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Dari Redaksi 

23 Desember lalu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memasuki usia yang ke-23 tahun. 

Perayaan ulang tahun yang digelar ditengah kondisi Pandemi Covid-19 ini, mengangkat tema 'Agility 

in The New Normal' dimana Perusahaan dituntut untuk tetap tanggap dalam menghadapi 

perubahan serta membangun rencana strategis sesuai dengan perkembangan dan kondisi pasar. 

Dengan tetap berkomitmen memajukan pengembangan infrastruktur pasar modal berbasis 

teknologi, KSEI optimis dapat mendukung kegiatan di pasar modal Indonesia secara online. 

Sebagai rangkaian acara Peringatan 43 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, 

kegiatan CEO Networking yang rutin diselenggarakan setiap tahun kali ini digelar secara virtual pada 

24 November 2020 dengan mengusung tema "Building Resi lience to Economic Recovery". Melalui 

kegiatan CEO Networking ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, wawasan, dan mem

berikan optimisme kepada para peserta agar bersinergi dalam mengantisipasi kondisi ekonomi 

yang terjadi. 

Pada edisi ini, KSEI juga menyajikan informasi terkait kegiatan Risk Awareness karyawan dalam 

menghadapi Pandemi Covid-19. Berbagai upaya program Risk Awareness telah dilakukan KSEI di 

masa Pandemi, hal ini merupakan upaya KSEI untuk tetap memberikan pelayanan optima l di tengah 

perubahan risiko operasional. Pengendalian dan mitigasi risiko sudah dilakukan dengan beberapa 

kegiatan, ulasan lengkapnya dapat dibaca dalam artikel ini. 

Sebagai bentuk kepedulian dengan masyarakat sekitar, di masa Pandemi KSEI aktif berbagi 

dengan menyalurkan bantuan baik di bidang kesehatan dan pendidikan maupun sarana umum. Aksi 

sosial ini dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan Self-Regulator Organizations (SRO) dalam rangka Ulang Tahun pasar modal ke-43. 

Di penghujung tahun 2020, Pasar Modal Indonesia menutup Perdagangan Bursa Efek 

Indonesia di mainha/1 Bursa Efek Indonesia yang dilakukan secara virtual dan lnformasi lain yang 

disajikan pada halaman aktivitas serta statistik pasar modal Januari 2020 hingga Desember 2020. 
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KOMITMEN KSEI DALAM 
PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR 

DIGITAL PASAR MODAL 

Konsistensi dalam mengembangkan 
infrastruktur digital membuat KSEI lebih adaptif terhadap 

dinamika pasar modal yang berkembang. Saat ini KSEI menyiapkan 
sejumlah program kerja strategis berbasis teknologi digital. 

etersediaan infrastruktur yang mumpuni 

K merupakan aspek penting dalam mendukung 

tumbuh kembang pasar modal. Untuk itu 

program pengembangan infrastruktur harus 

terus berjalan, terlebih gerak pasar yang ma kin dinamis 

dan terus berubah seiring kemajuan teknologi digital 

serta krisis Pandemi Covid-19. 

Terkait kondisi itu, pada perayaan hari jadi yang 

ke-23, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

mengangkattema 'Agility in The New Normal' dimana 

salah satu fokus Perusahaan adalah membangun rencana 

strategis sesuai dengan perkembangan dan kondisi 

pasar. 

Sebagaimana dimaklumi, Pandemi membuat tuntutan 

penggunaan teknologi digital di pasar modal ma kin tinggi. 

Selain itu, Pandemi juga menuntut semua pihak bergerak 

bersama, bergotong-royong menghadapi tekanan yang 

sempat terjadi di pasar modal. 

Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, 

sebagai upaya untuk mendukung industri pasar modal 

Indonesia, KSEI bersama dengan BEi dan KPEI telah 

memberikan insentif atas layanan jasa yang diberikan 

kepada pelaku industri sehubungan dengan kondisi 

Pandemi mulai bu Ian Juni - Desember 2020. 

Untuk pemakai jasa KSEI, penyesuaian yang di lakukan 

antara lain terkait penurunan biaya penyimpanan dari 
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0,005% menjadi 0,0045%, pembebasan biaya 

pendaftaran Efek awal, biaya tahunan untuk Efek yang 

diterbitkan selama periode intensif menjadi 50%, 

pengurangan biaya S-INVEST sebesar 75% hingga 

pembebasan biaya registrasi produk investasi selama 

periode insentif. 

"Penyesuaian terse but diharapkan dapat terus 

mendukung geliat pasar modal Indonesia meski diterpa 

kondisi Pandemi," papar Uriep saat Konfrensi Pers HUT 

KSEI ke-23 yang digelar secara virtual, Rabu 

(23/12/2020). 

Sementara terkait pengembangan infrastruktur 

pasar modal, Uriep menyampaikan beberapa 

pengembangan yang berhasil dilakukan KSEI, khususnya 

terkait dengan teknologi digital sehingga dapat 

mendukung beberapa kegiatan di pasar modal 

Indonesia secara online. 

Dikatakan, selama 2020, terdapat penambahan 

1 Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) 

yang bekerjasama dengan KSEI, sehingga total terdapat 

17 bank yang dapat mendukung pembukaan RDN 

dalam berinvestasi di Pasar Modal. Adapun jumlah 

Perusahaan Efek yang dapat mendukung program 

Simplifikasi Pembukaan Rekening sepanjang tahun 2020 

juga bertambah 8 perusahaan sehingga secara total 

terdapat 19 Perusahaan Efek yang dapat mendukung 

proses pembukaan rekening secara online. 

Pengembangan platform digital lainnya juga 

direalisasikan KSEI mela lui pengembangan eASY.KSEI 

sebagai platform e-Proxy sejak Apri l 2020. 

Direktur KSEI Syafruddin menyampaikan, 

sepanjang tahun 2020, eASY.KSEI telah memberikan 

kemudahan bagi para pihak yang terlibat pada 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), di antaranya Emiten, Biro Administrasi Efek, 

Partisipan KSEI, sampai dengan Investor. 

Dikatakan eASY.KSEI telah digunakan o leh 642 

Emiten dimana dari jumlah tersebut, 633 Emiten telah 

berhasil menggunakan eASY.KSEI untuk penyelengga

raan RUPS. "eASY.KSEI telah mendukung penyelengga

raan total 979 RUPS, baik RUPS Tahu nan maupun RUPS 

Luar Biasa dengan total 12.134 investor yang meng

hadi ri RUPS. Dari jumlah kehadiran tersebut, 76% (9.209 

investor) diantaranya hadir melalui kuasa elektronik yang 

disampaikan melalui eASY.KSEI," ungkap Syafruddin. 

Disampaikan pula, dalam waktu dekat platform 

eASY.KSEI juga akan dilengkapi dengan fasi litas 

e -Voting, yang memungkinkan investor pasar modal 

untuk dapat melakukan voting secara elektronik serta 

menyaksikan jalannya RUPS melalui fasilitas live 

streaming pada eASY.KSEI. 

Tidak berhenti disitu, KSEI juga telah menyediakan 

infrastruktur digital dalam rangka mendukung pening-

katan jumlah investor Pasar Modal Indonesia dimasa 

datang. Tentu ini dilandasi potensi perkembangan 

investor yang terlihat dari data demografi investor yang 

semakin didominasi o leh investor mi lenial dengan jumlah 

total 73,83% investor berusia di bawah 30 tahun sampai 

dengan 40 tahun. 

Adapun Direktur KSEI Supranoto Prajogo 

menyampaikan, berdasarkan data yang tercatat di KSEI 

per tanggal 30 November 2020, investor pasar modal 

didominasi oleh 61, 11 % laki-laki, 50,24% usia di bawah 

30 tahun, 52,83% pegawai, 44,09% lulusan sarjana, 

58, 16% berpenghasilan 10-100 juta Rupiah/ta- hun dan 

72, 12% berdomisili di pulau Jawa. Supranoto juga 

mengatakan, 52,09% Single Investor Identification (SID) 

melakukan pembukaan rekening melalui Selling Agent 

Fintech (Financial Technology). Sehingga, platform digital 

memang menjadi sarana yang banyak diman- faatkan 

oleh investor untuk berinvestasi di pasar modal. 

Dari sisi jumlah investor, dari akhirtahun 2019 

hingga 23 Desember 2020, jumlah SID tumbuh 45,51 % 

menjadi 3.615.019 SID. Jumlah tersebut merupakan 

jumlah SID terkonsolidasi yang terdiri dari investor 

Saham, Surat Utang, Reksa Dana, Surat Berharga Negara 

(SBSN) dan Efek lain yang tercatat di KSEI, dengan 

komposisi 1.547.619 SID yang memiliki aset Saham, 

2. 905. 718 SID memiliki aset Reksa Dana dan 452.635 SID 

memiliki aset Surat Berharga Negara. 

Seiring dengan hari jadi KSEI ke-23 yang jatuh pada 

tanggal 23 Desember 2020, KSEI berkomitmen untuk 

terus memacu pengembangan infrastruktur pasar modal 

berbasis teknologi. Untuk itu, KSEI telah menyusun 

30 program kerja, dimana 9 diantaranya merupakan 

program strategis, salah satunya adalah rencana 

pengembangan alternatif penyimpanan Dana Nasabah 

pada Sub Rekening Efek (SRE) untuk instrumen Efek 

Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang dan Investor Fund 

Unit Account (IFUA) untuk instrumen Reksa Dana. 

Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif 

tempat penyimpanan dana dalam rangka penyelesaian 

transaksi di pasar modal. 

Program strategis KSEI lainnya adalah Information 

Hub yang meliputi pengembangan validasi data investor, 

baik dengan Ditjen Dukcapil terkait Nomor lnduk 

Kependudukan (NIK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) untuk 

investor diaspora serta pengembangan SRE Syariah 

dalam rangka mendukung Roadmap Pengembangan 

Pasar Modal Syariah. Terdapat juga 3 rencana strategis 

yang baru dari KSEI yaitu Optimalisasi Sub Registry KSEI, 

Securities Crowd Funding dan Pengembangan Layanan 

SRE Syariah. 

(Redaksi/MD 
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inerja perekonomian nasional yang mengalami kontraksi 

sebesar -3,49% year on year di kuartal 111-2020 telah 

mengkonfirmasi Indonesia masuk dalam resesi ekonomi. 

Bukan Indonesia sendiri, Pandemi Covid-19 juga memukul 

ekonomi di seluruh dunia, bahkan banyak negara penurunan 

ekonominya jauh lebih dalam dari Indonesia. 

Meski tertekan, sejumlah pihak menilai perekonomian Indonesia 

berpotensi lebih cepat pulih. Sinyal perbaikan mulai tampak pada 

angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 111-2020, dimana 

penurunannya lebih rendah dibanding kuartal 11-2020 yang mengalami 

kontraksi pertumbuhan sebesar -5,32% (yoy). 

Pemerintah tengah berupaya untuk mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi dengan mengucurkan berbagai program, termasuk stimulus 

bagi dunia usaha. Demikian juga di pasar modal, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organizations (SRO) yang terdiri 

dari Bursa Efek Indonesia (BEi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

maupun Kl iring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga aktif 

memberikan relaksasi sejak pandemi ini mu lai merebak. 

Kendati begitu, upaya pemerintah dan otoritas terkait tidak cukup, 

sebab percepatan pemulihan ekonomi nasional harus didukung oleh 

I 

OJK dan SRO mendorong 
pelaku usaha serta 
stakeholder pasar modal 
untuk mendukung pemulihan 
ekonomi nasional dengan 
membangun optimisme dan 
menjalin sinergi dalam 
menghadapi risiko bisnis. 

kontribusi positif dunia usaha. Peran dunia 

usaha dinilai sangat penting dalam mendu

kung iklim bisnis dan investasi, termasuk 

mengakselerasi pertumbuhan Pasar Modal 

Indonesia. 

Untuk itu, para pelaku usaha didorong 

menetapkan strategi yang tepat dan meman

faatkan peluang yang ada. Tidak kalah pen

ting membangun optimisme serta menjalin 

sinergi dengan dasar saling menguntungkan. 

Berangkat dari persepsi ini, OJK dan 

SRO memandang perlu untuk mempersiap

kan dan membekali pelaku bisnis dan 

stakeholder pasar modal dengan acara CEO 

Networking 2020. Kegiatan dengan tema 

"Building Resilience to Economic Recovery" 

yang merupakan rangkaian acara Peringatan 

43 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal 

Indonesia ini digelar secara virtual pada 

24 November 2020. 
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Acara ini dihadiri oleh pimpinan 

Perusahaan Tercatat, Anggota Bursa, 

Perusahaan Binaan IDX Incubator, Bank 

Kustodian, Manajer lnvestasi, Selling Agent 

serta perwakilan Asosiasi, Investor lnstitusi, 

dan stakeholder Pasar Modal Indonesia 

lainnya. Ada pun nara sumber serta pembic

ara yang dihadirkan merupakan perwakilan 

dari Pemerintah pusat dan daerah. 

Lewat CEO Networking 2020, OJK dan 

SRO berharap dapat meningkatkan kompe

tensi, wawasan, dan memberikan optimisme 

kepada para peserta agar bersinergi dalam 

mengantisipasi kondisi ekonomi yang 

terjadi. 

CEO Networking 2020 dibuka dengan 

laporan kegiatan dari Direktur Utama BEi 

lnarno Djajadi, dilanjutkan dengan sambut

an dari Ketua Dewan Komisioner OJK 

Wimboh Santoso. Kemudian dilakukan foto 

bersama. 

Acara dilanjutkan dengan rangkaian 

Talk Show yang menghadirkan beberapa 

nara sumber. Talk Show pertama dengan 

tema "Peran dan Strategi Pemerintah Pusat 

dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi 

Nasional" menghadirkan Ketua Tim Satuan 

Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 

1 Budi Gunadi Sadikin. 

Talk Show selanjutnya mengusung 

tema "Strategi Penguatan dan Ketahanan 

Ekonomi Daerah dalam Mengantisipasi 

Dampak Pandemi" menghadirkan Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai 

narasumber. 

Talk Show terakhir bertemakan "Pen e

ra pan dan lmplementasi Program dari PEN" 

yang disampaikan o leh Ketua Himpunan 

Bank Negara dan Direktur Utama PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso 

sebagai nara sumber. Seluruh Talk Show 

CEO Networking 2020 dimoderatori o leh 

Ade Mulya. 

Acara CEO Networking 2020 ditutup 

dengan Closing Remarks yang disampaikan 

o leh Menteri Koordinator Bidang Kemaritim

an dan lnvestasi Republik Indonesia Luhut 

Binsar Pandjaitan dengan tema "Perkem

bangan Perekonomian Indonesia dan 

Penanganan Usaha dan lnvestasi dalam 

Pandemi Covid-19". 

(Redaksi/MT) 
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ebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memiliki peran 

penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas t ransaksi 

di pasar modal. Karena itu, KSEI dituntut peka terhadap 

segala potensi risiko operasional yang muncul, termasuk risiko peru

bahan bisnis akibat Pandemi Covid -19. 

Pandemi yang bermula dari kota Wuhan dan merebak di Indone

sia sejak awal Maret 2020 ini, mengharuskan pemerintah menerapkan 

protokol kesehatan ketat yang mengakibatkan mobilitas masyarakat 

pun terbatas. Pada sisi lain, KSEI harus tetap menjalankan perannya 

dalam memberikan layanan LPP secara optimal di pasar modal. 

Bagi KSEI, aspek People, Process, Technology (PPT) merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan dalam menghadapi apapun 

perubahan kondisi bisnis. Sementara di masa Pandemi diantara tiga 

aspek tadi, KSEI menilai aspek manusia (people) harus menjadi 

perhatian utama, sebab bukan semata risiko operasional, wabah ini 

juga berisiko bagi keselamatan karyawan. 

Secara garis besar, sejak kasus Covid-19 pertama muncul di 

Indonesia, KSEI sudah melakukan pengendalian dan mitigasi risiko. 

Dimulai dengan penerapan split operation selama seminggu pada 

pertengahan Maret 2020, di lanjutkan dengan melakukan uji coba 

jaringan untuk penerapan Work from Home (WFH) secara pen uh 

selama seminggu, akhirnya KSEI mendapatkan keyakinan bahwa 

operasional dapat berfungsi dengan baik secara full WFH sejak 

30 Maret 2020 hingga saat ini. 

Disadari bahwa perubahan lokasi bekerja menyebabkan adanya 

modifikasi, penambahan dan pengurangan dalam proses bisnis. lni 

di lakukan dengan tetap memperhatikan ketercapaian sasaran perusa

haan. Dalam konteks ini, sistem manajemen risiko dengan meningkat

kan awareness karyawan dalam menghadapi perubahan yang terjadi 

mutlak dilakukan agar karyawan memahami dan dapat melakukan 

pengendalian-pengendalian yang perlu dilakukan. 

Berdasarkan sistem manajemen risiko, KSEI memetakan aspek 

manusia ini berdasarkan tiga faktor penting, terdiri dari competency, 

observation dan sensitivity. Karena itu program awareness dilakukan 

dengan merujuk pada tiga faktor tadi. Adapun program-program yang 

di lakukan KSEI terdiri dari; 

~ 
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KSEI TINGKATKAN RISK AWARENESS KARYAWAN 
DALAMMENGHADAPIPANDEMI 

Sederet program Risk Awareness te lah d ilakukan KSEI di masa Pandemi. 
lni merupakan upaya KSEI untuk tetap memberikan pelayanan optimal 

di tengah perubahan risiko operasional. 

A. Competency 

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, 

pengetahuan Risk Owners dan Risk Officers di KSEI 

mengenai prinsip, kerangka kerja dan proses manaje

men risiko. Pemahaman itu tentunya menjadi lebih sahih 

dengan adanya ujian kelulusan kompetensi itu sendiri. 

KSEI bekerjasama dengan Center for Risk Management 

and Sustainability (CRMS) sebagai institusi pendidikan 

dan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera 

(LSP MKS) sebagai institusi yang melakukan ujian 

sertifikasi profesi menjalankan in-house training dan 

sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) 

pada tanggal 20-22 Oktober 2020. Sertifikasi profesi 

yang dikeluarkan o leh LSP MKS ini telah mendapatkan 

lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Adapun tujuan pelaksanaan program ini yaitu; 

Agar Risk Owners/Risk Officers di organisasi mendapat

kan pemahaman yang lebih baik, bahwa mereka adalah 

pemilik risiko, baik itu di level proyek maupun opera

sional dan pemahaman tersebut dapat diuji dalam ujian 

sertifikasi profesi, kemudian peserta pelatihan dapat 

membedakan antara apa yang menjadi tanggung jawab 

mereka dan akuntabilitas mereka serta dapat menerima 

dan mengelo la risiko sebagai bagian dari pekerjaan 

mereka, lalu peserta mengerti bagaimana menerapkan 

SNI ISO 31000:2011 untuk mengelo la risiko mereka 

sendiri. 

Program ini diikuti oleh 20 Risk Owners dan Risk 

Officers di KSEI, dan seluruh peserta dinyatakan lulus 

dan mendapatkan sertifikasi Qualified Risk Management 

Analyst (QRMA). 

B. Observation 

Program ini berupa kuesioner kepada seluruh 

karyawan yang bertujuan mengetahui kendala dan isu 

yang dihadapi selama pelaksanaan WFH ini. Kuesioner 

ini berisi beberapa hal antara lain: Pengalihan Work From 

Office (WFO) ke WFH, keamanan informasi, komunikasi 

dan Koordinasi, dan lainnya. 

Dari hasil kuesioner tersebut ditarik kesimpulan 

bahwa; Proses peralihan WFO ke WFH termasuk 

pelaksanaan WFH menurut karyawan berjalan dengan 

baik dan efektif, termasuk pelaksanaan komunikasi dan 

koordinasi antar karyawan, kemudian pelaksanaan 

komunikasi dan koordinasi antar karyawan berjalan 

efektif dan mampu untuk terus mendukung ketercapaian 

sasaran perusahaan, serta adanya hal-hal yang menjadi 

perhatian karyawan dalam hal pemberlakuan WFO dan 

risiko penu laran Covid-19, bi lamana WFO kembali 

diberlakukan. 

C. Sensitivity 

Program ini ditujukan untuk meningkatkan 

kepekaan karyawan atas keamanan informasi dan cyber 

risk yang mulai menjadi isu selama Pandemi dan WFH. 

Sensitivity ini diwujudkan dalam pelaksanaan sharing 

session manajemen risiko yang mengambil tema 

"Emerging risks in the wake of Covid-19: evolving 

Responses" pada 20 November 2020. Sharing session 

dihadiri oleh 130 karyawan secara virtual dengan 

mengundang praktisi dan konsultan manajemen risiko. 

Dalam paparannya pada sharing session tersebut, 

Praktisi Manajemen Risiko, Agustinus Nicholas lobing 

menjelaskan mengenai risiko operasional dan cyber 

yang mungkin muncul serta apa yang harus dimiliki 

organisasi untuk mengendalikan potensi risiko tersebut. 

Nicho juga menjelaskan dan menekankan pentingya 

mengelola informasi pribadi, utamanya di masa Pandemi 

seperti saat ini. 

Sementara Vidvant Brahmantyo selaku Partner RSM 
Indonesia menekankan prinsip-prinsip Business Conti

nuity Management yang harus dijalankan o leh Perusa

haan. Vidvantjuga menjelaskan jenis-jenis fraud risk 

yang mungkin muncu l di kala Pandemi ini. 

Ada pun pembicara ketiga, Dennis Lee selaku 

Partner RSM Singapura memaparkan tentang pengaruh 

Pandemi terhadap kondisi bisnis di Singapura. Menu

rutnya, selama muncul pemenang baru dalam dunia 

bisnis, dan bagaimana digitalisasi memainkan peran 

utama dalam masa-masa ini. Dennis juga menjelaskan 

faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

Business Resilience suatu perusahaan. 
(Redaksi/MTI 
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KSEI AKTIF BERBAGI PADA MASA PANDEMI 
Program tanggung jawab sosial KSEI difokuskan pada menyalurkan 

bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai upaya mengurangi 
beban masyarakat yang terdampak Covid-19. 

s emangat gotong royong dan solidaritas sosial 

membantu sesama merupakan jalan bagi bangsa 

Indonesia dalam mengatasi kesulitan akibat 

Pandemi Novel Coronavirus Disease (Covid-19). 

Sebab mustahil bila penanganan Pandemi ini hanya 

mengandalkan pemerintah, mengingat dampak besar 

yang timbul akibat Pandemi ini demikian dahsyat. 

Dilatari kondisi ini, PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) terpanggil untuk berkontribusi dengan 

menyalurkan bantuan sosial khususnya di bidang kese

hatan dan pendidikan. Langkah ini gencar dilakukan KSEI 

sejak kuartal 111-2020 sebagai upaya KSEI dalam mengu

rangi beban masyarakat yang terdampak Pandemi. 

Sejatinya, kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan program rutin tahunan bagi KSEI dalam 

mendukung pembangunan keberlanjutan dari sisi sosial. 

Namun KSEI memandang, perlu upaya ekstra pada masa 

Pandemi. Karenanya, sumber dana untuk penyaluran CSR 

KSEI tahun ini tidak semata dari dana Perusahaan, 

tapi juga disisihkan dari penghasilan Direksi, 

Komisaris dan seluruh karyawan KSEI. 

Dalam penyalurannya, sebagian bantuan KSEI 

didistribusikan kepada para pekerja yang dini lai 

telah banyak berkontribusi dan terlibat langsung 

dalam aksi penanganan Pandemi. Selain itu, KSEI 

memberikan bantuan makan siang dan vitamin 

pada petugas penggali pemakaman khusus 

Covid-19 di Pondok Ranggon dan legal Alur. 

Bantuan bagi petugas penggali makam ini 

berlangsung selama 2 bu Ian. Kegiatan tersebut 

merupakan wujud perhatian dan apresiasi KSEI atas 

jasa mereka yang mungkin tidak terlihat o leh 

masyarakat kebanyakan. Tidak heran bila Pemerin

tah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah KSEI 

tersebut. 



Tidak hanya menjalankan CSR secara mandiri, KSEI 

juga aktif berkontribusi pada program CSR bersama 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory 

Organizations (SRO) lainnya yaitu PT Bursa Efek Indonesia 

dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. 

CSR bersama ini digelar sebagai rangkaian kegiatan 

memperingati HUT Pasar Modal Indonesia ke-43, dengan 

memberikan bantuan dan dukungan kepada lnstitusi 

kesehatan dalam bentuk 43 ventilator ke Ru mah Sa kit 

Swasta melalui Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. 

OJK dan SRO berharap bantuan ini dapat membantu 

percepatan pemulihan pasien Covid-19. 

Pada kesempatan lain dan dalam rangka hari jadi 

KSEI yang ke-23 yang jatuh 23 Desember 2020, KSEI juga 

menyelenggarakan beberapa program CSR, antara lain 

pemberian bantuan dana ke Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC). Ada pun fokus dari YPAC adalah melakukan 

layanan terintegrasi antara kesehatan, pendidikan, dan 

karya kepada penyandang disabilitas fisik khususnya 

cerebral palsy. 

Selain itu, KSEI menyampaikan bantuan dana 

kepada Yayasan Happy Hearts yang juga bergerak di 

bidang pendidikan khususnya pembangunan sekolah 

dan penyediaan fasilitas belajar di daerah terpenci l 

Sumba dan Timor Ba rat. 

Tidak berhenti disitu, KSEI juga memberikan 

bantuan dana untuk biaya operasional Ru mah Sakit 

Apung pimpinan dokter Lie A. Dharmawan. Pemberian 

bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari j uga 

disampaikan KSEI kepada para pengemudi taksi Blue Bird 

sebagai pihak yang terdampak Covid-19. 

Di penghujung tahun 2020 dan masih dalam rangka 

perayaan HUT ke-23, KSEI memberikan bantuan kepada 

institusi pendidikan yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Taman llmu, dalam bentuk penyediaan fasi litas kegiatan 

belajar mengajar untuk mendukung para guru dalam 

pembelajaran secara daring. 

Di samping itu, KSEI juga memberikan bantuan 

dalam rangka perbaikan sarana air bersih, pembangunan 

musholla, serta perbaikan fasi litas di beberapa tempat 

yang berpotensi banjir saat musim hujan. Semua hal ini 

merupakan wujud dari kepedulian dan upaya KSEI dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan inklusi 

sosial. 

(Redaksi/MT) 
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LEADERS' TALKS SERIES 

. , .... ~,.,.~ .. , ,..,, " .. 
2 nd ACG Junior Staff Workshop Leader's Talk 

Sebagai bagian dari Asia Pacific Central Securities Deposi
tory (ACG) Group, KSEI berpartisipasi dalam kegiatan ACG 
General Meeting. Berbeda dengan tahun sebelumnya, 
acara 2nd ACG Junior Staf Workshop yang dilaksanakan 
pada 25 - 26 November 2020 di lakukan secara virtual, 
namun tidak mengurangi antusiasme para peserta untuk 
mengikuti kegiatan ini. Para peserta yang hadir antara lain 
perwakilan KSEI, Korea Securities Depository (KSD) dan 
Taiwan Depository and Clearing Corporation (TDCC), 
dengan penyelenggara dan koordinator acara yaitu KSD. 
Beberapa informasi yang dibagikan dan dibahas antara lain 
tentang adaptasi operasional risk di masing-masing Central 
Securities Depositories (CSD) selama Pandemi, beberapa 
layanan serta pengembangan yang di lakukan terkait fintech 
guna memajukan Pasar Modal. 
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Media Gathering HUT Pasar Modal ke-43 

Untuk mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi 
yang baik antara Self-Regulatory Organizations (SRO) 
dengan rekan wartawan da ri kolom ekonomi, bisnis dan 
pasar modal, KSEI bersama dengan BEi dan KPEI 
menyelenggarakan acara Media Gathering dalam rangka 
HUT Pasar Modal ke-43. Acara yang digelar secara virtual 
dari Main Hall BEi pada 30 Desember 2020 dan langsung 
dibuka dengan pemaparan Direksi BEi, KPEI dan KSEI. Pada 
kesempatan tersebut, Direktur Utama KSEI Uriep Budhi 
Prasetyo memaparkan beberapa perkembangan data yang 
tercatat di KSEI antara lain peningkatan jumlah investor 
pasar modal yang naik lebih dari 40% berdasarkan data per 
November 2020 hingga peran Selling Agent Fintech dala m 
peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia. 
Tercatat lebih dari 50% investor pasar modal memiliki 
rekening Se/ling Agent Fintech. Sekitar 80 awak media yang 
hadir dalam kegiatan ini sangat antusias mengikuti acara 
dari awal sampai selesai. 

Dalam rangka upaya pengembangan s umber daya manusia 
secara berkelanjuta n, KSEI mengadakan pelatihan dengan 
tema kepemimpinan dalam bentuk Webinar Leaders' Talks 
Series. Pelatihan tersebut dise lenggarakan pada 31 Oktober 
2020 pada sesi Motivational Business dengan menghadir
kan Noni Purnomo, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk yang 
memberikan insight mengenai bagaimana menjalankan 
bisnis, khusus nya untuk tetap berta han di masa pandemi. 
Pelat ihan Leader's Talk selanjut nya diadakan pada 27 
November 2020 ya ng dihadiri o leh seluruh Kepala Divisi 
dan Kepala Unit dengan narasumber lgnasius Jonan yang 
memberikan sharing session berdasarkan pengalaman 
dalam memimpin beberapa lembaga penting negara. 
Leader's Talk juga dise lenggarakan bertepatan dengan HUT 
KSEI ke-23 pada 23 Desember 2020 dengan menghadirkan 
dr Lie A. Dharmawan, pendiri Rumah Sa kit Apung. 

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 
2020 

Di penghujung tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dan Self-Regulatory Organizations (BEi, KPEI dan KSEI) resmi 
menut up perdagangan Bursa 2020 di Main Hall BEi pada 
30 Desember 2020. Acara yang diselenggarakan secara 
virtual pada masa Pandemi Covid-19 ini dihadiri Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI) 
Airlangga Hartarto beserta beberapa Menteri Kabinet 
Indonesia Maju, Ketua, Waki l, dan Anggota Dewan 
Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner Lembaga 
Penjamin Simpanan, Komisaris dan Direksi SRO, serta pelaku 
industri jasa keuangan. Meski dihadapkan dengan berbagai 
tantangan da lam kondisi Pandemi Covid-19, regulator pasar 
modal mampu beradaptasi secara dinamis dan terus 
berupaya menjawab kebutuhan pasar, serta kembali 
mencatatkan sejumlah pencapaian yang mendukung 
kemajuan Pasar Modal Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
catatan jumlah investor Pasar Modal di KSEI per tanggal 
29 Desember 2020 yang meningkat menjadi 3.871.248 dari 
sebelumnya 2.484.354 pada akhirtahun 2019. 
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