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Jakarta, 02 Juni I June 2021
No : 013USS/V|/21

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 Penilaibn Perusahaan 2 [ Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek !ndonesia 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 2021 PT Selamat Sempurna
Tbk I Submission of Proof of Advertisement for the Annoucement of lnterim Dividend
Distribution for the 2021 Financial Year of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat, With due respect,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini Referring to the subject mentioned above, hereby we
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk informed that PT Selamat Sempurqa Tbk has announce to
telah melakukan Pengumuman kepada para Pemegang the Shareholders for schedule and procedure lnterim
Saham mengenai jadual dan tata cara pembaglan Dividend Distribution for 2021 financial year, in
Dividen Interim tahun buku 2021 di dalam surat kabar lndoneslan daily newspapers "Media lndonesia" on
harian berbahasa lndonesia "Media lndonesia" pada Wednesday, 02 June 2021.. For your reference, attached
Rabu, 02 )uni 2021. Sebagai referensi, terlampir adalah is the proof of above notice.
bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan Please be informed accordingly, thank you for your kind
terima kasih" attention.
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ANG ANDRIPRIBADI
Direktur I Director

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)

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

3. Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek lndonesia I Head of Custodian
Service Division - lndonesian Central Securities Depository

4. Biro Administrasi Efek I Share Registrar - PT Sinartama Gunita



RABU, 2 JUNI 2021BURSA & KEUANGAN 11

MERENCANAKAN keuangan 
bisa dikatakan cukup mudah. 
Hanya banyak orang yang 
belum memahami tata cara 
merencanakan keuangan 
mereka.

Menurut Financial Plan-
ner Finansialku Juan Mahir 
Muhammad, keuangan perlu 
direncanakan sehingga akan 
bisa meraih satu hal pada 
periode tertentu, baik se-
perti untuk biaya pendidikan, 
membeli rumah, maupun 
merencanakan biaya pensiun 
dan masa depan lainnya.

Kebiasaan seseorang pada 
saat pendapatan masuk cen-
derung menghabiskan untuk 
belanja kebutuhan terlebih 
dahulu, baru kemudian mena-
bungnya ketika ada sisanya.

Padahal, lebih baik untuk 
membuat skala prioritas, 
seperti menyelesaikan ke-
wajiban, seperti cicilan dan 
utang, menabungkan dana 
terlebih dahulu, dan membagi 
kebutuhan yang bisa didahu-

lukan dan bisa ditunda.
“Itu harus direncanakan 

dari awal. Jangan sampai 
ke depannya karena tidak 
direncanakan, nanti akan 
membuat kita kesulitan ke-
uangan,” kata Juan dalam 
webinar Jemari Finansialku, 
di Jakarta, kemarin.

Untuk memulainya, se-
s e o ra n g  b i s a  m e m b u a t 
perkiraan tujuan untuk dua 
tahun kemudian. Perenca-
naan keuangan bisa menjadi 
peta untuk menunjukan ba-
gaimana bisa mencapai tu-
juan keuangan di 2023.

“Seseorang akan bisa me-
nyusun strategi bila tujuan 
keuangannya ingin bisa ter-
capai dari target dua tahun 
dengan memilah mana target 
yang mau didahulukan atau 
bisa dimundurkan terwujud-
nya sehingga anggaran belan-
ja juga bisa diatur, termasuk 
belanja simpanan untuk dana 
darurat,” kata Juan.

Lalu untuk mencapai tujuan 

keuangan jangka panjang, 
keuangan kita harus aman 
dahulu. Di sana seseorang 
harus memahami manajemen 
risiko, termasuk mengasu-
ransikan dan pilihan investasi 
sesuai tujuan target rencana 
keuangannya mulai dari ba-
rang, hingga pensiun.

Finansialku memiliki visi 
yaitu membantu seluruh sa-
habat fi nansialku untuk men-
capai tujuan keuangan mela-
lui literasi, perencanaan, serta 
literasi keuangan. Literasi 
keuangan di Indonesia masih 
menyentuh angka 38,03%.

“Karena itu, Jemari Finan-
sialku menjadi program per-
tama perusahaan untuk lebih 
membantu seluruh masyara-
kat, terutama difabel atau-
pun tuli untuk mendapat-
kan akses literasi keuangan 
bagaimana me rencanakan 
keuangan dengan baik,” kata 
Chief Marketing Officer Fi-
nansialku Mario Agustian 
Lasut. (Try/E-3)

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com                       

PANDEMI covid-19 men-
jadi tantangan sekaligus 
peluang bagi industri 
asuransi di Indonesia. 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indo-
nesia (AAJI) mencatat pertum-
buhan industri asuransi jiwa 
pada 2020 mengalami perlam-
batan  8,6% dari Rp236 triliun 
di 2019 menjadi Rp215 triliun 
di 2020.

Namun, secara korporasi ada 
juga yang mencatatkan pertum-
buhan, seperti PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia. 

Presiden Direktur dan Chief 
Executive Offi  cer Manulife In-
donesia, Ryan Charland, di Ja-
karta, Senin (31/5) mengatakan 
pihaknya membukukan penda-
patan premi Rp8,9 triliun atau 
naik 6% jika dibanding dengan 

2019. “Peningkatan premi ini 
didorong oleh kenaikan penda-
patan premi lanjutan (renewal) 
produk individu dan unit linked,
sedangkan total premi lanjutan 
tumbuh 8%,” jelas Ryan. 

Kenaikan premi baru tercatat 
sebesar 47% atau Rp5,6 triliun, 
lebih tinggi jika dibanding de-
ngan tahun 2019, yakni Rp 3,8 
triliun. Premi baru tersebut 
mencakup penjualan produk 
asuransi tradisional dan produk 
asuransi yang dikaitkan dengan 
investasi.

Ryan menjelaskan, pada akhir 
2020, perseroan tercatat memi-
liki cadangan teknis sebesar 
Rp38,6 triliun. Selain itu, modal 
berbasis risiko atau risk based 
capital (RBC) pada akhir 2020 l
tercatat sebesar 943% atau jauh 
di atas batas minimum yang 
ditetapkan pemerintah, yakni 
120%.

Presiden Direktur Manulife 
Aset Manajemen Indonesia 
(MAMI), Afifa, mengatakan, 
pada tahun 2020, MAMI men-
catatkan pertumbuhan sebe-
sar 66,2% atau Rp 49,4 triliun. 
Pencapaian ini menempatkan 
perseroan di posisi pertama 
perusahaan manajer investasi 
dengan dana kelolaan atau AUM  
sebesar Rp97,2 triliun. 

Kebutuhan nasabah
Komitmen korporasi untuk 

terus berfokus pada kebutuhan 
nasabah juga terlihat dari total 
klaim yang dibayarkan sepan-
jang  2020, yakni sebesar Rp5,5 
triliun. 

Ryan mengungkapkan, se-
iring dengan pandemi yang 
masih belum berakhir, produk 
perlindungan kesehatan men-
jadi salah satu produk yang pa-
ling diminati konsumen. Hal ini 
terlihat dari penjualan produk 
kesehatan pada kuartal pertama 
2021 yang bertumbuh 46%. 

Sejalan dengan itu, kata Ryan, 
Manulife Indonesia terus me-
rekrut agen-agen baru pada 
kanal agency untuk memenuhi 

kebutuhan layanan nasabah di 
seluruh Indonesia. Pada tahun 
2020, perseroan merekrut lebih 
dari 5.900 agen baru atau naik 
sebesar 30%.

Di bidang asuransi kerugian, 
PT Sompo Insurance Indonesia 
(Asuransi Sompo) mencatatkan 
laba tumbuh sebesar 17%.

Rasio solvabilitas atau risk-
based capital (RBC) Asuransi 
Sompo per Desember 2020 ter-
catat mencapai 211% (teraudit), 
jauh di atas angka 120% yang 
diwajibkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).

Eric Nemitz, CEO PT Sompo 
Insurance Indonesia, menjelas-
kan salah satu produk asuransi 
dan layanan ritel unggulan 
perusahaan adalah asuransi 
mobil yang pastinya sangat di-
pengaruhi oleh kondisi industri 
otomotif di Indonesia selama 
masa pandemi. “Kami tetap bisa 
memperkukuh bisnis melalui 
unit bisnis dan diversifikasi 
portofolio produk lainnya, sem-
bari memastikan nasabah bisa 
mendapatkan layanan secara 
mudah dan cepat,” kata Nemitz. 
(RO/E-1)

Manulife Indonesia membukukan 
pendapatan premi Rp8,9 triliun atau 
naik 6% jika dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya.

Bisnis Asuransi
Tetap Tumbuh

KINERJA MANULIFE: Presdir & CEO Manulife Indonesia Ryan Charland berbincang dengan Direktur 
& Chief Financial Offi  cer Meylindawati di Jakarta, Senin (31/5). Pendapatan premi Manulife pada 2020 
naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp8,9 triliun. Hingga 8 April 2021, total klaim 
nasabah terkait dengan covid-19 yang telah dibayarkan Manulife tercatat sebesar Rp193 miliar. 
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Pengenaan 
Biaya 
ATM Link 
Ditunda
HIMPUNAN Bank Milik Ne-
gara (Himbara) dan PT Jalin 
Pembayaran Nusantara (Ja-
lin) sepakat untuk menunda 
implementasi pengenaan 
biaya transaksi cek saldo dan 
tarik tunai yang dilakukan 
di mesin-mesin ATM Merah 
Putih atau ATM Link.

Rencananya, mulai 1 Juni 
2021, Himbara menerapkan 
tarif pada transaksi cek saldo 
menjadi Rp2.500 dan tarik 
tunai menjadi Rp5.000 di ATM 
Link. Sementara itu, transaksi 
transfer antarbank tidak di-
lakukan perubahan biaya atau 
tetap dikenai tarif Rp4.000. 
“Penundaan ini diharapkan 
dapat meningkatkan sosiali-
sasi kepada masyarakat lebih 
luas lagi,” ujar Wakil Direktur 
Utama BNI Adi Sulistyowati 
dalam keterangan resminya, 
kemarin.

Dia menegaskan, meski 
tarif tranksasi di ATM Link 
nantinya akan disesuaikan, 
para nasabah Himbara ma-
sih bisa menikmati layanan 
cek saldo dan tarik tunai se-
cara gratis melalui ATM yang 
berlogo sama dengan penerbit 
kartu, misalnya pemilik kartu 
ATM BNI tidak dikenai biaya 
transaksi tersebut jika digu-
nakan di ATM Link BNI.

“Nasabah juga memiliki 
pilihan untuk melakukan 
pengecekan saldo secara gra-
tis melalui layanan mobile 
banking,” ucap Adi.

Setelah perubahan tarif 
nanti diberlakukan, BRI, BNI, 
Mandiri, dan BTN yang ber-
gabung dalam layanan ATM 
Link memastikan layanan 
transaksi di ATM Link akan 
lebih baik dengan jaringan 
yang luas sampai ke area 
remote dengan dukungan 
lebih dari 45.000 ATM Link. 
“Namun, patut diingat pe-
nyesuaian tarif baru untuk 
tarif cek saldo dan tarik 
tunai tetap lebih rendah jika 
dibandingkan dengan jarin-
gan ATM lain di Indonesia,” 
lanjutnya.

Khusus untuk nasabah 
penerima bansos, cek saldo, 
dan tarik tunai di ATM Link 
tidak akan dikenai biaya 
sama sekali. Selain diklaim 
jangkauan yang lebih luas, 
penyesuaian biaya tran-
saksi ATM Link diharapkan 
memberikan dampak positif 
pada peningkatan kualitas 
layanan, keamanan, dan 
kenyamanan nasabah dalam 
bertransaksi. (Ins/E-3)

Rencanakan Keuangan untuk 
Mencapai Tujuan di Masa Depan

KEHILANGAN
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