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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 Pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (audited)
pada tanggal 3l Desember 2021PT Selamat Sempurna Tbk I Submission of Advertisement
Proof of Publication Announcement Consolidated Financial Statement as of December 31,
2O2l of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat, With due respect,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini Referring to the subject mentioned above, hereby we
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk informed that PT Selamat Sempurna Tbk has announce
telah melakukan pengumuman atas Laporan keuangan the Consolidated financial statements as of December
konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31, 2021 and for the year then ended, in Daily
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, di Newspaper "Media lndonesia" on Tuesday, April 05th,

Harian Surat Kabar "Media lndonesia" pada Selasa, 05 2022. For your reference, attached is the proof of
April 2022. Sebagai referensi, terlampir adalah bukti advertisementof Consolidated Financial Statements.
iklan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut.

Laporan Keuangan ini juga telah kami unggah pada situs The said Financial Statement has also benn uploaded on
website Perseroan. the Company'website.

Demikian disampaikan, atas perhatian lbu/Bapak Please be informed accordingly, thank you for your kind
diucapkan terima kasih. attention.

-. Hormat kami I Regards, t
7' pr selamat sempurna Tbk /9

*{****=/tuu*rr-
ANG ANDRlPRIBADI

Direktur lDirector

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 eoard of Directors lndonesia Stock Exchange



SELASA, 5 APRIL 2022BURSA & KEUANGAN 11
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RAPAT Dewan Komi
sioner (RDK) OJK 
pada Maret 2022 
mencatat sektor jasa 

keuangan tetap stabil dan 
bertumbuh seiring dengan pe
ningkatan fungsi intermediasi 
di sektor perbankan dan in
dustri keuangan nonbank serta 
menguatnya pasar modal.

“Hal tersebut didorong kerja 
pengaturan dan pengawasan 

OJK yang solid, serta terken
dalinya pandemi sehingga 
meningkatkan aktivitas sosial 
ekonomi masyarakat dan men
dorong pertumbuhan pereko
nomian nasional,” kata Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Wimboh 
Santoso melalui keterangan 
yang diterima kemarin. 

Indeks harga saham gabung
an (IHSG) mencapai level ter
tingginya di Maret 2022, atau 
berhasil menguat 1,6% mtd 
dan mencatatkan all time high 

pada level 7.049,68 (24/3).
Hingga 29 Maret 2022, peng

himpunan dana di pasar modal 
melalui penawaran umum 
saham, obligasi, dan sukuk 
telah mencapai nilai Rp47,6 
triliun dengan penambahan 
15 emiten baru.

“Hal ini menunjukkan opti
misme investor domestik mau
pun global atas perekonomian 
domestik yang terus pulih,” 
kata Wimboh.

Adapun fungsi intermediasi 
perbankan pada Februari 2022 
kembali mencatatkan tren 
positif dengan pertumbuhan 
kredit  6,33% yoy, atau sebe
sar Rp5.762,4 triliun, dengan 

seluruh kategori debitur men
catatkan kenaikan, terutama 
UMKM dan ritel.

Pertumbuhan kredit juga 
didorong naiknya kredit modal 
kerja sebesar 7,57%, investasi 
5,49%, dan konsumsi 5,21%, 
juga ditopang pertumbuhan 
dana pihak ketiga (DPK) yang 
tumbuh 11,11% terutama di
dorong oleh giro yang tum
buh sebesar Rp30,1 triliun. 
Hal tersebut mencerminkan 
dukungan perbankan dalam 
pemulihan ekonomi nasional 
terus membaik.

OJK juga mencatat profil 
risiko lembaga jasa keuangan 
pada Februari 2022 masih ter

jaga dengan rasio NPL gross 
menurun menjadi 3,08% dan 
rasio NPF perusahaan pem
biayaan stabil di level 3,25%.

Walaupun ada penyesuaian 
likuiditas perbankan sebagai 
dampak kebijakan kenaikan 
GWM Bank Indonesia, likuidi
tas industri perbankan pada 
Februari 2022 masih berada 
pada level yang sangat me
madai. Itu tecermin dari rasio 
alat likuid/non-core deposit dan 
alat likuid/DPK masingmasing 
sebesar 147,33% dan 32,72%, di 
atas threshold masingmasing 
sebesar 50% dan 10%.

OJK mengatakan perbankan 
mencatatkan permodalan yang 

relatif stabil pada Februari 
2022 yakni sebesar 25,82% 
atau jauh di atas threshold.

Industri asuransi jiwa dan 
asuransi umum juga mencatat
kan RBC yang meningkat, ma
singmasing sebesar 535,72% 
dan 323,11%, atau berada jauh 
di atas threshold 120%. Begitu 
pula gearing ratio perusahaan 
pembiayaan yang tercatat se
besar 1,94 kali atau jauh di ba
wah batas maksimum 10 kali.

APBN menopang
Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal Kementerian Keuangan 
Febrio Kacaribu menyatakan 
anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) masih 
fleksibel untuk mengeluarkan 
insentif dan bantuan sosial 
dalam rangka menopang ma
syarakat dari adanya gejolak 
global dan pandemi.

“Kita akan melihat apakah 
risiko masih ada, kita akan 
terus kalibrasi. APBN kita ma
sih mendapatkan fleksibilitas,” 
ujarnya dalam Indonesia Ma
croeconomic Updates 2022 di 
Jakarta, kemarin.

Febrio menuturkan peme
rintah terus menjaga masya
rakat dari gejolak seperti ke
naikan harga energi karena 
mengakibatkan peningkatan 
inflasi. (Ant/E-1)

Penghimpunan dana di pasar modal 
telah mencapai nilai Rp47,6 triliun.

Optimisme Asing dan Domestik Tinggi

BANK Mandiri terus berkomit
men untuk memberikan layan
an terbaik dan inovatif melalui 
Mandiri Agen. 

Saat ini Mandiri Agen telah 
memiliki berbagai layanan ke
uangan, mulai dari pembukaan 
rekening, transaksi keuangan 
seperti tarik setor tunai dan 
pembayaran angsuran kredit, 
serta program bantuan sosial 
bagi masyarakat yang diseleng
garakan oleh pemerintah.

Komitmen ini merupakan 
bagian dari konsistensi du
kungan Bank Mandiri dalam 
mendorong peningkatan inklusi 
dan literasi keuangan yang turut 
menjadi agenda prioritas Pre
sidensi G20 Indonesia tahun ini. 

SEVP Micro & Consumer Fi
nance Bank Mandiri Josephus 
K Triprakoso menjelaskan 
presidensi G20 menjadi mo
mentum bagi Indonesia untuk 
mempercepat peningkatan 
literasi keuangan yang dapat 
menciptakan sektor keuangan 
inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan Mandiri Agen 
juga berkontribusi dalam me
ningkatkan literasi dan inklusi 
keuangan kepada masyarakat, 
khususnya yang belum memi
liki akses ke bank. Selain itu, 
Mandiri Agen turut mendorong 
pertumbuhan dan pengem
bangan usaha melalui referral 
penyaluran kredit mikro.

“Hingga 28 Februari 2022 ter
catat lebih dari 1,8 juta pem
bukaan rekening baru melalui 
referral Mandiri Agen dengan total 
dana pihak ketiga yang berhasil 
dihimpun sekitar Rp12 triliun 
serta jumlah transaksi Mandiri 
Agen mencapai 6,3 juta trans
aksi dan volume transaksi sebesar 
Rp7,1 triliun,” ujar Josephus dalam 
keterangan resminya, kemarin.

Tahun ini jumlah Mandiri 
Agen diharapkan tumbuh mi
nimal sebesar 20%, dari jumlah 
saat ini lebih dari 100 ribu 
agen. Sebagai apresiasi, Bank 
Mandiri menggelar seremoni 
pemberian hadiah program 
Agen Jempolan. (Try/E-1)

Mandiri Agen Sejalan 
dengan Komitmen G-20

ANTARA/RENO ESNIR

PRODUK ASURANSI: Karyawan beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di Jakarta, kemarin. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan 
Investasi (PAYDI) atau yang dikenal dengan unit linked. Surat edaran itu mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi 
dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah, dan mulai berlaku 14 Maret 2022.

KEMENTERIAN Kelautan dan 
Perikanan (KKP) memastikan 
ketersediaan ikan aman un-
tuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat selama bulan 
suci Ramadan sampai Hari 
Raya Idul Fitri 2022, juga 
untuk hari-hari setelahnya.

Direktur Jenderal Per-
ikanan Tangkap KKP M Zainy 
dalam konferensi pers di ge-
dung KKP Jakarta, kemarin, 
memastikan pasokan ikan 
akan melimpah menjelang 
Idul Fitri karena nelayan 
kembali dari melaut sebelum 
Lebaran.

Zainy menjelaskan, saat ini 
perikanan tangkap sedang 
bergeliat dan hampir semua 
kapal ikan aktif melaut. Hal 
itu berdasarkan peningkatan 
penerbitan perizinan yang 
meningkat di triwulan per-
tama 2022 jika dibandingkan 
dengan periode yang sama 
di 2021.

“Izin yang terbit mening-
kat dua kali lipat dibanding 
tahun sebelumnya. Bisa 
diperkirakan ketersediaan 
yang ada di laut. Nanti men-
jelang hari raya stok ikan 
akan melimpah,” kata Zainy.

Terkait sektor perikanan 
budi daya, Direktur Jenderal 
Perikanan Budi Daya KKP 
TB Haeru Rahayu memasti-
kan bahwa stok ikan cukup 
dengan harga yang relatif 
stabil.

“Masyarakat tidak perlu 
khawatir jumlah stok ikan cu-
kup dan harga relatif stabil,” 
tukasnya. (Try/E-3)

MELALUI program tanggung 
jawab sosial lingkungan, 
PT Pertamina Geothermal 
Energi (PGE) Area Lahen-
dong membangun tempat 
konservasi monyet hitam 
yaki (macaca nigra) di Gu-
nung Masarang, Kelurahan 
Rurukan, Tomohon, Sulawesi 
Utara.

Proyek penyelamatan 
satwa langka ini merupakan 
kerja sama antara PGE Area 
Lahendong dan Yayasan 
Masarang, sebuah yayasan 
yang bergerak dalam peles-
tarian satwa langka, dan Ba-
lai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Sulut. 

“Proyek ini merupakan 
bagian dari program tang-
gung jawab sosial lingkung-
an (TJSL) PGE. Di sini kami 
memilih yaki yang hanya 
ada di Sulawesi Utara,” kata 
Senior Officer Government 
& Public Relation PT PGE 
Aea Lahendong, Dimas Wi-
bisono, Sabtu (2/4).

Dimas mengatakan di tem-
pat konservasi ini kesehatan 
dan perilaku monyet hitam 
yaki dipantau. “Kalau sudah 
dinyatakan siap, mereka 
akan dilepasliarkan di hu-
tan,” kata Dimas. 

Menurut rencana, proses 
habituasi ini berlangsung 
sekitar 3 tahun. Kalau se-
muanya lancar, kata Dimas, 
11 monyet yaki itu akan 
dilepasliarkan di kawasan 
konservasi Taman Wisata 
Alam (TWA) Gunung Am-
bang, Modayag, Bolaang 
Mongondow Timur, pada 
2023. (RO/E-3)

KKP Pastikan 
Ketersediaan Ikan 
selama Ramadan

PGE Bangun Pusat 
Rehabilitasi 
Monyet Hitam

S E K I L A S


