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Indonesia Corporate Secretary Association 
(ICSA) kembali menyelenggarakan seminar 
regulatory pada bulan Agustus bersama 
PT Bursa Efek Indonesia, tepatnya pada 
tanggal 13 Agustus yang berlokasi di Main 
Hall Bursa Efek Indonesia. 

Tema yang diangkat pada seminar kali ini 
adalah “Memahami Peraturan Buyback 
Saham terkait POJK 30/POJK 04/2017 
tentang Pembelian Kembali Saham yang 
dilakukan oleh Perusahaan Terbuka”. 

Tema ini sangat menarik bagi para peserta 
yang hadir, terlihat dari banyaknya peserta 
yang mengajukan pertanyaan kepada para 
narasumber yang sangat andal dan 
berpengalaman di bidangnya, narasumber 
tersebut diantaranya Abu Rohman selaku 
Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan dan 
Property Real Estate Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Yustinus Irwan Hardiyono selaku 
Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan 
Pertambangan dan Argobisnis OJK, dan 
Miranti Hadisusilo selaku Corporate Secretary 
PT Matahari Department Store Tbk. 

Dalam pemaparan materi yang dibawakan 
oleh kedua narasumber membicarakan 
mengenai pokok-pokok Buyback saham. 

Terdapat 2 metode tekait Buyback 
diantaranya :
   - Buyback Krisis POJK 02/POJK 04/2013    
     menggunakan prosedur penetapan    
     kondisi dan dapat melakukan buyback   
     tanpa melalui Rapat Umum Pemegang   
     Saham (RUPS).
   - Buyback POJK 30/ POJK 04/2017 
     menggunakan prosedur persetujuan 
     melalui RUPS.

GET TO KNOW MORE ABOUT 
BUYBACK

Konsep Perizinan 
Melalui Online Single 
Submission (OSS)

Perizinan Usaha menggunakan 
sistem Online Single Submission 
(OSS). Check it out on next page.  

Semarak HUT 42 Tahun, 
Aktifkan Kembali Pasar 
Modal Indonesia

ICSA menghadiri perayaan HUT 42 
Tahun dalam pengaktifkan kembali 
Pasar Modal Indonesia. Check it out 
on next page.

Ketiga narasumber memaparkan materi terkait 
dengan Buyback saham.



Ki-ka : Ellen Elisabeth Golose (ICSA), Lenny SC (ICSA), Hartinah (ICSA), 
Miranti Hadisusilo (Corporate Secretary PT Matahari Department Store Tbk), 
Abu Rohman (Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate 
OJK), Yustinus Irwan Hardiyono (Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan 
Pertambangan dan Argobisnis OJK), Astry Azwir (ICSA),  Member ICSA, dan 
Member ICSA.

Materi yang diberikan mengenai Pembelian Kembali Saham 
yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka sesuai dengan POJK 
30/POJK 04/2017.  Ketiga narasumber menjawab berbagai 
pertanyaan sebagai berikut : 

1. Salah satu narasumber dari OJK menjawab pertanyaan dari  
    Miranti dari PT Matahari Department Store Tbk mengenai  
    cara dan teknis terkait Refloat. Menjawab pertanyaan di atas  
    OJK menjelaskan Refloat dapat dilakukan selain melalui bursa  
    yaitu dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih  
    dahulu atau apabila ingin melakukan penurunan modal,  
    Employee Stock Option Program (ESOP), dan Management  
    Stock Option Program (MSOP), ataupun cara yang lain tetap  
    diharuskan melakukan RUPS. Pihak PT Matahari Department  
    Store Tbk melakukan pengalihan saham hasil buyback nya 
    tidak melalui refloat, akan tetapi melalui mekanisme  
    penurunan modal.

2. Adanya larangan bagi anggota dewan komisaris, direksi,    
    pegawai, dan pemegang saham utama untuk melakukan        
    transaksi jual beli saham di hari yang sama dengan saham   
    buyback yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Cara pengawasan dan pengaturan terhadap karyawan yang  
    sebelumnya sudah memperoleh saham melalui Empolyee  
    Stock Option Program (ESOP) yaitu dengan dapat  
    mengeluarkan pengumuman di perusahaan agar karyawan  
    tidak melakukan transaksi dalam periode waktu buyback. 
    Jika ditemukan bukti yang kuat bila pihak-pihak yang dilarang  
    melakukan transaksi akan mendapatkan sanksi. Untuk 
    berjaga-jaga, lebih baik melakukan langkah preventif dengan      
    pengumuman dalam rangka buyback dan refloat.  

4. Penetapan krisis yang digunakan adalah buyback krisis POJK  
     2 tahun 2013 mengenai kriteria yang dipakai dalam 
     menentukan krisis, sedangkan POJK 30 tahun 2017 
     digunakan untuk menelaah permohonan perpanjangan    
     jangka waktu refloat. OJK akan menerima perpanjangan  
     refloat jika sesuai peraturan yang tentunya terjadi indeks    
     harga saham gabungan  turun 10% dalam waktu 3 hari 
     berturut-turut. 

5. Pembelian buyback yang dilakukan di bursa termasuk pasar     
     reguler dan melalui anggota bursa, mekanismenya dengan  
     sistem sehingga tidak saling mengetahui siapa yang menjual    
     dan siapa yang membeli. Di pasar negosiasi 1 by 1 maka  
     dikategorikan di luar bursa dan tidak membutuhkan anggota 
     bursa. 
    
      Di pasar negosiasi hasil yang terjadi akan crossing dan 
      dilaporkan ke bursa kemudian dengan laporan tersebut    
      dilakukan proses transfer saham sehingga pada akhirnya   
      harga akan tetap dilaporkan.

 
 

Pemaparan materi yang diberikan oleh Abu Rohman berisi mengenai 
syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan buyback saham 
adalah mengumumkan Keterbukaan Informasi (KI) tentang buyback, 
antara lain perkiraan jadwal, perkiraan biaya, perkiraan jumlah saham 
yang akan dibeli dan jika dikonversikan ke nilai nominal, penurunan 
pendapatan, pembatasan harga untuk buyback, metode buyback, dan 
analisis serta pembahasan manajemen mengenai buyback.

Tidak jauh berbeda dari hal yang disampaikan oleh Abu Rohman. 
Yustinus Irwan Hardiyono juga memberikan edukasi terkait dengan  
larangan saat sedang melakukan buyback saham, diantaranya : 
    - Pihak yang dilarang melakukan transaksi saham di hari yang sama   
      saat buyback atau refloat yang dilakukan oleh emiten yaitu anggota    
      dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham utama emiten.
    - Perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya  
      atau karena hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan  
      orang tersebut memperoleh info orang dalam, atau  
    - Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak  
       sebagaimana dimaksud dalam poin diatas.

Miranti Hadisusilo sebagai corporate secretary dari PT Matahari 
Department Store Tbk berbagi pengalamanan yang dilakukan saat 
buyback. Salah satu hal yang disiapkan oleh PT Matahari Department 
Store Tbk saat melakukan buyback adalah keterbukaan informasi 
melalui koran, website, dan e-reporting di PT Bursa Efek Indonesia.

Regulatory

Para peserta seminar sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan kepada 
para narasumber.



Aksi Merger & Akuisisi Perusahaan Terbuka

10 Agustus 2019, menjadi hari diaktifkannya kembali Pasar 
Modal Indonesia yang ke-42 tahun melalui kegiatan Pembukaan 
Perdagangan Bursa. Indonesia Corporate Secretary Association 
(ICSA) turut hadir memeriahkan acara tersebut, tema yang 
diusung  adalah ‘‘Memperluas Layanan dan Memberikan 
Perlindungan Pasar Modal untuk Semua’’ yang bertempat di 
Main Hall Bursa Efek Indonesia.

“Di 42 tahun kita berharap peran pasar modal modern di ekonomi 
digital akan terus meningkat dan akan mendorong 
program-program konkret pemerintah yang lebih signifikan,” 
tutur Hoesen di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI, Jakarta, Senin 
(12/8/2019).

Rangkaian acara peringatan 42 tahun diaktifkannya kembali Pasar 
Modal Indonesia sebagai sarana komunikasi pencapaian dan 
peranan penting Pasar Modal Indonesia.

 

Ki-ka : Maryati Apong (ICSA), Tiur Simamora (ICSA), Luthfi Zain (Kepala Departemen 
Pengawasan Pasar Modal 1A OJK), I.B. Aditya Jayaantara (Kepala Departemen 
Pengawasan Pasar Modal 1B OJK), Astry Azwir (ICSA) dan Dea Thamrin (ICSA), turut 
hadir dalam perayaan HUT 42 Tahun Aktifkan Kembali Pasar Modal Indonesia.

Ki-ka : Dea Thamrin (ICSA),Tiur 
Simamora (ICSA), Uriep Budhi 
Prasetyo(Direktur Utama KSEI), 
Goklas Tambunan (Kepala Divisi 
Penilaian Perusahaan 3 BEI), 
Maryati Apong (ICSA), dan Astry 
Azwir (ICSA).

Pemotongan tumpeng oleh 
Wimboh Santoso (Ketua OJK)  
sebagai simbol dalam 
memperingati HUT ke-42 tahun 
Aktifkan Kembali Pasar Modal 
Indonesia .

Regulatory

Semarak HUT 42 Tahun, Aktifkan Kembali Pasar Modal Indonesia

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) kembali 
menyelenggarakan seminar bulanan regulatory tepatnya pada tanggal 
10 September 2019 di Main Hall Bursa Efek Indonesia. 

Tema yang diangkat pada seminar kali ini adalah “POJK 74/ POJK 
04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha 
Perusahaan Terbuka”. 

Materi dibawakan oleh Dini Lufitawati selaku Kepala Sub Bagian 
Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Wenny Afriandini selaku Kepala Sub Bagian 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK, dan Murni 
Nurdini selaku Corporate Secretary dari PT XL Axiata Tbk. 

Salah satu materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber 
mengenai tata cara penggabungan usaha atau peleburan usaha:
    - Menyusun rancangan penggabungan/peleburan usaha yang  
      dilakukan oleh masing-masing direksi.
    - Direksi mengajukan ke komisaris untuk disetujui.
    - Melakukan pengumuman ke masyarakat dan  
      karyawan.     

      - Pernyataan penggabungan disampaikan ke OJK.  
      - Setelah proses selesai, maka penggabungan usaha telah efektif.
      - Penggabungan/ peleburan usaha mendapat persetujuan Rapat  
         Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ki-ka : Ellen Elisabeth Golose (ICSA), Lenny SC (ICSA), Ivonne Purnama 
Chandra (ICSA), Hardijanto Saroso (ICSA), Adi Pratomo Aryanto (Kepala Divisi 
Penilaian Perusahaan 1 BEI), Tiur Simamora (ICSA), Angela Surniati (ICSA), 
Astry Azwir (ICSA), dan Murni Nurdini (ICSA).



Regulatory

Konsep Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)

Seminar bulanan regulatory kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 
2019 dengan mengangkat tema “Online Single Submission (OSS)”.  ICSA 
selalu menghadirkan narasumber yang andal pada bidangnya diantaranya 
Risma Afriana dan Aulia Taufani serta Dea Thamrin sebagai moderator 
yang dapat menjadi jembatan antara peserta dengan narasumber. 

Peserta yang menghadiri dapat dikatakan sangat banyak, berbeda dengan 
seminar regulatory di bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut menjadi 
salah satu bukti bahwa tema yang diangkat bulan Oktober ini sangat 
menarik dan mendapatkan antusias dari para peserta. 

Pokok-pokok materi yang disampaikan oleh para narasumber: 
     - Perbedaan antara OSS Versi 1.0 dengan Versi 1.1 
     - Alur bisnis proses OSS Versi 1.0 dengan Versi 1.1 
     - Pendaftaran dan perizinan berusaha
     - Jenis pemohonan perizinan berusaha
     - Perbandingan mekanisme perizinan lama dengan mekanisme terbaru 
     - Nomor Induk Berusaha (NIB)
     - Penanggung jawab NIB dan perizinan berusaha 
     - Layanan perizinan dan fasilitas PTSP pusat di Badan Koordinasi 
       Penanaman Modal (BKPM)
    - Tahapan proses dalam sistem OSS Versi 1.0

 

Materi yang diberikan mengenai Online Single 
Submission. Kedua narasumber menjawab berbagai 
pertanyaan sebagai berikut : 

1. Saat ini OSS menggunakan versi 1.0, jika versi 1.1   
    sudah berjalan maka akan diumumkan melalui website  
    dan perusahaan akan melakukan migrasi data. Migrasi   
    data tetap menggunakan username dan password yang   
    sebelumnya dilakukan, ketika masuk pada laman OSS 
    versi 1.1 secara otomatis akan dirubah dari versi 1.0  
    menjadi versi 1.1. 

    Elemen data di versi 1.0 dan versi 1.1 terdapat perbedaan   
    sehingga legalitas dan Nomor Induk Berusaha (NIB) harus   
    diperiksa kembali, kemudian saat masuk tahap izin usaha  
    dilakukan memasukkan data yang dulunya di versi 1.0  
    Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2 digit  
    sedangkan di versi 1.1 KBLI sudah 5 digit dan data telah  
    tertarik. 

2. Jika ada perubahan akta, pada anggaran dasar terdapat  
    7 hal yang apabila diubah harus mendapatkan 
    persetujuan dari menteri serta akan merubah berita  
    negara. Menteri memberikan persetujuan berdasarkan  
    data yang di masukkan, permasalahannya adalah data di 
    Administrasi Hukum Umum (AHU) sesuai dengan 
    KBLI 2017. Jika terdapat pasal 3 anggaran dasar yang  
    narasinya tidak ada di KBLI 2017 secara quote and quote  
    menteri tidak menyetujui narasi tersebut, maka dari itu  
    perlu berhati-hati dalam menyusun narasi pasal 3. 

    Ketika semua data masuk kedalam kementerian maka  
    Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
    Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) akan  
    mengeluarkan berita negara. Selanjutnya secara 
    otomatis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terbuat,    
    tetapi hati-hati NPWP yang dibuat ada kewajiban untuk   
    mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan 
    membawa dokumen yang telah ditentukan, jika tidak   
    maka NPWP akan dibekukan.

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk login hanya   
    untuk perseorangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah   
    (PP) nomor 24 tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan  
    berusaha terintegrasi  secara elektronik. 

4. Pergantian direksi dapat dilakukan dengan perubahan   
    anggaran dasar mengenai penanggung jawab, kemudian  
    pada akun yang lama dilakukan perubahan akta. Akta   
    perubahan direksi tersebut harus tercatat di akun lama.  
    Selanjutnya direksi yang baru harus membuat akun di   
    OSS. Mengenai sharing data saat ini sedang dikaji untuk  
    perubahan tersebut dan diharapkan dapat secepatnya  
    selesai, tetapi sejauh ini masih memakai NIK. 

   

Ki-ka : Risma Afriana (Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data 
BKPM), Dea Thamrin (ICSA), dan Aulia Taufani (Notaris).

Ki-ka :Ellen Elisabeth Golose (ICSA), Lenny SC 
(ICSA), Maryati Apong (ICSA), Goklas Tambunan 
(Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI), Risma 
Afriana (Kepala Seksi Pengembangan Sistem 
Aplikasi dan Basis Data BKPM), Astry Azwir (ICSA), 
Dea Thamrin (ICSA), dan Murni Nurdini (ICSA).

Berbagai pertanyaan yang 
diajukan oleh para peserta 
sesuai dengan kasus 
perusahaan yang sedang 
dihadapi.



From the Chairman

Perkembangan teknologi informasi terus menjadi trending topik pada pembuat dan penentu kebijakan. 
Tujuannya tentu meningkatkan efisiensi administrasi, birokrasi, sekaligus meningkatkan tranparansi serta 
menjunjung tata kelola negara kita. Tentu kita harus mendorong dan mendukung perbaikan di atas dengan 
pemanfaatan teknologi IT. Perubahan tentu membawa beberapa isu, layaknya kita pindah rumah. 

Perlu adanya persiapan kelengkapan rumah baru. Persiapan perpindahan dari rumah lama ke rumah baru. 
Dan yang terakhir yang  tidak kalah pentingnya adalah penyesuaian dengan rumah baru. Bagi para penentu, 
pelaku, dan pelaksana kegiatan tranformasi birokrasi,  harus saling bekerjasama mewujudkannya dengan 
sebaik-baiknya. 
 
Perbaikan sistem perijinan dan pelaporan seperti yang akan dilaksanakan pada Online Single Submission 
(“OSS”)  juga tidak terkecuali. OSS akan memberikan data terintegrasi dengan lebih baik di tingkat intedept, 
baik dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham), Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan (Deperindag), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Depertemen 
Keuangan (Depkeu), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Indonesia 
Corporate Secretary Association (ICSA) tentu akan siap mendukung inisiatif ini.  
 
Pada suatu proses baru tentu yang menjadi tantangan utama adalah hal-hal yang bersifat teknis dan detail, 
terutama berkaitan dengan hal-hal teknis yang bekenaan dengan sinkronisasi data, definisi, klasifikasi atau 
kategorisasi serta kebijakan jika terjadi deviasi. Atas hal ini ICSA juga akan siap membantu. 
 
Menurut ICSA perlu sekali disiapkan tahapan-tahapan strategis, agar proses ini dapat berjalan baik dan tetap 
mendukung kegiatan pengembangan perusahaan termasuk emiten lebih baik lagi dan lebih mudah lagi. 
Ditambah lagi jika hal ini dapat makin menarik lebih banyak foreign direct investment ke negara kita tentu 
akan semakin baik lagi. Ke depan ekonomi akan bergerak menuju Asia. Tanda-tandanya bahwa pertumbuhan 
negara tertinggi yang mendorong ekonomi dunia saat ini justru berada di Asia, dan kolaborasi antar negara 
Asia akan semakin memperkuat ekonomi di region ini. 
 
Sebagai penutup, teknologi ada suatu hal yang luar biasa yang dapat membantu sekaligus mendisrupsi sistem 
atau model yang tidak lagi efisien atau sesuai dengan eranya. Namun akan sangat baik dan agar ada kepastian 
hukum, pada ekosistem pasar modal, perlu dipayungi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau 
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

ICSA Dukung 
Digitalisasi 
Birokrasi
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Note November : 
12 November 2019 
Seminar ICSA dan PT Bursa Efek Indonesia 
“Persiapan Indonesia menghadapi turbulensi ekonomi global: 
Menanti gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju” oleh 
Bapak Ryan Kiryanto - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk 

27 November 2019
Workshop ICSA “How to Handle your Boss” oleh Bapak Hasnul 
Suhaimi - Former CEO PT XL Axiata Tbk

Note Desember : 
4-5 Desember 2019 
ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate 
Competency 3 : Corporate Communication Batch 2

10 Desember 
Seminar ICSA dan PT Bursa Efek Indonesia akan 
ditentukan kemudian

27

4 5

10

12



Program Development

Selama dua hari, mulai tanggal 23 sampai 24 
Oktober 2019, ICSA mengadakan CG Officer 
Workshop Series Intermediate Competency 2 : 
Investor Relations Batch 2 yang bertempat di 
Hotel Le Meridien Jakarta. 

Silabus yang di paparkan oleh berbagai fasilitator:
   - The Principles of Investor Relations
   - Financial & Capital Markets 
   - Financial Statement Analysis
   - Accounting Valuation & Investment Principles 
   - Investor Relations Program
   - Writing for Investor Relations 
   - Regulatory Environment

CG Officer Workshop Series 
CG Officer Intermediate Competency 2

Investor Relations Batch 2 

Para fasilitator CGO Investor Relations Batch 2, ki-ka : Julius Caesar Samosir 
(Investor Relations PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ), Reza Priyambada (Investor 
Relations PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk), Erik Budiman (Managing Director 
PT IndoSterling Citra Corpora, dan Goklas Tambunan (Kepala Divisi Penilaian 
Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia).

Fasilitator yang andal pada bidangnya menjelaskan 
setiap modul yang dibutuhkan oleh corporate 
secretary mengenai investor relations secara 
terperinci serta fasilitator memberikan case study dan 
simulasi yang nantinya akan sering dialami oleh para 
corporate secretary. Tujuan dilakukan hal tersebut agar 
peserta dapat mengetahui cara mengatasi 
kejadian demi kejadian yang nantinya akan dihadapi oleh 
perusahaan masing-masing peserta. 

Para peserta dan seluruh fasilitator berinteraksi satu 
sama lain dengan efektif, terlihat dari peserta yang 
mengajukan berbagai pertanyaan, mengajukan 
pendapat, berbagi tips & trick, dan bertukar 
pengalaman. 

Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk selalu 
mengikuti CG Officer Workshop Series dari ICSA 
Academy selanjutnya. CG Officer Workshop Series 
selanjutnya akan di selenggarakan dengan tema ICSA 
CG Officer Workshop Series Intermediate 
Competency 3 : Corporate Communication Batch 2, 
pendaftaran hanya dibuka untuk 40 peserta. 

Tambah ilmu dan menambah networking. Kita semua 
saling bertukar pikiran dan pengalaman.  



Non Regulatory

Workshop ICSA “Employee Engagement & Internal Communication”
ICSA mengadakan workshop non regulatory kembali pada 
tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di ruang Star Room 
Intiland Tower dengan mengundang Gama Anom 
Yogotomo selaku General Manager dari PT Astra 
International Tbk sebagai narasumber bersama Maryati 
Apong selaku moderator serta salah satu pengurus ICSA.  
Sharing yang diberikan mengangkat tema “Employee 
Engagement and Internal Communication”. 

Gama Anom Yogotomo memaparkan materi mengenai 
tantangan  yang dihadapi dalam melakukan employee 
engagement di antaranya : 
   - Attraction
   - Productivity 
   - Technology
   - Retention 
   - Agility 
   - Engagement
   - Milenials
   - Talent War. 

Workshop non regulatory yang menjadi program rutinitas setiap bulan 
dari ICSA kembali diselenggarakan pada 25 September 2019. 
“Effective Corporate Social Responsibility” merupakan tema yang 
diangkat pada bulan ini. Tema yang sangat menarik ini dipaparkan oleh 
Dr. M. Gunawan Alif,Phd yang sangat ahli pada bidang Corporate Social 
Responsibility (CSR) karena beliau merupakan ketua umum dari 
Indonesian CSR Society. 

CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku 
etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, turut serta 
meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka 
dan masyarakat lokal.

Fungsi sosial perusahaan untuk menciptakan laba. Hal tersebut adalah 
alasan utama untuk mengeluarkan modal dalam berbisnis. Selama 
mengikuti peraturan, terlibat dalam persaingan yang terbuka, bebas 
dan tidak menipu.

Workshop ICSA “Effective Corporate Social Responsibility”

Peserta bersama pembicara serta moderator melakukan sesi foto bersama dalam acara 
Workshop ICSA “Employee Engagement & Internal Communication”

Fasilitator, peserta, dan pengurus ICSA berfoto bersama dalam acara Workshop ICSA “Effective Corporate Social Responsibility”

Meskipun 8 hal yang menjadi tantangan diatas, namun dibaliknya memiliki 
strategi yang dapat dilakukan para Corporate Secretary untuk menghadapi 
tantangan tersebut dengan memiliki leadership, employee value proposition, 
dan environtmental education.

Manfaat dari CSR diantaranya dapat membangkitkan dan 
menciptakan reputasi perusahaan, karyawan memiliki kebanggaan 
bekerja pada perusahaan yang perduli dengan masyarakat sosial 
dan lingkungan, konsumen, dan jika adanya krisis khalayak akan 
lebih berempati kepada perusahaan yang telah melakukan 
kegiatan CSR secara bertanggung jawab.

Program CSR dapat dibangun dengan dana yang minim dengan cara 
berinovasi, kreatif, dan memiliki tujuan yang baik untuk pentingan 
masyarakat sosial. 
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Materi yang akan didiskusikan adalah The Principles of Communication, Understanding Media,
Maximizing Social Media for Corporate Reputation, Writing Skills, Public Speaking, Crisis Handling, 
Best practise sharing. Setiap peserta akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berharga dari 
praktisi Corporate Secretary ICSA dan Profesional yang berpengalaman untuk menyempurnakan pelaksanaan 
tugas Corporate Secretary maupun Corporate Communication. Materi yang diberikan akan mengacu kepada 
peraturan pasar modal Indonesia dan International Best Practice.

MATERI DAN PEMATERI

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Corporate Communication dan
meningkatkan keahlian komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan termasuk media dan publik,
sehingga Corporate Secretary dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif sebagai penghubung antara
perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

TUJUAN

Kami tidak melayani pengembalian uang (refund) untuk pembatalan setelah tanggal  14 November 2019. 
Apabila Bapak dan Ibu berhalangan hadir dan akan mengirimkan pengganti mohon berikan nama dan sebutan
pengganti kepada panitia pada tanggal  11 November 2019. Kami tidak melayani transfer registrasi ke program lain.

Kebijakan Pembatalan & Pergantian

Dengan menghadiri workshop ini, para peserta dan para fasilitator dengan ini telah menyetujui gambarnya di
dokumentasikan di dalam kegiatan workshop.

Setelah mengisi Formulir Pendaftaran, Anda dianggap telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan.

PENOLAKAN / DISCLAIMER

Pendaftaran terakhir ditutup tanggal 11 November 2019
Pembayaran biaya workshop dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening:

Bank Permata Account No : 702227844 a/n ICSA 
(dengan berita : CGOfficer - Corcom)

Syarat dan Ketentuan

Informasi Pendaftaran :
Sekretariat ICSA 
Telp   : 021 - 2994 - 1815
Hp   : 0882 - 1404 - 1625
Email   : inforegistrasi.icsa@gmail.com

Pembayaran harus diterima sebelum tanggal workshop berlangsung, untuk menjamin tempat Bapak dan Ibu sekalian
batas dana telah diterima di Rekening ICSA adalah pada tanggal  11 November 2019  atau sebelumnya.

ICSA  Academy is managed by





 

 

Founded in 2008, 
ICSA is meant to increase the professionalism of 

Corporate Secretaries in Indonesia and 
to support the efforts of developing good corporate governance, 

through the development of knowledge and skills, 
information exchanges and communication 

forums between corporate secretaries, 
regulators and other stakeholders. 

ICSA is a strategic partner of OJK, IDX, KSEI and 
other professional associations in the capital markets to 

promote good corporate governance in Indonesia. 
Since 2014, ICSA signed an agreement with IFC 

(International Finance Corporation) to 
promote good corporate governance in Indonesia 

and in 2016 ICSA has become a member of 
ACSN (ASEAN Corporate Secretaries Network).



Maryati Apong(Corporate Secretary PT GMF AeroAsia Tbk)



 

 

ICSA Secretariat 
 

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
Telp. 6221 29941815, HP. 088214041625 
Email : icsa.secretariat@gmail.com
www.icsa-indonesia.org


