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EXCELLENT !! Semua dikupas 
tuntas … tas … tas !!  See 
next page  for more details. 

 
   

 GRI  

HERE WE 

COME … 
Kita semua sudah harus 
siap-siap untuk 
Sustainability Reporting. 
Jangan khawatir, ICSA siap 
membantu. Check it out on 
next page.  

 

  

DUKUNGAN BURSA UNTUK ICSA 

         

 

 
 
 

Pepatah mengatakan “tak kenal maka tak 
sayang tapi kalau sudah kenal semoga akan 
makin sayang”. 31 Agustus lalu jajaran 
Direksi Bursa Efek Indonesia (IDX) berkenan 
menerima jajaran pengurus ICSA. 
Pertemuan dengan Pak Inarno Djajadi, Pak 
Nyoman dan Pak Laksono beserta seluruh 
jajaran manajemen IDX menjadi momen 
“perkenalan” yang lebih intens mengingat 
IDX sudah kerap membantu kolaborasi 
dengan ICSA. Semoga pertemuan ini akan 
membuat IDX semakin mengenal dan 
semakin sayang dengan ICSA. “Kami 
berharap ICSA bisa terus membantu 
penerapan GCG yang semakin baik dan 
menyukseskan program kerja Bursa,” jelas 
Hardijanto Saroso, Ketua Umum ICSA dalam 
kunjungan tersebut.  
 

 
 

Pada kesempatan kunjungan tersebut, 
jajaran pengurus ICSA menjelaskan kiprah 
ICSA dalam meningkatkan standar kualitas 
Corporate Secretary Indonesia melalui ICSA 
Academy. 
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“Kami senang dan sangat terbantu dengan 
adanya ICSA. Bursa Efek Indonesia akan terus 
memberikan dukungan kepada ICSA. Peran 
Corporate Secretary amatlah penting untuk 
komunikasi dua arah antara perusahaan 
dengan stakeholder-nya,” jelas Inarno 
Djajadi, Direktur Utama IDX.  

 

“Seringkali investor tidak mengerti 
perkembangan perusahaan karena tidak 
dikomunikasikan dengan baik oleh 
perusahaan. Kami harapkan Corporate 
Secretary bisa menjadi jembatan 
komunikasi yang efektif,” tambah Nyoman 
Yetna, Direktur IDX. (tvr) 
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PERJALANAN PANJANG  

SUSTAINABILITY REPORTING 

Berdasarkan aturan POJK No 51/POJK.03/2017, mulai 2019 
maka perusahaan publik sudah harus menyampaikan 
Sustainability Report (SR) selain Annual Report (AR). 
Sudahkah kita semua siap-siap ? Jika belum, jangan khawatir. 
ICSA saat ini sudah siap-siap untuk membagikan 
pengetahuan dan ilmu kepada rekan-rekan Corporate 
Secretary lainnya.  

Bekerjasama dengan GRI (Global Reporting Initiatives), 
beberapa pengurus ICSA diberikan pembekalan melalui 
Sharing Sessions oleh tim GRI mulai 4 September lalu.  

Jadi ?? Tunggu tanggal mainnya yaaaa. (tvr) 

 

 

CEO BRUNCH MEETING WITH GRI @IDX 

Invited by GRI, ICSA attended the CEO Brunch Meeting last 
October 5. Tim Mohin (GRI Chief Executive) says, “GRI is not 
about report. It’s how we use the report. It is about 
connecting capital with sustainable business practice.” 
Valuable experiences were also shared by Corporate 
Secretary of Elnusa and President Director of Indocement. 
“As first timers, we might be confused. Just start simple, 
focused and manage what we can measure,” adds Tim. 

 

(from left to right : Asthildur (GRI Regions Director), Josephine Satyono (UN 
Global Compact Executive Director),  Risa Rustam (IDX Director), Tim Mohin 
(GRI Chief Executive), Theresia Rustandi (ICSA Secretary General), Ivonne 
Chandra (ICSA Treasurer) and Lany Harijanti (GRI Country Program 
Manager))  

Sharing sessions ICSA with GRI team.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

NEXT SCHEDULE  
 

 

    
 

 

9 Oktober 2018 10:00 – 13:00 @Bursa Efek Indonesia, Jakarta 

Hal-hal yang perlu dipahami Corporate Secretary sehubungan dengan peran Underwriter dan Wali Amanat dalam Corporate 
Action. 
Pemateri : Bapak Rido Primanda (Asst. VP Investment Banking Capital Market PT Bahana Sekuritas) 
                    Ibu Sarmiati (Head of Capital Market Services PT Bank Mega Tbk) 

 

7 – 8 November 2018 08:30 – 17:30 @Le Meridien Hotel Jakarta 

ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 2 : Investor Relations 
See the attached brochure for details.  

 

FROM THE CHAIRMAN 

INDUSTRY 4.0  

ARE WE READY ? 
Industri berkembang sedemikian cepat. Peraturan pun 
mengikuti dengan terseok-seok. Apakah kita sebagai 
Corporate Secretary mampu mengikutinya ? 

Industry 4.0 merupakan julukan yang diberikan kepada trend teknologi yang sangat erat dengan otomatisasi, transparansi 
atau pertukaran data, dan komputasi cerdas di berbagai  platform sistem yang sedang berjalan saat ini di industri kita.  Jika 
Bapak Ibu melihat situasi sekitar kita, hampir semua aspek kehidupan dan operasional bisnis dan produksi juga tidak lepas 
dari evolusi industri ini. Proses yang awalnya banyak menggunakan tenaga manusia, kemudian mulai tergantikan dengan 
mesin dan saat ini mulai melakukan evolusi baru ke teknologi yang jauh lebih pintar dan efisien.   

  

Akibatnya Industry 4.0 memang merubah banyak hal. Merubah cara kita berkomunikasi, beroperasi, bertransaksi dan 
berevolusi. Dunia semakin virtual, cashless, faceless dan berubah sangat cepat. Bahkan perekonomian dunia pun berubah.  
Peraturan pun harus mampu mengikuti dengan cepat, karena kita semua dapat dengan mudah saling melihat dan saling 
membandingkan. Artinya, semua pihak bergerak menuju pola-pola yang lebih baik, baik itu di bidang tata kelola, tata 
hukum, dan tata administrasi, dimana progres perubahannya semakin lama akan semakin cepat dan semakin meluas. 

 

Kita sebagai Corporate Secretary harus selalu mencoba berupaya untuk  bisa berjalan beriringan dengan otoritas pasar 
modal untuk memberikan masukan atas peraturan-peraturan yang mungkin sudah harus secepatnya diperbaharui atau 
sudah obsolete. Sesuai info yang diterima oleh ICSA, saat ini OJK sedang melakukan review atas peraturan transaksi 
material dan afiliasi (IX.E.1 dan IX.E.2), karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. ICSA juga mengikuti 
pelatihan yang dilakukan oleh KSEI mengenai e-proxy dan e-voting. Ini juga perkembangan yang positif untuk menyikapi 
perkembangan dunia yang semakin borderless. Sustainability reporting juga merupakan perkembangan baru yang harus 
dilihat dari sudut pandang yang positif. Kami gembira ICSA bisa langsung diberikan pelatihan oleh tim GRI yang ahli di 
bidangnya. Semoga ini semua akan membuat kita semua siap menghadapi trend dan tantangan di masa depan. Walaupun 
semuanya serba “-less”, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga komitmen dan tanggungjawab yang baik kepada 
stakeholder kita semua termasuk kepada ibu pertiwi kita yang telah memberikan banyak resources kepada kita semua. 
Boleh serba -less, tapi jangan careless yaaa !  

 

Salam, Hardijanto Saroso 



 

 

 

 

 

E-PROXY DAN E-VOTING 

DARI KSEI 
 

 

 

 

 

 

 

  

KSEI mengadakan pelatihan kepada ICSA untuk 
melakukan trial terhadap implementasi e-proxy dan e-
voting pada 24 September lalu. Hadir mewakili ICSA 
adalah Tiur Simamora, Lenny SC, Ellen Golose, Okty 
Saptarini, Rosyida Octavia dan Theresia Rustandi.  

 

Hal-hal penting yang perlu diketahui dan disiapkan 
dari hasil trial tersebut sebagai berikut : 

1. Sistem AKSES dari KSEI sudah link dengan 
sistem E-Gem. E-Gem adalah sistem yang 
digunakan untuk mekanisme e-proxy dan e-
voting.  

2. Perubahan yang dilakukan di sistem E-Gem 
akan juga membuat perubahan di sistem 
AKSES secara otomatis, demikian sebaliknya. 
Hal ini tidak berlaku untuk saham yang 
masih script. Oleh sebab itu untuk saham 
script harus dilakukan input ke sistem KSEI 
oleh BAE.  

3. Satu admin user akan diberikan oleh KSEI 
kepada setiap emiten dan emiten dapat 
membuat sub-admin di perusahaan masing-
masing.  

4. Emiten diharapkan dapat menyiapkan 2 
penerima kuasa (independent 
representatives) seandainya pemegang 
saham ingin menitipkan kuasa ke emiten. 
Ada persyaratan khusus untuk independent 
representatives ini yang akan diatur oleh 
OJK.  

5. Penandaan agenda khusus yang 
memerlukan persyaratan khusus seperti 
transaksi afiliasi, transaksi konflik atau lainya 
perlu dibicarakan lagi untuk penggunaan 
istilah di dalam flagging-nya. Transaksi 
khusus seperti ini sebenarnya masuk di 
dalam agenda RUPSLB sehingga pada 
dasarnya tidak diperlukan flagging khusus. 

 

Masukan-masukan telah disampaikan oleh perwakilan 
ICSA kepada tim KSEI. Semoga bisa menjadi bahan 
pertimbangan dan ke depannya, implementasi bisa 
berjalan lancar. (lennysc) 

 

 

 

 

DUA HARI BERSAMA ICSA INTERMEDIATE CLCA 

“Hanya satu kata, ”EXCELLENT!”, pembicaranya keren-keren dari mulai hari ke 
1 dan ke 2, topiknya dari mulai Corporate Legal (Transaksi Material dan Afiliasi) 
hingga Corporate Action yang sering dilakukan perusahaan”, demikian Okty 
Saptarini, peserta CG Officer Workshop Series. “Semua materinya gak bikin 
ngantuk dan boring karena semua aspek dikupas tuntas … tas … tas,” tambah 
Okty.  

Selama dua hari, dari 1 – 2 September 2018, ICSA mengadakan CG Officer 
Workshop Series untuk level intermediate membahas Corporate Legal dan 
Corporate Action. Topik yang dibahas adalah permasalahan yang sering dialami 
oleh Corporate Secretary dalam menjalankan tugas kesehariannya di 
perusahaan terutama ketika mempersiapkan sebuah transaksi maupun aksi 
korporasi.   

Dasar hukum dibahas tuntas ditambah dengan studi kasus yang mengangkat 
kesulitan-kesulitan di lapangan. Tips dan trik dari ahli berpengalaman juga 
sangat penting. “Ini sekalian forum untuk konsultasi dan diskusi. Terima kasih 
ICSA untuk forum yang menyenangkan selama 2 hari ini. Luar biasa untuk saya 
pribadi !” tambah Okty.  

Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk selalu mengikuti CG Officer Workshop 
Series dari ICSA Academy. Tambah ilmu dan tambah networking. Kita semua 
saling bertukar pikiran dan pengalaman.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


