
LIMA tahun ke depan, Kepu-
lauan Seribu masuk dalam 
daftar prioritas yang digen-
carkan pembangunannya. 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mengharapkan buah 
dari investasi yang dikucur-
kan sudah menggeliat pada 
saat momen Asian Games 
Agustus 2018.

Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan DKI Jakarta, 
Tinia Budiati, menguraikan, 
pengembangan wisata Kepu-
lauan Seribu dikerjakan lintas 
sektor untuk mempercepat 
pengerjaan dan bisa selesai 
sebelum Asian Games 2018. 

“Kepulauan Seribu jadi 
perhatian khusus Pak Wakil 
Gubernur (Sandiaga Uno). 
Pengerjaannya oleh Dinas 
Pariwisata, Dinas KPKP (Keta-
hanan Pangan Kelautan dan 
Pertanian) mengembangkan 
wisata bahari dan Dinas Per-
hubungan memikirkan trans-
portasi yang terintegrasi,” 
ujar Tinia, Rabu (2/5)

Salah satu yang dikem-
bangkan menyangkut in-
frastruktur untuk penunjang. 
“Kami akan terbitkan izin 
home stay. Para pengelola 
dilatih. Ada juga pengenalan 
wisata sejarah di Pulau On-
rust,” jelasnya. 

Tinia mengaku kegiatan ini 
merupakan salah satu pro-
gram prioritas bersama Ke-
menterian Pariwisata. Selain 
itu, pihaknya juga menawar-
kan berbagai paket wisata 

di Jakarta dan sekitarnya 
seperti Kepulauan Seribu 
dan Kota Tua. “Kementerian 
meminta 3,5 juta pengunjung. 
Mudah-mudahan tercapai,” 
imbuhnya. 

Dalam beberapa kesem-
patan, Wakil Gubernur Ja-
karta Sandiaga Uno menga-
takan akan memperkenalkan 
Kepulauan Seribu pada par-
tisipan peserta Asian Games. 
Salah satu wilayah yang di-
andalkan yakni Pulau Bida-
dari di Kabupaten Kepulauan 
Seribu menjadi pulau digital 
pertama bertema Betawi. 

Saat perhelatan Asian 
Games, pihaknya berencana 

Pulau Bidadari bisa dilin-
tasi obor Asian Games. “Kami 
harap ini bisa rampung men-
jelang HUT ke-491 DKI Ja-
karta pada 22 Juni, dan siap 
menerima perhelatan Asian 
Games 2018. Kami harapkan 
obor Asian Games tidak ha-
nya di daratan, tapi juga di 
Kepulauan Seribu.” 

Konsep baru yang dita-
warkan pada revitalisasi 
Pulau Bidadari tidak hanya 
membangun resor bertema-
kan Kampung Betawi tempo 
dulu, tetapi juga membangun 
fiber optik untuk jaringan 
internet.

Pengerjaannya dilakukan 

PT Seabreez Indonesia, anak 
perusahaan PT Pembangunan 
Jaya Ancol, mengusung tema 
The soul of Batavia. Dengan 
alokasi anggaran Rp15 mi-
liar, Pulau Bidadari akan 
dikelola PT Pembangunan 
Jaya Ancol.

Sandiaga mengharapkan 
wisatawan di Pulau Bidadari 
bisa naik hingga 30%. “Dua 
bulan pada awal 2018 sudah 
meningkat 25%-30%,” sam-
bungnya.

Terkait dengan pening-
katan kunjungan, Kepala 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu DKI Jakarta, Edy Ju-
naedi, menargetkan investasi 
mencapai Rp20 triliun pada 
2018.

Target tersebut, kata Edi, 
merupakan 20% dari target 
investasi Pemprov DKI Ja-
karta secara keseluruhan 
sebesar Rp100 triliun hingga 
akhir 2018. 

“Investasi Rp100 triliun tar-
get global. Kami enggak ten-
tukan per region, itu jadi titik 
tuju kami. Bisa didapatkan 
20% lah di Kepulauan Seribu 
pada 2018,” ujar Edy.

Sandiaga sebelumnya me-
nyatakan ada investor dari 
Dubai, Uni Emirat Arab, yang 
tertarik berinvestasi di Kepu-
lauan Seribu. Investor itu 
berminat membangun resor. 
Kepulauan Seribu rencanan-
ya dibangun dengan konsep 
waterfront city. (Mal/J-1)
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KEPULAUAN Seribu 
termasuk 10 des-
tinasi pariwisata 
prioritas nasional 

untuk dikembangkan bersama 
pemerintah daerah setempat. 
Pengembangan industri pari-
wisata di Ke-pulauan Seribu 
umumnya berkaitan dengan 
wisata air dan alam.   

Kepala Suku Dinas Pari-
wisata dan Budaya Kepulauan 
Seribu, Cucu Ahmad Kurnia, 
menyebutkan Kepulauan Seri-
bu memiliki dua tipe yang 
melayani banyak segmen. 
Dua segmen utama ialah jasa 
wisata  kelas menengah ke ba-
wah dan menengah ke atas.

Kepulauan Seribu menyedi-
akan tempat kamping khusus 
untuk kalangan wisatawan 
mengengah ke bawah. Se-
mentara kalangan menengah 
ke atas bisa menikmati atau 
menggunakan resor-resor. 

“Kita masih mengandalkan 
wisata air, bahari. Seperti 
snorkeling, diving, main air, 
mancing. Umumnya sama 
kalau kita berwisata ke Lom-
bok,” kata Cucu, pekan lalu.

Walupun terus berkem-
bang, iklim wisata Kepulauan 
Seribu masih menghadapi 
kendala kekurangan sarana 
dan prasarana penunjang. 
Yang paling dibutuhkan ada-
lah transportasi yang masih 
sangat terbatas. 

Saat ini, hanya ada dua pe-
labuhan untuk mengakses wi-
layah yang terletak di sebelah 
utara Jakarta itu yakni Muara 
Angke dan Marina Ancol. 

Pelabuhan Muara Angke 
umumnya diakses wisatawan 
menengah ke bawah, sedang-
kan yang Marina Ancol mene-
ngah ke atas. Pun jadwal pem-
berangkatan di Marina Ancol 
yang bersifat reguler hanya 
ada sekali dalam sehari.

“Kalau bisa ada dua atau 
tiga kali keberangkatan se-
hari, mungkin semakin ba-
nyak wisatawan yang berkun-
jung ke Kepulauan Seribu,” 
tandasnya.  

Kendala lain, akses trans-
portasi antarpulau di Kepu-
lauan Seribu masih sangat 
minim. Investasi moda trans-
portasi air antarpulau cu-
kup menjanjikan. Selama ini, 
wisatawan yang menginap di 
Pulau Pramuka, stagnan di 

pulau itu, tidak bisa melan-
cong ke pulau lain, misalnya 
ke Pulau Harapan.

Banyak pulau yang punya 
potensi untuk dikembangkan, 
baik pulau berpenduduk mau-
pun yang dikelola perorangan 
(privat). Saat ini ada tujuh 
pulau dikelola perorangan 
memiliki resor yakni Pulau 
Pantara, Pulau Macan, Pulau 
Putri, Pulau Pelangi, Pulau 
Sepa, Pulau Ayer, dan Pulau 
Bidadari. 

Sementara pengembangan 
pulau-pulau berpenduduk 
juga sudah bagus. Seperti 
Pulau Tidung yang tengah 
berbenah dengan infrastruk-
tur lebih mudah diakses dan 
banyak variasi wisata baru. 
Yang masih perlu diperbanyak 
antara lain sarana penunjang 
seperti restoran, penginapan, 
dan pusat informasi. 

Anggaran pengembangan 
wisata di Kepulauan Seribu 
tahun ini sebesar Rp13 miliar. 
Ada kenaikan sekitar Rp2 mi-
liar dari tahun sebelumnya, 
namun dianggap masih sangat 
kecil.

Cucu mengungkapkan jum-
lah kunjungan wisatwan ke 
Kepulauan Seribu pada 2017 
mencapai 871.164, terdiri dari 
842.762 ribu wisatawan na-
sional dan 28.402 wisatawan 
mancanegara. Tahun sebe-
lumnya kunjungan 807.307 
orang.

Perhatian lebih 
Deputi Bidang Pengem-

bangan Destinasi dan Investa-
si Pariwisata Kementerian 
Pariwisata, Dadang Rizki Rat-
man, menyebutkan industri 
pariwisata Kepulauan Seribu 
sangat menjanjikan.

Pada 2013, industri ini me-
nyumbang 16.384 wisatawan 
mancanegera, naik dari 4.627 
pada 2012. Devisa yang diha-
silkan mencapai US$16,3 juta. 
Untuk proyeksi 2019, peme-
rintah menargetkan 500.000 
wisman dengan devisa US$500 
juta. Nilai investasi ditetapkan 
sebesar US$1,020 juta.

Secara terpisah, Musleh 
Micky, Ketua Asosiasi Wisata 
Kepulauan Seribu, mengung-
kapkan dalam kurun 17 tahun, 
baru kali ini ada keseriusan 
dalam pembangunan dunia 
pariwisata di Kepulauan Seri-
bu. “Warga Kepulauan Seribu 
siap menyambut demi kema-
juan perekonomian kami dan 

masyarakat luas,” ujarnya.
Ia juga mendesak Pemerin-

tah Provinsi DKI Jakarta mem-
berikan perhatian lebih dan 
membantu warga lokal yang 
bergerak pada kegiatan pari-
wisata agar dapat bersaing.

Fasilitas pendukung ke-
giatan wisata di Kepulauan 
Seribu, cetusnya, masih ba-
nyak yang harus dibangun. 
Tapi, ia mengingatkan fasilitas 
transportasi yang dikelola ma-
syarakat lokal jangan sampai 

hilang dengan adanya pemba-
ngunan pariwisata. 

Penginapan dan sumber 
daya manusia masih sangat 
membutuhkan sentuhan pe-
merintah. “Pelatihan SDM pun 
perlu ditingkatkan agar kami 

mampu ikut sebagai pelaku 
wisata dan bukan jadi penon-
ton di tempat kami tinggal,” 
kata Micky.

Setiap pulau yang menjadi 
destinasi wisata di pulau per-
mukiman Kepulauan Seribu 

memiliki karakter tersendiri. 
Bantuan pemerintah masih 
sangat dibutuhkan untuk 
melengkapi kekurangan ter-
sebut.

“Wisata diving, snorkeling, 
mancing, dan jelajah pulau 
yang selama ini kami lakukan 
mendapat kunjungan banyak 
wisatawan nusantara maupun 
mancanegara. Kami selalu 
mendapatkan pertanyaan 
dari mereka, kenapa fasilitas 
untuk wisatawan mancane-
gara kurang memadai,” im-
buhnya.

Saat ini, kata Micky, masya-
rakat lokal membuat konsep 
wisata baru yakni mengang-
kat budaya dan religi di Pulau 
Panggang. Salah satu alasan-
nya karena pulau itu yang pa-
ling pertama punya penduduk 
di Kepulauan Seribu. 

“Sebelum Gunung Krakatau 
meletus warga di Pulau Pang-
gang sudah ada. Hal inilah 
yang ingin kami jadikan situs 
wisata budaya dan religi. Se-
moga pemerintah pusat dapat 
membantu mengembangkan 
wisata budaya dan religi Kepu-
lauan Seribu agar hidup dan 
diminati,” pungkasnya. (J-1) 

 Kepulauan Seribu Destinasi Baru 

 Pulau Bidadari akan Dikelola Ancol 

 TEMPAT FAVORIT: Sejumlah wisatawan menikmati snorkeling 
di dekat Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pada saat hari 
libur Pulau Tidung dan Pulau Onrust menjadi tempat favorit bagi 
wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Seribu.

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Wisatawan mancanegara maupun 
lokal sering menanyakan kenapa 
fasilitas diving, snorkeling, mancing, 
dan jelajah pulau, kurang memadai.
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 PENGEMBANGAN WISATA KEPULAUAN SERIBU: Lanskap fasilitas penginapan mewah di resor Pantai Mutiara di Kepulauan Seribu. Dinas Pariwisata dan Budaya 
Kepulauan Seribu menyatakan Kepulauan Seribu memiliki dua tipe jasa wisata, yakni wisata kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Saat ini Kepulauan Seribu 
termasuk 10 destinasi pariwisata prioritas nasional yang dikembangkan bersama pemerintah daerah setempat.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk berkedudukan di Pati, Jawa Tengah (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan 
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan diselenggarakan pada:
 Hari/Tanggal :  Kamis, 24 Mei 2018
 Waktu :  10.00 WIB – s.d selesai 
 Tempat :  Ruang Pandawa Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk,  
                           Jl. Raya Pati - Juwana KM 7, Dukuh Guyangan, RT 01, RW 05, Purworejo, 
  Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017.
 a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (“Laporan Tahunan”)
 b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (“Laporan Keuangan”)
 c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan Pengawasan”)
 d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2017.

Penjelasan : Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) dimana persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan 
dilakukan oleh RUPS. Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, 
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab 
sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama 
tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan tahun 
buku sebelumnya.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017
 Penjelasan : Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut untuk dana cadangan dan sisanya untuk modal kerja 

Perusahaan. 
3. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018
 Penjelasan :Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan 

Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan akuntan publik untuk tahun buku 2018.
 Penjelasan : Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan 

(Crowehorwath) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberi 
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan 
Publik tersebut.

5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Saham Perdana 
 Penjelasan : Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 

Umum dan Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPST sampai dengan 
seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

6. Permohonan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
 Penjelasan : Dalam agenda ini, Perseroan meminta persetujuan kepada para pemegang saham untuk dapat menyetujui perubahan susunan dari 

Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini terdapat Direktur dan Komisaris yang mengundurkan diri dan terdapat pengangkatan 
Direktur baru dan Komisaris baru di Perseroan

Catatan:
1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPST bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan 

tanggal 3 Mei 2018, pukul 16.15 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 3 Mei 2018.

3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) atau identitas diri lainnya sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa 
fotokopi Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir.

Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum RUPST dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian 
di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan 
ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham 
Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan 
dalam RUPST.

5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni                   
PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPST dimulai.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Cabang Jakarta, pada jam kerja atas permintaan tertulis 
dari Pemegang Saham. 

7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2018
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk

Direksi


