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Jakarta, 04 Agustus I August 2021
No : 0246/SS/vttt/21

Kepada Yth lTo :

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. 1-4,

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 Kedua Tahun Buku 2021 PT Selamat

Sempurna Tbk I Submission of Proof of Advertisement for the Annoucement of 2nd lnterim
Dividend Distribution for the 2021 Financial Year of PT Selamat Sempurna Tbk.

@ P7 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 Kedua tahun buku 2021 di dalam surat
kabar harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia"
pada Rabu, 04 Agustus 2021. Sebagai referensi,

terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan
terima kasih.

With due respect,

Referring to the subject mentioned above, hereby we

informed that PT Selamat Sempurqa Tbk has announce to
the Shareholders for schedule and procedure 2nd lnterim
Dividend Dlstribution for the 2021, financial year, in

lndonesian daily newspapers "Media lndonesla" on
Wednesday, 04 August 2021. For your reference,
attached is the proof of above notice.

Please be informed accordingly, thank you for your kind
attenti on.

", 
Hormat kami I Regards,' 
PT Selamat Sempurna Tbk b
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ANG ANDRI PRIBADI

Direktur I Director

Tembusan Yth I CC : 1.

2.

3.

Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK I Director of the
Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Servlces Authority's (OJK)

Direksi PT Bursa Efek lndonesia I Board of Directors lndonesia Stock Exchange

Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek lndonesia I Head of Custodian

Service Division - lndonesian Central Securities Depository

Biro Administrasi Efek I Share Registrar - PT Sinartama Gunita4.
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 ANTARA /GALIH PRADIPTA

REALISASI DANA 
PEN: Warga berjalan 
dengan latar gedung 
bertingkat di kawasan 
Jalan Sudirman, Jakarta, 
kemarin. Menteri 
Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyampaikan 
realisasi dana Program 
Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) hingga 
akhir Juli mencapai 
Rp305,5 triliun, atau 41% 
dari total pagu Rp744,75 
triliun. 

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) 
menyatakan pascapenerbitan 
POJK Nomor 57/POJK.04/2020 
tentang Penawaran Umum 
Efek melalui Layanan Urun 
Dana Berbasis Teknologi Infor-
masi, atau securities crowfund-
ing (SCF), jumlah dana yang da-
pat dihimpun hingga akhir Juni 
2021 naik 52,1% (ytd) menjadi 
Rp290,82 miliar dari Rp191,2 
miliar pada Desember 2020.

Kepala Eksekutif Pengawas 
Pasar Modal OJK Hoesen me-
ngatakan, hingga 30 Juni 2021, 
total penyelenggara yang men-
dapatkan izin dari OJK bertam-
bah menjadi lima pihak. 

Di samping itu, jumlah 
penerbit atau pelaku UMKM 
yang memanfaatkan SCF juga 
mengalami pertumbuhan 
24,8% (ytd) menjadi 161 pener-
bit. Dari sisi pemodal juga 
terjadi pertumbuhan 54,53% 
(ytd), dari sebelumnya hanya 
berjumlah 22.341, menjadi se-
banyak 34.525 investor.

“Untuk itu, kami sangat 
mengapresiasi rekan-rekan 

Asosiasi Layanan Urun Dana 
Indonesia atau ALUDI yang 
terus berkomitmen mendu-
kung pengembangan industri 
ini dan kami mengimbau agar 
semua pihak, termasuk para 
sarjana ekonomi, untuk turut 
berpartisipasi aktif dalam 
menumbuhkembangkan SCF 
ini demi kemajuan UMKM 
dan perekonomian Indone-
sia,” ujar Hoesen saat men-
jadi pembicara kunci dalam 
kegiatan sosialisasi POJK 57 
kepada pelaku UMKM di wila-
yah DKI Jakarta, Banten, dan 
Jawa Barat, kemarin.

Pada awalnya, kegiatan 
fi ntech crowdfunding diatur 
dalam POJK Nomor 37 Tahun 
2018 tentang Layanan Urun 
Dana melalui Penawaran 
Saham Berbasis Teknologi 
Informasi (Equity Crowd-
funding). Setelah OJK me-
lakukan evaluasi, kegiatan 
equity crowdfunding (ECF) 
tersebut ternyata masih me-
miliki banyak keterbatasan, 
di antaranya jenis pelaku 

usaha harus berbadan hukum 
perseroan terbatas (PT) dan 
jenis efek yang dapat ditawar-
kan hanya berupa saham.

Sebagai gambaran, sam-
pai dengan akhir Desember 
2020, jumlah penerbit/pelaku 
UMKM yang memanfaat-
kan ECF, dari empat penye-
lenggara, baru mencapai 
129 penerbit (perusahaan) 
dengan jumlah dana yang 
dihimpun mencapai Rp191,2 
miliar. Jika dibandingkan 
dengan total jumlah UMKM 
yang ada di Indonesia, yang 
menurut data Kemenkop 
UKM 2018 telah mencapai 
64 juta pelaku usaha, jumlah 
penerbit tersebut masih ter-
bilang sangat sedikit.

Seusai berkaca pada evalu-
asi yang telah dilakukan, 
khususnya terkait dengan du-
kungan OJK terhadap UMKM, 
OJK memutuskan untuk men-
cabut POJK Nomor 37 Tahun 
2018 dan menggantinya de-
ngan POJK Nomor 57 Tahun 
2020. (Des/Ant/E-3)

Himpunan Urun Dana 
Berbasis Teknologi Naik 52,1%

PEMERINTAH diimbau me-
ningkatkan efisiensi sistem 
eks por impor dengan meng-
evaluasi penerapan hambatan 
nontarif (non-tariff measure/
NTM). Tanpa infrastruktur 
dan sistem yang memadai, 
penerapan kebijakan itu ha-
nya akan menimbulkan biaya 
tambahan yang pada akhirnya 
berdampak pada harga jual.

Kepala Penelitian Center 
for Indonesian Policy Studies 
(CIPS) Felippa Ann Amanta 
mengatakan, dengan meru-
juk pada hasil survei Inter-
national Trade Center 2016 

mengenai perspektif perusa-
haan Indonesia, para pengu-
saha banyak mengeluhkan 
NTM teknis, inefi siensi sis-
tem, dan  penerapan NTM. 
Semua itu sering kali meng-
akibatkan keterlambatan 
dan hambatan prosedural.

“Keluhan-keluhan tersebut 
seharusnya jadi masukan 
untuk mereformasi sistem 
ekspor impor di Tanah Air,” 
ujarnya, kemarin.

Inefisiensi dalam sistem 
dan pelaksanaan NTM sa-
lah satunya disebabkan in-
frastruktur lokal dan kapasi-

tas staf pelaksana di lapang-
an. Hambatan prosedural 
yang sering muncul antara 
lain berulangnya permin-
taan dokumen, biaya serti-
fi kasi yang mahal, sikap staf 
yang tidak profesional, dan 
tak sedikit berujung pada 
pungutan tidak resmi.

Felippa menambahkan, 
bentuk inefisiensi lainnya 
ialah lamanya bongkar muat 
kontainer (dwelling time) di 
Indonesia yang diperkirakan 
berlangsung selama lima hari, 
jauh lebih lama kalau diban-
dingkan dengan 1,5 sampai 

dua hari di Singapura dan 
Hong Kong. Lamanya bong-
kar muat sangat dipengaruhi 
proses perizinan bea cukai 
dan prosedur inspeksi yang 
dilakukan pihak pelabuhan.

Dalam banyak kasus, bong-
kar muat bahkan bisa ber-
langsung hingga berbulan-
bulan, terutama pada masa 
sibuk. Berlarutnya proses 
itu  memunculkan biaya tam-
bahan, seperti untuk trans-
portasi dan penyimpanan. 
Komoditas yang tak tahan 
lama, seperti sayur dan buah, 
sangat berpotensi rusak.

“Hambatan prosedural 
yang ada di lapangan perlu 
ditekan, seperti meningkat-
kan kapasitas proses bong-
kar muat dan pemeriksa,” 
jelas Felippa. (Try/E-2)

Sistem Bongkar Muat 
Butuh Evaluasi

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com                             

PEMERINTAH resmi 
menanggung pajak 
pertambahan nilai 
(PPN) 10% atas sewa 

toko atau gerai para pedagang 
eceran selama tiga bulan, mu-
lai Agustus hingga Oktober 
2021. Langkah itu diambil 
agar dunia usaha bertahan di 
masa krisis akibat pandemi 
covid-19.

“Insentif PPN ditanggung pe-
merintah (DTP) sewa ruangan 
ini membantu pelaku sektor ri-
tel, khususnya pedagang eceran 
yang menjual barang dan/atau 
jasa langsung ke konsumen 
akhir,” kata Kepala Badan Ke-
bijakan Fiskal Kementerian 
Keuangan Febrio Kacaribu di 
Jakarta, kemarin.

Insentif itu tidak hanya dibe-
rikan kepada pedagang eceran 
di pusat perbelanjaan, tetapi 
juga di pasar rakyat, kompleks 
pertokoan, apartemen, hotel, 
lingkungan pendidikan, ling-
kungan kantor, dan fasilitas 
transportasi publik.

Kebijakan pemberian insentif 
tersebut tertuang di dalam Per-
aturan Menteri Keuangan No 
102/PMK.10/2021 tentang PPN 

atas Penyerahan Jasa Sewa Ru-
angan atau Bangunan kepada 
Pedagang Eceran yang Ditang-
gung Pemerintah tertanggal 30 
Juli 2021.

Febrio menyatakan tambah-
an insentif itu ialah bagian dari 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Insentif itu 
diharapkan mampu memberi 
manfaat bagi pedagang eceran 
secara luas mengingat sektor 
perdagangan mempekerjakan 
sekitar 25,16 juta pekerja.

“Diharapkan, PPN DTP atas 
sewa ruangan dimanfaatkan 
secara optimal dan dapat men-
jadi pelengkap kebijakan yang 
telah dikeluarkan pemerintah 
untuk melindungi masyarakat 
dan pemulihan ekonomi nasio-
nal,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah 
telah memberikan berbagai in-
sentif perpajakan untuk dunia 
usaha seperti PPh 21 DTP, PPh 
fi nal UMKM DTP, pembebasan 
PPh 22 impor, dan pengurangan 
angsuran PPh 25.

Kemudian juga pengembalian 
pendahuluan PPN, penurunan 
tarif PPh badan untuk seluruh 
WP, PPN DTP properti, dan 
PPnBM mobil sehingga total 
alokasi APBN 2021 untuk in-
sentif perpajakan bagi dunia 

usaha dalam program PEN ialah 
Rp62,83 triliun.

Tutup akun impor 
Di kesempatan terpisah, peru-

sahaan lokapasar (e-commerce) 
Lazada menutup akun peda-
gang dari luar negeri yang men-
jual produk-produk mereka di 
Indonesia. Hal itu bertujuan 
melindungi pelaku UMKM lokal 
dari serbuan produk asing.

Country Head of Public Policy 
and Goverment Affair Lazada 
Indonesia Waizly Darwin dalam 
konferensi pers daring kemarin 
mengatakan penutupan keran 
impor produk asing melalui 
lokapasar (cross border e-com-
merce) telah dilakukan secara 
bertahap oleh Lazada selama 
masa pandemi.

“Terdapat tiga klaster produk 
asing yang ditutup perdagang-
annya di Indonesia, yaitu teks-
til dan fesyen, makanan dan 
minuman, serta kerajinan. Tiga 
klaster produk ini dipilih karena 
merupakan bagian dari klaster 
industri substitusi impor peme-
rintah. Selain itu, tiga klaster 
ini dinilai sektor penting dalam 
rangka pemulihan ekonomi na-
sional,” papat Waizly.

Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki mengapresia-
si langkah menyetop impor 
produk asing melalui Lazada. 
Menurutnya, kebijakan tersebut 
bisa melindungi produk-produk 
UMKM lokal dan meningkatkan 
daya saing di negeri sendiri. 
(Des/Ant/E-2)

PPN Sewa Toko
Dibebaskan
Insentif diharapkan mampu memberi 
manfaat bagi pedagang eceran secara 
luas mengingat sektor perdagangan 
mempekerjakan sekitar 25,16 juta pekerja.


