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Kepada YthlTo :

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 Vatuation 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 Tahun Buku 2022 PT Selamat Sempurna
Tbk I Submission of Proof of Advertisement for the Annoucement of lnterim Dividend
Distribution for the 2022 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 tahun buku 2022 di dalam surat kabar
harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia" pada

Senin, 09 Mei 2022. Sebagai referensi, teflampir adalah
bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan

terima kasih.

y Hormat kami I Regards, I .- 
PT Selamat Sempurna Tbk ,e-

ANG ANDRI PRIBADI

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)

Direksi PT Bursa Efek lndonesia I eoard 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 Gunita

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 lnterim
Dividend Distribution for 2022 financial year, in
lndonesian daily newspapers "Media lndonesia" on
Monday, 09 May 2022. For your reference, attached is

the proof of above notice.

Please be informed accordingly, thank yoir for your kind
attention.
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HARI TERAKHIR LIBUR LEBARAN: Sejumlah pengunjung menikmati suasana di kawasan wisata Pantai Karangsong, Indramayu, 
Jawa Barat, kemarin. Warga memanfaatkan sisa libur cuti bersama atau hari terakhir libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga 
di pantai tersebut. 

ANTARA/DEDHEZ ANGGARA

Waspadai Gelombang Tinggi 
hingga 6 Meter 
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika 
(BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelom-
bang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa 
wilayah perairan pada hari ini, 9 Mei 2022.

“Untuk gelombang yang sangat tinggi di ki-
saran 4.0-6.0 meter berpeluang terjadi di Sa-
mudra Hindia Barat Lampung-Kep Mentawai,” 
ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, 
Guswanto, kemarin.

Ia menjelaskan penyebab gelombang tinggi 
itu karena kecepatan angin tertinggi terpantau 
di Samudra Hindia Barat Daya Lampung men-
capai 25-40 knot.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara 
dominan bergerak dari Timur Laut-Timur de-
ngan kecepatan angin berkisar 4-20 knot. Se-
dangkan di wilayah Indonesia bagian selatan 
dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan 
kecepatan angin berkisar 6-25 knot,” jelasnya.

Cuaca ini, kata Guswanto, berisiko tinggi 
terhadap keselamatan pelayaran untuk ka-
pal tongkang, kapal feri, dan kapal pesiar. 
(Fer/H-2)

4,1 Juta Kelompok Lansia 
sudah Disuntik Booster Covid-19
SEBANYAK 4,1 juta kelompok lanjut usia (lansia) 
telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga covid-
19, menurut data Kementerian Kesehatan yang 
diakses pada Minggu (8/5). 

Selain kelompok lansia, booster juga telah disuntik-
kan kepada 28 juta masyarakat umum dan rentan, 
1,5 juta tenaga kesehatan, 6,1 juta petugas publik, 
dan 468 ribu kelompok usia 12-17 tahun. “Secara 
keseluruhan, vaksinasi dosis ketiga telah disuntikkan 
kepada 40 juta masyarakat atau 19% dari target yang 
ditentukan,” demikian isi laporan Kemenkes.

Selain itu, vaksinasi dosis kedua telah disuntik-
kan pada 165 juta masyarakat atau 79% dari target 
yang ditentukan. Selanjutnya, vaksinasi dosis per-
tama telah didapatkan 199 juta orang atau 95% 
dari target yang ditentukan.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia 
Tarmizi mengungkapkan percepatan cakupan 
vaksinasi covid-19 menjadi penting untuk mence-
gah penularan, terutama pada kaum lansia. “Kami 
mengimbau bagi keluarga yang memiliki anggota 
keluarganya yang belum mendapatkan vaksinasi 
untuk segera divaksinasi,” kata Nadia. (Ata/H-2)

S E K I L A S

Cara Adat Minangkabau
Cari Pemimpin

J E L A J A H  B U D A Y A

KERAGAMAN adat dan bu-
daya merupakan ciri khas yang 
dimiliki bangsa Indonesia. 
Salah satunya, upacara adat 
Batagak Pangulu yang ada di 
tanah Minangkabau yang se-
cara khusus diadakan untuk 
mengangkat seorang panghulu 
atau datuk (pemimpin) sebuah 
suku di Minangkabau.

Sebagai wilayah yang me-
miliki banyak suku, setiap 
suku memiliki seorang datuk. 
“Di Pariaman, misal ada tujuh 
suku dari Koto, Piliang, Ca-
niago, Mandailing, Sikumbang, 
Jambak, dan Tanjung. Masing-
masing suku ada datuknya,” 
kata Sutan Menyen Piliang, 
seorang Datuk Mangkuto dan 
Wakil Sekretaris LKAAM (Lem-
baga Kelestarian Adat Alam 
Minangkabau) Kota Pariaman, 
kepada Media Indonesia.

Dalam Batagak Panghulu, 
pengangkatan seorang datuk 
sangat serius dimusyawarah-
kan oleh ‘kaum’ atau masya-
rakat nagari. Sutan Menyen 
menjelaskan bahwa sebelum 
ada pelantikan datuk, seluruh 
masyarakat dikumpulkan di 
Rumah Gadang milik suku. 
Lalu diadakan musyawarah 
tentang siapa yang kelak ditun-
juk sebagai datuk.

Setelah sepakat kaum dige-
lar dan datuk telah terpilih, ba-
rulah diadakan prosesi mang-
gatok pinang atau bisa disebut 
ijab kabul. Manggatok pinang 
menjadi prosesi yang sangat 
penting dan substansial dalam 
kegiatan Batagak Pangulu.

“Pada manggatok pinang, 
‘kaum’ menyampaikan ke-
pada KAN (Kerapatan Adat 
Nagari) tentang petatah petitih. 
Dilanjutkan doa oleh kaum 
syarak ulama dan pemotongan 
kambing. Minimal satu kam-
bing, boleh lebih,” ujar Sutan 

Menyen.
Setelah acara di tingkat 

kaum, disusul acara besar 
di tingkat LKAAM (Lembaga 
Kelestarian Adat Alam Minang-
kabau) dan KAN dilaksanakan. 
Di sini seorang datuk akan 
dilantik dan dikukuhkan oleh 
KAN. “Nanti dia dilantik KAN 
bersama beberapa jajarannya. 
Seperti manti, malin, bundo 
kanduang, dan dubalang,” im-
buh Sutan Menyen. 

Pada manggatok pinang, pro-
sesi yang wajib dalam Batagak 
Pangulu ialah harus ‘didarahi’. 
Maksudnya harus ada pemo-
tongan kerbau pilihan dari 
kaum dan datuk terpilih un-
tuk nanti dijadikan sebagai 
makanan jamuan upacara 
adat dan dibagikan ke seluruh 

kaum nagari di luar suku.
“Nanti ada pemotongan ker-

bau jantan. Harus kerbau 
pilihan, sehat, dan cukup umur 
untuk dipotong. Nanti daging 
kerbau ini dijadikan gulai dan 
rendang untuk dibagikan. 
Pokoknya kerbau ini harus 
sempurna. Tidak boleh cacat,” 
tutur Sutan.

Untuk memberitahu seluruh 
nagari, kata Sutan Menyen, ada 
penembakan senapan babilan-
sa ke udara sebanyak tujuh kali. 
“Acara terakhir pemasangan 
saluk (penutup kepala bagi 
pemimpin) untuk datuk terpi-
lih. Saluk itu dipasangkan oleh 
ketua KAN. Disaksikan oleh 
pemuka adat, pemuka agama, 
dan pemerintah nagari,” tutup 
Sutan. (Dis/H-1)

M IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com                       

MENJELANG di-
mulainya pem-
belajaran seusai 
libur Lebaran, 

orangtua dan sekolah ha-
rus lebih waspada, tetapi te-
tap tenang dalam mencegah 
penularan virus covid-19 dan 
hepatitis akut.

Ketua Umum Ikatan Dok-
ter Anak Indonesia (IDAI) dr 
Piprim Basarah Yanuarso me-
ngatakan pencegahan penu-
laran penyakit yang belum di-
ketahui etiologinya ini kurang 
lebih sama seperti mencegah 
penularan pada saat kasus 
covid-19.

“Kita semua bisa mencegah 
penularan infeksi dengan cara 
rajin mencuci tangan dengan 
sabun atau dengan cairan 
disinfektan, memakai masker, 
dan menjaga jarak,” katanya, 
Minggu (8/5).

Kemudian orangtua agar te-
tap tenang tidak panik, tetapi 
tetap waspada dan hati-hati. 
Anak-anak bisa membawa 

bekal dari rumah karena ha-
rus menggunakan alat makan 
sendiri sera setiap makanan 
dan minuman orangtua harus 
pastikan air dan makanan yang 
bersih dan matang sepenuh-
nya. Juga harus diperhatikan 
agar membuang sampah atau 
kotoran pada tempatnya.

Selanjutnya, kata Piprim, 
pihak sekolah dan orangtua 
harus bisa mendeteksi dini 
apabila menemukan anak-
anak dengan gejala seperti 
mual, muntah, diare, nyeri 
perut, kuning pada matanya, 
penurunan kesadaran, kejang, 
lesu, serta demam tinggi.

“Maka, anak-anak yang 
ditemukan dengan gejala 
tersebut agar dibawa untuk 
diperiksakan ke fasilitas pe-
layanan kesehatan terdekat,” 
ujar Piprim.

IDAI mengimbau kepada 
masyarakat, khususnya para 
orangtua, agar dapat menge-
nali gejala dan tanda kasus 
hepatitis akut. Gejala lain-
nya dapat berupa perubahan 
warna urine menjadi gelap 
berwarna seperti cola/teh 

atau fesesnya pucat.
“Kemudian pada tahap yang 

lebih lanjut bisa terdapat 
kuning pada mata dan pada 
kulitnya, kemudian bisa ter-
jadi gejala gatal, bisa disertai 
nyeri sendi atau pegal-pegal, 
mual, dan muntah atau nyeri 
perut,” jelasnya.

Lakukan vaksin
Sindrom kuning merebak 

di Eropa pada awal April 
dan menyebar ke Asia pada 
akhir April. Awal Mei lalu, 
kasus hepatitis akut berat itu 
ditemukan di Singapura. Di 
Indonesia sendiri ditemukan 
tiga kasus pasien anak dengan 
gejala hepatitis akut berat. 

Guru Besar Ilmu Kesehatan 
Anak Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran Prof 
Dwi Prasetyo mengatakan 
vaksinasi hepatitis A dan B 
wajib dilakukan meskipun be-
lum diketahui efektivitasnya 
terhadap penyakit sindrom 
kuning tersebut. “Vaksinasi 
hepatitis B sudah masuk prog-
ram imunisasi nasional se-
hingga bisa diperoleh di ting-

kat layanan kesehatan primer 
secara gratis,” kata Prof Dwi. 

Ia menjelaskan ada bebera-
pa kemungkinan anak-anak 
rentan tertular hepatitis mis-
terius. Dwi menduga hal itu 
karena perkembangan imuni-
tas anak yang belum kuat.

Apalagi laporan penularan 
penyakit tersebut juga terjadi 
pada bayi yang baru lahir. 
“Ini masih diteliti terus, nanti 
dilihat juga apakah anak-anak 
yang kena ini ada komorbid, 
sehat-sehat saja, atau punya 
gangguan imunitas,” imbuh-
nya seperti dilansir dari la-
man Unpad.

Meski ditemukan pada anak, 
menurut Kepala Divisi Gastro-
hepatologi Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak FK Unpad 
itu, penyakit sindrom kuning 
bukan mustahil jika menular 
ke orang dewasa. “Sekarang 
masih ditelusuri,” ujarnya.

Untuk hepatitis yang tidak 
diketahui ini, belum diketahui 
persis menular lewat mulut 
atau transfusi darah. “Bisa 
juga menular lewat semua-
nya,” ungkapnya. (H-2)

Semua anak berusia di bawah 16 tahun memiliki risiko 
sama tertular penyakit hepatitis akut atau sindrom kuning 

yang sedang mewabah.

Cegah Hepatitis Menular
di Lingkungan Sekolah

KEMENTERIAN Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
terus membahas persiapan 
proyek pengembangan sistem 
pengendalian kebakaran hu-
tan dan lahan (karhutla) yang 
bekerja sama dengan Korea 
Forest Service (KFS).

Kasubdit Penanggulangan 
Karhutla KLHK Israr Albar 
menjelaskan tujuan proyek 
tersebut ialah untuk mem-
bangun fi re monitoring cen-
ter sekaligus dapat menjadi 
training center dalam rangka 
mewujudkan Manggala Agni 
sebagai center of excellent 
pengendalian karhutla di In-
donesia.

“Proyek ini diharapkan 
dapat mendukung respons 
secara dini karhutla, khusus-
nya pada daerah rawan mela-
lui penerapan teknologi dan 
informasi serta peningkatan 

kapasitas bagi Manggala Agni 
dan regu Brigdalkarhutla 
lainnya,” kata Israr, Minggu 
(8/5).

Untuk diketahui, Pilot Pro-
ject for Forest and Land Fire 
Monitoring System merupa-
kan kerja sama KLHK dengan 
KFS yang telah diinisiasi sejak 
pertemuan IKFCC ke-22 pada 
2016. 

Sampai saat ini, ungkap Is-
rar, kerja sama tersebut telah 
melalui berbagai rangkaian 
proses pengusulan KLHK ke 
pihak Korea melalui Bap-
penas dan telah dilakukan 
pertemuan pembahasan an-
tara Direktorat PKHL dan 
Korea Indonesia Forest Center 
(KIFC) untuk mendiskusikan 
persiapan proyek dan studi 
kelayakan proyek.

Rencana durasi proyek 
selama lima tahun pada 

2022-2026 dengan perkiraan 
anggaran sebesar US$4 juta 
(setara dengan Rp57,9 mi-
liar). “Proyek terdiri dari tiga 
fase meliputi development, 
expansion, dan settlement 
and transferal. Ruang lingkup 
kegiatan meliputi establish-
ing the framework, building 
human capacity ,  dan mo-
dernizing forest and land fi re 
equipment,” jelasnya.

Berdasarkan laporan ha-
sil studi kelayakan, Daops 
Manggala Agni Sumatra XVII/
Ogan Komering Ilir, Suma-
tra Selatan, terpilih sebagai 
lokasi yang prospektif untuk 
pengembangan proyek ter-
sebut. Saat ini KFS sedang 
mempersiapkan surat kepada 
Menteri LHK dan berkoor-
dinasi dengan Kementerian 
Luar Negeri Korea sehingga 
selanjutnya dapat dilaksa-

nakan pembahasan letter of 
agreement (LoA). 

Sebelumnya, Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Letjen TNI 
Suharyanto meminta peme-
rintah daerah tetap siaga 
menghadapi kemungkinan 
kebakaran hutan dan lahan 
(karhutla). Meskipun, kejadi-
an kebakaran hutan dan lahan 
sudah cenderung menurun.

Menurut data KLHK penu-
runan kejadian kebakaran 
hutan dan lahan terjadi di 
wilayah Provinsi Riau, Jambi, 
Sumatra Selatan, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah 
dan Kalimantan Selatan. 
Tren penurunan itu harus 
dibareng i sikap siaga yang 
lebih tinggi. Penanganan titik 
api sejak dini kunci pence-
gahan kebakaran hutan dan 
lahan. (Ata/H-2)

Proyek Teknologi Pencegahan 
Karhutla Disiapkan


