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Otoritas Jasa Keuangan t The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan Rl

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710
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Bursa Efek lndonesia ! lndonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek lndonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
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Periha! | Subject : Penyampaian Bukti lklan Laporan Keuangan Konsolidasian pada Tanggal 30 Juni 2022 lTidak
Diaudit) PT Selamat Sempurna Tbk I Submission of Proof Advertisement of Consolidated
Financial Statements as of June 30s.,2022 (Unaudited) PT Selamat Sempurna Tbk.

@ PT SELAMAT SEMPURNA TbK

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk
telah melakukan pengumuman atas Laporan keuangan
konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit),
di Harian Surat Kabar "Media lndonesia" pada Selasa, 26
)uli2022.

Laporan Keuangan ini juga telah kami unggah pada situs
website Perseroan.

Demikian disampaikan, atas perhatian lbu/Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami I Regards,
I PT Selamat Sempurna Tbk

ANG ANDRI PRIBADI

Direktur I Director 
'

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

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

,,liiuaAi.'r-r.

With due respect,

Referring to the subject mentioned above, hereby we
informed that PT Selamat Sempurna Tbk has announce
the Consolidated financial statements as of June 30th,

2022 (Unaudited), in Daily Newspaper "Media
lndonesia" on Tuesday, July 26th,2022.

The said Financial Statement has also been uploaded on
the Company'website.

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

2.



INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com                

KEMENTERIAN Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral  (ESDM) 
mendorong per-

cepatan ekosistem kendaraan 
listrik dengan meningkatkan 
jumlah Stasiun Pengisian Ken-
daraan Listrik Umum (SPKLU) 
dan Stasiun Penukaran Baterai 
Kendaraan Listrik Umum (SPB-
KLU) di Indonesia.

Direktur Teknik dan Ling-
kungan Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Dwinugroho 
mengatakan program ken-
daraan listrik menjadi salah 
satu upaya pemerintah da-
lam mendorong kemandirian 
ener gi domestik melalui pe-
ngurangan ketergantungan 
impor BBM.

“Dalam pengelolaan sektor 
energi, pemerintah memiliki 
kewajiban untuk menjamin 
ketahanan energi nasional. 

Upaya tersebut dilakukan de-
ngan mendorong kemandirian 
energi domestik melalui pe-
ngurangan ketergantungan 
impor BBM, salah satunya de-
ngan penggunaan kendaraan 
bermotor listrik untuk trans-
portasi jalan,” kata Dwinu-
groho, kemarin. 

Kementerian ESDM men-
catat saat ini ada 332 SPKLU 
atau charging station di 279 
lokasi publik dan juga 369 
SPBKLU (battery swap station) 
yang tersebar di seluruh In-
donesia.

Dwinugroho menuturkan 
fasilitas pengisian baterai ken-
daraan bermotor itu juga terse-
dia di destinasi pariwisata, 
misalnya pada Presidensi G-20 
telah dibangun 24 charging 
station pada 17 lokasi di Pulau 
Bali.

Selain itu, SPKLU juga telah 
dibangun di Kompleks Taman 
Wisata Candi Borobudur dan 
Labuan Bajo di Nusa Tenggara 

Timur.
“Kami berharap dengan 

jumlah SPKLU yang semakin 
banyak, dibarengi teknologi 
pengisian yang makin maju, 
proses pengisian ulang bate-
rai kendaraan listrik hanya 
memerlukan waktu pengisian 
baterai antara 30 sampai 90 
menit sehingga dapat mem-
buat mobil listrik makin mena-
rik bagi para pengguna kenda-
raan bermotor,” ujarnya.

Gandeng swasta
PT PLN berkolaborasi de-

ngan 14 produsen kendaraan 
listrik untuk mendukung peng-
gunaan kendaraan listrik di 
Tanah Air.

Kerja sama itu diwujudkan 
dengan penandatanganan 
nota kesepahaman PLN de-
ngan tujuh produsen mobil 
listrik ternama, yakni Hyun-
dai, Nissan, Dongfeng Sokon 
(DFSK), Toyota, Wuling, Mit-
subishi, dan Mercedes-Benz.

PT PLN juga menggandeng 
tujuh produsen motor listrik, 
yaitu Hyundai Kefi co, Gesits, 
TVS, Smoot Motor Indonesia, 
Tangkas, Volta, dan Viar. Pe-
nan datanganan itu dilakukan 
di sela acara PLN E-Mobility 

Day yang digelar di Denpasar, 
Bali, Minggu (24/7).

“Untuk mewujudkan eko-
sistem kendaraan listrik, kita 
harus berkolaborasi. Ini men-
jadi tonggak sejarah mewujud-
kan ketahanan energi nasio-
nal,” kata Direktur Utama PLN 
Darmawan Prasodjo, kemarin.

Tak berhenti di situ, PT PLN 
juga menggandeng PT Fastfood 
Indonesia yang menaungi KFC 
dan Taco Bell untuk memba-
ngun SPKLU. Melalui kerja 
sama Partnership Investor 
Owned Investor Operate (IO2) 
yang ditawarkan PLN, KFC 
mengembangkan SPKLU di 
gerai KFC–Taco Bell Artha 
Gading.

“Bisnis SPKLU ini ialah bis-
nis masa depan yang akan 
terus berkembang dengan 
tumbuhnya kendaraan lis-
trik di Indonesia,” kata Dar-
mawan.

PLN, ungkapnya, sudah 
menyiapkan skema bisnis 
SPKLU dengan sistem Partner-
ship Investor Owned Investor 
Ope rate. Skema itu terdiri dari 
tiga paket, yaitu paket medium 
charger, paket fast charger, 
dan paket ultra fast charger. 
(Ant/E-2)
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PERTAMINA Patra Niaga yang 
merupakan Subholding Com-
mercial & Trading PT Pertamina 
akan memulai uji coba pembe-
lian bahan bakar minyak (BBM) 
jenis pertalite dan solar lewat 
aplikasi My Pertamina di selu-
ruh wilayah Indonesia.

Hingga 23 Juli 2022, kenda-
raan yang telah didaftarkan 
pada program Subsidi Tepat 
mencapai lebih dari 220 ribu 
yang tersebar di 50 kota atau 
kabupaten.

“Rencananya kita kembang-
kan ke seluruh Indonesia,” kata 
Corporate Secretary Pertamina 
Patra Niaga Irto Ginting, ke-
marin.

Untuk menerapkannya, saat 
ini pihaknya masih menunggu 
revisi Peraturan Presiden (Per-
pres) Nomor 191/2014 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian, 
dan Harga Jual Eceran BBM 
pada Agustus 2022 rampung. 
Beleid itu bakal mengatur pem-
batasan pembelian BBM bersub-
sidi solar dan pertalite.

“Untuk mulai berlakunya 

pembelian pertalite lewat My 
Pertamina, kita paralel masih 
menunggu revisi perpres terse-
but,” ucapnya.

Irto mengeklaim tak ada per-
masalahan yang berarti dalam 
pendaftaran BBM bersubsidi 
itu. Untuk memudahkan ma-
syarakat dalam mendaftarkan 
kendaraannya, Pertamina me-
nyediakan tempat pendaftaran 
langsung di sejumlah SPBU.

“Tidak ada masalah signifi -
kan, kami berharap masyarakat 
yang merasa berhak bisa segera 
mendaftar,” tuturnya.

Saat dihubungi di kesempatan 
terpisah, Area Manager Com-
munication Relations dan CSR 
Pertamina MOR III (Jawa bagian 
Barat) Eko Kristiawan mengata-
kan pelaksanaan pendaftaran di 
My Pertamina di wilayah terse-
but berjalan lancar.

“Sejauh ini masih berjalan de-
ngan baik dan apabila ada ken-
dala kita juga membuka kon-
sultasi di SPBU dalam mamandu 
pendaftarannya,” terangnya. 
(Ins/E-2)

OTORITAS Jasa Keuangan 
(OJK) tengah mengkaji pros-
pek dan kelayakan Hak Keka-
yaan Intelektual (HKI) men-
jadi jaminan kredit ke bank.

“Saat ini masih dalam ka-
jian OJK, khususnya terkait 
dengan masalah valuasi, ke-
tersediaan secondary market, 
appraisal  untuk likuidasi 
HKI, dan infrastruktur hu-
kum eksekusi HKI,” kata Ke-
pala Eksekutif Pengawas Per-
bankan OJK Dian Ediana Rae 
dalam keterangan di Jakarta, 
kemarin.

Menurut Dian, saat ini eko-
sistem HKI di pasar sekunder 
masih belum cukup kuat dan 
mekanisme penentuan valuasi 
sebuah HKI masih terbatas. 
“Bank harus mengetahui bera-
pa nilai dari barang jaminan 
kredit sehingga dibutuhkan 
peran pemerintah dan pihak 
terkait untuk meng-address 
isu tersebut,” ujar Dian.

Ia menyampaikan kegiatan 
pemberian kredit atau pem-
biayaan, sepenuhnya me-
rupakan kewenangan bank 
berdasarkan hasil penilaian 
terhadap calon debitur. “Ada-
pun agunan atau jaminan 
dalam penyediaan dana, baik 
berupa kredit maupun pem-

biayaan bersifat opsional 
tergantung dari risk appetite 
bank terhadap skema dan 
jenis kredit serta kapasitas 
calon debiturnya,” kata Dian.

Dian menambahkan, setiap 
bank pasti memiliki kriteria 
pemberian kredit masing-
masing dalam proses penga-
juan dan persetujuan kredit. 
Salah satu yang biasanya ada 
dalam risk acceptance criteria 
bank ialah prospek usaha dan 
kapasitas membayar calon 
debitur.

Selain itu, bank juga memi-
liki credit scoring yang dapat 
digunakan untuk menganali-
sis kemampuan bayar calon 
debitur. “Selama calon debi-
tur memenuhi kriteria yang 
ditetapkan bank dan dalam 
rentang risk appetite bank 
tersebut, kredit dapat diper-
timbangkan untuk disetujui,” 
ujar Dian.

Sebelumnya, Menteri Hu-
kum dan HAM Yasonna H 
Laoly menyebutkan pelaku 
ekonomi kreatif (ekraf) bisa 
mendapatkan pembiayaan 
dari bank dan lembaga ke-
uangan nonbank dengan 
menjadikan kekayaan intelek-
tual (KI) sebagai jaminan. 
(Ant/E-3)

My Pertamina
bakal Diuji Coba

Kekayaan Intelektual 
Dikaji Jadi Jaminan

Fasilitas pengisian baterai kendaraan 
bermotor juga tersedia di destinasi 
pariwisata, misalnya di Bali, Candi 
Borobudur, dan Labuan Bajo.

Jumlah Stasiun Pengisian 
dan Tukar Baterai Dipacu

ANTARA /MAULANA SURYA

PEMBUATAN SENJATA KERIS PAMOR: Empu kehormatan Keraton Surakarta KRT Subandi Suponingrat (kiri) dibantu pekerja membuat senjata keris pamor di bengkel 
miliknya di Palur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin. Produk keris pamor setempat dijual seharga Rp3 juta hingga Rp20 juta tergantung kesulitan pembuatan 
dan dipasarkan ke dalam dan luar negeri. 

MENTERI Perdagangan Zulki-
fl i Hasan menyebut tren penu-
runan harga sejumlah barang 
kebutuhan pokok (bapok) 
terus terjadi di berbagai pasar 
rakyat di Indonesia. 

“Hasil pantauan di Pasar 
Baru Cicalengka menunjukkan 
harga bapok terpantau terus 
turun dan stoknya mencu-
kupi kebutuhan masyarakat, 
sedangkan harga sejumlah 
komoditas bapok lainnya ter-
catat stabil,” ungkap Zulkifl i 
saat mengunjungi Pasar Baru 
Cicalengka, Bandung, Jawa 
Barat, kemarin.

Harga bapok yang terpantau 
turun, yaitu beras medium 
menjadi Rp9.500/kg (turun 
5%), beras premium men-
jadi Rp11.000/kg (turun 12%), 
minyak goreng curah sudah 
sesuai HET menjadi Rp12.600/
liter (turun 12,5%), minyak 
goreng kemasan menjadi 
Rp17.000/liter (turun 26,09%), 
cabai merah keriting menjadi 
Rp70.000/kg (turun 12,50%), 
cabai rawit merah menjadi 
Rp70.000/kg (turun 27,78%), 
dan bawang merah menjadi 
Rp40.000/kg (turun 33,33%).

Sementara itu, komoditas 
yang harganya stabil, yaitu 
daging sapi Rp135.000/kg, telur 
ayam ras Rp28.500/kg, dan 
bawang putih Rp24.000/kg.

Di kesempatan yang sama, 
Mendag juga memaparkan 
rencana kementeriannya 
membuat peraturan yang 
bakal mewajibkan minimar-
ket memasok komoditas ke 
warung-warung yang ada di 
sekitarnya. Aturan tersebut 
diharapkan bisa meningkat-
kan perekonomian warung-
warung kecil karena berhasil 
memangkas ongkos distribusi. 

“Ide ini sudah saya pikirkan 
dari 2004. Karena itu lagi kita 
godok Permendag bagi teman-
teman yang punya minimarket, 
itu harus melayani warung-
warung di sekitarnya dengan 
harga yang sama,” kata Zul-
kifl i.

Saat ini, ujarnya, kecamatan-
kecamatan di berbagai daerah 
telah memiliki minimarket. 
Dengan adanya aturan itu, ia 
berharap rantai distribusi per-
dagangan bisa lebih pendek 
dan mudah dijangkau warung-
warung milik masyarakat.

“Warung pedagang itu ke 
agen, ke distributor, lalu ke 
pabrik, ini membutuhkan 
proses yang panjang sehingga 
harganya jadi mahal. Namun, 
kalau dibantu oleh (minimar-
ket) tadi, harganya bisa mu-
rah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Guber-
nur Jawa Barat Uu Ruzhanul 
Ulum menginginkan perusa-
haan minimarket untuk mem-
beri ruang bagi produk usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Minimal 30% produk 
yang ada di sebuah minimarket 
ialah produk yang dihasilkan 
UMKM di sekitar minimarket 
tersebut. (Fik/Ant/E-2)

Harga 
Bapok 
Alami Tren 
Penurunan
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