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 JAKARTA – Pemerintah diminta mengenakan 
bea masuk (BM) tinggi atas impor bawang putih. 
Kebijakan tersebut diyakini dapat mendukung 
dan mempercepat upaya swasembada bawang 
putih di Indonesia. Kebijakan tarif dinilai akan 
berdampak lebih efektif dibanding sistem kuota 
impor. Langkah itu juga lebih baik jika dibanding-
kan dengan kewajiban menanam bawang putih 
di dalam negeri sebesar 5% dari total rekomen-
dasi yang dikantongi importir.

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan

(“Perseroan”)

3 X 160 mm
Terbit di Hr. Neraca

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) 
telah mengadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2019.
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12,
   Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21 Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 13.48 - 14.14 WIB.

Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan 

Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian 

wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan Drs. RUDI SETIADI TJAHJONO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;
Komisaris Independen  : Nona EVELINE.

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 388.910.900 saham atau 
75,66 % dari 514.010.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :
 Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak 

setuju;
 Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain 

(blanko);
 -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan 

Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor 
Independen tanggal 8 Maret 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan 
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan 
Tahunan tersebut.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp. 98.134.537.224,00 
sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp. 98.134.537.224,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja 

Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria 

Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 
buku 2019, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, berikut 
dengan penetapan honorarium serta syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

4. a. Mengangkat :
  - Tuan RUDI SETIADI TJAHJONO  selaku Direktur Utama; 
  - Tuan LUO XUDE  selaku Direktur; 
  - Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR  selaku Komisaris Utama; 
  - Nona EVELINE  selaku Komisaris Independen;
  terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

  Direksi :
  Direktur Utama :  Tuan RUDI SETIADI TJAHJONO;
  Direktur :  Tuan LUO XUDE;
  Dewan Komisaris :
  Komisaris Utama :  Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;
  Komisaris Independen :  Nona EVELINE;
 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan RUDI SETIADI TJAHJONO, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan 
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan 
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan 
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

5. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris 
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun 
buku 2018) dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2018 dan memberikan wewenang kepada 
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

 b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan 
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2019
Direksi Perseroan

HASIL RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk

3 x 260 mm
Neraca

3 X 290 mm, Terbit di Hr. Investor Daily

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan

(“Perseroan”)

3 X 340 mm, Terbit di Hr. Investor Daily

PT. BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) 
telah mengadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2019.
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12,
  Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21 Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 14.23 - 14.43 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal Tanpa 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”), termasuk :
a.  Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan 

modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
b. Persetujuan atas penyetoran penambahan modal dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk 

yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK 
Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK 
Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala 
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta 
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/
pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang 
untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang 
berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan Drs. RUDI SETIADI TJAHJONO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;
Komisaris Independen : Nona EVELINE;

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 388.910.900 saham atau 
75,66 % dari 514.010.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah 
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama dan Kedua :
 Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak 

setuju;
 Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain 

(blanko);
 -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 

Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut 
perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, yang telah 
disampaikan dalam Rapat.

 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan RUDI SETIADI TJAHJONO, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan 
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/
menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan 
dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila 
ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya untuk mengajukan permohonan 
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan 
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal Tanpa 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”) dengan mengeluarkan saham baru, sebanyak-banyaknya 
48.213.762 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham atau sebesar 
9,38% (sembilan koma tiga delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan 
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) (“Saham Baru”) yang diambilbagian oleh 
PT. Batavia Prosperindo Makmur, sebagaimana termaktub dalam :
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 12 April 2019 melalui surat kabar Harian 

Neraca, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
- Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham pada 

tanggal 15 Mei 2019 melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs 
web Perseroan.

- termasuk :
a.  Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan 

dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu;

b. Menyetujui atas penyetoran Saham Baru dilakukan dengan cara menerima pemasukan/penyetoran modal 
saham dalam bentuk lainnya (inbreng), yaitu berupa 659.767.280 (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh 
ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) saham dalam PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, 
yang akan dilakukan oleh PT. Batavia Prosperindo Makmur dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.E.2 
Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang 
Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan RUDI SETIADI TJAHJONO, 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan 
yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara dalam Penambahan 
Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk menetapkan kepastian jumlah Saham 
Baru yang diterbitkan dan mencatatkan Saham Baru pada PT. Bursa Efek Indonesia, untuk menyatakan/
menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menetapkan 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan penambahan modal tanpa Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 
2 Anggaran Dasar Perseroan yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta 
tersebut bilamana diperlukan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan 
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam keputusan Rapat 
ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2019
Direksi Perseroan

HASIL RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk

"Kalau kita memang betul-
betul menginginkan swasembada 
bawang putih, bukan dengan cara 
mewajibkan tanam 5%. Pasti gagal. 
Sekarang, target swasembada 
tahun 2019 jadi mundur ke tahun 
2021. Hanya satu cara, ini kan 
masalah pilihan. Setidaknya sa-
makan harga bawang putih impor 
dengan harga di dalam negeri," 
kata Guru Besar IPB Dwi Andreas 
Santosa usai Diskusi Publik ten-
tang Refleksi Kritis Kebijakan Per-

tanian Era Pemerintahan Jokowi 
Periode Pertama di Jakarta, Senin 
(20/5).

Seper ti diketahui, lebih dari 
90% kebutuhan bawang putih di 
Indonesia dipasok dari impor. 
Kebutuhan nasional berkisar 35-
40 ribu ton per bulan, atau sekitar 
500 ribuan ton per tahun. Saat 
ini, Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) telah menerbitkan 
izin impor sebanyak 125 ribu ton 
kepada 11 perusahaan. 

Sementara itu, sejak tahun 2017, 
sebagai syarat untuk memper-
oleh rekomendasi, pemerintah 
mewajibkan importir menanam 
bawang putih di dalam negeri, 
setara 5% dari rekomendasi im-
por produk hortikultura (RIPH) 
yang dikantongi. Hal itu diatur di 
dalam Peraturan Menteri Perta-
nian (Permentan) No 38/2017 jo. 
24/2018. Per bulan Maret 2019, 
Kementerian Pertanian (Kemen-
tan) mencatat, realisasi tanam 
importir sudah mencapai 5.934 
hektare (ha). Tersebar mulai dari 
Aceh Tengah, Karo, Solok, Ker-
inci, Cianjur, Majalengka, Brebes, 
Banjarnegara, Wonosobo, Teman-
ggung, Magelang, Tegal, Karan-
ganyar, Pasuruan, Malang, Kota 
Batu, Probolinggo, Banyuwangi, 
Lombok Timur, Nusa Tenggara 
Timur, hingga Minahasa Selatan.

Sanksi WTO?
Dwi Andreas mengatakan, dis-

paritas harga bawang putih impor 
dengan yang diproduksi petani 
lokal sangat besar. Hal itu, kata dia, 
menjadi sumber masalah yang tidak 
bisa diatasi hanya dengan kebijakan 
wajib tanam 5% maupun kuota.

"Instrumen terpenting adalah 
harga. Yakni, dengan mengenakan 
tarif impor tinggi, supaya bawang 

putih yang ditanam petani lokal 
bisa bersaing dengan yang diim-
por. Bila perlu, impornya tidak 
perlu diatur kuotanya, bebaskan 
saja, asalkan memenuhi syarat. 
Tapi, naikkan tarif impornya," kata 
Dwi Andreas.

Dia menambahkan, kebijakan itu 
tentu akan menimbulkan reaksi, 
yang dapat menyebabkan komodi-
tas Indonesia dikenakan perlakuan 
serupa di pasar ekspor. Hanya saja, 
kata Dwi Andreas, Indonesia tidak 
akan terkena sanksi WTO karena 
tujuannya adalah untuk melindungi 
petani komoditas strategis di dalam 
negeri. 

"Kalau balasan, pasti. Tapi kalau 
sanksi, WTO ya nggak. Tapi kan 
bisa komunikasi, ada hitung-hi-
tungan. Toh, wajib menanam 5% 
itu bukan berarti konsumen tidak 
terbebani. Importir pasti akan men-
transfer biayanya ke konsumen. 
Tapi, dengan tarif, disparitas harga 
bisa dipangkas. Kalau masalah 
dispasritas ini tidak bisa diatasi, 
bagaimana petani mau atau tertarik 
menanam bawang putih? Apalagi, 
dengan biaya produksi Rp 120 juta 
per hektare, dengan produktivitas 
hanya 3-4 ton per hektare. Semen-
tara, produktivitas di Tiongkok 
bisa 30 ton per hektare," kata Dwi 
Andreas. 

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) 
meminta Perum Bulog menyerap 15 ribu  ton beras 
per hari dari dalam negeri. Dengan begitu, target 
penyerapan beras Bulog sebesar 1 juta ton pada akhir 
Juni 2019 bisa tercapai. Saat ini, Bulog baru menyerap 
450 ribu ton beras petani.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan 
Agung Hendriadi mengatakan, setiap hari, Perum 
Bulog harus mampu menyerap setidaknya 15 ribu ton 
beras produksi dalam nergeri. Dengan begitu, target 
penyerapan beras oleh Perum Bulog sebesar 1 juta ton 
dapat tercapai. Target tersebut diharapkan tercapai pada 
Juni 2019. Hingga akhir 2019, Perum Bulog ditargetkan 
dapat menyerap hingga 1,80 juta ton beras petani atau 
produksi dalam negeri. 

Agung mengakui, target yang dipatok hingga Juni 
2019 tersebut sulit tercapai, sebab sampai sekarang 
penyerapan Bulog baru sekitar 450 ribu ton. "Target 
sampai akhir 2019 pasti bisa tercapai, hanya saja 
pemenuhan target sampai Juni ini memang agak berat. 
Waktu tinggal sekitar satu setengah minggu. Artinya, 
sehari, Bulog harus bisa menyerap 15 ribu ton per hari. 
Sekarang, rata-rata baru 10 ribu ton, harus dikejar," kata 
Agung di Jakarta, pekan lalu.

Untuk memenuhi target penyerapan Bulog itu, kata 
Agung, Kementan akan menjaga luas tanam hingga 1 
juta hektare (ha) per bulan dengan produktivitas luas 
panen setidaknya 90%. "Sampai akhir tahun, kita jaga 
luas tanam 1 juta ha per bulan. Luas panennya ya sekitar 
90%. Pada Mei 2019, kita ada potensi luas panen 878 ribu 
ha dengan produksi diprediksi bisa mencapai 4,04 juta 
ton. Lalu, pada Juni 2019, akan ada potensi luas panen 
1,30 juta ha dengan produksi ditaksir mencapai 6,50 juta 
ton," kata Agung. (eme)

JAKARTA – Produk ritel Walini milik 
Holding Perkebunan Nusantara PTPN 
III (Persero) atau PTPN Group dapat 
dipasarkan dan dipromosikan ke outlet-
outlet PT Pegadaian (Persero) terutama 
di The Gade seluruh Nusantara. Selain 
itu, pengadaan produk promosi Pegada-
ian dalam pemberian hadiah atau gift 
kepada customer juga bisa menggunakan 
produk Walini.

Produk Walini milik PTPN Group 
tersebut meliputi komoditas unggulan 
berupa kopi, gula, teh, dan minyak 
goreng. Direktur Utama PTPN Group 
Dolly P Pulungan mengatakan, kes-
epakatan itu ter tuang dalam nota 
kesepahaman antara PTPN Group dan 
Pegadaian tentang  sinergi kerja sama 
produk, layanan, serta pengembangan 
jaringan bersama untuk jasa dan produk 
unggulan. Nota kesepahaman diteken 
Direktur Utama PTPN Group Dolly 
P Pulungan dengan Direktur Utama 
Pegadaian Kuswiyoto di Denpasar, Bali, 
Senin (20/5).

Dolly Pulungan mengatakan, kerja 
sama sinergi bisnis antar BUMN 
tersebut untuk mengoptimalkan pe-
masaran produk unggulan PTPN yang 
berasal dari kebun terbaik negeri yang 
menghasilkan produk-produk yang 
berkualitas dengan melalui jaringan 
pemasaran kedua perusahaan BUMN 
tersebut. “Kami sangat mengapresiasi 
kerja sama ini, karena dengan adanya 
kesepakatan bersama antar BUMN 
bisa memberikan kemudahan dan 
efektivitas dalam pengembangan 
bisnis perseroan yang telah diren-
canakan ke depan makin meningkat,” 
kata Dolly.

Sedangkan manfaat kerja sama den-
gan Pegadaian, semua karyawan PTPN 
Group akan mudah mendapatkan tabun-
gan emas Pegadaian karena produk 
Pegadaian akan tersedia di kantor PTPN 
Group seluruh Nusantara. “Jadi kerja 
sama ini sangat memberi manfaat dan 
saling mendukung kegiatan bisnis dan 
pemasaran kedua perusahaan BUMN,” 
jelas dia.

Selain dengan Pegadaian, PTPN 
Group juga meneken kerja sama serupa 
dengan PT Garuda Indonesia Tbk (Pers-
ero). Penandatangan nota kesepahaman 
dilakukan Dolly Pulungan dengan Di-
rektur Utama Garuda Indonesia I Gusti 
Ngurah Askhara. Terkait kerja sama 
dengan Garuda, jelas Dolly, kedua pe-
rusahaan memperkuat program loyalty, 
pelatihan dan pengembangan sumber 
daya manusia serta membantu promosi 
pemasaran dalam even masing-masing 
perusahaan. 

Dalam kesepakatan kerja sama 
tersebut, pihak Garuda bisa membantu 
penjualan produk unggulan PTPN ke-
pada konsumennya serta membantu 
layanan logistik berupa kargo darat 
dan udara untuk produk komoditas 
unggulan PTPN Group. Sedangkan 
PTPN akan membantu penjualan tiket 
pesawat Garuda serta produk-produk 
tambahan lainnya milik Garuda. Kes-
epakatan bersama tersebut merupakan 
wujud nyata sinergi BUMN yaitu pera-
nanan BUMN dalam meningkatkan 
nilai lebih perusahaan dan memberi 
keuntungan bersama dalam upaya 
membantu pemerintah meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan perekono-
mian nasional. (tl)

JAKARTA – Kapal Pengawas 
Perikanan (KP) Hiu 05 milik Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) melakukan penghentian 
dan pemeriksaan terhadap kapal 
perikanan asing (KIA) asal Jepang, 
FV Shofuku Maru No 8 (619 GT), 
di Zona Ekonomi Ekslusif Indo-
nesia (ZEEI), pada Jumat (17/5).  
Tindakan itu dilakukan karena ka-
pal tersebut dicurigai melakukan 
pencurian ikan secara ilegal.

Plt Dirjen Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan 
(PSDKP) KKP Agus Suherman 
mengatakan, proses penghentian 
dan pemeriksaan awal dilakukan 
oleh KP Hiu 05 yang dinakhodai 
Captain Hasrun atas kecurigaan 
aktivitas penangkapan ikan secara 
ilegal (illegal fishing). Selanjutnya, 
saat dilakukan pemeriksaan awal 
di laut, kapal ditemukan tidak 
mengibarkan bendera manapun, 
baik bendera Jepang maupun Indo-
nesia, sebagaimana ketentuan pe-
layaran internasional. “Selain itu, 
di bagian depan kapal ditemukan 
bagian-bagian alat tangkap panc-
ing longline yang tidak disimpan 
di palka," kata Agus di Jakarta, 
Senin (20/5).

Berdasarkan temuan awal itu, 
FV Shofuku Maru No 8 dikawal 
menuju Pangkalan PSDKP Bitung 
Sulawesi Utara untuk pemeriksaan 
lebih lanjut. Di Pangkalan PSDKP 
Bitung dilakukan pemeriksaan se-
cara mendalam oleh Tim KKP dan 
Satgas 115, di antaranta terdiri atas 
Koordinator Staf Khusus Satgas 115 
Mas Achmad Santosa, anggota Staf 
Khusus Satgas 115 Yunus Husein, 
Agus Suherman, ser ta Kepala 
Pangkalan PSDKP Bitung Sumono 
Darwinto. "Pemeriksaan mendalam 
dilakukan terhadap nakhoda, kru 
kapal, serta perwakilan agen kapal 
di Indonesia. Pemeriksaan fisik 
kapal juga dilakukan, baik alat 
tangkap, muatan kapal, serta ruang-
ruang kapal lainnya,” kata dia.

Setelah dilakukan pemeriksaan 

maraton selama dua hari, Tim KKP 
dan Satgas 115 menyimpulkan bah-
wa tidak terdapat bukti awal yang 
cukup untuk menduga kapal tersebut 
melakukan illegal fishing di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Re-
publik Indonesia (WPP-NRI). 

Staf Khusus Satgas 115 Yunus 
Husein menambahkan, untuk 
kegia tan  pen -
angkapan ikan 
menggunakan 
kapal  pancing 
longline diperlu-
kan setidaknya 20 
orang anak buah 
k a p a l  ( A B K ) . 
Saat ini, FV Sho-
fuku Maru No 8 
diawaki delapan 
orang. Selain itu, 
untuk alat tang-
kap longline juga 
dioperasikan di 
bagian belakang 
kapal. “Pada saat 
pemeriksaan di 
laut, bagian-bagi-
an alat tangkap 
d i t e m u k a n  d i 
bagian geladak 
depan kapal, se-
hingga tidak ter-
dapat bukti yang 
cukup adanya 
peristiwa penang-
kapan ikan di pe-
rairan Indonesia," 
tutur Yunus.

Atas dasar per-
timbangan-pertim-
bangan tersebut, 
Nakhoda KP Hiu 
05 menyampaikan 
kepada Nakhoda 
FV Shofuku Maru 
No 8 untuk mel-
anjukan perjala-
nan dengan dua 
catatan berupa 
peringatan tertu-
lis. Yakni, harus 
mengibarkan ben-

dera kapal serta bendera negara yang 
dilintasi sebagaimana ketentuan pela-
yaran internasional dan menyimpan 
alat tangkap di dalam palka selama 
melakukan pelayaran di perairan 
Indonesia. 

Ketentuan mengenai penyim-
panan alat tangkap bagi kapal 
perikanan asing yang melintas 

di perairan Indonesia tercantum 
dalam UU No 31 Tahun 2004 ten-
tang Perikanan. UU itu mengatur 
bahwa setiap kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang tidak 
memiliki izin penangkapan ikan 
selama berada di WPP-NRI wajib 
menyimpan alat penangkapan ikan 
di dalam palka. (eme)










