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Jakarta, 24 Nopember I November 2020
No : 0a8alSS/Xll20

Kepada YthlTo:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal I Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan I The lndonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan Rl

Jl. Lapangan Banteng Timur No. L-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek lndonesia I lndonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek lndonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal I Subject : Penyampaian Bukti lklan Pembagian Dividen lnterim Ketiga Tahun Buku 2020 PT Selamat
Sempurna Tbk I Submission of Proof of Advertisement the Annoucement of 3'd tnterim
Dividend Distribution for Financial Year 2020 of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk

telah melakukan Pengumuman kepada para Pemegang
Saham mengenai jadual dan tata cara pembagian
Dividen lnterim Ketiga tahun buku 2020 di dalam surat
kabar harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia"
pada Selasa, 24 Nopember 2O2O. Sebagai referensi,
terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan
terlma kasih.

Hormat kami I Regards, 11

Y PT setamat sempJrna iur, [Y

ANG ANDRI PRIBADI

Direktur lDirector

Tembusan Yth I CC : 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahdan Sektor Riil, OJK I Director of the
Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)

2. Direksi PT Bursa Efek lndonesia I Board of Directors lndonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek lndonesia I Head of Custodian

Service Division - lndonesian Central Securities Depository
4. Biro Administrasi Efek I Share Registrar - PTSinartama Gunita

With due respect,

Referring to the subject mentioned above, hereby we
informed that PT Selamat Sempurna Tbk has announce to
the Shareholders for schedule and procedure 3'd lnterim
Dividend Distribution for financial year 2020, in
lndonesian daily newspapers "Media lndonesia" on
Tuesday, 24 November 2020. For your reference,
attached is the proof of above notice.

Please be informed accordingly, thank you for your kind
attention.



AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com      

LIVERPOOL sukses 
menekuk Leicester 
City dengan skor 3-0 
di Anfi eld dalam laga 

lanjutan Liga Primer Inggris, 
kemarin dini hari WIB. Hasil 
tersebut membuat Leicester 
tergusur dari puncak klase-
men. Namun, posisi teratas 
klasemen kini ditempati Tot-
tenham Hotspur. Liverpool 
belum bisa memuncaki klase-
men karena Tottenham yang 
sehari sebelumnya menang 
2-0 atas Manchester City, ung-
gul dalam selisih gol.

Penyerang sayap Liverpool 

Diogo Jota menjadi salah satu 
pemain yang menentukan ke-
menangan untuk tuan rumah 
saat melawan Leicester. Jota 
menambah keunggulan Liver-
pool setelah Jonny Evans me-
lakukan gol bunuh diri. Satu 
gol tambahan untuk Liverpool 
dicetak Roberto Firmino.

“Bermain di tim ini juara 
dunia, begitu berarti. Saya 
harap bisa terus membawa 
tim menang dan tentunya 
menjadi pemain penting di 
sini. Luar biasa, kami hebat 
saat menyerang, begitu juga 
bertahan,” kata Jota.

Pemain asal Portugal itu 
pun mengatakan ke depannya 
Liverpool harus siap secara 

fi sik dan mental. “Yang penting 
tiga poin, penampilan kami 
makin sempurna,” lanjutnya.

Jota mencetak rekor baru 
di laga tersebut. Dia kini men-
jadi pemain the Reds pertama 
yang selalu mencetak gol di 
Anfi eld dalam pertandingan 
Liga Primer. Sebelumnya, Jota 
berhasil mencetak gol saat 
melawan West Ham United, 
Sheffi  eld United, dan Arsenal. 
Jota sudah mencetak empat 
gol di Liga Inggris.

Sementara itu, manajer Li-
verpool Juergen Klopp menilai 
kemenangan skuadnya atas 
Leicester layak diraih. Apa-
lagi, secara keseluruhan anak 
buahnya memang tampil sem-
purna.  “Kami pantas menang. 
Anak-anak bermain gemilang 
melawan lawan yang hebat. 
Saya tidak mau memandang 
remeh hal-hal seperti ini. Anak-
anak sedang on fi re dari aspek 
sepak bola,” kata Klopp. 

Koeman waswas
Pekan ini, Liga Champions 

akan kembali bergulir. Barce-
lona yang ada di Grup G akan 
tampil melawan Dynamo Kyiv 
pada Rabu (25/11) dini hari 
WIB dan wajib menang jika 
ingin mengunci satu tiket ke 
babak 16 besar.

Saat ini, Barcelona memun-
caki klasemen grup dengan 9 
poin hasil menang dari tiga 
laga. Mereka unggul 3 poin 
dari Juventus. 

Sementara itu, Kiev dan 
Ferencvaros baru mengemas 
satu poin di urutan ketiga dan 
keempat. 

Bila mampu menang atas 
Kiev, Barcelona akan menge-
mas nilai 12. Meski Ferenc-
varos bisa mengalahkan 
Juve, mereka hanya akan me-
ngumpulkan nilai 4. Dengan 
skenario tersebut dan dengan 
dua laga tersisa, posisi Barce-
lona tak mungkin dikejar lagi 

oleh pesaingnya.
Jelang berhadapan dengan 

Kyiv, pelatih Barcelona Ronald 
Koeman pun waswas. Pasal-
nya, Blaugrana tengah kehi-
langan Gerard Pique dan Sergi 
Roberto yang sedang cedera. 
Pique dilaporkan akan absen 
selama tiga sampai lima bu-
lan dan Sergi Roberto selama 
dua bulan.

Laporan medis Barcelona 
mengungkapkan bahwa Pique 
mengalami cedera ligamen di 
lutut kanannya dan Roberto 
di otot paha. Mau tidak mau, 
Koeman harus meracik ulang 
formasi lini belakang skuad-
nya sesegera mungkin.

Inkonsistensi juga masih 
menjadi permasalahan uta ma 
Barcelona di musim ini. Me-
reka masih menempati posisi 
12 di klasemen sementara La 
Liga Spanyol dan terakhir juga 
takluk 0-1 dari Atletico Ma-
drid. (BBC/Sportsmole/R-3)

PETENIS Rusia Daniil Med-
vedev mengatakan keme-
nangannya di fi nal ATP 2020 
mampu membantu perkem-
bangannya di masa men-
datang. Medvedev menjadi 
yang terbaik di turnamen 
penutup tahun itu, Minggu 
(22/11) waktu Inggris, setelah 
mengalahkan petenis Austria 
Dominic Thiem dengan skor 
4-6, 7-6(2), dan 6-4. 

Dia mengaku bahwa hasil 
yang didapatnya merupa-
kan kemenangan yang berat. 

Terlebih, dia mengangkat 
trofi  setelah mengalahkan tiga 
petenis terbaik dunia. Thiem 
yang ditaklukkannya di partai 
puncak merupakan petenis 
peringkat ketiga. 

Sementara itu, di semifi nal, 
dia menyingkirkan petenis 
rangking dua dunia asal Spa-
nyol, Rafael Nadal. Sebelum 
itu, di fase grup, Medvedev 
menang atas petenis nomor 
satu asal Serbia, Novak Djo-
kovic.

Apa yang ditorehkan Med-

vedev membuat dia menya-
mai prestasi Boris Becker 
(1994), Djokovic (2007), dan 
David Nalbandian (2007) 
yang juga mengandaskan 
perlawan an tiga petenis ter-
baik dalam satu turnamen.

Di sisi lain, memenangi 10 
pertandingan berturut-turut 
sejak perjalanannya di Paris 
Masters 2020 beberapa pekan 
lalu dan dilanjutkan di ATP 
Finals, perjalanan petenis 
yang kini berusia 24 tahun itu 
sebenarnya tak selalu mulus 

sejak awal musim ini.
Sebelum tampil di Paris 

Masters, dia sempat kalah di 
St Petersburg Terbuka 2020 
dan Wina Terbuka 2020. 

“Saat itu saya merasa tidak 
tahu apakah level permainan 
terbaik saya akan kembali 
pada musim ini. Akhirnya 
perjalanan saya di Paris mem-
buat saya bermain lebih baik 
hingga saat ini,” terangnya. 

Sementara itu, Thiem me-
ngatakan dirinya akan terus 
berupaya tampil dengan baik 

dan menjaga posisinya di daf-
tar petenis peringkat teratas 
dunia setelah gagal meraih 
gelar di Inggris untuk tahun 
kedua berurut-turut.

Menyambut musim 2021, 
Thiem mengaku belum me-
netapkan secara pasti apa 
yang menjadi rencananya di 
musim depan. 

Kendati demikian, Thiem 
berharap dapat terus mem-
persempit jarak antara diri-
nya dan Djokovic serta Nadal. 
(Rif/ATP/R-3)

Musim Terburuk untuk Vinales
PEMBALAP Monster Energy Yamaha Maverick Vinales mengakui 
bahwa musim Moto-GP 2020 merupakan musim terburuk dalam 
kariernya. Setelah absennya rider Repsol Honda Marc Marquez 
hampir pada seluruh balapan di musim ini, Vinales digadang-
gadang sebagai kandidat terkuat untuk jadi juara dunia. 

Namun, nyatanya Vinales harus puas menempati posisi keenam 
di klasemen akhir pada musim ini dengan hanya satu podium 
puncak yang dia dapat di GP Emilia Romagna. Hasil yang sangat 
buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu ketika dia mampu 
juara hingga tujuh kali.

“Musim ini benar-benar bencana, musim terburuk dalam karier 
saya,” ucap Vinales seusai balapan seri terakhir di Sirkuit Internasional 
Algerve, Portugal, Minggu (22/11) waktu setempat. (Motorsport/R-3)

Lakers Tawarkan Kontrak ke Marc Gasol
LOS Angeles Lakers dikabarkan telah sepakat menjalin kontrak dua 
tahun dengan Marc Gasol yang musim lalu memperkuat Toronto 
Raptors. Penandatanganan kontrak tersebut disegerakan seba-
gai upaya Lakers mencegah Gasol bergabung dengan klub lain 
yang juga tertarik memakai jasa big man asal Spanyol itu, bahkan 
mungkin dengan tawaran yang lebih menarik.

Untuk memberi ruang bagi Gasol, Lakers juga disebutkan telah 
melepas center JaVale McGee ke Cleveland Cavaliers. Gasol sebe-
narnya menjadi draft Lakers pada 2007, tetapi haknya ditukar ke 
Memphis Grizllies untuk mendapatkan saudaranya, Pau Gasol.

Setelah meninggalkan Grizzlies, Gasol bermain untuk Toronto 
Raptors. Tepatnya di pertengahan musim saat dia dilibatkan dalam 
pertukaran pemain. Raptors mendapatkan Gasol, sebaliknya Griz-
zlies mendapatkan CJ Miles, Jonas Valanciunas, dan Delon Wright.

Tahun lalu, Gasol mampu membantu Raptors menjadi juara 
NBA setelah mengalahkan Golden State Warriors dalam enam 
gim fi nal. (Ant/R-3)
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Ambisi Medvedev untuk Menjadi Lebih Baik

PUKUL BOLA: Pegolf putri Korea Selatan Sei Young Kim memukul 
bola dari bungker saat tampil dalam babak fi nal Pelican Women’s 
Championship di Florida, AS, Minggu (22/11) waktu setempat.

AFP/MIKE EHRMANN

Pelatih Liverpool Juergen Klopp 
menilai performa anak buahnya sangat 
baik dan mereka terbukti mampu 
mengalahkan Leicester City.

Menuju Penampilan Sempurna
TANGKAP BOLA: Kiper Leicester City Kasper Schmeichel (kedua dari kiri) berupaya untuk menangkap bola yang disepak striker Liverpool Roberto Firmino (tengah) dalam 
laga lanjutan Liga Primer Inggris di Anfi eld, kemarin dini hari. Liverpool di akhir pertandingan menang 3-0.

AFP/PETER POWELL

NEWSLINE | 13.05 WIB
Newsline menghadirkan berbagai informasi; ragam 
berita baik dari Indonesia, prestasi  anak negeri, juga 
aksi yang memberdayakan masyarakat. Selain itu, 
bersama pihak-pihak terkait, kami juga akan 

tersebar melalui media sosial. Ya, informasi kadang 
begitu memengaruhi meski tanpa kedalaman 
materi. Jangan jadikan asumsi sebagai fakta, 

NEWSLINE | 13.05 WIB
Pandemi Covid-19 melahirkan tantangan yang 
sangat besar bagi berbagai sektor di tingkat global 
maupun nasional. People of The Year 2020 
memberikan apresiasi kepada mereka yang 
berkontribusi untuk negeri dengan berbagai 
kategori, yaitu 

. Siapa sajakah yang berhasil meraih 
penghargaan ini?
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