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

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaibn 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 Pengumuman Dividen lnterim Ketiga Tahun Buku 2021 PT Selamat
Sempurna Tbk I Submission of Proof of Advertisement for the Annoucement of 3'd lnterim
Dividend Distribution for the 2021 Financial Year 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 2021 di dalam surat
kabar harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia"
pada Senin, 01 November 2O2L. Sebagai referensi,
terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan
terima kasih.

-, Hormat kami I Regards, I
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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 3rd lnterim
Dividend Distribution for the 2021 financial year, in

lndonesian daily newspapers "Media lndonesia" on
Monday, 01 November 2021. For your reference,
attached is the proof of above notice.

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

NATbK

ANG ANDRIPRIBADI
Direktur I Director

Tembusan Yth I CC : 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan 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 - PT Sinartama Gunita
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PT Bank Maybank Indonesia 
Tbk (Maybank Indonesia atau 
Bank) mencatatkan laba sebe-
lum pajak (PBT) sebesar Rp1,48 
triliun untuk sembilan bulan 
pertama 2021. Angka tersebut 
mengalami kenaikan 2,1% dari 
periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, laba bersih 
setelah pajak dan kepentingan 
nonpengendali (profi t after tax 
and minority interest/PATAMI) t
turun 3,3% menjadi Rp1,06 
triliun dari sebelumnya Rp1,10 
triliun. Penurunan ini disebab-
kan adanya penyesuaian perhi-
tungan pajak tangguhan.

Pendapatan bunga bersih 
juga mengalami penurunan 
4,7% menjadi Rp5,35 triliun di-
sebabkan pertumbuhan kredit 
yang lebih rendah dan tren yield
kredit yang menurun.

Namun, net interest margin
(NIM) naik 6 basis poin men-
jadi 4,8% pada September 2021, 
didukung turunnya biaya dana 
(cost of fund).

Presiden Direktur Maybank 
Indonesia Taswin Zakaria me-
nilai roda perekonomian di 
kuartal III 2021 mulai bergairah 
kembali.  “Didukung berbagai 
program stimulus dan agenda 
vaksinasi Pemerintah, kami 
percaya, pemulihan yang se-
dang berlangsung dapat me-
ningkatkan kepercayaan pasar 
yang akan berdampak pada 
pemulihan ekonomi nasional,” 
ungkapnya dilansir dari kete-
rangan resmi, kemarin. 

Meskipun perekonomian 
berangsur pulih,  Taswin 
berkomitmen pihaknya akan 
tetap disiplin dalam menge-
lola pertumbuhan bisnis Bank 
dan senantiasa menerapkan 
manajemen risiko yang kon-
servatif di tengah kondisi yang 
menantang.

Sejak 2020, Maybank Indo-

nesia mengambil langkah kon-
servatif dan secara proaktif 
mencadangkan provisi pada 
portofolio di seluruh segmen 
bisnis, di tengah kondisi ekono-
mi yang menantang. Bank terus 
mendampingi debitur yang ma-
sih menghadapi tantangan dan 
menerapkan program restruk-
turisasi untuk menjaga kualitas 
aset Bank. 

Bank mencatat rasio NPL 
(konsolidasian) menjadi 4,6% 
(gross) dan 2,9% (net) pada
September 2021 disebabkan 
penurunan kredit. Meskipun 
demikian, Bank juga mampu 
menekan NPL kredit sebesar 
4,2%. 

Posisi likuiditas Bank tetap 
kuat dengan rasio kredit terha-
dap simpanan berada di posisi 
yang sehat, yakni level 84,5%. 
Sementara itu, rasio kewajiban 
pemenuhan kecukupan likui-
ditas/liquidity coverage ratio
(LCR bank saja), tercatat sebesar 
175,0% pada September 2021, 
yang terkelola dengan baik dan 
berada di atas tingkat minimum 
yang diwajibkan regulator sebe-
sar 100,0%. (Des/E-1)

Maybank Indonesia
Catatkan Laba Bersih
Rp1,06 Triliun

“Kami percaya
pemulihan 
yang sedang 
berlangsung dapat 
meningkatkan 
kepercayaan 
pasar yang akan 
berdampak
pada pemulihan 
ekonomi nasional.”
Taswin Zakaria
Presiden Direktur 
Maybank Indonesia

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com             

MENTERI Koperasi 
dan UKM Teten 
M a s d u k i  m e -
nyambut  baik 

penggunaan balai banjar di 
Kabupaten Badung, Bali, seba-
gai aktivitas produktif ekonomi 
masyarakat. 

Hal itu diwujudkan dengan 
pendirian Banjar Creative 
Space (BCS) sebagai pusat kre-
atif yang akan membangkitkan 
ekonomi masyarakat Kabupa-
ten Badung. “Balai banjar yang 
biasa digunakan sebagai sentra 
giat adat-budaya, sosial, dan 
keagamaan adalah pusat ak-
tivitas masyarakat yang sangat 

tepat, juga dimanfaatkan untuk 
aktivi tas produktif ekonomi 
warga,” ungkapnya dalam ac-
ara Pengu kuhan Pengurus Ko-
munitas Kreatif Banjar Samuan 
sekaligus Penandatanganan 
MoU dengan Ekosistem Pendu-
kung BCS di Kabupaten Badung, 
Bali, Sabtu (30/10) malam.

Menurut Teten, sebanyak 
4.600 balai banjar yang terdata 
di Kabupaten Badung merupa-
kan potensi jejaring infrastruk-
tur dan sumber daya manusia 
untuk pengembangan UMKM.

Dengan adanya BCS, anak-
anak muda kreatif yang ada di 
banjar dapat memaksimalkan 
potensi mereka untuk belajar, 
berlatih, berkreasi, berkolabo-
rasi, dan membangun bisnis.

“Dari banjar juga harapannya 
akan muncul produk-produk 
unggul yang bisa di-scale up
untuk didorong masuk ke pasar 
nasional dan internasional,” 
kata Teten.

Teten berharap adanya BCS 
ini dapat menjadi motor yang 
mengakselerasi transformasi 
digital UMKM Badung. Pasal-
nya, di tengah pandemi dan 
di era disrupsi digital, kemam-
puan digital UMKM menjadi 
sangat krusial untuk dikem-
bangkan.

Penggagas BCS sekaligus 
Ketua Badung Economic Art 
Creative Hub (BEACH) Inda 
Trimafo Yudha menambahkan, 
BCS merupakan bukti bahwa 
pihaknya bekerja keras untuk 
membangun ekosistem kreatif 
di Bali. “Ini potensi yang harus 
dimaksimalkan karena balai 
sejauh ini hanya dipakai untuk 
kegiatan keagamaan. Tidak 

setiap hari dipakai. Oleh ka-
rena itu, kami bicara dengan 
para pengurus banjar untuk 
membangun creative space,” 
tutur Inda.

Jamkrindo dampingi peternak
PT Jamkrindo melanjutkan 

program pemberdayaan masya-
rakat di Ciletuh Palabuhanratu 
UNESCO Global Geopark untuk 
memperkuat usaha rakyat agar 
bertahan di era pandemi covid-
19 ini.

Setelah mendampingi dan 
memberdayakan masyarakat 
melalui rintisan usaha budi 
daya sayur secara hidroponik, 
optimalisasi homestay, dan 
produksi keripik mangga, Jam-
krindo kini mendorong ke-
giatan ekonomi masyarakat 
melalui budi daya kambing 
dan domba.

Direktur MSDM, Umum, dan 
Kepatuhan PT Jamkrindo Sulis 

Usdoko mengatakan sektor 
peternakan merupakan sektor 
penting untuk menggeliat-
kan aktivitas perekonomian 
daerah.

“Sektor peternakan mempu-
nyai sifat strategis sebagai mo-
tor penggerak pembangunan, 
khususnya di wilayah perde-
saan karena sifatnya sebagai 
penyedia lapangan kerja bagi 
masyarakat setempat dan juga 
sumber pendapatan rumah 
tangga,” ujar Sulis di Cikidang, 
Kabupaten Sukabumi, pekan 
lalu. 

Dalam melakukan pember-
dayaan, ia percaya bahwa ter-
dapat tiga hal yang penting 
yang harus dilakukan, yaitu 
komitmen, kapasitas, dan kon-
sistensi atau K3. Tanpa adanya 
konsistensi atau keberlanjutan, 
hampir pasti semua perenca-
naan dan strategi implementasi 
akan gagal. (RO/E-1)

BCS diharapkan dapat menjadi motor 
yang mengakselerasi transformasi 
digital UMKM Badung.

Banjar Jadi Pusat Kreatif

DOK BNI

SERAHKAN PENGHARGAAN: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua dari kanan) menyerahkan simbolis penghargaan atas dukungan terhadap Bakti 
Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi, dan Empati Kumham bagi ASN Kemenkum dan HAM serta masyarakat yang terdampak covid-19 kepada Direktur Hubungan 
Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto (kanan) di Jakarta, Sabtu (30/10). BNI dinilai telah banyak berkontribusi dalam memberikan layanan perbankan bagi nasabah tanpa 
perlu keluar rumah, termasuk transaksi pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara digital. 

PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk (BTN) meluncur-
kan fitur graduated payment 
mortgage (GPM) dalam produk e
KPR BTN Gaess for Millenial. 
Program itu ditujukan ke ke-
lompok milenial dengan suku 
bunga rendah dan angsuran 
yang terjangkau.

“Fitur GPM memiliki keung-
gulan utama di antaranya suku 
bunga promo lebih rendah 
dan diperhitungkan secara 
berjenjang, yaitu sebesar 4,75% 
selama dua tahun pertama 
pinjaman,” ujar Wakil Direk-
tur Utama Bank BTN Nixon LP 
Napitupulu, kemarin.

Ia melanjutkan, bunga naik 
1% tiap tahun selama 3 tahun 

pertama sehingga besar ang-
suran GPM lebih rendah jika 
dibandingkan dengan angsuran 
KPR reguler pada awal masa 
kredit. Setelah itu, pembayaran 
angsuran akan meningkat se-
cara stabil sesuai dengan asum-
si kenaikan penghasilan calon 
debitur setiap tahunnya.

Dengan suku bunga KPR 
yang rendah dan angsuran 
terjangkau diyakini akan meng-
gairahkan sektor perumahan 
di Tanah Air. “Kaum milenial, 
terutama yang baru berumah 
tangga, pastinya punya keingin-
an memiliki rumah. Kita coba 
mewujudkan keinginan mereka 
dengan solusi yang tidak mem-
beratkan dengan fitur GPM,” 

jelas Nixon.
Ia menambahkan, dengan 

kemudahan yang ditawar-
kan Bank BTN, diharapkan 
membuat kaum milenial tidak 
menunda untuk membeli ru-
mah.  “Kami optimistis prospek 
industri properti akan semakin 
cerah, seiring dengan kebu-
tuhan milenial memiliki rumah 
yang tinggi. Bank BTN sudah 
menyiapkan infrastruktur pen-
dukung untuk bisa memenuhi 
kebutuhan rumah yang tinggi. 
Kami targetkan tahun depan 
bisa melakukan pembiayaan 
rumah sekitar 250.000 hingga 
300.000 unit,” ujarnya.

Dihubungi di kesempatan 
terpisah, Directors Head of Re-

search and Consultancy Savills 
Indonesia Anton Sitorus meng-
ungkapkan prospek sektor pe-
rumahan tahun depan masih 
sangat bagus. Pasalnya, selain 
angka backlog yang tinggi, per-g
tumbuhan rumah tangga baru/
keluarga baru (household) juga dd
masih positif. “Untuk saat ini, 
investasi di sektor perumahan 
bagi keluarga yang baru menikah 
menjadi waktu yang tepat sete-
lah hampir dua tahun pandemi 
covid-19 melanda Tanah Air. 
Pertimbangan investasi di sektor 
ini antara lain karena banyaknya 
aset properti yang dijual di ba-
wah harga pasar, bahkan masih 
ada yang memberikan diskon,” 
ungkap Anton. (RO/E-2)

BTN Siapkan Kredit Murah buat Milenial

PT Bank Negara Indonesia 
(BNI) menggandeng startup
yang fokus pada ekspor, yaitu 
Fishon dan Madeinindonesia.
com, untuk mendorong usaha 
kecil dan menengah (UKM) 
berbasis ekspor.

Lewat program BNI Xpora, 
kolaborasi BNI dengan Fis-
hon mengekspor produk peri-
kanan dari Sikka, Maumere, 
Nusa Tenggara Timur (NTT), ke 
Jepang dan Malaysia.

“Kerja sama BNI dengan Fis-
hon diharapkan dapat terus ter-
jalin secara berkesinambung an 
dan berkelanjutan seiring de-
ngan misi kami untuk men-
dorong pelaku UKM nasional 
menembus pasar ekspor,” ujar 
Direktur Bisnis UMKM BNI Mu-
hammad Iqbal, kemarin.

Ekspor perdana di Maumere 
yang dilaksanakan pada Sabtu 
(30/10) itu diharapkan bisa 
membantu para nelayan un-
tuk mewujudkan ekspor tuna 
saku sashimi dan katsuobushi 
skipjack, dengan total setiap 
bulannya diekspor ke Jepang 
dan Malaysia sebanyak 60 ton. 
Pelepasan ekspor di Maumere 
tersebut merupakan lanjutan 
dari rangkaian pelepasan ek-
spor yang juga didukung BNI 
Xpora di Medan pada Kamis 
(21/10).

Sementara itu, kolaborasi BNI 
dengan Madeinindonesia.com
berhasil mengekspor produk 
sejenis dari Surabaya. Kedua-
nya dilaksanakan dari dua 
lokasi pada Sabtu (30/10).

Dalam kolaborasi itu, BNI 
memberikan solusi pembiayaan 
produktif untuk permodalan 
nelayan, termasuk dalam ben-
tuk kredit usaha rakyat (KUR). 
Pembiayaan yang sama juga 
bisa diberikan bagi nelayan 
sebagai modal perdagangan 
ikan dengan menjadi Sahabat 
Gemarikan. (Ant/E-2)

BNI Xpora
Dorong
Ekspor
Ikan Laut


