxy akan dilangsungkan pada 

Sumber foto : portnews.com

Sumber foto : nu.or.id

 tanggal 20 April 2020. Hal ini berdasarkan dari SE OJK, akan tetapi dari OJK sedang melakukan finalisasi RPOJK terkait dengan E-Proxy dan KSEI telah 
 diminta untuk memberikan masukan. Pada in�nya adanya perubahan, sebelumnya KSEI berasumsi bahwa penyelenggaraan E-Proxy hanya KSEI, akan 
 tetapi di dalam RPOJK tersebut disampaikan bahwa E-Proxy dapat dilakukan oleh KSEI, atau pihak yang disetujui oleh OJK ataupun penerbit efek 
 sendiri.



http://www.icsa-indonesia.org/

Moderator :
Ivonne P. Chandra 
Bendahara Umum ICSA

23 April 2020

09.00 - 12.00 

Informasi Pendaftaran

Christy Ruth & Putra Asda 
Hp      : 0822-4685-5141/ 0856-9549-4747
Email : inforegistrasi.icsa@gmail.com 

500 Participants  Only 
Free Member ICSA 
IDR 800K for Non ICSA Member 

*Meeting-ID & Password dibagikan setelah melakukan
 pendaftaran dan hanya berlaku bagi peserta yang telah 
mendaftar.

WEBINAR

SR & Covid -19
What and How to 
Report ?

Narasumber : 
GRI

ICSA Academy is Managed by

Zoom Online

Lany Harijanti
Country Director GRI

#seminaronlineicsa

#dirumahaja



CUCI TANGAN

PHYSICAL DISTANCING

Apa itu PSBB ? 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
Ialah upaya pemerintahan untuk mempercepat penanganan 
Covid-19 dan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Selama PSBB :
- Belajar, bekerja & ibadah di rumah. 
- Penutupan fasilitas umum.  
  (Tempat hiburan, taman-taman, gedung 
  olahraga, tempat wisata, dan lainnya)
- Kegiatan sosial dan budaya dibatasi.
- Pergerakan orang dan barang pakai 
  moda transportasi dibatasi. 
- Kegiatan di luar ruangan Max.5 orang 
  (Jaga Jarak).
- Keluar rumah menggunakan masker.

Tetap Beroperasi :
Instansi Pemerintahan
- Pemerintahan Pusat & Pemerintahan Daerah.
- Kecamatan, kelurahan, BUMD, dll.
- Kepolisian & TNI.

Sektor Usaha 
- Kesehatan.
- Bahan pangan, makanan, dan minuman.
- Energi.
- Komunikasi & Teknologi Informasi. 
- Keuangan/perbankan.
- Logistik & distribusi barang. 
- Industri strategis.
- Perhotelan. 
- Konstruksi.
- Toko/warung kelontong, swalayan & pasar.

PSBB Dasar hukum 
Peraturan Kementrian Kesehatan 
Nomor 9 tahun 2020

Telah Berlaku Untuk 
JABODETABEK 

ATURAN TRANSPORTASI PRIBADI

Hanya untuk 
memenuhi 

kebutuhan pokok

Keluar rumah 
wajib pakai 

masker

Kapasitas 4 orang

Hanya boleh diisi 
4 orang 
- 1 pengemudi 
(depan)
- 3 penumpang
(tengah & belakang)

Hanya boleh diisi 
3 orang 
- 1 pengemudi 
(depan)
- 2 penumpang
(tengah & belakang)

Kapasitas 7 orang

Keluar rumah 
wajib pakai 

masker

Hanya untuk 
memenuhi 

kebutuhan pokok

Dilarang 
berboncengan

Kendaraan Umum : 
- Bus dan angkot dsb, kapasitas dibatasi max. 50%.
- Taksi tidak dilarang (perhatikan jarak fisik).
- Ojek online (perhatikan protokol kesehatan).

#dirumahaja

CUCI TANGAN
PAKAI MASKER

PHYSICAL DISTANCING

Mari Patuhi 
Bersama 

untuk memutus 
penyebaran 
virus corona

Sanksi pidana maksimal 1 tahun 
atau denda maksimal 100 juta



Telah Berlaku Untuk 
JABODETABEK 







ICSA Academy is Managed by



PSBB Dasar hukum 
Peraturan Kementrian Kesehatan 
Nomor 9 tahun 2020




