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 JAKARTA – Pemerintah akan mengganti sedikitnya 
15.284 unit alat penangkapan ikan (API) jenis can-
trang dengan alat yang lebih ramah lingkungan ta-
hun ini. Cantrang-cantrang itu beroperasi pada kapal-
kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT) 
yang tersebar di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah 
(6.972), Jawa Barat (1.706), Jawa Timur (193), Kali-
mantan Utara (288), Lampung (2.308), Kalimantan 
Barat (2.187), Jambi (1.238), dan Sumatera Utara (392).

PURBALINGGA – Kementerian Pertanian (Kementan) 
memastikan stok daging sapi secara nasional mencukupi 
kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran 2017. 
Selama April-Juni 2017, ketersediaan daging seban-
yak 187.318 ton. Artinya, dari ketersediaan yang ada 
dikurangi kebutuhan daging setelah ditambah asumsi 
kenaikan 20% maka akan tersisa stok daging 15.914 ton.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan 
I Ketut Diarmita menjelaskan, prognosa kebutuhan 
daging sapi pada April hingga Juni 2017 diprediksi men-
galami kenaikan 20% atau menjadi sekitar 156.085 ton. 
Sementara kebutuhan rata-rata per bulan sekitar 50.413 
ton, sedang kebutuhan nasional tahun ini 604.966 ton. 
“Stok daging sapi akan cukup tersedia," kata dia di sela 
kunjungan kerja ke Purbalingga, Jawa Tengah, kemarin.

Dia menambahkan, untuk memenuhi ketersediaan 
daging sapi dan kerbau, pihaknya juga meminta komitmen 
para pelaku usaha importir daging untuk merealisasikan 
perizinan impor pada Mei dan Juni. Selain itu, melakukan 
operasi pasar di sejumlah pasar tradisional yang telah 
ditentukan. Hal tersebut untuk menjaga stabilitas harga di 
pasaran. "Kami juga meminta kepada pemerintah daerah 
untuk menjamin ketersedian daging sapi atau kerbau lokal 
di wilayahnya melalui pengawasan stok dan pemotongan 
di rumah pemotongan hewan," katanya.

Sebelumnya, Diarmita juga mengatakan, pemerintah 
sudah menyiapkan 157 ribu sapi bakalan siap potong 
atau setara 33 ribu ton daging untuk memenuhi kebutu-
han hingga Lebaran 2017. "Untuk sapi bakalan ada 157 
ribu ekor di feedloter dan sudah siap potong, artinya Mei 
dan Juni sudah kami hitung stok dengan baik," kata dia 
seperti dilansir Antara.

Diarmita menyampaikan selain sapi bakalan yang 
disiapkan di beberapa perusahaan penggemukan sapi 
(feedloter), Bulog juga memiliki stok tambahan daging 
kerbau beku sebanyak 40 ribu ton. Untuk mengenda-
likan harga, Kementan juga akan mengusulkan peng-
habisan stok izin impor 2016 oleh Bulog sebesar 51 ribu 
ton daging kerbau dari India tahun ini. Dengan jumlah 
tersebut, Kementan meyakini stok daging dapat memen-
uhi kebutuhan hingga tiga bulan mendatang menjelang 
Lebaran. "Kemarin ada usulan penghabisan stok izin 
impor 2016 mau dihabiskan oleh Bulog sekitar 51 ribu 
ton. Jadi saya anggap cadangan daging aman," kata dia.

Ada pun kenaikan harga untuk daging sapi se gar 
juga diha rap  kan tidak akan melebihi Rp 120 ribu per 
kilogram (kg), sedangkan daging kerbau beku sudah 
ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) oleh Kemen-
terian Perdagangan sebesar Rp 80 ribu per kg. (tl)

Kementerian Kelautan dan Perikan-
an (KKP) mencatat pengajuan usulan 
penggantian API cantrang selama 2017 
mencapai 15.284 unit oleh kapal-kapal 
berukuran di bawah 10 GT. Sesuai 
kebijakan yang telah dibuat KKP, un-
tuk kapal berukuran di bawah 10 GT 
maka KKP memberikan penggantian 
alat, sedangkan di atas 10 GTdiberikan 
asistensi untuk akses pembiayaan 
perbankan. Sementara untuk kapal 
berukuran di atas 30 GT, KKP akan 
memfasilitasi dari sisi perizinan.

Pengajuan 15.284 unit cantrang 
ter sebut dalam proses validasi ca lon 
penerima. Validasi melibatkan me-
libatkan perguruan tinggi, yakni 16 
dosen dan 63 mahasiswa tingkat akhir 
di Universitas Diponegoro (Jawa Ten-
gah, 14 kabupaten/kota), serta tujuh 
dosen dan 20 mahasiswa tingkat akhir 
IPB (Jawa Barat dan Lampung). Pada 
2016, KKP telah menyalurkan bantuan 
API untuk menggantikan cantrang 
sebanyak 1.529 unit untuk kapal di 
bawah 10 GT di empat provinsi, yakni 
414 unit di Jawa Barat, 558 unit di Jawa 
Tengah, dan 557 unit di Jawa Timur. 
Untuk 2017, KKP mengalokasikan 
anggaran Rp 79 miliar untuk program 
bantuan 2.990 paket API.

Sambil memproses penggantian 
cantrang-cantrang tersebut, pemer-
intah tetap memberikan kelonggaran 
penggunaan API tersebut hingga 31 
Desember 2017. Hal itu diputuskan 
se telah Menteri Susi menghadap 
Pre siden Joko Widodo di Istana Ke pre-
sidenan Jakarta, Rabu (3/5). Menteri 
Susi akan mengeluarkan surat edaran 
(SE) untuk itu (pengunduran tenggat 
waktu pelarangan/transisi). “SE itu 
juga mengatur nelayan-nelayan yang 
menggunakan cantrang dilarang 
ber operasi di luar izin WPP-nya. Ini 
un tuk menghindari konflik horizontal 
antarnelayan antarprovinsi, supaya 
masing-masing kepala daerah bertang-
gung jawab," kata Susi, Kamis (4/5).

Menteri Susi mengungkapkan hal 
itu dengan didampingi Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo, Dirjen Peri-
kanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja, 
Sekjen KKP Rifky Effendi Hardjanto, 
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya 
Manusia KKP Zukficar Mochtar, dan 
Ketua Satgas Pemberantasan Praktik 
Penangkapan Ikan Ilegal (Satgas 115) 

Mas Achmad Sentosa. 
Susi menambahkan, pihaknya juga 

akan menyiapkan mekanisme sanksi 
bagi nelayan yang masih melanggar 
ketentuan tentang API pasca 31 De-
sember 2017. Pada 8 Mei 2017, KKP 
akan mengundang seluruh Direktur 
Polisi Air di wikayah Indonesia agar 
tidak lagi melakukan penangkapan 
nelayan cantrang hingga akhir 2017. 
“Tapi, tetap  harus diingatkan juga, 
karena kalau bukan aparat yang me-
nengahi, kejadian membakar kapal 
oleh masyarakat setempat, bisa terjadi. 
Harus disadari, penyebab konflik hori-
zontal antarnelayan bukan pelarangan 
cantrang. Tapi, penggunaan cantrang 
yang menyebabkan konflik horizon-
tal," tandas Susi.

Pengaturan penggunaan API dite-
tapkan dalam Permen KP No 71 Tahun 
2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan 
dan Penempatan Alat Penangkapan 
Ikan di Wilayah Pengelolaan Peri-
kanan Negara Republik Indonesia. Se-
belumnya, Menteri Susi mengatakan, 
pengaturan API yang digunakan sudah 
dilakukan pemerintah, bahkan sejak 
1980 melalui Keputusan Presiden No 
39 Tahun 1980 mengenai penghapus-
an trawl jaring untuk mendorong pe-
ningkatan  produksi yang  dihasilkan 
nelayan  tradisional dan untuk meng-
hindarkan ketegangan sosial.

Hal itu berlaku hingga Permen KP 
yang diteken Menteri Susi pada 30 
Desember 2016 diundangkan dan 
berlaku pada tanggal sama. Permen 
KP No 71 Tahun 2016 menetapkan, 
jenis API dan alat bantu penangkapan 
ikan (ABPI) yang diizinkan diguna-
kan di 11 lokasi Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI). Penggunaan API dan 
APBI tersebut harus sesuai dengan 
jalur penangkapan ikan yang ditentu-
kan dalam Permen KP tersebut. API 
yang diatur dalam pasal 6 Permen 
KP tersebut terbagi ke dalam 10 
ke lompok. Yakni, jaring lingkar (sur-
rounding nets), pukat tarik (seine 
nets), pukat hela (trawls), penggaruk 
(dredges), jaring angkat (lift nets), alat 
yang dijatuhkan (falling gears), jaring 
insang (gillnets and entangling nets), 
perangkap (traps), pancing (hooks and 
lines), serta alat penjepit dan melukai 
(grappling and wounding). 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) mendorong agar Indonesia 
mu lai bicara mengenai budidaya peri-
kanan lepas pantai (offshore aquacul-
ture). Hal itu diperlukan mengingat 70% 
lebih negara Indonesia adalah air atau 
berupa laut. “Tidak seperti Nor wegia 
atau Taiwan yang setiap hari berbicara 
mengenai offshore aquaculture ini. Ajari 
nelayan-nelayan kita untuk me ngetahui 
barang apa ini. Nilai tambahnya bisa 
puluhan kali dari apa yang kita lakukan 
sekarang ini, yang sudah berpuluh-
puluh tahun tidak pernah kita meloncat, 
berani melompat kita,” tutur Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan hal 
itu saat membuka Rapat Koordinasi 
Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 
2017 di Sasana Kriya Taman Mini In-
donesia Indah (TMII) Jakarta Timur, 
Kamis (4/5). Menurut Presiden, off-
shore aquaculture bukan barang yang 
mahal. Ia pernah bertanya satu site 
hanya Rp47 miliar. “Kalau kita belum 
bisa mengerjakan sendiri, joint atau 
kerja samakan, biar ada transfer of 
knowledge. Tanpa itu kita tidak pernah 

meloncat. Sekali lagi, ini saya sam-
paikan berkali-kali, kita ini terlalu ru-
tinitas, terlalu monoton, terlalu linier, 
padahal dunia perubahannya sangat 
cepat sekali,” ujar Presiden Jokowi. 

Presiden mengulang penegasannya 
bahwa setiap pertemuan dirinya selalu 
bicara tentang Elon Musk yang berbi-
cara mengenai spacex, yang berbicara 
mengenai tesla, mobil masa depan, 
berbicara mengenai ruang angkasa 
masa depan, berbicara mengenai hy-
perloop, perpindahan manusia dari 
satu tempat ke tempat yang lain yang 
begitu sangat cepatnya. “Namun, kita 
masih urusan cantrang saja belum 
selesai,” jelas Presiden seperti dilansir 
situs resmi Sekretariat Kabinet. 

Jokowi mengemukakan, potensi eko-
nomi di sektor kelautan dan per ikanan 
Indonesia sangat besar se kali, yaitu 
US$ 1,33 triliun atau setara dengan 
Rp 19.000 triliun lebih. Tapi kalau pen-
gelolaannya hanya rutinitas, monoton, 
tidak melakukan terobosan-terobosan, 
jangan harap angka ini bisa didapatkan. 
“Kalau 10% saja sudah bagus, apalagi 

masuk ke yang namanya 19.000-20.000. 
Ini sebuah pekerjaan besar. Potensinya 
ada tetapi perhatian kita ke sini belum,” 
kata Presiden Jo kowi. 

Presiden menekankan pentingnya 
penguasaan pada ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) dan riset di 
ke lautan dan perikanan yang sudah 
ber puluh-puluh tahun tidak pernah di-
fokuskan. Ia meminta agar hal itu  men-
jadi perhatian dan betul-betul dilakukan 
sehingga sumber daya alam laut Indo-
nesia kelihatan betul apa po tensinya 
dan apa yang harus diker ja kan. 

Terkait hal itu, Presiden Jokowi 
me ngingatkan agar nelayan-nelayan di 
Indonesia jangan terus diajak bekerja 
dengan pola-pola yang lama. Namun 
harus berani meloncat ke dunia yang 
lain. “Sudah berapa puluh tahun kita 
urusan cantrang, setiap tahun urusan 
cantrang, setiap tahun urusan can-
trang. Enggak habis-habisnya kita ngu-
rusin cantrang sehingga melupakan 
strategi besar menuju ke tempat yang 
lain yang memiliki nilai tambah yang 
lebih baik,” tutur Presiden. (nov/tl)

Pada lampiran Permen KP No 71 
Tahun 2016 tercantum API yang di-
larang sepenuhnya di seluruh WPP-
NRI. Yakni, jaring lingkar jenis pukat 
cincin grup pelagis besar, di dalam 
kelompok pukat tarik jenis API yang 
dilarang adalah dogol, scottish seines, 
pair seines, cantrang, lampara dasar, 
semua jenis API yang masuk dalam 
kelompok pukat hela (trawls), serta 
perangkap ikan peloncat dan muro 
ami yang masuk dalam kelompok API 
perangkap. Tercantum juga jenis API 
yang hanya diizinkan di jalur penang-
kapan tertentu atau oleh golongan 
nelayan tertentu. Pada 3 Januari 2017, 
Sekjen KKP yang sedang menjabat 
Sjarief Widjaja mengeluarkan SE No 
B.1/SJ/PL.610/I/2017. SE itu memuat 
perintah pelaksanaan kepada KKP dan 
pemerintah daerah agar melakukan 
pendampingan atau asistensi selama 
enam bulan nagi nelayan yang mau 
beralih dari cantrang atau API dilarang 
ke alat tangkap diizinkan, memberikan 
pelonggaran pelarangan penggunaan 
cantrang hingga akhir Juni 2017. Pe-
longgaran itu akhirnya diperpanjang 
lagi hingga 31 Desember 2017. 

Pengalihan Anggaran
Sementara itu, Dirjen Perikanan 

Tangkap KKP Sjarief Widjaja me-
nambahkan, penggantian API yang 
dilarang, seperti cantrang, ditargetkan 
rampung hingga akhir 2017. Pengun-
duran jadwal transisi adalah untuk 
memberikan waktu yang cukup bagi 
KKP, sehingga pelarangan cantrang 
bisa diberlakukan total setelah akhir 
2017. "Alokasi anggaran 2017 adalah 
untuk 2.990 unit. Dengan adanya 
pengajuan sebanya 15.284  ini, kami 

akan melakukan pengalihan anggaran. 
Bukan APBN-P, tapi mengalihkan ang-
garan kegiatan di Ditjen Perikanan 
Tangkap, untuk fokus penyelesaian 
penggantian cantrang. Kita alihkan 
dari kegiatan-kegiatan yang tidak 
perlu," kata Sjarief.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo mengatakan, pihaknya telah 

melakukan serangkaian sosialisasi, 
advokasi, dan pendampingan untuk 
mengarahkan penggantian cantrang 
ke API yang diizinkan. Dalam proses 
peralihan memang ada masalah, di 
antaranya terdapat nelayan atau pemilik 
kapal yang masih meminta waktu, ada 
yang belum bisa mengganti API-nya, 
ada yang setuju dan ada yang tidak. 

Ganjar menuturkan, kapal yang 
terdampak pelarangan cantrang di 
Jawa Tengah tercatat 5.199 unit yang 
merupakan kapal berukuran di bawah 
10 GT. Dari angka itu, sebanyak 588 
sudah mendapat bantuan penggantian, 
sedangkan 4.611 lainnya dalam proses. 
Untuk yang berukuran 10-30 GT ada 
368 unit, di atas 30 GT sekitar 868 unit.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

PT. RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK

PT Rimo International Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut 
dengan “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017 
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower II lantai 22

Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

AGENDA RAPAT :
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
1. Persetujuan atas laporan Direksi perihal jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta rencana kerja untuk tahun 2017;
2. Persetujuan atas laporan Direksi perihal Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; dan
3. Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit 

laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk 
menentukan honorariumnya.

Penjelasan mata acara RUPST :
- Mata acara RUPST ke -1 sampai ke-3 merupakan agenda rutin RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar 

Perseroan dan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
- Perubahan susunan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
Penjelasan mata acara RUPSLB :
- Mata acara RUPSLB dilaksanakan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk merubah susunan Direksi dan Dewan 

Komisaris. Daftar Riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan ke RUPSLB dapat dilihat di 
website Perseroan

CATATAN:
1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham 

Perseroan
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi 

KTP atau tanda pengenal lainnya (yang  dapat diterima Direksi) dari  Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk 
diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan 
Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar/ perubahan Anggaran Dasar 
terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang 
menjabat kepada:

Corporate Secretary
PT Rimo International Lestari, Tbk

Mayapada Tower II lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 

Jakarta Selatan 12920
Telp.  021-2500677

Up.: Ade Tutut Tunggal R

3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, 
harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan 
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan (sesuai dengan iklan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 04 Mei  2017  
sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. a.  Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam 
bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.

 b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang 
mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

 c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia setempat.  

6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary.
7. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Laporan tahunan dari tahun buku yang baru berlalu dan bahan mata acara Rapat tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang 

Saham dikantor pusat Perseroan sejak tanggal hari ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan 

hormat sudah berada di tempat Rapat pada jam 13.30 WIB.

Jakarta, 05 Mei 2017
PT Rimo International Lestari Tbk

Direksi

Rembug Utama 
Petani Pekan 
Nasional
Direktur Utama PT East West 
Seed Indonesia (Ewindo) 
Glenn Pardede (kanan) 
berdialog dengan petani pada 
kegiatan Rembug Utama 
Petani Pekan Nasional (Penas) 
KTNA yang dihadiri 35 ribu 
petani se-Indonesia di Banda 
Aceh, Kamis (4/5). Untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
petani Ewindo mendorong 
penggunaan benih unggul 
berkualitas dan teknologi 
informasi diantaranya melalui 
peluncuran aplikasi berbasis 
android Sistem Informasi 
Pelaku Pertanian Indonesia 
(Sipindo). 
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