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Kepada Yth lTo :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal I Chief Executive of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan I The lndonesian Financial Services Authority
GedungSumitro 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 Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Bukti lklan Pembagian Dividen
lnterim Kedua Tahun Buku 2O22 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
Kedua tahun buku 2022 di dalam surat kabar harian
berbahasa lndonesia "Media lndonesia" pada Senin, 29

Agustus 2022. Sebagai referensi, terlampir adalah bukti
iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

,, Hormat kami I Regards,/ PT Selamat Sempurna Tbk

ANG ANDRI PRIBADI

Direktur lDirector

Tembusan Yth I CC :

Re. : Submission Proof of the Announcement of
the Distribution 2nd lnterim Dividend for the
2O22 Financial Year of PT Selamat Sempurna
Tbk.

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 distribution of 2nd lnterim Dividend for the
2022 financial year, in lndonesian daily newspapers
"Media lndonesia" on Monday, August 29th 2022. For
your reference, attached is the proofof above notice.

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

b
t. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK l.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. PT Kustodian Sentral Efek lndonesia I lndonesia Central Securities Depository
4. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar
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REVITALISASI trotoar kawasan Kota Tua 
akan segera rampung. Hal itu diungkapkan 
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari 
Nugroho. Hari mengatakan biaya yang dibu-
tuhkan untuk memperluas akses pejalan 
kaki tersebut mencapai Rp65 miliar. “Ham-
pir sekitar Rp65 miliar,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Hari mengatakan saat ini 
fasilitas yang masih dalam tahap fi nasliasi 
ialah selter bus. Ia mengatakan tidak sam-
pai 1% pengerjaan yang belum diselesai-
kan. “Selter itu tinggal perapian saja, 
tinggal dikit, 0,0 sekian (persen),” jelasnya.

Ia pun menjelaskan kendala yang dia-
lami saat proses pengerjaan. Hari menga-
takan fondasi pertama yang sebelumnya 
menggunakan fondasi dalam, tetapi ber-
ubah menjadi fondasi dangkal.

Selain itu, pemindahan utilitas PT PDAM 
terkait air bersih juga menjadi salah satu 
kendala. “Harusnya sudah selesai, tapi ka-
rena itu, ya sudah tidak apa. Tinggal dikit-
dikitlah tinggal moles-moles dikit,” ujarnya.

Ia pun akan menargetkan grand launch-
ing wajah baru kawasan trotoar Kota Tua 

akan rampung minggu depan.
Adapun dana untuk revitalisai itu tidak 

menggunakan anggaran pendapatan dana 
belanja daerah, tetapi dengan skema surat 
persetujuan penunjukan penggunaan 
lokasi atau lahan (SP3L). “Enggak (APBD), 
pakai SP3L dari tiga pengembang PT MEA, 
PT Aruna, dan PT PJP,” paparnya.

Dana tersebut digunakan untuk pemba-
ngunan trotoar, selter Bus, air mancur 
ta man, hingga lampu penerang jalan di 
ka wasan tersebut. Sebelumnya, pada Jumat 
(26/8) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
secara resmi membuka Festival Batavia Kota 
Tua 2022 dalam rangka mengenalkan wajah 
baru Kota Tua sebagai kawasan kota maju. 

Menurut Anies, revitalisasi Kota Tua 
menghadirkan kawasan baru yang me-
wakili Jakarta masa depan. Di Kota Tua, 
kata dia, bukan hanya bangunan berseja-
rah, di sini juga terdapat kampung-kam-
pung tua. Ia meminta kampung-kampung 
tua ini jangan dihilangkan, tetapi harus 
dirawat, dikembangkan, karena itu bagian 
dari sejarah perjalanan bangsa. (Far/J-1)

Revitalisasi Habiskan Rp65 Miliar
JAKARTA BARART
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KABUPATEN BEKASI

DAUR ULANG 
LIMBAH: Perajin 
membuat kerajinan 
miniatur sepeda motor 
berbahan limbah kertas di 
industri rumahan Original 
Paper Crafts, Kebayoran 
Lama, Jakarta, akhir pekan 
lalu. Kerajinan berupa 
asbak, celengan, miniatur 
kendaraan bermotor, dan 
vas bunga seharga Rp10 
ribu-Rp70 ribu per unit itu 
dipasarkan melalui media 
daring. 

SEKOLAH Dasar Negeri 
(SDN) Sukadaya 02 di 
Kampung Pengarengan 

RT 003/RW 001, Desa Sukadaya, 
Kecamatan Sukawangi, Ka-
bupaten Bekasi, tak ubahnya 
seperti kandang kambing. 
Ironisnya, SDN yang berada 
di kawasan industri terbesar 
se-Asia Tenggara itu hanya 
berjarak 39 km dari Istana Ne-
gara, Jakarta.

Kondisi sangat mempriha-
tinkan itu sudah tampak sejak 
dari luar halaman sekolah. Dari 
pinggir Jalan Srimahi, akses ke 
sekolah sudah tertutup deretan 
bangunan rumah toko milik 
warga. Tidak ada pagar. Jalan 
masuk sekolah selebar sekitar 
1 meter hanya bisa dilewati 
sepeda motor. Sejumlah kam-
bing milik warga berkeliaran 
bebas di halaman sekolah.

Ketika masuk di halaman 
sekolah, terlihat kisi-kisi plafon 
bangunan yang rusak parah. 
Seluruh plafon pada enam 
ruangan kelas hancur bolong-
bolong dan bahkan sebagian 
sudah copot. Sementara itu, di 
sisi kiri terlihat bangunan WC 
sekolah yang baru berumur 
dua tahun sudah hancur tak 
berfungsi. Adapun pintu-pintu 
ruangan kelas hanya berkunci 
gembok.

Sementara itu, bagian jen-
dela kaca sejumlah kelas sudah 
hancur. Dindingnya penuh 
co retan-coretan vandalisme. 
Di dalam ruangan kelas ha-
nya terdapat sedikit bangku. 

Bahkan, pada ruangan kelas 
6 sudah tidak ada bangku 
sa ma sekali. Sementara itu, 
pa da bagian atap beberapa 
ke las terlihat bolong besar di 
genting sehingga ketika hujan, 
air dengan deras bisa masuk ke 
ruangan kelas.

“Bangunan sekolah ini sejak 
22 tahun lalu dibangun sam-
pai sekarang belum pernah 
di perbaiki, sedangkan kondisi 
sekolah yang makin rusak 
tan pa bangku dan meja telah 
berlangsung lima tahun ter-
akhir. Bangku dan meja yang 
sudah patah dan hancur harus 
dibakar karena bisa mem baha-
yakan,” kata guru SDN Suka-
daya 02, Suwandi, Sab tu (27/8).

“Setelah ramai, baru pada 
Rabu (24/8) lalu datanglah da-
ri dinas pendidikan dan UPT 
pembangunan ke sekolah. 
Me  reka mengabarkan sekolah 
ini akan dibangun total kare na 
sudah masuk anggaran 2023. 
Mereka minta sekolah ini ja-
nganlah terlalu disorot lagi,” 
lan jut Suwandi.

Impian warga, sekolah di-
bangun layak dengan dua lan-
tai di lahan seluas 1.500 meter 
persegi dengan model seperti 
sekolah negeri lainnya. Apa-
lagi APBD Kabupaten Bekasi 
ter golong sangat besar, yakni 
mencapai Rp6,39 triliun.

“Sekarang ini terdapat 330 
siswa. Kita bagi dua sesi rom-
bongan belajar, yakni pagi dan 
siang. Untuk jumlah siswa, 
mak  simal 28 orang setiap ke-

las. Mereka dipas-paskan du-
duk di bangku meja yang ada, 
sedangkan kelas 6 harus rela 
belajar di kelas tanpa bangku 
dan meja,” kata Suwandi.

Ketua RW 01 yang juga wali 
murid, Jamin, mengatakan 
su dah banyak keluhan warga 
yang khawatir terkait kondisi 
sekolah yang rusak parah 
ter sebut. Bahkan, ada warga 
yang memilih memindahkan 
anaknya ke sekolah lain walau-
pun berjarak cukup jauh dari 
rumahnya.

“Kami berharap pemerin-
tah daerah segera memberi-
kan perhatian dengan kondisi 
memprihatinkan sekolah ini. 
Kami ingin sekolah dibangun 
total karena sudah berumur 
22 tahun dan tidak pernah d i-
perbaiki,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan 
Ka bupaten Bekasi Carwinda 
mengatakan pembangunan se-
kolah yang rusak merupakan 
tanggung jawab dinas cipta 
karya dan tata ruang. Pihaknya 
hanya sebatas mengusulkan 
sekolah yang dibangun atau 
di perbaiki.

Plt Kepala Dinas Cipta Karya 
dan Tata Ruang Kabupaten Be-
kasi Beni Saputra mengatakan 
pihaknya belum mengetahui 
terkait pembangunan sekolah 
di SDN Sukadaya 02. “Kalau 
kami tugasnya hanya memba-
ngun. Untuk yang menentukan 
prioritas sekolah dibangun, itu 
dinas pendidikan,” ungkapnya. 
(RK/KG/J-1)

Sekolah Negeri
Kumuh di Kawasan
Industri Bekasi

AP/=======

KONTES BONSAI DI BEKASI: Petugas panitia menata tanaman bonsai pada Kontes Bonsai Patriot Tingkat Nasional di Bekasi, Jawa 
Barat, Sabtu (27/8). Kontes bonsai yang diikuti 463 peserta dari Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi 
kreatif dengan memperlombakan kelas silver dan gold. 

Kota Terdepan 
Atasi Permasalahan
KOTA Jakarta akan menjadi tuan 
rumah Urban 20 (U-20) Mayors Sum-
mit. Acara yang akan diselenggara-
kan pada 30-31 Agustus itu menjadi 
salah satu dari forum kepemimpinan 
Jakarta pada U-20 tahun ini.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
tersebut salah satunya akan mem-
beri kesempatan bagi para pe-
mimpin kota U-20 untuk mem-
perkuat kolaborasi dan memberi-
kan rekomendasi kepada pemerin-
tah Indonesia dalam G-20 Leaders 
Summit yang akan berlangsung di 
Bali pada 15-16 November 2022.

Gubernur DKI Anies Baswedan 
mengatakan event tersebut se-
bagai wadah diskusi saling tukar 
pikiran, ide, dan gagasan untuk 
menghadapi tantangan global 
yang semakin kompleks dengan 
lebih baik. “Dengan semakin men-
gotanya dunia ini, maka kota 
memiliki peran penting sebagai 
garda terdepan untuk mengatasi 
berbagai tantangan yang dihadapi 
oleh warga kota,” kata Anies dalam 
keterangan resmi, Sabtu (27/8).

Melalui U-20, kota-kota yang 
mewakili negara-negara anggota 
G-20 berkomitmen untuk bekerja 
sama dengan pemerintah nasional 
untuk mengatasi tantangan paling 
mendesak yang dihadapi dunia, 
termasuk pemulihan krisis akibat 
pandemi covid-19, darurat iklim, 
dan peningkatan ketimpangan 
struktural. (Far/J-1)

Polda Metro Perkuat 
Patroli Malam
POLDA Metro Jaya menggelar pa-
troli malam berskala cukup besar 
dengan melibatkan 595 personel 
dalam rangka pengamanan Ibu 
Kota serta menciptakan suasana 
aman dan tertib bagi masyarakat.

“Kita ingin memberikan jaminan 
kepada masyarakat Jakarta bahwa 
Polda Metro Jaya berkomitmen un-
tuk terus menjaga Ibu Kota tercinta 
dan wilayah aglomerasi agar tetap 
dalam situasi aman, damai, (dan) 
sejuk,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen 
Fadil Imran di Jakarta, Sabtu (27/8).

Fadil mengatakan patroli malam 
ialah kegiatan rutin Polda Metro 
Jaya, tetapi dia ingin patroli diper-
kuat. “Kita rutin lakukan kegiatan 
ini setiap malam. Saya ingin ada 
akselerasi kali ini,” ujarnya.

Kepala Biro Operasi Polda Metro 
Jaya Kombes Marsudianto menam-
bahkan kegiatan patroli malam 
Polda Metro Jaya selain bertujuan 
menjaga kamtibmas, juga bertugas 
untuk mengawal penerapan proto-
kol kesehatan di tengah masyarakat.

Adapun wilayah yang menjadi 
fokus dalam patroli malam meliputi 
Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, 
Jalan Thamrin, Jalan Merdeka Barat, 
Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, 
Jalan Hayam Wuruk, dan Stasiun 
Kota. (Ant/J-1)

L I N T A S  B E R I T A

ANGGOTA Komisi III DPR RI Habiburokh-
man menilai posisi penasihat Kapolri wajib 
diisi pihak internal. Jabatan tersebut dinilai 
berbahaya jika diisi pihak eksternal Polri.

“Apakah masih perlu? Jangan sampai 
keberadaan di institusi seperti itu justru 
memberikan ruang orang untuk bermain-
main dengan kedekatannya dengan Pak 
Kapolri,” kata Habiburokhman dalam 
acara Crosscheck by Medcom.id bertajuk 
Reformasi Tradisi Geng Orang Siapa di Polri, 
kemarin. 

Habiburokhman juga mengaku bingung 
ada pihak eksternal yang bisa menjadi pe-
nasihat Kapolri. Padahal, kata dia, banyak 
anggota Polri yang mumpuni untuk men-
dapatkan posisi tersebut. “Tidak cukupkah 
SDM (sumber daya manusia) internal Polri 
untuk memberikan masukan-masukan 
kepada Kapolri soal penanganan masalah-
masalah di tubuh kepolisian?” ujar Habi-
burokhman.

Habiburokhman meminta adanya evalu-
asi untuk penjabat dalam posisi penasihat 
Kapolri. Kapolri harus bisa menempatkan 
orang yang tepat untuk mengisi posisi 

tersebut.
Dia bahkan mengaku pernah mendengar 

isu yang menyebut penasihat Kapolri lebih 
ditakuti kapolda maupun kapolres ketim-
bang anggota Komisi III DPR. Menurutnya, 
para pimpinan kepolisian daerah itu kerap 
lebih manut dengan penasihat Kapolri ke-
timbang wakil rakyat.

“Namanya isu, ya. Komisi III telepon me-
nanyakan masalah kadang-kadang enggak 
diangkat, WA enggak dibalas, tapi kalau itu 
orang datang, wah, katanya, saya enggak 
mengerti,” ucapnya.

Dia juga menyarankan posisi itu di-
evaluasi. Pasalnya, posisi penasihat Kapolri 
dinilai tumpang-tindih dengan jabatan staf 
khusus. “Secara sistem perlu dievaluasi ini 
keberadaan penasihat ahli seperti ini perlu 
atau tidak,” kata Habiburokhman. 

Habiburokhman pun mendesak Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera 
menjalankan perbaikan sistem reformasi 
secara kultural dan struktural. Perbaikan 
dibutuhkan agar tidak ada polisi yang 
berani membuat geng di dalam institusi. 
(Can/J-1)

Jangan Tunjuk Penasihat Eksternal
MABES POLRI

DJAKARTA 
FESTIVAL 2022: 
Pengunjung melihat 
berbagai produk IKM 
dan UMKM pada acara 
Djakarta Fest 2022 di 
Parkir Timur Senayan, 
Jakarta, akhir pekan 
lalu. Festival tersebut 
merupakan program 
yang diselenggarakan 
Kadin DKI Jakarta sebagai 
bentuk dukungan 
terhadap pemprov dalam 
pemulihan ekonomi yang 
terdampak covid-19. 

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

ANTARA/SUWANDY

ANTARA/HENRY PURBA


