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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. 14,
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 Pembagian Dividen lnterim Kedua Tahun Buku 2020 PT Selamat
Sempurna Tbk I Submission of Proof of Advertisement the Annoucement of 2nd lnterim
Dividend Distribution for FinancialYear 2020 of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk
telah meilakukan Pengumuman kepada para Pemegang
Saham mengenai jadual dan tata cara pembagian
Dividen lnterim Kedua tahun buku 2020 di dalam surat
kabar harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia"
pada Senin, 31 Agustus 2020. Sebagai referensi,
terlampir bdalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan
terima kasih.

Hormat kami I Regards, t7 PT Selamat Sempurna Tbk /B

ANG ANDRIPRIBAD!
Direktur lDirector

Tembusan Yth I CC: 1.

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 2nd lnterim
Dividend Distribution for financial year 2020, in

lndonesian daily newspapers "Media lndonesia" on
Monday,31 August 2020. For your reference, attached is
the proof of above notice.

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

URNATbK

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

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
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HAUFAN HASYIM SALENGKE
haufan_hasyim@mediaindonesia.com                          

SATU orang ditembak mati di Port-
land, Amerika Serikat, setelah ter-
jadi bentrokan antara pengunjuk 
rasa dari kelompok Black Lives 

Matter (BLM) dan pendukung Presiden 
Amerika Serikat Donald Trump.

Kota di wilayah Oregon tersebut telah 
menjadi pusat aksi protes BLM sejak 
polisi membunuh pria kulit hitam tak 
bersenjata, George Floyd, di Minnesota 
pada akhir Mei. 

Menurut media lokal, sebuah konvoi 
yang terdiri dari ratusan mobil pendu-
kung Trump kemarin mendatangi Port-
land. Kepolisian Portland mengatakan 
sebuah unjuk rasa politik berpawai di 
pusat kota. 

“Ada beberapa aksi kekerasan antara 
demonstran BLM dan kelompok pen-
dukung Trump. Petugas telah campur 
tangan dan dalam beberapa kasus me-
lakukan penangkapan,” tambah polisi 
setempat.

Situs berita Oregonlive melaporkan 
bentrokan dan momen-momen me-
negangkan timbul di antara kelompok itu 
meskipun polisi tidak mengatakan apa-
kah penembakan yang terjadi kemudian 
terkait dengan demonstrasi itu.

Penembakan terjadi sekitar pukul 
20.45 waktu setempat di pusat kota. 
“Petugas kepolisian mendengar suara 
tembakan dari daerah Southeast 3rd 
Avenue dan Southwest Alder Street. Po-
lisi merespons dan menemukan korban 
dengan luka tembak di dada,” ungkap 
pihak kepolisian.

Rencana Trump
Presiden Trump berencana melaku-

kan perjalanan minggu depan ke Kota 
Kenosha, tempat warga Afrika-Amerika 
bernama Jacob Blake, 29, ditembak be-
berapa kali di punggung oleh seorang 
polisi kulit putih. Kejadian penembakan 
itu telah memicu gelombang protes na-
sional.

Kenosha, sekitar 1 jam perjalanan dari 

Chicago, dikacaukan berbagai kekerasan 
setelah penembakan Blake. Para pengun-
juk rasa juga telah membakar gedung 
dan mobil.

“Trump antara lain akan bertemu 
pejabat polisi di Kenosha dan menengok 
bekas-bekas kerusakan akibat kerusuhan 
baru-baru ini yang dipicu penembakan,” 
kata juru bicara Gedung Putih, Judd 
Deere. 

Namun, Deere tidak mengatakan 
a pakah Trump akan bertemu dengan 
keluarga Blake.

Para pengunjuk rasa telah turun ke 
jalan di kota-kota besar Amerika Serikat 

di musim panas ini untuk meminta peng-
usutan terhadap kematian orang kulit 
hitam di tangan polisi. Itu kerusuhan 
sipil paling luas di AS selama beberapa 
dekade.

Pekan lalu, puluhan ribu pengunjuk 
rasa, misalnya, memenuhi ibu kota AS, 
Washington, untuk memperingati ulang 
tahun pidato bersejarah dari tokoh de-
mokrasi Martin Luther King Jr. 

Sambil menahan tangis, para kerabat 
dari korban kekerasan oleh polisi AS 
bergantian berpidato di depan massa. 
Itu termasuk kerabat Breonna Taylor, 26, 
yang tewas ditembak polisi saat berada 

dalam apartemennya.
“Warga kulit hitam Amerika, kita ha-

rus bersatu dan berjuang, tetapi jangan 
gunakan kekerasan dan kekacauan,” 
kata saudara Jacob Blake, Letetra Wid-
man.

Sementara itu, sama seperti yang di-
lakukan ayahnya 57 tahun lalu, Martin 
Luther King III berdiri di anak tangga 
Lincoln Memorial dan berpesan agar 
warga AS terus berjuang melawan 
ketidakadilan. Ia juga berseru agar warga 
memberikan suara pada pilpres AS No-
vember mendatang dan mengalahkan 
Trump. (AFP/X-11)
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Trump berencana mengunjungi Kenosha, tempat warga 
Afrika-Amerika bernama Jacob Blake ditembak polisi.

Bentrokan Pecah di Kota Portland

DEMONSTRAN BENTROK DENGAN PENDUKUNG TRUMP: Polisi mendekati seorang pria yang ditembak di dekat pawai massa 
pro-Trump di Portland, Oregon, AS, kemarin. Penembakan itu terjadi saat bentrokan antara pengunjuk rasa Black Lives Matter (BLM) dan 
para pendukung sayap kanan Presiden AS Donald Trump yang tengah mengikuti parade mobil dari Clackamas menuju Portland.

RIBUAN orang menggelar protes di ibu kota Jer-
man, Berlin, kemarin. Massa marah dan menen-
tang aturan-aturan pembatasan yang dilakukan 
pemerintah untuk menahan penyebaran covid-
19.

Polisi memerintahkan satu kelompok yang 
berdemo dekat kawasan Unter den Linden, dekat 
Gerbang Brandenburg, untuk membubarkan diri 
karena melanggar aturan keselamatan. Aparat 
juga menangkap 200 orang setelah terjadi pelem-
paran batu dan botol. Beberapa pengunjuk rasa 
kemudian mencoba menerobos penjagaan di 
Gedung Reichstag. Aksi mereka dibubarkan polisi 
dengan menggunakan semprotan merica.

Demonstrasi tersebut antara lain diorganisasi 
gerakan Querdenken 711 yang berbasis di Stutt-
gart. Grup itu memiliki lebih dari 16 ribu pengikut 
di Facebook dan sebagian besar berkomunikasi 
melalui layanan pesan terenkripsi Telegram.

Kelompok itu percaya peraturan pembatasan 
virus korona telah melanggar hak-hak dasar dan 
kebebasan yang diabadikan dalam konstitusi 
Jerman. Karena itu, mereka menghendaki pem-
batasan itu dicabut.

Kasus global
Jumlah kasus covid-19 secara global kemarin 

telah melonjak melewati 25 juta kasus. India 
mencatat rekor kenaikan satu hari tertinggi untuk 
kasus covid-19, yaitu 78.761 kasus. Lonjakan itu 
terjadi karena pemerintah India mulai melong-
garkan pembatasan dan karantina wilayah untuk 
membantu mengurangi tekanan pada ekonomi 
negara yang sedang goyah.

Negara seperti Selandia Baru dan Korea Selatan, 
yang sebelumnya telah mampu mengendalikan 
sebagian besar penyebaran wabah, sekarang juga 
tengah berjuang melawan klaster infeksi baru.

Amerika Latin, yang menjadi wilayah terparah 
terkena covid-19, juga masih harus berjuang 
mengatasi gelombang pertama pandemi. Jumlah 
kematian di Brasil, misalnya, telah mencapai 120 
ribu orang atau di urutan kedua tertinggi di bawah 
Amerika Serikat.

Jumlah kematian secara global akibat covid-19 
kini mencapai hampir 843 ribu orang. Karena 
vaksin atau pengobatan yang efektif masih belum 
tersedia, pemerintah di berbagai negara masih 
mengandalkan kampanye jaga jarak dan penu-
tupan wilayah untuk mengatasi pandemi. (AFP/
Hym/X-11)

Warga Berlin 
Menentang 
Pembatasan
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