OJK Kembali Gelar Annual Report Award
[:id]Malam penganugerahan Annual Report Award (ARA)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar acara tahunan penganugerahan Annual Report
Award (ARA) 2016. Acara yang digelar sejak 2002 ini diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kantor
Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
ARA merupakan salah satu kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh OJK. Adapun tujuan
diselenggarakannya acara tahunan ini untuk meningkatkan kualitas informasi dan governance
melalui Annual Report atau buku laporan tahunan suatu perusahaan.
"Untuk meningkatkan Good Governance Corporation (GCG) perusahaan di Indonesia dan
meningkatakan tata pelaksanaan keuangan yang baik dalam menjalankan usahanya," kata Kepala
Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, dalam sambutannya.
Adapun acara ARA kali ini diikuti oleh 314 perusahaan terdiri dari 301 perusahaan umum dan 13
dan pensiun. Menurut Hoesen jumlah peserta ARA tersebut meningkat 3,63% dibanding tahun 2015.
"Saya optimistis ini komitmen kuat untuk ikut mendukung tata kelola perusahaan yang baik di
perusahaan yang bapak ibu pimpin," katanya.
Sementara Dewan Juri sekaligus Mantan Kepala BPKP, Sudaryono, mengatakan dalam kompetisi
kali ini, penilaian ditentukan dari penilaian kualitatif laporan tahunan peserta ARA yang terdiri dari
8 kriteria. Menurut Sudaryono, sejak pertama kali digelar, ARA selalu menekankan pada objektivitas
penilaian.
"Melalui proses yang panjang dan melelahkan dan keberagaman komposisi dewan juri. Tahap
pertama penyusunan kriteria ARA direview setiap tahun, perkembangan terkini. Kedua penilaian
kuantitatif dan wawancara," ujarnya.
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