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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 lndonesii.l lndonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek lndonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal I Subject : Penyampaian Bulrti lklan Pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan
(audited) pada tanggal 31 Desember 2020 PT Selamat Sempurna Tbk I Submission of
Advertisement Proof of Publication Announcement Consolidated Financial Statement as
of December 3t,2O2O of PT Selamat Sempuma 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 Sempurna Tbk has announce
telah melakukan pengumuman atas Laporan keuangan the Consolidated financial statements as of December
konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31, 2020 and for the year then ended, in Daily
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, di Newspaper "Media lndonesia" on Monday, May 03.d,
Harian Surat Kabar "Media lndonesia" pada Senin, 03 2OZl. For your refurence, attached is the proof of
Mei 2021. Sebagai referensi, terlampir adalah bukti advertisementof ConsolidatedFinancial Statements-
iklan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut.

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

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

Hormat kami I Regards,

Y/ PT Selamat Sempurna Tbk

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

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

h

,frb***--

ANG ANDRI PRIBADI

Direkur I Director

Tembusan Yth I CC: 1.

2.

Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK I Director of the
Directorate of Financial fusessment of Real Sector - The Financial Services Authoritt's (OJK)

Direksi PT Bursa Efek lndonesia I Board of Directors lndonesia Stock Exchange
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PT Petrosea Tbk (PTRO) me-
netapkan pembagian dividen 
final tahun buku 2020 dengan 
total mencapai US$8 juta 
atau senilai Rp115,640 miliar 
(kurs Rp14.455 per dolar), 
setara 24,78% dari laba yang 
dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk sebesar 
US$32,28 juta.

”Pembagian dividen meru-
pakan wujud komitmen kami 
terhadap pemegang saham 
perusahaan,” ujar Presiden 
Direktur Petrosea, Hanifa 
Indrajaya, pekan lalu.

Lebih lanjut, dividen tunai 
itu akan didistribusikan pada 
tanggal 3 Juni 2021 kepada 
pemegang saham perusahaan 
yang namanya tercatat di daf-
tar pemegang saham tanggal 
17 Mei 2021.

Adapun, belum lama ini 
perseroan bersama dengan 
anak usahanya yaitu PT Karya 
Bhumi Lestari (KBL) menan-
datangani kerja sama jasa 
pertambangan dengan PT 

Kartika Selabumi Mining 
(KSM) dan PT Palm Mas Asri 
di area tambang KSM di Kota 
Bangun, Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur. Nilai kon-
trak berjangka waktu tujuh 
tahun ini mencapai Rp2,70 
triliun.

Di dalam perjanjian jasa 
pertambangan ini, Petro-
sea akan bertindak sebagai 
manajemen proyek dan KBL 
sebagai kontraktor, memiliki 
perkiraan target produksi se-
besar 78,28 juta BCM volume 
lapisan tanah penutup dan 
3,95 juta ton batu bara untuk 
durasi tujuh tahun sampai 
dengan 31 Desember 2027 de-
ngan estimasi kontrak sebesar 
Rp2,70 triliun.

“Perolehan kontrak ini 
akan mendukung pencapai
an sustainable superior per-
formance perseroan di masa 
mendatang,” ujarnya.

RUPST Danamon
Sementara itu, hasil Rapat 

Umum Pemegang Saham Ta-
hunan PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk (BDMN) me-
nyetujui pembayaran dividen 
tahun buku 2020 sebesar 35% 
dari laba bersih (konsolidasi) 
Perseroan setelah pajak sebe-
sar Rp352.664.900.000 atau 
sebesar Rp36,08 per lembar 
saham.

Yasushi Itagaki, Direktur 
Utama Danamon mengatakan 
kondisi perekonomian yang 
menantang di 2020 mendo
rong perseroan untuk me-
lakukan berbagai inisiatif 
operasional dalam rangka 
menjaga dan meningkatkan 
produktivitas serta kualitas 
layanan terhadap nasabah di 
masa pandemi.

“Langkahlangkah ini di-
harapkan akan memperkuat 
kinerja perseroan sehingga 
memiliki fondasi yang kukuh 
untuk mendukung pertum-
buhan bisnis di masa men-
datang,” kata Itagaki. (Try/
RO/E3)

Petrosea Berikan 
Dividen Final Rp115,64 miliar

PT Jaminan Kredit Indone-
sia atau Jamkrindo terus 
berkomitmen memacu 
UMKM naik kelas. Hal ini 
penting karena UMKM me-
rupakan fondasi perekono-
mian nasional dan berkon-
tribusi bagi kebangkitan 
ekonomi nasional.

Direktur Utama Jam -
krindo Putrama Wahju 
Setyawan mengatakan 
Jamkrindo sebagai perusa-
haan penjaminan terbesar, 
terlibat aktif dalam upaya 
mendorong agar UMKM 
bisa naik kelas. 

Ia menilai penguatan 
UMKM ke depan dapat di-
lakukan dengan penguatan 
infrastruktur digital dan 
akses terhadap permodal
an yang mudah dan tepat 
sasaran.

“Kami menyiapkan berba-
gai infrastruktur dan akses 
pendukung demi memberi-
kan kemudahan pengajuan 
penjaminan. Tak lupa juga 
untuk mengakomodasi ke-
butuhan UMKM dalam hal 
pemberdayaan sehingga ke 
depannya dapat menjadi 
UMKM naik kelas,” kata 
Putrama dalam acara Kick 
Off HUT ke51 PT Jamkrindo 
dan talkshow UMKM di Ja-
karta, pekan lalu. 

Dari sisi korporasi, Put
rama mengungkapkan 
tema strategis perusahaan 
tahun ini yaitu Tuning & 
consolidating business to 
maintain sustainable per-
formance. 

“Semangat kolaboratif 
dengan tata kelola peru-
sahaan yang baik, kami 
kedepankan untuk mendu-
kung visi induk holding In-
donesia Financial Group ya-
itu menjadi grup keuangan 
nonperbankan yang sehat, 
tepecaya, dan dikelola de-
ngan tingkat prudensi yang 
tinggi,” ujarnya.

Direktur Bisnis Penja-
minan Jamkrindo, Suwar-
sito mengungkapkan sektor 
jasa perdagangan menjadi 
sektor UMKM paling ba-
nyak mendapatkan pen-
jaminan, baik itu untuk 
kredit modal kerja (KMK) 
dalam maupun kredit usa-
ha rakyat (KUR).

Secara umum masih ba-
nyak pelaku usaha yang 
dijamin Jamkrindo meru-
pakan pelaku usaha yang 
menjalankan kegiatan usa-
hanya secara luring (offline). 
(Des/Ant/E1)

Jamkrindo
Pacu 

Umkm
naik kelas

MEMBANGKITKAN UMKM DI TENGAH PANDEMI: Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif 
(Menparekraf) Sandiaga Uno melihat hasil kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di 
Banda Aceh, Aceh, kemarin. Menparekraf berharap UMKM di Aceh dapat kembali bangkit guna 
membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi covid-19.

AnTARA/iRwAnSyAh PUTRA

Fetry Wuryasti
fetry@mediaindonesia.cm                               

P T Bank Maybank In-
donesia, Tbk pada 
kuartal I2021 mem-
bukukan laba sebe-

lum pajak (PBT) sebesar Rp501 
miliar, turun 31,8% dibanding 
tahun sebelumnya.

Adapun laba bersih setelah 
pajak dan kepentingan non 
pengendali (PATAMI) turun 
dari Rp538 miliar di Kuartal 
I2020, menjadi Rp381 miliar 
di Kuartal I2021. Hal itu di-
sebabkan dampak pandemi 
covid19 yang masih berlanjut 
sejak Kuartal I2020.

“Meski demikian, dilihat 
kuartal per kuartal, bank 
berhasil membukukan pe-
ningkatan PATAMI sebesar 
127,6% didukung upaya yang 
secara selektif, memanfaat-
kan peluang pasar layanan 
perbankan digital,” kata 
Presiden Direktur Maybank 
Indonesia Taswin Zakaria, 
melalui rilis yang diterima, 
pekan lalu.

Credit cost (biaya kredit) 
juga menurun dibanding 
kuartal sebelumnya, seiring 
kebijakan bank yang tetap 
disiplin dalam menjaga kuali-
tas asetnya. Net interest in-
come (NII), atau pendapatan 
bunga bersih juga menurun 
sebesar 13,7% menjadi Rp1,7 
triliun oleh karena menu-
runnya loan balance (saldo 
kredit) sedangkan bank juga 
melihat adanya perbaikan 
kredit.

“Meskipun demikian, bank 
tetap mengambil langkah un-
tuk mempertahankan strategi 
pertumbuhan kredit secara 
selektif akibat dari pandemi,” 
kata Taswin.

Net interest margin (NIM), 
atau margin bunga bersih 
juga turun sebesar 61 basis 
poin menjadi 4,35% di kuartal 
I 2021, dibandingkan 4,96% 
pada Maret 2020 sebagai 
 akibat dari penurunan imbal 
hasil kredit.

Penurunan imbal hasil kre-
dit ini seiring dengan turun-
nya suku bunga Bank Indo-

nesia (BI) dan sebagai akibat 
dari program restrukturisasi 
kredit kepada nasabah yang 
bisnisnya terdampak pan-
demi.

Pada kuartal Itahun 2021, 
bank menempuh langkah 
yang lebih konservatif, dan 
hatihati dalam melakukan 
ekspansi kredit di tengah 
dampak disrupsi pasar akibat 
wabah covid19. Hal ini me-
nyebabkan penyaluran kredit 
turun 17,2% menjadi Rp101,7 
triliun per 31 Maret 2021 di-
banding Rp122,9 triliun per 
31 Maret 2020.

Fasilitas layanan digital 
dan beragam pengembangan 
fitur baru pada aplikasi May-
bank2U (M2U) selama kuartal 
I2021 telah meningkatkan 
volume transaksi.

Transaksi finansial yang 
dilakukan melalui aplikasi 
M2U meningkat lebih dari 
55% menjadi lebih dari 3 juta 
transaksi. “Total DPK yang 
terhimpun melalui M2U men-
capai lebih dari Rp4 triliun,” 
kata Taswin.

KB Bukopin merugi
PT Bank KB Bukopin Tbk 

(BBKP) mencatatkan rugi ber-
sih senilai Rp167,1 miliar di 
kuartal I2021. Padahal, pada 
posisi yang sama tahun lalu, 
Bukopin masih mencatatkan 
laba bersih senilai Rp53,7 
miliar.

Hal ini terjadi karena pen-
dapatan bunga bersih merosot 
68,78% (yoy) senilai Rp182,01 
miliar di Maret 2021, diban-
dingkan Rp582,95 miliar pada 
periode yang sama tahun 
lalu. Kerugian dari selisih 
kurs membengkak menjadi 
Rp390,93 miliar dari dari 
Maret 2020 yang masih un-
tung Rp21,52 miliar. 

“Terkait kinerja keuangan, 
pelambatan bisnis di KB Bu-
kopin pun tidak bisa dihindari 
karena terdampak pandemi 
covid19. Restrukturisasi kre-
dit tercatat mencapai Rp24 
triliun, sekitar 30% dari total 
kredit yang disalurkan bank,” 
papar Presiden Direktur KB 
Bukopin Rivan Purwantono 
dalam rilisnya kemarin. (E1)

Transaksi finansial melalui aplikasi M2U meningkat 55% 
menjadi lebih dari 3 juta transaksi.

maybank indonesia
Cetak Laba Rp501 miliar


