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Seorang Corporate Secretary 
harus mampu mengelola 
komunikasi dengan 
pemangku kepentingan 
secara efektif dan efisien.    

 
   

 BYE BYE 

DIREKTUR 

INDEPENDEN 

 

Dengan keluarnya aturan 
pencatatan Bursa Efek 
Indonesia yang baru maka 
tidak ada lagi aturan 
mengenai direktur 
independen.  

 

  

         

 

 
 
 
 
 
Puji syukur alhamdulilah, ICSA akhirnya bisa 
memiliki kantor sendiri di Epicentrum Walk 
Kuningan. Syukuran penuh kehangatan 
dilaksanakan pada 17 Januari lalu. Keseruan 
makan nasi liwet bersama-sama dan diakhiri 
dengan foto selfi memberikan kesan mendalam 
atas keakraban dan kekompakan pengurus dan 
tim sekretariat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edisi 4 ICSA Insights kali ini akan banyak 

mengulas kemesraan ICSA dengan para 

pemangku kepentingan.* 
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ICSA ADALAH 
COUNTERPART OJK 
 
Tiga puluh Januari lalu, di sela-sela kesibukannya, 
Bapak IB Aditya Jayaantara (Kepala Departemen 
Pengawas Pasar Modal 1A Otoritas Jasa 
Keuangan) berkenan berdialog dengan jajaran 
pengurus ICSA. “ICSA adalah counterpart OJK. 
Kami sangat welcome dengan program edukasi 
ICSA,” ujar Aditya. Terkait dengan keberadaan 
Corporate Secretary, OJK mengharapkan 
Corporate Secretary bukan hanya berperan 
sebagai penghubung dengan regulator namun 
dapat sekaligus menjadi gate-keeper sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 
emiten terhadap regulasi. “Kami prihatin karena 
kesadaran atas kepatuhan di Indonesia sangat 
jauh dibandingkan negara tetangga seperti 
Thailand,” jelas Aditya.*  
 
 

 

BEI AJAK ICSA 
SUKSESKAN TARGET 

IPO 2019 

 
Jajaran pengurus ICSA juga melakukan 
silahturahmi ke Bursa Efek Indonesia pada 24 
Januari lalu. Bapak IG Nyoman Yetna (Direktur 
Bursa Efek Indonesia) beserta jajaran divisi 
manajemen informasi dan pengembangan 
emiten Bursa Efek Indonesia berdialog bersama 
mengenai program edukasi ICSA. “Kami berharap 
ICSA juga dapat membantu BEI untuk mengajak 
perusahaan yang belum tbk untuk menjadi tbk,” 
ujar Nyoman. “BEI akan proaktif menjemput bola 
dan mengakomodir kebutuhan perusahaan 
untuk menjadi tbk walaupun skalanya masih kecil 
asalkan perusahaan tersebut memiliki prospek ke 
depannya,” tambah Nyoman. Saat ini target BEI 
bukan hanya untuk perusahaan besar saja tetapi 
juga perusahaan start-up.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

HKHPM AKAN JADI  
NARASUMBER ICSA 
 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
(HKHPM) yang diketuai oleh Abdul Haris Muh. 
Rum pada 15 Januari lalu menerima kunjungan 
silahturahmi jajaran pengurus ICSA. Dalam 
kesempatan tersebut, jajaran pengurus HKHPM 
menyambut baik kerjasama untuk HKHPM 
menjadi narasumber bagi program edukasi ICSA 
terutama yang  berkaitan dengan sosialisasi 
peraturan yang berhubungan dengan pasar 
modal. HKHPM juga bersedia untuk 
menyelenggarakan diskusi peraturan bersama 
ICSA terkait draft aturan OJK. “Kami harapkan 
program kerjasama ini akan memberikan nilai 
tambah kepada anggota masing-masing 
organisasi,” ujar Abdul Haris. Anggota ICSA akan 
menambah pengetahuan hukum pasar modal, 
sementara anggota HKHPM akan menggali 
ketrampilan selaku Corporate Secretary.* 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ICSA DAN IFC 

KEMBALI JAJAKI 

KERJASAMA 
 

ICSA dan IFC (International Finance 
Corporation) kembali menjajaki kerjasama 
edukasi bagi Corporate Secretary. 
Pertemuan antara IFC dan jajaran pengurus 
ICSA pada 1 Februari lalu menitikberatkan 
fokus pada pengembangan Sustainability 
Reporting yang diatur oleh POJK 51 
terutama bagi emiten perbankan.*  

 

 

 

 

 



 

 

 

ICSA DAN BISNIS 

INDONESIA 
 

Corporate Secretary dan media perlu 
menjalin hubungan yang harmonis. Emiten 
sebagai perusahaan publik perlu 
mendapatkan dukungan yang efektif dari 
media agar bisa menginformasikan kinerja 
perusahaannya secara tepat kepada 
pemangku kepentingannya. Seperti apa 
kerjasama yang akan dilakukan ICSA dan 
Bisnis Indonesia ? Kita tunggu tanggal 
mainnya yah.* 

 

 

MEMBANGUN 

OPTIMISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung 
upaya pemerintah untuk mengakselerasi 
pertumbuhan ekonomi nasional, demikian 
ditegaskan oleh Wimboh Santoso, Ketua 
Dewan Komisioner OJK dalam Pertemuan 
Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK 11 
Januari lalu. Selain itu OJK juga mendorong 
IJK untuk dapat  memanfaatkan revolusi 
industri 4.0. Selain itu OJK juga akan 
melakukan reformasi internal agar semakin 
efektif dan efisien dalam melayani dan 
mengatur pasar modal Indonesia.*  

 

 

  

YUUUK KAJI 

DRAFT 

ATURAN 
 

Di sela-sela padatnya pekerjaan 
sebagai Corporate Secretary, 
bidang pengkajian dan 
komunikasi regulasi ICSA 
menyempatkan diri untuk 
melakuan kajian atas draft 
aturan yang dikeluarkan oleh 
otoritas pasar modal. Tiur 
Simamora (Wakil Ketua Umum 
bidang komunikasi regulasi 
ICSA) bersama Hartinah (Wakil 
Ketua Umum bidang pengkajian 
ICSA), Rosyida Octavia (anggota 
bidang pengkajian ICSA) beserta 
tim sekretariat (Astry Azwir 
Direktur Eksekutif ICSA dan 
Roona Liaison Officer ICSA) 
ketika melakukan kajian atas 
draft POJK mengenai transaksi 
material, benturan kepentingan 
dan afiliasi.* 

MASUKAN DAN KAJIAN  
Bagi anggota ICSA yang hendak menyampaikan masukan kepada pengurus ICSA dan/atau kajian atas 
draft aturan dari otoritas pasar modal, silahkan menyampaikan langsung melalui email kepada : 

icsa.secretariat@gmail.com  

Sekretariat ICSA akan menyampaikan kepada pengurus yang berkepentingan. 

 

mailto:icsa.secretariat@gmail.com


 

 

 

SELAMAT TINGGAL  

DIREKTUR INDEPENDEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HATI-HATI DENGAN KODE NOTIFIKASI EMITEN 

 
 

 

Segenap pengurus ICSA menyampaikan 

Selamat hari raya imlek 2570 

新年快乐。 身体健康。 

 

Kita harus angkat topi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah 
mensinkronkan aturan BEI dan aturan OJK dengan melakukan 
evaluasi atas efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Berkat 
sinkronisasi tersebut, kita bisa mengucapkan selamat tinggal 
kepada jabatan direktur independen, jabatan yang diatur oleh BEI 
namun tidak diatur oleh OJK. Seperti yang disampaikan oleh Fahri 
Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK 
bahwa penghapusan direktur independen akan dapat membuat 
operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Dan karena 
Indonesia menganut two tier board system maka fungsi 
pengawasan dapat dilaksanakan oleh komisaris independen. Lalu 
Corporate Secretary diberondong dengan pertanyaan lanjutan oleh 
para direksi dan komisaris, apakah jabatan direktur independen 
harus secepatnya dicabut ? Jawabannya : selesaikan saja sisa 
jabatan. Setelah itu tidak ada lagi pengangkatan direktur 
independen. Namun bagi perusahaan yang merasa tetap perlu 
memiliki direktur independen, tentu sah-sah saja untuk tetap terus 
memiliki direktur independen.* 

Corporate Secretary harus berhati-hati dan 
menguasai kode-kode yang diberikan oleh BEI 
di belakang kode ticker saham perusahaan.  

Mari kita simak arti kode-kode tersebut : 

KODE ARTI 

B Adanya permohonan pernyataan 
pailit  

M Adanya permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran hutang 

E Laporan keuangan terakhir 
menunjukkan EKUITAS NEGATIF 

S Laporan keuangan terakhir 
menunjukkan TIDAK ADA 
PENDAPATAN USAHA 

A Adanya opini TIDAK WAJAR dari 
Akuntan Publik 

D Adanya opini TIDAK 
MENYATAKAN PENDAPAT 
(DISCLAIMER) dari Akuntan Publik 

L Perusahaan tercatat BELUM 
menyampaikan LAPORAN 
KEUANGAN 

   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FROM THE CHAIRMAN 

Tahun 2019 Harus Didorong 

dengan Optimisme  
Kinerja positif di 2018 menjadi pondasi utama untuk bangkit dan maju 

begitu juga pasar modal Indonesia.  

Kekuatan pasar modal adalah kepercayaan, trend dan motivasi tumbuh para investor. Kepercayaan 
dibangun dengan kinerja dan keterbukaan. Kinerja menjadi pondasi bagi “story telling” atau kegiatan perusahaan, 
dan keterbukaan adalah ungkapan kejujuran dan tanggung jawab-hubungan timbal balik atas investasi investor 
kepada perusahaan. Trend sebenarnya adalah bahan bakar kemajuan dan harapan investasi, yang mendorong 
transaksi pasar modal. Tanpa trend rasanya sulit bagi pasar modal menjalankan kegiatannya. Semua trend positif 
maupun negatif memberikan pandangan dan arahan bagi para investor dan juga perusahaan. Inilah final 
destination para pelaku pasar modal untuk terus ingin tumbuh. Hal yang menarik dari cerita di atas adalah proses 
yang sama yg terjadi di hampir semua pelaku usaha. 

Dalam kegiatan berusaha tentu kepercayaan customer menjadi penting, begitu juga kepercayaan 
karyawan, atasan, supplier dan regulator. Banyak hal yang bisa dibangun atas dasar kepercayaan. Dari hal-hal yang 
kecil hingga hal-hal yang besar. Sesuatu yang harus dibangun dan diupayakan terus menerus menjadi suatu hasil 
kerja. Hasil kerja yang memberikan trend dan memotivasi untuk tumbuh.  

Tahun 2019, akan banyak harapan dan rencana-rencana di pasar modal. Seperti misalnya  rencana E-
Voting, perubahan aturan kunci seperti “Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan”, penerapan 
laporan berkelanjutan di emiten dan yang akan bakal muncul adalah full digital market and transaction. Tugas kita 
bersama untuk mendorong kepercayaan para investor kepada kita, “emiten” dan “seluruh ekosistem pasar modal”. 
Trendnya adalah terus berbenah, menjadi lebih baik dan mendorong pertumbuhan. Tumbuhnya sistem investasi, 
yang memberikan peluang dan potensi keuntungan bagi banyak pihak. 

ICSA juga mendorong kinerja yang sama. Mengembangkan kegiatan yang mendorong kepercayaan 
anggota atas pelatihan dan kebersamaan dengan ICSA. Memastikan anggota tetap mendapatkan manfaat serta 
memberikan impact kepada seluruh ekosistem pasar modal. Kami pengurus berterima kasih akhirnya kita bisa 
menabung dan memiliki ruang kerja baru sebagai tempat berkumpul para pengurus dan tim sekretariat ICSA untuk 
menyiapkan segala kegiatan ICSA. Trend kepercayaan ini kita perkuat lebih lanjut dengan kerjasama ICSA dengan 
beberapa asosiasi, institusi  (lokal dan internasional) di pasar modal serta yang tidak kalah pentingnya adalah 
media. Hasilnya ICSA akan segera tahun ini mengembangkan standar profesi corporate secretary, yang menjadi 
“code of conduct” dan “standar profesi” corporate secretary. Kita sebagai insan profesi, pemerhati, pembina 
corporate secretary dan juga pengurus, meyakini pentingnya standar profesi ini. Hal ini dimaksudkan agar profesi 
ini menjadi pilar kuat tata kelola di Indonesia. Pilar yang mendorong trend utama kebutuhan tata kelola di seluruh 
lini industri. 

Kunjungan ICSA ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia makin mendorong trend corporate 
secretary sebagai satu organ penting pasar modal yang akan semakin membantu pasar modal untuk tumbuh. ICSA 
ingin terus membina kepercayaan stakeholder dengan mewujudkan kinerja yang lebih baik di 2019, menambah 
potensi corporate secretary ke tingkat yang lebih baik lagi sekaligus membina tata kelola di semua lini ke arah trend 
tata kelola dunia sehingga setingkat, sejajar dengan negara-negara maju lainnya. 

Semoga harapan kita bagi Indonesia bisa terwujud. 

 

Salam,  

Hardijanto Saroso 



 

 OUTLOOK EKONOMI  

INDONESIA 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ryan Kiryanto (Chief Economist BNI) pada 29 
Januari lalu memaparkan Outlook Ekonomi 
Indonesia 2019 : Prospek dan Resiko kepada 
anggota ICSA. Dengan paparan ini, diharapkan 
Corporate Secretary mendapatkan gambaran 
prospek dan resiko 2019 sehingga mampu 
melakukan antisipasi bagi perusahaannya 
masing-masing.   

 

 

 

“Ekonomi global pada tahun 2019 tumbuh 
melandai. Risiko perlambatan ekonomi global 
dipengaruhi oleh ekonomi negara-negara maju 
disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan 
yang sedikit mereda,” demikian paparan Ryan 
Kiryanto. Kondisi ini terjadi karena meredanya 
ketidakpastian keuangan global. Hal ini sejalan 
dengan perkiraan menurunnya kecepatan 
kenaikan Fed Fund Rate dan meredanya 
ketegangan hubungan dagang AS vs Tiongkok. 
Namun jika membaca ulasan IMF dan World 
Bank, perekonomian dunia 2019 justru akan 
semakin gelap. Pendanaan semakin ketat. 
Namun jangan pesimis dulu. Untuk kondisi 
Indonesia justru lebih meyakinkan. Pertumbuhan 
ekonomi diperkirakan tetap kuat ditopang oleh 
konsumsi, baik konsumsi swasta maupun 
konsumsi Pemerintah. Defisit neraca 
perdagangan semakin menurun. Modal asing 
pun akan terus kembali mengalir. Cadangan 
devisi Indonesia pun menguat. Nilai tukar Rupiah 
dalam tren menguat sehingga mendukung 
stabilitas harga.* 

DUA HARI BERSAMA ICSA INTERMEDIATE CLCA 

CG OFFICER WORKSHOP SERIES INTERMEDIATE COMPETENCY 3  

CORPORATE COMMUNICATIONS  
Sekali lagi tak bosan-bosannya kami menyampaikan pentingnya seorang 
Corporate Secretary untuk menguasai berbagai ilmu dan keahlian. Komunikasi 
pada dasarnya merupakan keahlian dasar yang penting dikuasai seorang 
Corporate Secretary. Semua pekerjaan Corporate Secretary memerlukan 
koordinasi yang erat dengan Direksi, Dewan Komisaris sampai ke divisi-divisi, 
juga menjadi liaison officer dan bahkan juru bicara bagi perusahaan. 6 – 7 
Februari lalu, ICSA menyelenggarakan CG Officer workshop series level 
intermediate untuk kompetensi komunikasi. Terima kasih untuk seluruh 
peserta yang sudah sangat antusias dan aktif berpartisipasi dalam setiap sesi. 
Terima kasih juga para pemateri yang sudah bersedia membagi ilmu dan 
keahlian. Sampai jumpa di workshop berikutnya yah. 



 

 

MONTHLY COMPLIMENTARY SEMINARS 
 

Setiap bulan bekerjasama dengan OJK dan BEI, ICSA berusaha untuk selalu bisa mengadakan seminar complimentary 
mengenai regulasi yang diperlukan oleh Corporate Secretary sebagai salah satu benefit kepada anggota ICSA. ICSA 
Academy yang dikomandani oleh Ibu Maryati Apong, Ibu Fajriah Usman dan seluruh anggota bidang edukasi ICSA, telah 
memiliki rencana program edukasi selama satu tahun ke depan. Namun ada kalanya rencana kerja tersebut harus 
disesuaikan agar bisa memenuhi kebutuhan semua pihak dan sesuai dengan perkembangan regulasi itu sendiri. Oleh sebab 
itu, kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu anggota ICSA terhadap topik dan pelaksanaan seminar tersebut. 
Masukan dapat diemail ke : icsa.secretariat@gmail.com. Tim sekretariat akan melakukan kompilasi masukan Bapak Ibu 
dan mendistribusikannya kepada pengurus yang berkepentingan. 

 

TERIMA KASIH 

mailto:icsa.secretariat@gmail.com
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ICSA Secretariat 
Epicentrum Walk Office Building level 5 Suite A509 

Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Epicentrum Area,  
Jakarta 12960 

Telp. 6221 29941815, HP. 088214041625 
Email : icsa.secretariat@gmail.com 

www.icsa-indonesia.org 

For more info, please contact ICSA Secretariat  
(6221) 29941815, 088214041625 
Email : icsa.secretariat@gmail.com 
www.icsa-indonesia.org 


