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Perihal : Penyampaian Bukti lklan Pembagian
Dividen lnterim Ketiga Tahun Buku 2022
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 2022 di dalam surat
kabar harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia"
pada Selasa, L November 2022. Sebagai referensi,
terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Hormat kami I Regards,

PT Selamat Sempurna Tbk

Re. : Submission Proof of the Announcement of the
Distribution 3rd lnterim Dividend lor 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 3'd lnterim Dividend for the 2022financial
year, in lndonesian daily newspapers "Media lndonesia"
on Tuesday, November 1tt,2022. For your reference,
attached is the proof of above notice.

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

flr.,, 
arue ANDRTPRTBADT

lw DirekturlDirector

Tembusan Yth I CC: 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK l Director ofthe 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. PTSinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar



MENTERI PU-Pera Basuki Ha-
dimuljono mengungkapkan 
semua pembangunan infrastruk-
tur baik yang bersifat Proyek 
Strategis Nasional (PSN) maupun 
non-PSN harus sudah selesai pada 
semester pertama 2024.

“Kita pada 2023-2024 , dua ta-
hun terakhir dari Kabinet Maju 
ini, dengan pesan-pesan khusus 
dari Presiden RI Joko Widodo yang 
tadi diterjemahkan oleh Koor-
dinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy, bagi kita yang 
selama ini di Kementerian BPN 
yang membangun infrastruktur, 
pesan khususnya ialah semua 
pekerjaan baik PSN maupun non-
PSN harus sudah bisa diselesaikan 
pada semester pertama 2024,” kata 
Basuki dalam Rapat Koordinasi 
Keterpaduan Pembangunan Infra-
struktur Wilayah (Rakorbangwil) 
Tahun 2022 di Jakarta, kemarin.

Basuki mengatakan semua 
pembangunan infrastruktur ter-
sebut diharapkan sudah selesai 
dan diharapkan pula sudah ber-
manfaat bagi masyarakat se-
hingga itulah menjadi pegangan 
salah satu kriteria penyusunan 
program kita untuk 2024 nanti.

Dengan acuan tadi, pemba-
ngunan baru harus sangat selek-
tif. Kementerian PU-Pera baru 
mendapatkan Perpres Nomor 120 
Tahun 2022, yakni berupa penu-
gasan khusus dari Presiden RI ke-
pada Kementerian PU-Pera dalam 
rangka Percepatan Pelaksanaan 
Pembangunan Infrastruktur.

“Namun, itu hanya untuk infra-
struktur yang diperintahkan lang-
sung oleh Presiden RI saat melaku-
kan kunjungan kerja atau rapat-
rapat yang dipimpin Presiden RI. 
Hal-hal itu yang harus diutamakan 
prioritasnya dalam pembangunan 
periode 2023-2024,” kata Basuki.

Kementerian PU-Pera perlu 
memastikan pembangunan baru 
sangat selektif dan hanya infra-
struktur PU-Per yang dipandang 
memberikan nilai tambah pada 
keberfungsian dan penyelesaian 
masalah kawasan (quick wins). 
Pembangunan infrastruktur ter-
sebut harus dipastikan kualitas-
nya dengan baik dan pelaksa-
naannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, Basuki menegas-
kan bahwa pemerintah tidak 
akan membangun bendungan 
baru pada 2023-2024.

Pemerintah akan fokus pada 
penyelesaian pembangunan 61 
bendungan serta memanfaatkan 
bendungan yang sudah diselesai-
kan, khususnya untuk mendukung 
penyediaan air minum. (Ant/E-1)

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemen-
parekraf) menuntaskan penyusunan daftar 50 desa wisata 
terbaik yang diharapkan menjadi simbol untuk kebangkitan 
ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia setelah pandemi covid-19.

Ke-50 desa wisata terbaik tersebut dikukuhkan dalam ajang 
Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang digelar 
di Jakarta, Minggu (30/10). Kompetisi ADWI 2022 terdiri dari 
beberapa kategori, di antaranya kelembagaan desa wisata, 
daya tarik pengunjung, CHSE, digital dan kreatif, homestay, 
dan toilet umum. Kompetisi ini diikuti 3.419 peserta desa 
dari seluruh Indonesia.

“Saya mengapresiasi 50 desa wisata terbaik yang menjadi 
simbol Indonesia bangkit dalam mengembangkan pariwisata 
yang berkualitas dan berkelanjutan,” ucap Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Salahuddin 
Uno dalam keterangan 
resmi, kemarin.

N a n t i n y a  p a r a 
pemenang akan di-
berikan pendampingan 
agar semakin kompeti-
tif dalam menghadap 
berbagai tantangan 
termasuk perkiraan 
ada ancaman resesi 
global di tahun depan. 
“Namun, saya yakin dengan desa wisata, kita mampu mem-
berikan solusi untuk kebangkitan ekonomi kita,” harapnya.

Menparekraf menerangkan semua program ADWI akan 
dilengkapi dengan pelatihan, pendampingan, termasuk 
pemasaran tidak hanya potensi wisata, tetapi juga produk-
produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kemen-
parekraf menargetkan pada 2024 akan ada 244 desa wisata 
yang telah tesertifi kasi sebagai desa wisata mandiri.

Tahun depan Kemenparekraf juga menargetkan 75 desa 
wisata yang terkurasi yang berarti ada penambahan 50% 
dari tahun sebelumnya.

“Setiap desa memiliki kesan tersendiri, dan rata-rata saya 
tidur di homestay dan penginapan sekitar desa tersebut untuk 
merasakan kehangatan masyarakat di sana,” kata Sandiaga.

Dalam ajang ADWI tersebut, Kampung Wisata Loang Baloq 
di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil meraih 
juara pertama kategori suvenir. NTB juga meraih juara ha-
rapan dua dalam kategori desa wisata rintisan untuk Desa 
Wisata Buwun Sejati di Kabupaten Lombok Barat.

Sementara itu, Desa Wisata Negeri Hila di Kabupaten Ma-
luku Tengah, Provinsi Maluku, berhasil meraih juara satu 
untuk kategori pengelola homestay. (Ins/Ant/E-3)
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Harus 
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2024

50 Desa Wisata 
Terbaik Simbol 
Kebangkitan Ekraf

KANTOR PERWAKILAN DI DUBAI: Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kanan) bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (persero) Bakir Pasaman  
meresmikan kantor perwakilan Pupuk Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab, kemarin. Melalui kantor perwakilan Dubai, Pupuk Indonesia dapat berekspansi lebih luas di 
tingkat global, mendekatkan diri dengan pasar, bahkan mempermudah peluang bisnis lainnya, khususnya perdagangan komoditas. Selain itu, Pupuk Indonesia juga dapat 
meningkatkan efi siensi biaya serta menambah EBITDA uplift melalui pengembangan bisnis dengan memperbanyak penjualan secara cost and freight (CFR) dan/atau t cost 
insurance freight (CIF). t

DOK PUPUK INDONESIA

FICKY RAMADHAN
fi cky@mediaindonesia.com                                             

KEMENTERIAN Perindustrian 
(Kemenperin) menyebut pem-
berlakuan tingkat komponen 
dalam negeri (TKDN) sangat 

berdampak terhadap kinerja industri 
produk telepon seluler, komputer 
genggam, dan komputer tablet (HKT). 
Penerapan TKDN membuat kinerja pada 
industri smartphone terus mengalami 
tren positif.

“Berdasarkan road map yang telah 
disusun, Kemenperin menargetkan 
perakitan produk HKT dapat dilakukan 
secara completely knocked down (CKD) 
mulai tahun ini hingga 2025,” ujar 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita dalam keterangan resmi, 
kemarin.

Selain itu, Kemenperin juga tengah 
melakukan penyusunan neraca komodi-
tas untuk 25 produk elektronik dengan 
nilai impor tertinggi, termasuk ponsel 
beserta komponennya.

Upaya lainnya yang sedang dipacu 

ialah menciptakan ekosistem untuk 
industri casing, baterai, antena, dan 
peripheral. Kemenperin melihat ma-
sih besar peluang untuk meningkat-
kan nilai TKDN melalui pendalaman 
struktur.

Sesuai peta jalan yang disusun Ke-
menperin, saat ini industri baterai 
packing dan kabel telah tersedia di da-g
lam negeri. Artinya komponen tersebut 
sudah diproduksi di dalam negeri.

“Kami percaya dengan bantuan dan 
kolaborasi dari para stakeholder indus-r
tri HKT, kita dapat bersama-sama mewu-
judkan road map tersebut,” tegas Agus.

Lebih lanjut, Kemenperin juga mem-
berikan apresiasi kepada Xiaomi Indo-
nesia atas capaian nilai TKDN sebesar 
40,3% untuk smartphone Redmi A1.

Sebagai smartphone yang memiliki 
TKDN 40,3%, Redmi A1 meliputi berba-
gai aspek seperti manufaktur (penyedia-
an mesin produksi, penggunaan tenaga 
kerja lokal, penambahan proses SMT 
untuk perakitan PCB), pengembangan 
produk untuk software secara lokal, 
serta pengembangan aplikasi yang 
bekerja sama dengan mitra lokal. 

Sepeda listrik
Dalam pengembangan ekosistem ken-

daraan listrik di Tanah Air, Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) mendu-
kung keberadaan industri kecil dan 
menengah (IKM) yang memproduksi 
sepeda listrik.

Kemenperin bersama Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 
produsen sepeda PT Juara Bike (Selis) 
meluncurkan purwarupa sepeda listrik 
buatan IKM NTB.

“Para perajin sepeda listrik yang me-
luncurkan prototipe telah mendapatkan 
pendampingan dari pemerintah dan 
produsen besar,” kata Direktur Jenderal 
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 
(Dirjen IKMA) Kemenperin Reni Yanita 
dalam keterangannya, kemarin.

Reni mengatakan Kemenperin terus 
memberikan dukungan bagi penguatan 
peran IKM dalam pengembangan eko-
sistem kendaraan listrik, di antaranya 
dengan melaksanakan Bimbingan Tek-
nis Diversifi kasi Produk IKM Komponen 
Otomotif Pendukung Kendaraan Listrik.

Pada acara bimbingan teknis IKM 
sepeda listrik di NTB, para peserta 
diseleksi tenaga ahli dari PT Juara Bike 
(Selis) dan diperoleh lima peserta yang 
mendapatkan bimbingan pada kegiatan 
Pendampingan Pembuatan Prototipe 
Sepeda Listrik Buatan IKM Kerja Sama 
dengan Industri Besar.

Dirjen IKMA Kemenperin menyam-
paikan setelah mendapatkan pendam-
pingan dari tenaga ahli industri besar, 
IKM sepeda listrik di NTB diharapkan 
mampu meningkatkan kompetensi 
teknis produksi dan penjualan sehingga 
kepercayaan masyarakat akan produk 
kendaraan listrik dalam negeri dapat 
tumbuh. (Ins/E-1)

“Namun, saya 
yakin dengan desa 
wisata, kita mampu 
memberikan solusi 
untuk kebangkitan 
ekonomi kita.”
Sandiaga Salahuddin Uno
Menparekraf

Smartphone Dirakit
di Dalam Negeri
Kemenperin juga tengah 
melakukan penyusunan 
neraca komoditas untuk 
25 produk elektronik 
dengan nilai impor 
tertinggi.

PERUM Bulog mengaku kesulitan menyerap 
gabah kering panen (GKP) dari petani ka-
rena terbentur peraturan harga pembelian 
pemerintah (HPP).

Saat ini, HPP untuk GKP ditetapkan sebesar 
Rp4.450 per kilogram. Namun, pada kenyata-
annya, harga komoditas tersebut sudah di atas 
itu. Akhirnya, Bulog tidak bisa menyerap ka-
rena petani lebih memilih menjual gabah me-
reka kepada swasta dengan harga lebih tinggi.

“Itu soal peraturan saja. Kita membeli kan 
ada batasan harganya. Itu belum berubah. 
Pak Menko Ekonomi yang menentukan,” ujar 
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di 
Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 
pun mengamini pernyataan Budi Waseso. Ia 
mengakui harga GKP di tingkat petani saat ini 
sedang tinggi. Namun, menurutnya, hal terse-
but seharusnya tidak menjadi masalah karena 
itu ialah berkah bagi para pelaku usaha tani.

“Selama ini harga gabah cukup bagus. Saya 
harus berpihak pada petani saya dong. Harga 
bagus kan kita harus biarkan,” ujar Syahrul.

Berbeda halnya jika harga GKP sedang 
turun. Dalam kondisi itu, Bulog sebisa 
mungkin harus menyerap secara cepat 
demi menghindarkan para petani dari 
kerugian. “Kalau harga sedang turun, baru 
respons harus dilakukan,” tuturnya.

Kendati demikian, pemerintah tetap akan 

mengupayakan agar Bulog bisa membeli 
GKP petani. Syahrul akan mengidentifi kasi 
daerah-daerah yang masih memiliki stok 
tinggi untuk kemudian diserap perseroan. 
“Satu minggu ini saya mulai stock opname, 
tentukan di mana yang masih banyak, nanti 
Bulog akan datang,” tandas Mentan.

Terkait dengan ketersediaan beras, Men-
tan menambahkan, berdasarkan data dan 
neraca yang dimiliki Kementan, ketersedia-
an beras saat ini cukup.

“Bahkan, tahun ini dari prognosis yang 
disampaikan BPS dan oleh pengkaji kita, 
para pakar kita, ini produksi yang tertinggi 
pada panen tertinggi kita Maret-April itu di 
atas 18,3 juta ton. Kemudian, panen kedua 
kita pada Agustus-Oktober itu bahkan 13 
koma sekian (juta ton). Oleh karena itu, data 
BPS juga menunjukkan bahwa stok-stok itu 
ada, 60% di tangan rakyat sendiri,” jelasnya.

Syahrul mengatakan Presiden Jokowi 
memerintahkan untuk melakukan stok yang 
sangat cukup melalui beras cadangan yang 
ada di Bulog. “Itu akan saya kejar dalam 
waktu yang sangat singkat ini,” tambahnya.

Menurut Syahrul, dengan ketersediaan 
stok beras yang cukup diharapkan fl uktuasi 
harga beras dapat ditangani. Pihaknya telah 
berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, 
Bulog, dan Bappenas untuk bersama-sama 
melihat ketersediaan stok beras. (Pra/Ant/E-3)

HPP Rendah, Petani 
Enggan Jual Gabah ke Bulog
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ANTARA /ASPRILLA DWI ADHA

ANUGERAH DESA WISATA: Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (kiri) memberikan 
penghargaan Desa Wisata Terfavorit kepada perwakilan desa 
wisata Bulu Duri pada acara Malam Anugerah Desa Wisata 
Indonesia 2022 di Jakarta, Minggu (30/10). Anugerah Desa 
Wisata Indonesia tersebut diikuti 3.419 peserta desa di seluruh 
Indonesia yang dipilih menjadi 50 desa terbaik dari tujuh 
kategori sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam 
mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan, berdaya 
saing global, dan berkelas dunia. 
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