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Kompetisi Jurnalistik Kartu AKSes dimulai
Jakarta, 13 Juli – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membuktikan
keseriusannya dalam mengkampanyekan kepemilikan Kartu AKSes kepada investor
pasar modal Indonesia. Setelah melaksanakan Seminar Sosialisasi Kartu AKSes untuk
Perusahaan Efek, KSEI terus melanjutkan dengan penyelenggaraan Media Workshop
dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada media seputar Kartu AKSes.
Media Workshop yang diselenggarakan di Hotel Grand Mahakam pada pada hari Selasa
(13/7) ini dihadiri oleh beberapa pembicara, di antaranya Margeret Mutiara Tang (Direktur
KSEI), Wan Wei Yiong (Direktur PT Bursa Efek Indonesia), Irwan Ariston Napitupulu
(Praktisi Pasar Modal) dan Didiek Supriyanto (juri kompetisi penulisan sosialisasi Kartu
AKSes).
KSEI sangat menyadari posisi strategis media dalam sosialisasi Kartu AKSes ini. Tidak
hanya para investor yang belum memiliki Kartu AKSes yang menjadi sasaran, namun
peran media juga diharapkan untuk memberikan edukasi kepada calon investor dan
masyarakat luas. Pada Media Workshop ini KSEI memberikan informasi mengenai
manfaat dan cara penggunaan Kartu AKSes. Selain itu dibahas pula beberapa aspek
seputar Kartu AKSes, diantaranya adalah pengaruh pemberlakuan Kartu AKSes dalam
industri pasar modal Indonesia. Media Workshop ini juga menandai dimulainya Kompetisi
Penulisan Antar Jurnalis mengenai manfaat Kartu AKSes bagi investor.
Menyikapi posisi penting media dalam sosialisasi Kartu AKSes, Direktur PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI), Margeret Mutiara Tang, mengungkapkan, ”Pada periode
sosialisasi ini, kami berusaha memperbesar cakupan media yang menjadi sarana
kampanye kami. Namun demikian kami juga menyadari bahwa pemahaman yang benar
oleh rekan-rekan media akan membantu masyarakat luas memahami pentingnya Kartu
AKSes sebagai hak setiap investor. Itulah alasan kami menyelenggarakan workshop ini”
Wan Wei Yiong selaku Direktur PT Bursa Efek Indonesia, memberikan dukungan
terhadap program kompetisi jurnalistik Kartu AKSes, ”Pemberlakuan Kartu AKSes adalah
kabar gembira bagi kami, PT Bursa Efek Indonesia. Single ID yang terdapat pada Kartu
AKSes akan diterapkan pada seluruh proses transaksi dan penyelesaian di pasar modal
Indonesia akan memberikan kemudahan bagi para investor. Saat ini investor sudah dapat
mengawasi portofolio investasinya secara mandiri dan online. Kami mengapresiasi rekanrekan media yang memberikan informasi-informasi seperti ini kepada masyarakat luas.”
Didiek Supriyanto sebagai salah satu juri kompetisi yang juga salah satu wartawan senior
menyebutkan manfaat kompetisi ini bagi para jurnalis, ”Kompetisi jurnalistik Kartu AKSes
secara tidak langsung akan meningkatkan pemahaman para jurnalis mengenai dunia
pasar modal Indonesia.”
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Keputusan KSEI untuk melibatkan lebih banyak media dalam rangka sosialisasi Kartu
AKSes juga dipuji oleh Irwan Ariston Napitupulu. Praktisi Pasar Modal ini menyebutkan,
“Selain Perusahaan Efek, investor juga sekaligus akan mendapatkan informasi mengenai
fungsi dan kegunaan memiliki Kartu AKSes. Dukungan media dapat menjadi referensi
dalam memberikan sosialisasi Kartu AKSes. Saya pikir program-program yang
dilaksanakan KSEI dalam periode sosialisasi kartu AKSes ini saling berkaitan dan saling
mendukung.”
Kartu AKSes memberikan kontrol kepada investor untuk mengawasi secara mandiri
portofolio investasinya secara online dan real time. Melalui Kartu AKSes, KSEI sebagai
salah satu Self Regulatory Organization berusaha meningkatkan citra pasar modal yang
transparan dan terpercaya. Informasi yang lebih lengkap tentang Kartu AKSes dapat
menghubungi Call Center 021. 515.2855 atau Toll Free 0800.186.5734
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