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ebagai bagian dari BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya 
turut berbangga, pasalnya belum lama ini menjadi salah satu nara sumber pada acara yang 
digelar baru-baru ini bertajuk Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD SI), acara 
ini  diadakan oleh Asbanda dan Bank DKI sebagai tuan rumah.

Dalam acara yang mengangkat tema besar sinergi BUMD dalam rangka mewujudkan peningkatan 
usaha dan percepatan realisasi program pembangunan daerah tersebut, bersama sejumlah BUMD DKI 
Jakarta lain yakni PT MRT Jakarta, PD Dharma Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Food Station 
dipercaya untuk memberikan testimoni kisah sukses sinergi dengan sesama BUMD DKI dalam menunjang 
operasional perusahaan. 

Dalam paparannya Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menjelaskan 
bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi keniscayaan untuk berkembang. Karena itu lanjutnya, Food Station 
tak pernah ragu-ragu untuk membuka diri untuk membangun sinergi dengan kolaborasi dengan pihak lain. 

Food Station bisa maju dan berkembang seperti sekarang ini tak lain karena aktif bersinergi dan 
berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Misalnya Food Station nggak mungkin bisa berhasil 
menjalankan tugas menjaga Ketahanan Pangan Jakarta kalau tidak bersinergi dengan sejumlah daerah 
sentra produksi pangan yang tersebar di seluruh tanah air. 

Kemudian kami menjalin kerja sama dengan Bank DKI untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas 
pembiayaan untuk menopang operasional perusahaan. Serta kerja sama dengan BUMD lainnya. Selain 
fasilitas pinjaman kredit untuk trading dan komoditi, Bank DKI juga memberikan fasilitas kredit kepada 
supplier (Supply Chain Financing). Melalui fasilitas kredit tersebut, tagihan vendor atau supplier mitra kami 
ditalangin lebih dulu oleh Bank DKI.

Selain melalui penyaluran kredit dari Bank DKI, kami juga memiliki kerja sama dengan Bank DKI 
terkait dengan penerbitan Kartu Pedagang PIBC. Kartu yang diterbitkan 20 November 2019 lalu tersebut 
bukan hanya kartu biasa sebatas identitas pedagang, tetapi juga bisa digunakan untuk banyak fungsi. 
Misalnya untuk pembayaran retribusi pasar, alat pembayaran masuk ke Monas, Ragunan, naik LRT, MRT 
serta MRT dan angkutan umum yang sudah terintegrasi dengan Jaklingko.

Tentu saja yang juga tak kalah penting, sinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya tanpa 
bersinergi dengan mereka selaku regulator, BUMD nggak akan bisa berkembang. Kemudian kami 
juga intens bekerjasama dengan Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kemenko 
Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM hingga Kejaksaan. 

Dengan BI Jakarta, kami intens menjalin sinergi dalam konteks TPID DKI Jakarta. Kami intens 
bekerjasama dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga sejumlah komoditi pangan yang sangat 
berpengaruh terhadap inflasi. Dalam konteks menjaga stabilitas pasokan tersebut, BI banyak membantu 
dalam mempertemukan kami dengan sejumlah pihak di sentra produksi. 

Terakhir bersama Perumda Pasar Jaya, kami juga bersinergi dengan Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggelar operasi pasar bawang putih dan cabai rawit 
yang harganya sempat melonjak tinggi. Operasi pasar yang digelar di 22 pasar ini ditenggarai berhasil 
menstabilkan harga bawang putih dan cabai rawit di Jakarta. 

Operasi pasar ini sekaligus membuktikan saat ada gejolak harga pangan, di situlah negara hadir 
dengan membawa pasokan tambahan dengan tujuan membuat harga menjadi stabil kembali.

Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 

Arief Prasetyo Adi

EDITORIAL

S

Sinergi dan Kolaborasi
untuk Kemaslahatan Bersama
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Surat Pembaca

Operasi Pasar Bawang Putih di TTI 
Sangat Bermanfaat

Terimakasih atas Bantuan untuk 
Korban Banjir di Cipinang Melayu

AWAL Bulan Februari lalu, kita semua dikagetkan dengan melonjaknya 
harga bawang putih di DKI Jakarta, di kisaran Rp 60 ribu per kilogram (kg), 
lebih tinggi dari yang seharusnya di kisaran Rp 30 ribu per kg.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan kenaikan harga 
bawang putih akhir-akhir ini disebabkan oleh adanya kepanikan dari importir 
dan masyarakat seiring wabah virus corona (Covid-19). Adapun saat ini, 
mayoritas bawang yang dijual di Indonesia merupakan impor dari Tiongkok. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, isu wabah corona 
membuat para pedagang menyimpan stok bawangnya untuk mengantisipasi 
kelangkaan apabila impor dari Tiongkok dihentikan. Sementara, masyarakat 
merespons kenaikan harga bawang putih dengan melakukan pembelian besar-besaran 
dalam waktu singkat. 

Dalam situasi seperti itu sebagai warga Jakarta kami merasa beruntung memiliki BUMD 
Pangan seperti PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya. Pasalnya kedua BUMD tersebut segera 
membantu Kementerian Pertanian pada saat menggelar operasi pasar bawang putih dan cabai rawit 22 pasar tradisional 
yang ada di Jakarta yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. 

Lantaran operasi pasar tersebut kami warga Jakarta bisa kembali menikmati harga bawang putih 
dengan harga yang wajar di kisaran Rp 30 ribu per kilogram saat membeli di pasar tradisional. 

Dan berkat operasi pasar tersebut, harga bawang putih di Jakarta berangsur-angsur ikut turun 
di harga yang wajar pula. 

Sekali lagi, atas nama warga Jakarta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 
PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya yang cepat tanggap terhadap 
penderitaan warga. Semoga kedua BUMD tersebut dapat barokah dari Allah SWT 
dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Jakarta.

KARMILA, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

SELASA, 25 Februari 2020 lalu, DKI Jakarta dilanda banjir yang 
melumpuhkan aktifi tas perekonomian Ibukota. Pusat aktifi tas perekonomian, 

infrastruktur jalan, tempat pelayanan publik hingga pemukiman warga banyak yang 
tergenang banjir.

Kelurahan Cipinang Melayu termasuk lokasi yang terkena dampak banjir cukup parah 
di Kotamadya Jakarta Timur. Namun kami bersyukur aparatur Pemerintah Kota Jakarta 
Timur dan BUMD DKI Jakarta yang berlokasi di Jakarta Timur cepat tanggap ikut 
memberi pertolongan. 

Food Station menyerahkan bantuan logistik kepada perwakilan warga Kelurahan 
Cipinang Melayu yang terdampak banjir. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan 
oleh Sugito Wibowo Kepala Seksi Humas PT Food Station Tjipinang Jaya kepada 
Muhammad Hatta Pengurus Musholla Baitur Rahum yang berlokasi di Jalan Jagur No. 
58 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu 26/2/2020.

Atas nama warga, saya mengucapkan terimakasih kepada PT Food Station Tjipinang 
Jaya yang telah memberikan bantuan kepada kami warga yang terdampak banjir di 
lingkungan Musholla Baitur Rahim. 

Semoga PT Food Station Tjipinang Jaya mendapatkan barokah dari Allah SWT dan terus 
mampu menjaga ketahanan pangan warga Jakarta dan memberi manfaat seluas-luasnya 
untuk masyarakat sekitarnya yang tertimpa musibah. 

M HATTA, Cipinang Melayu, Jakarta Timur
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Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Bapak Arief Prasetyo Adi menghadiri Maulid Nabi 
Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jumat (14/02).

DIREKTUR Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo 
Adi menghadiri acara Peringatan 

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 
di Masjid Nurul Iman Pasar Induk Beras 
Cipinang (PIBC), Jumat (14/02).

Dalam kegiatan tersebut hadir pula 
jajaran pengurus masjid, para pedagang 
PIBC,  pengurus Perpadi ,  koperasi 
pedagang dan Kapolsek setempat. 

D a l a m  s a m b u t a n n y a  A r i e f 
mengapresasi Ketua Panitia serta Panitia 

kegiatan di Masjid Nurul Iman karena 
bisa menggelar berbagai acara secara 
konsisten. 

“Hingga kini yang kita lihat kegiatan 
terus berjalan konsisten. Ini artinya 
pemangku kepent ingan yang ada 
PIBC peduli terhadap kewajiban untuk 
memakmurkan masjid. Ini luar biasa 
menurut saya,” ujar Arief. 

Selain itu Arief juga mengingatkan 
segenap insan yag ada di PIBC untuk 
meneladani Rasulullah yang menyatakan 
sebaik-baiknya umatku adalah umatku 
yang bermanfaat yang memiliki manfaat 
yang besar bagi manusia.

“Jangan lupa beras adalah komoditi 
penting yang dikonsumsi oleh sebagian 
besar warga Jakarta, dan berdagang beras 
adalah pekerjaan yang mulia, artinya 
apabila pedagangnya bekerja dengan 
jujur demikian juga umaroh dan ulamanya 
yang selalu mengingatkan dan memberi 
tauladan kepada kita semua, saya yakin 
semua insan yang ada di PIBC akan 
mendapatkan barokah yang luar biasa 
Allah SWT,” tandasnya. 

Dirut Food Station Hadiri Acara Maulid Nabi 
Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman

Karyawan PT Food Station Tjipinang Jaya didampingi Kepala Bagian HRD bersama dengan 
Bank DKI Cabang Pasar Induk Beras Cipinang melakukan survey Rumah DP 0 persen 
beralamat di Jalan H. Naman Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jum’at ( 14/2).

SEJUMLAH  Karyawan PT Food 
Station Tjipinang Jaya yang belum 
memiliki rumah melakukan survei 

Rumah DP 0 persen yang beralamat di 
Jalan H. Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, 
Jakarta Timur, Jum’at (14/2). Survei 
difasilitasi oleh Kantor Layanan Bank DKI 
yang berada di Komplek Pasar Induk Beras 

Tjipinang.
Kepala Bagian SDM PT Food Station 

Tjipinang Jaya Yusuf mengatakan survei 
Rumah DP 0 persen dilakukan dengan 
tujuan agar karyawan Food Station yang 
belum memiliki rumah bisa melihat 
langsung unit hunian yang ditawarkan DP 
0 persen yang berada di Menara Samawa. 

Selanjutnya apabila berminat bisa 
mendaftarkan diri untuk mengambil unit 
hunian melalui Bank DKI yang berlokasi 
di PIBC. 

“Saat ini masih tersedia sebanyak 
300 unit yang terletak dibeberapa lantai 
di Menara Samawa. Jadi apabila ada 
karyawan yang belum memiliki rumah dan 
berminat, bisa segera mengisi formulir 
yang diberikan Bank DKI. Syaratnya 
adalah ber KTP DKI dan berpenghasilan 
dibawah 7 juta/bulan,” ujar Yusuf 

Adapun jenis hunian yang ditawarkan 
oleh Rumah DP 0 persen adalah, type 
ST dengan angsuran sebesar Rp1,2 juta 
per bulan dan type STC 22,25 angsuran 
sebesar Rp2.076.723 per bulan serta type 
2BA 35,3 M dengan angsuran sebesar 
Rp3.557.565,- dengan jangka waktu KPR 
selama 10 tahun. 

Karyawan Food Station Survei 
Rumah DP 0 Persen

food magz 23 2020.indd   6 3/5/20   6:58 AM



www.foodstation.co.id 7Edisi XXiii | FEbruari - MarEt 2020

DIREKTUR Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
hadir di acara peluncuran “Kopi 

Jenderal” di Kantor Pusat Perum Bulog 
Jakarta pada Rabu pagi, 19 Februari 2020.

Pada acara yang bertepatan dengan 
peringatan ulang tahun Kepala Perum 
Bulog Budi Waseso ke-60 tersebut 
hadir pula sejumlah tokoh dan pejabat, 
antara lain Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto. 

Pemberian nama “Kopi Jenderal” 
tersebut lanjut Budi Waseso bukan tanpa 
alasan. Budi Waseso yang juga pernah 
menjabat sebagai Kabareskrim pada 2015 
tersebut memiliki pangkat jenderal.

“Secara kebetulan pangkat saya 
Jenderal. Ketika saya pensiun, bintang 
tiga dan saya menjadi Jenderal yang 
membesarkan itu Polri. Makanya di situ 
saya kasih (logo) bintang tiga,” kata Budi 
Waseso.

Direktur Utama PT Food Station 

di pasar internasional tersebut. 
Arief berharap Kopi Jenderal dapat 

dipasarkan melalui outlet-outlet di 
beberapa daerah, bahkan di luar negeri. 
Dengan demikian, penjualan kopi ini 
turut meningkatkan jumlah pelaku 
usaha, terutama usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) di Indonesia. 

Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
menyambut baik peluncuran Kopi 
Jenderal yang kualitasnya sudah dikenal 

Dirut Food Station Hadiri 
Peluncuran Kopi Jenderal

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Bapak Arief Prasetyo Adi Mengucapkan Selamat 
dan Sukses atas Pembukaan nya JENDERAL Kopi Nusantara Buwas dan mengucapkan Selamat 
Ulang Tahun untuk Bapak Budi Waseso Direktur Utama Perum Bulog yang Ke-60.

Direktur Operasional Food Station Frans Tambunan beserta Kepala Bagian Pengadaan Food 
Station Ferry Fm menerima kunjungan Kerja Perhutani wilayah Banten ke Food Station dalam 
rangka mewujudkan sinergitas antara BUMD dengan BUMN. (18/2)

PE R U M  Perhutani  KPH Divis i 
Regional Jawa Barat & Banten 
menggelar kunjungan ke PT Food 

Station Tjipinang Jaya, 18/2. Kunjungan 
dilakukan dalam rangka penjajakan kerja 
sama dengan PT Food Station Tjipinang 

Jaya sebagai bentuk sinergitas antara 
BUMN dan BUMD.

Kepala Administratur Perhutani Isnin 
Soiban sebagai pimpinan rombongan 
bersama anggotanya diterima langsung 
oleh Direktur  Operasional ,  Frans 

Tambunan dan Kepala Bagian Pengadaan 
Fery Ferdiansyah.

Frans mengatakan, untuk mendapatkan 
pasokan berbagai komoditi pangan, Food 
Station banyak melakukan contract farming 
dengan berbagai gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani) di berbagai wilayah Jawa 
Barat hingga ke Sulawesi Selatan.

“Jakarta memil iki  sedikit  lahan 
pertanian di wilayah Marunda yang tidak 
bisa meng-cover kebutuhan warga Jakarta 
yang kurang lebih membutuhkan beras 
10.000 ton/bulannya. Jika Perhutani 
memiliki lahan, kami siap sebagai standby 
buyer asalkan serius dalam melakukan 
kerjasama B to B nya,” ujarnya. 

Menanggapi  hal  tersebut Isnin 
menjelaskan bahwa tidak hanya padi yang 
bisa di kerjasamakan, tetapi banyak jenis 
komoditi lainnya salah satunya yaitu jagung. 

Frans juga berharap agar Perhutani 
memiliki mesin Rice Milling Unit yang 
berkualitas, karena kualitas komoditi 
baik beras atau jagung yang dihasilkan 
bergantung pada paska panennya yakni 
dari seberapa cepat hasil panen dibawa 
ke mesin pengering. 

Perum Perhutani Wilayah Banten Gelar 
Kunjungan ke Food Station
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Penjajakan kerjasama Food Station dengan Ibu Elsye beserta tim mengenai suplai 
komoditas pangan.(24/2)

DIREKTUR Eksekutif PT Sarana 
Pundi Utama Elsye Tanihaha 
berkunjung ke Kantor Pusat PT 

Food Station Tjipinang Jaya yang berlokasi 
di Jalan Pisangan Lama Selatan No 1 Jakarta 

Timur, Selasa, 24 Februari 2020.
Pengusaha yang banyak bergerak di 

kawasan Indonesia Timur tersebut, diterima 
langsung oleh Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi. 

Elsye mengatakan kunjungan ke Food 
Station dilakukan untuk menjajaki kerjasama 
pasokan beras dari Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten 
Ngawi. 

“Saya ingin mengantarkan dan 
memperkenalkan Gapoktan dari Kabupaten 
Ngawi untuk kemudian melakukan 
penjajakan kerjasama pasokan beras untuk 
PT Food Station Tjipinang Jaya,” ujar Elsye. 

Direktur PT Food Station Tjipinang 
Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut baik 
kunjungan perkenalan dan penjajakan 
kerjasama tersebut. 

“ S e b a g a i  B U M D  p a n g a n  m i l i k 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami 
terbuka untuk bekerjasama dengan semua 
pihak asalkan kriterianya cocok dengan 
kebutuhan kami,” jelas Arief. 

Elsye Tanihaha Berkunjung 
ke Food Station

MA N A J E M E N  P T  F o o d 
Station Tjipinang Jaya untuk 
kesekian kalinya mengundang 

perwakilan pedagang beras yang ada 
di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), 
24 / 2 / 2 0 2 0  u n t u k  m e n j e l a s k a n 

rencana manajemen yang akan segera 
memperbaiki jalan yang ada di PIBC 
sekaligus membangun drainase.

Hadir di acara tersebut H Nellys Sukidi 
selaku Sekretaris Koperasi Pedagang 
Pasar Induk Beras Cipinang (Kopic) 

dan sejumlah tokoh pedagang lainnya. 
Sementara dari Food Station hadir jajaran 
direksi lengkap, Kepala PIBC dan sejumlah 
manajer di lingkungan Food Station. 

Dalam acara yang berlangsung 
informal tersebut, Direktur Utama PT 
Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo 
Adi menjelaskan tentang perkembangan 
rencana manajemen Food Station yang 
akan segera memperbaiki jalan yang ada 
di PIBC sekaligus membangun drainase.

“Kami ingin pedagang di PIBC tahu dan 
mengerti mengenai rencana perbaikan 
jalan dan pembangunan drainase secara 
detail sehingga tidak ada hambatan 
dalam eksekusi kedua program tersebut,” 
ujar Arief. 

Menurut Arief, perbaikan jalan dan 
pembangunan jalan masih dalam konteks 
program revitalisasi PIBC. Melalui 
revitalisasi ini, kami ingin merubah sarana 
yang ada di PIBC perlahan-lahan menjadi 
lebih baik agar pengunjung semakin 
nyaman beraktifi tas di PIBC. 

Manajemen PT Food Station Jelaskan Rencana 
Perbaikan Jalan dan Drainase kepada Pedagang PIBC

Sharing Session Managemen Food Station dengan Pedagang PIBC mengenai Pembangunan 
Drainase dan Jalan di Pasar Induk Beras Cipinang.(24/2)
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Food Station Ikuti Penjurian 
TOP CSR Awards 2020

PT Food Station Tjipinang Jaya 
m e n g i k u t i  a c a r a  p e n j u r i a n 
TOP CSR Awards 2020 yang 

d i s e l e n g g a r a k a n  o l e h  M a j a l a h 
TopBusiness dan didukung oleh asosasi 
wartawan CSR Indonesia, di Gedung 
WTC 1 Jakarta, (24/2/2020).

D a l a m  p r e s e n t a s i  p e n j u r i a n 

TOP CSR Awards tersebut Direktur 
Utama Food Station Arief Prasetyo 
Adi menyatakan dalam menjalankan 
bisnisnya, perusahaannya bertumbuh 
dan berkembang serta memberikan 
manfaat bagi banyak seluruh pemangku 
kepentingan.

“Mulai dari masyarakat, konsumen serta 

mitra-mitra kami yang tersebar di seluruh 
Indonesia, baik itu pada sektor pertanian, 
peternakan dan industri, kami saling 
memberikan manfaat, win-win solution. 
Misalnya peternak telur ayam di Blitar yang 
tergabung dalam Koperasi Putera. Saat ini 
mereka telah memiliki omset Rp 4 miliar. 
Ini salah satu bukti nyata membangun 
kebersamaan manfaat,” tutur Arief.

Dikatakan Arief selama ini pihaknya 
membangun proses bisnis dengan beyond 
CSR. 

“Kami tidak ingin pamrih. Kami telah 
melaksanakan seluruh kaidah ISO 26000 
SR ini. Akan tetapi memang diperlukan 
pula ukuran dan nilai tingkat keberhasilan 
CSR yang kami jalankan,” ungkap Arief. 

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya melaksanakan Rapat dengan 
Jakarta Invesment Forum, Bapak Thomas Lembong di Kantor Pusat Food Station, Rabu (26/02).

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi, Direktur Keuangan & Umum Thomas Hadinata 
dan Sekretaris Perusahaan Suratmin S. Widjaya beserta Jajaran mengikuti Tes Wawancara 
dalam penjurian Top CSR 2020 di Gedung WTC 1 Jakarta.(24/2)

MA N T A N  K e p a l a  B a d a n 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Thomas Lembong 

berkunjung ke Kantor Pusat PT Food 
Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di 
Jalan Pisangan Lama Selatan No 1 Jakarta 
Timur, Selasa, 26 Februari 2020.

Berkunjung seorang diri, Mantan 
Menteri Perdagangan tersebut diterima 
langsung oleh Jajaran lengkap Direksi PT 
Food Station Tjipinang Jaya yakni, Direk-
tur Utama Arief Prasetyo Adi, Direktur 
Keuangan Thomas Hadinata dan Direktur 
Operasional Frans Tambunan. 

Thomas mengatakan kunjungan ke 
Food Station dilakukan untuk menjajaki 
kerjasama dan sharing kesempatan berin-
vestasi di bidang pangan terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan Jakarta Investment 
Forum yang akan digelar Juni mendatang. 

“Saya ingin mengundang Food Station 
bersama BUMD yang lain untuk terlibat 
dalam kegiatan Jakarta Investment Forum 
yang digelar seiring dengan Peringatan 

HUT Kota Jakarta,” ujar Thomas. 
Direktur PT Food Station Tjipinang 

Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut baik 
undangan untuk terlibat dalam kegiatan 
Jakarta Invesment Forum. 

“Sebagai BUMD milik Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, kami pasti akan 
ikut serta dan berperan aktif dalam men-
sukseskan kegiatan strategis tersebut,” 
ujar Arief. 

Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong Berkunjung 
ke Food Station
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Kunjungan kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta Ibu Wita Susilowaty dalam rangka melihat 
langsung proses produksi Food Station.

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI 
Jakarta asal Partai Demokrat Wita 
Susilowaty berkunjung ke Kantor 

Pusat PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
berlokasi di Jalan Pisangan Lama Selatan 
No 1 Jakarta Timur, Selasa, 26 Februari 
2020.

Ketua DPC Demokrat Jakarta Barat 

tersebut diterima langsung oleh Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 
Arief Prasetyo Adi dan beberapa Kepala 
Bagian yang ada di PT Food Station 
Tjipinang Jaya. 

Wita mengatakan kunjungan ke PT 
Food Station Tjipinang Jaya dilakukan 
untuk melihat potensi apa yang bisa 

dikerjasamakan antara produk-produk 
yang dihasilkan Food Station dengan 
jejaring kemitraan yang ada. 

 “Food Station adalah mitra kerja saya 
sebagai anggota Komisi B DPRD DKI 
Jakarta yang ruang lingkupnya di bidang 
perekonomian, karena itu saya ingin 
melihat langsung proses bisnis dan proses 
produksi yang selama ini dikerjakan oleh 
Food Station,” ujar Wita. 

Direktur PT Food Station Tjipinang 
Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut baik 
kunjungan Anggota DPRD DKI Jakarta ke 
Food Station. 

“Sebagai BUMD DKI Jakarta mitra 
kerja DPRD kami terbuka menerima 
kunjungan anggota DPRD DKI untuk 
melihat langsung proses produksi dan 
pergudangan di Food Station,” ujar Arief. 

Anggota Komisi B DPRD DKI 
Berkunjung ke Food Station

SEBAGAI wujud kepedulian kepada 
korban banjir, PT Food Station 
Tj ipinang Jaya selaku BUMD 

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
menyalurkan bantuan logistik kepada 
warga di Kelurahan Cipinang Melayu yang 
terkena dampak banjir pada Selasa, 25 

Februari 2020.
Pe nye ra h a n  b a n t u a n  t e rs e b u t 

diserahkan oleh Sugito Wibowo Kepala 
Seksi Humas Food Station kepada 
Muhammad Hatta Pengurus Musholla 
Baitur Rahim yang berlokasi di Jalan 
Jagur No. 58 Kelurahan Cipinang Melayu, 

Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu 
26 Februari 2020. 

“Atas nama warga, saya mengucapkan 
terimakasih kepada Food Station yang 
telah memberikan bantuan kepada kami 
warga yang terdampak banjir di lingkungan 
Musholla Baitur Rahim,” ujar Hatta. 

Sekedar informasi Musholla Baitur 
Rahim saat banjir di hari Selasa 25 Februari 
lalu, membuka posko untuk membantu 
warga. 

“Musholla dijadikan sebagai tempat 
pengungsian warga dan halamannya 
digunakan untuk parkir kendaraan baik 
mobil ataupun motor,” tutur Hatta. 

Kepala Seksi Humas Food Station 
Sugito Wibowo menyampaikan salam 
hormat dari Direktur Utama Food Station 
sebagai bentuk simpati dan keprihatinan 
kepada warga yang terdampak banjir di 
Kelurahan Cipinang Melayu.

“Melalui bantuan CSR ini kami ingin 
senantiasa hadir ditengah masyarakat 
yang membutuhkan bantuan, karena itu 
mohon jangan dilihat dari bentuk dan 
isinya paketnya. Semoga bantuan ini dapat 
bermanfaat untuk warga yang terkena 
musibah,” ujar Sugito Wibowo seraya 
menyampaikan salam dari Jajaran Direksi 
dan Komisaris Food Station. 

Food Station Salurkan Bantuan untuk 
Korban Banjir di Cipinang Melayu

Kepala Seksi Humas Food Station Sugito Wibowo menyerahkan bantuan logistik kepada 
perwakilan warga Kelurahan Cipinang Melayu yang terdampak banjir. (dok: Istimewa)
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KETUA Komisi 2 DPRD Banten 
bersama rombongan menggelar 
kunjungan kerja (kunker) ke Kantor 

Pusat PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
berlokasi di Jalan Pisangan Lama Selatan No 
1, Jakarta Timur, Kamis, 27 Februari 2020.

Rombongan yang terdir i  dar i  3 

orang dan dipimpin oleh H Muhsinin 
tersebut diterima langsung oleh Direktur 
Operasional PT Food Station Tjipinang 
Jaya Frans M Tambunan. 

H Muhsinin mengatakan, kunjungan 
dilakukan dalam rangka studi banding 
mengenai operasional Food Station selaku 

BUMD DKI Jakarta. 
“Kami sedang dalam proses pendirian 

BUMD yang mengurus masalah pangan 
di Banten. Dalam konteks tersebut kami 
merasa penting untuk belajar dari PT Food 
Station yang selama ini dikenal sebagai 
BUMD yang bisa menjalankan fungsinya 
dengan baik dan sangat berkembang 
pertumbuhan bisnisya,” ujar Muhsinin

Direktur  Operas iona l  Frans  M 
Tambunan menyambut baik kunjungan 
yang dilakukan oleh Komisi 2 DPRD 
Banten. Apalagi kunjungan tersebut 
dimaksudkan untuk studi banding 
mengenai best practice pengelolaan BUMD.

“Kami terbuka menerima kunjungan 
dari pihak manapun untuk bekerjasama 
selama standarnya sesuai dengan 
kebutuhan kami,” ujar Frans.  

Dalam konteks pendirian BUMD yang 
harus dipahami adalah tujuan utama dari 
pembentukan BUMD tersebut. 

“Umumnya tujuan pendirian BUMD 
didasarkan atas kebutuhan pelayanan 
publik dan memberikan keuntungan 
kepada pemerintah daerah dalam bentuk 
deviden. Nah kalau ingin sukses, BUMD 
harus pintar-pintar menjalankan kedua 
peran tersebut,” jelas Frans. 

Ketua Komisi 2 DPRD Banten Gelar 
Kunjungan ke Food Station

Sharing dalam mendirikan BUMD yang baik, DPRD Komisi II Provinsi Banten lakukan kunjungan 
langsung ke Food Station.(27/2)

Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi menerima kunjungan Ketua Dewan 
Pertimbangan Kadin DKI, Rektor UKI Jakarta Bp. Dhaniswara K. Harjono ke Food Station.

KETUA  Dewan Pert imbangan 
Kadin DKI Jakarta Dhaniswara K 
Harjono berkunjung ke PT Food 

Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di 
Jalan Pisangan Lama Selatan No 1 Jakarta 
Timur, Selasa, 26 Februari 2020.

Datang seorang diri, Rektor Universitas 

Kristen Indonesia tersebut (UKI) diterima 
langsung oleh Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
yang juga terlibat dalam Kepengurusan 
Kadin DKI Jakarta sebagai Dewan 
Penasehat Kadin DKI Jakarta. 

Dhaniswara mengatakan tujuan 

kunjungannya ke PT Food Station Tjipinang 
Jaya adalah untuk menjajaki kerjasama 
pengadaan pasokan bahan pokok untuk 
Koperasi Karyawan UKI, Mahasiswa 
Daerah yang kuliah di UKI dan Kantor 
Pengacara. 

Atas dasar tujuan itulah, saya datang 
bersilaturahmi dengan Direksi dan melihat 
langsung proses bisnis sekaligus proses 
produksi yang dijalankan oleh PT Food 
Station Tjipinang Jaya selaku salah satu 
BUMD DKI Jakarta yang sangat vital 
perannya dalam menjaga stabilitas harga 
dan pasokan beras dan beberapa komoditi 
pangan lain untuk warga DKI Jakarta. 

“Sebagai orang yang pernah terlibat 
langsung sebagai komisaris di salah satu 
BUMD DKI Jakarta yakni PT Jakarta 
Propertindo (Jakpro) pada 200-2013, saya 
ingin melihat langsung pola dan strategi 
yang dijalankan oleh Food Station sehingga 
bisa sukses menunaikan 2 peran sekaligus, 
yakni sukses menjalankan tugas khusus 
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
sekaligus juga sukses dan berkembang 
mengembangkan jaringan dan meraih 
laba secara berkelanjutan,” ujar pendiri 
Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis 
Indonesia (PPHBI) ini. 

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin 
DKI Berkunjung ke Food Station
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KETUA TGUPP DKI JAKARTA AMIN SUBEKTI MENEKANKAN 
PENTINGNYA SINERGI BUMD DALAM MENINGKATKAN KINERJA 
USAHA DAN PERCEPATAN REALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH. HAL TERSEBUT DIKUPAS SECARA LENGKAP DI ACARA 
SEMINAR BPD SELURUH INDONESIA DAN SINERGI BUMD DKI JAKARTA 
DI ANCOL, JAKARTA, SABTU (22/2/2020).

Oleh: Tim Humas

>> Seminar BPD se-Indonesia yang digelar Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan Bank DKI

Sinergi BUMD Percepat 
Realisasi Pembangunan Daerah

A
DA suasana menarik dalam 
acara Seminar BPD se-Indone-
sia yang digelar Asosiasi Bank 
Daerah (Asbanda) dan Bank 

DKI, Sabtu, 22/2 lalu. Dalam acara yang 
dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan tersebut, panitia mengambil 
tema pentingnya sinergi BUMD dalam me-
ningkatkan kinerja usaha dan percepatan 
realisasi program pembangunan daerah.

Dalam hajatan Asbanda tersebut, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meng-
ambil momentum untuk menjelaskan 
kisah suksesnya mendorong sinergi 

antara BUMD yang dimilikinya untuk 
menopang percepatan realisasi program 
pembangunan daerah. Tak ayal sejumlah 
narasumber terkait dihadirkan untuk me-
maparkan kisah sukses tersebut. Misalnya 
Ketua TGUPP dan beberapa direksi BUMD 
seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, 
PD Dharma Jaya, PT MRT Jakarta dan PT 
Pembangunan Jaya Ancol. 

Tim Gubernur Untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta me-
nekankan pentingnya sinergi antar Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) karena sa-
ling keterkaitan antara perusahaan milik 

daerah satu dengan lainnya
“Ada 23 BUMD di DKI Jakarta dan 

sinergi BUMD tentu penting sekali, karena 
kegiatan BUMD terkait satu sama lain,” 
kata Ketua TGUPP DKI Jakarta, Amin 
Subekti saat memberikan pemaparan 
dalam Seminar BPD Seluruh Indonesia 
dan Sinergi BUMD DKI Jakarta tersebut. 

Amin mencontohkan sinergi tersebut 
adalah soal pembayaran. Misalnya, 
BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol yang 
transaksi pembayaran masuk-keluarnya 
besar sehingga sangat penting pengelo-
laannya disinergikan.

Kemudian untuk pembiayaan, misal-
nya, PD Dharma Jaya butuh pembiayaan 
untuk modal kerja beli daging dari daerah. 
Lalu PT Food Station Tjipinang Jaya butuh 
pembiayaan untuk modal kerja dan inves-
tasi yang akan dilakukan, kemudian untuk 
pengadaan produk seperti beras, telur, 
bawang, cabai dan seterusnya.

“Jadi semuanya saling terkait dan 
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mendukung untuk kepentingan Jakarta,” 
katanya.

Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta 
akan mendorong pengembangan yang 
dilakukan oleh DKI Jakarta. Misalnya PD 
Dharma Jaya yang ingin mengembang-
kan pengadaan “cold storage” dan MRT 
ingin mengembangkan jalur barat-timur 
Jakarta.

"Itu kan proses perlu banyak sekali 
dukungan dari perbankan. Karena itu Bank 
DKI kami dorong untuk lebih bekerjasama 
dengan berbagai BUMD," kata Amin.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya, Arief Prasetyo Adi mengamini 
pernyataan yang dipaparkan oleh Ketua 
TGUPP tersebut. Menurutnya sinergi dan 
kolaborasi adalah sebuah hal yang harus 
dibangun agar BUMD bisa berkembang. 

“Jakarta nggak punya lahan pertanian 
untuk menopang kebutuhan pangan 
warganya. Karena itu tanpa sinergi dan 
kolaborasi dengan berbagai pihak di 
daerah sentra produksi pangan yang 
tersebar di seluruh Indonesia, kami tak 
mungkin bisa menjalankan tugas pokok 
menjaga ketahanan pangan Jakarta dan 
mengembangkan perusahaan seperti saat 
ini,” ujar Arief. 

Dalam pandangan Arief sinergi an-
tara sesama BUMD DKI memberikan 
manfaat yang luar biasa bagi satu sama 
lain. Tak ayal sinergi BUMD yang berada 
di naungan Pemprov DKI Jakarta terus 
menyebar hingga berbagai sektor. Salah 

satunya adalah sinergi antara Bank DKI 
dengan PT Food Station Tjipinang Jaya. 

ARIEF MENGATAKAN KERJA SAMA 
DENGAN BANK DKI TELAH BERGULIR 
SEJAK 2015.

“Pendanaan bergulir Bank DKI sudah 
kami terima sejak tahun 2015 dan nilainya 
terus meningkat sepanjang tahun. Pada 
tahun 2015 plafonnya mulai dari Rp100 
miliar hingga mencapai Rp300 miliar di 
tahun 2020,” ujar Arief.

Kredit tersebut digunakan untuk ke-
pentingan bermacam-macam antara lain 
trading dan pembelian komoditi pangan 
seperti beras, telur dan lain-lain.

Arief mengatakan pangan murah yang 
di fasilitasi Food Station bisa mencapai 

15 persen lebih murah dari harga pasaran 
yang berlaku melalui penerapan teknologi 
yang dibiayai Bank DKI.

Selain fasilitas pinjaman kredit untuk 
trading dan komoditi, Bank DKI juga mem-
berikan fasilitas kredit kepada supplier 
(Supply Chain Financing). Melalui fasili-
tas kredit tersebut, tagihan vendor atau 
supplier mitra kami ditalangin lebih dulu 
oleh Bank DKI.

“Saya kira ini manfaat yang dihadirkan 
oleh Bank DKI saat bekerjasama dengan 
BUMD lain sangat luar biasa,” jelas Arief.

Selain melalui penyaluran kredit dari 
Bank DKI, Food Station memiliki kerja-
sama dengan Bank DKI terkait dengan 
penerbitan Kartu Pedagang PIBC. Kartu 
yang diterbitkan 20 November 2019 lalu 
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tersebut bukan hanya kartu biasa seba-
tas identitas pedagang, tetapi juga bisa 
digunakan untuk banyak fungsi. Misalnya 
untuk pembayaran retribusi pasar, alat 
pembayaran masuk ke Monas, Ragunan, 
naik LRT, MRT serta MRT dan angkutan 
umum yang sudah terintegrasi dengan 
Jaklingko.

Pedagang yang ada di PIBC juga bisa 
memanfaatkan secara maksimal keha-
diran Kantor Layanan Bank DKI yang ada 
di sini. Karena kehadiran Bank DKI di PIBC 
sejauh ini memberikan manfaat optimal 
kepada stakeholder yang ada di PIBC.

“Kalau pedagang kesulitan keuangan 
uang untuk membayar sewa kios, Bank 
DKI bisa menghadirkan dana talangan. 
Dana talangan serupa juga bisa diberi-
kan saat pedagang melakukan aktifi tas 
penjualan dan pembelian. Kedua layanan 
tersebut diberikan dengan rate khusus 
untuk pedagang yang ada di PIBC. Karena 
itu jangan ada keraguan untuk meman-
faatkan semua layanan yang ada di Bank 
DKI,” ungkap Arief. 

Selain dengan Bank DKI, Food Station 
juga telah menjalin banyak sinergi dengan 
sesama BUMD DKI Jakarta yang lain. 
Misalnya sinergi dengan PD Dharma Jaya 
dan Perumda Pasar Jaya sebagai sesama 
BUMD di Kluster Pangan. 

“Bersama dengan mereka kami 
bahu-membahu mensukseskan Program 
Pangan Murah KJP yang sudah berlang-
sung beberapa tahun ini. Kemudian kami 
menjalin kerja sama dengan Bank DKI 
untuk mendapatkan berbagai bentuk 
fasilitas pembiayaan untuk menopang 
operasional perusahaan. Serta kerja sama 
dengan BUMD lainnya,” jelas Arief.

JADI PERCONTOHAN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) men-

dorong Bank DKI untuk terus mengem-
bangkan sinergi Badan Usaha Milik Dae-
rah (BUMD) agar ke depan bisa dijadikan 
percontohan bagi Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) lainnya. 

“Kami apresiasi dengan dimulai oleh 
Bank DKI yang membangun sinergi de-
ngan baik. Kami ajak kawan-kawan BPD 
lainnya untuk meniru DKI agar sinergi 
di daerah bisa membangun daerahnya 
masing-masing,” kata Deputi Komisioner 
Pengawas Perbankan IV OJK, Achmad 
Soekro Tratmono, yang juga hadir dalam 
acara Seminar BPD Seluruh Indonesia dan 
Sinergi BUMD DKI Jakarta di Jakarta, be-
berapa waktu lalu. 

Tujuannya, kata Soekro, adalah OJK 
ingin agar BPD menjadi tuan rumah di 
daerahnya bagi pembangunan daerah 

dan mengembangkan potensi daerah 
agar menjadi modal utama pembangunan 
daerah. 

“Karena BPD adalah bank yang tahu 
kultur dan karakter prilaku daerahnya. Ka-
rena itu, OJK akan mendorong BPD untuk 
lebih maju dari sekarang,” ujar Soekro.

Untuk mewujudkan seperti itu, ucap 
Soekro, OJK membuat master plan 
2020-2024 yang berisi beberapa hal 
yakni melakukan penguatan ketahanan 
dan daya saing dengan cara konsoli-
dasi dan perkuatan permodalan; kedua 
transformasi BPD ke sistem digital dan 
digitalisasi produk; ketiga, percepatan 
perkembangan ekosistem jasa keuangan 
seiring dengan pembangunan; keempat, 
meningkatkan literasi inklusi keuangan; 
kelima, percepatan dan perluasan peng-
awasan berbasis teknologi; keenam, 
peningkatan skala ekonomi industri 
melalui skala peningkatan minimum dan 
akselerasi konsolidasi; serta mitigasi ri-
siko yang ada.

“Kami ingin BPD lebih maju dan lebih 
bermanfaat pada masyarakat daerah. 
Kami sambut baik sinergi yang terus 
dikembangkan, melalui sinergi juga kami 
dorong BPD untuk konsolidasi menyele-
saikan permasalahan BPD. Jadilah BPD 
tuan rumah di daerahnya,” tuturnya. 

>> Seminar BPD se-Indonesia yang digelar Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan Bank DKI

KERJASAMA
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T
AK ingin harga bawang putih 
dan cabai rawit terus meroket di 
wilayah Jakarta dan sekitarnya, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

DKI Jakarta melalui PT Food Station 
Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya 
mendukung operasi pasar yang digelar 
Kementerian Pertanian (Kementan) di 22 
pasar di wilayah Jakarta.

Operasi pasar dibuka oleh Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan di Toko Tani 
Indonesia Center (TTIC), Jati Padang, Pa-
sar Minggu, Jakarta Selatan. Sedikitnya 20 
ton cabai digelontorkan untuk menurun-
kan harga cabai yang sempat mencapai 
Rp 100 ribu per kilogram.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe-
dan yang hadir dalam operasi ini mendu-
kung upaya Kementan dalam menstabil-
kan harga melalui operasi pasar.

Dengan operasi pasar ini lanjut Anies, 

Food Station Dukung
Operasi Pasar Kementan

>>  Operasi pasar dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENDUKUNG PELAKSANAAN 
OPERASI PASAR BAWANG PUTIH DAN CABAI RAWIT YANG 
DIGELAR KEMENTERIAN PERTANIAN DI TOKO TANI INDONESIA. 
OPERASI PASAR YANG DIGELAR DI 22 PASAR INI DITENGGARAI 
BERHASIL MENSTABILKAN HARGA BAWANG PUTIH DAN 
CABAI RAWIT DI JAKARTA.

Oleh: Tim Humas
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warga Jakarta diharapkan tidak resah 
dengan naiknya sejumlah harga pangan.

“Yang terpenting bukan soal harganya 
yang tinggi, tetapi bagaimana keluarga 
di Jakarta bisa merasakan ketenangan 
dengan harga pangan yang stabil dan ke-
tersediaan yang cukup,” kata Anies.

Anies berharap melalui operasi pa-
sar ini warga Jakarta mendapat pasokan 
bahan pokok secara stabil dengan harga 
yang juga stabil.

“Saat harga mengalami kenaikan, 
di situlah negara hadir, negara datang 
dengan membawa pasokan tambahan, 
tujuannya adalah untuk membuat harga 
menjadi stabil kembali,” kata Anies. 

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi menambah-
kan pihaknya setiap hari lakukan operasi 
pasar bawang putih dan beras di sejumlah 
pasar yang dimiliki Perumda Pasar Jaya 
guna stabilisasi harga. 

“Sebagai BUMD Pangan DKI Jakarta 
kami terus melakukan stabilisasi harga. 
Saat ini Food Station masih memiliki 
kurang lebih 522 ton artinya masih men-
cukupi hingga izin impor diterbitkan,” 
ujar Arief. 

SINERGI DENGAN FOOD STATION DAN 
PERUMDA PASAR JAYA 

Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Kementan Agung Hendriadi mengata-
kan Kementan menggelar operasi pasar 
bawang putih dan cabai rawit karena ke-

dua komoditas tersebut cenderung tinggi 
belakangan ini.

Dalam operasi pasar ini, Kementan di-
bantu PT Food Station Tjipinang Jaya dan 
Perumda Pasar Jaya mendistribusikan 30 
ton cabai rawit dan bawang putih untuk 
22 pasar di DKI Jakarta. Sebanyak 10 ton 
di antaranya dari Kementan dan 20 ton 
bawang putih lainnya dipasok PT Food 
Station Tjipinang Jaya.

“Hari ini kita bersama-sama me-
ngamankan pasokan dan harga untuk 
keperluan rumah tangga di DKI Jakarta. 
Setidaknya ada 20 ton bawang putih yang 
kita distribusikan ke pasar tradisional 
dengan harga Rp30.000 per kilogram,” 
kata Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Kementan Agung Hendriadi 

Agung mengatakan bahwa operasi 
pasar ini digelar setiap adanya kenaikan 

harga di pasar-pasar tradisional. Ia menilai 
kondisi ini harus direspon secara cepat de-
ngan menyediakan pangan murah untuk 
menstabilkan posisi harga awal.

“Untuk pasar yang menjadi pasar 
tradisional kami berkordinasi dengan 
Perumda Pasar Jaya,” ujar Agung. 

Adapun ke-22 pasar yang menjadi 
lokasi operasi pasar tersebut yakni Pasar 
Pulo Gadung, Pasar Johar Baru, Pasar 
Tebet barat, Pasar Koja Baru, Pasar Petojo 
Ilir, Pasar Gondangdia, Pasar Pondok Labu, 
Pasar Mampang Prapatan, Pasar Kelapa 
Gading, Pasar Cijantung, Pasar Kramat Jati, 
Pasar Minggu dan Pasar Kebayoran lama. 

Kemudian, ada juga di pasar Tomang 
Barat, Pasar Palmerah, Pasar Glodok, Pa-
sar Jatinegara, Pasar Klender SS, Pasar 
Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Anyer 
Bahari, dan Pasar Metro Atom. 

>>  Gubernur DKI berharap melalui operasi pasar ini warga Jakarta mendapat pasokan bahan pokok secara stabil dengan harga yang juga stabil.
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>>  Sekretaris Perusahaan Food Station, Suratmin Suria Wijaya menjadi pembicara dalam kegiatan 
Rakorwil Tim Pengendali Inflasi Daerah Sekarkijang yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 
Perwakilan Kabupaten Jember

>>  Sekretaris Perusahaan Food Station, Suratmin Suria Wijaya menjadi pembicara dalam kegiatan 
Rakorwil Tim Pengendali Inflasi Daerah Sekarkijang yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 
Perwakilan Kabupaten Jember

Food Station Hadiri Rakorwil 
TPID Sekarkijang

D
ALAM rangka evaluasi dan 
peningkatan kualitas program 
Tim Pengendali Infl asi Daerah 
(TPID) se-eks Karesidenan 

Besuki dan Lumajang (Sekarkijang), Kan-
tor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember 
menggelar Rapat Koordinasi Wilayah 
(Rakorwil) TPID Sekarkijang yang dise-
lenggarakan di Hotel Santika Surabaya, 
Jawa Timur, Kamis 13/2.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Per-
wakilan Wilayah (KpW) BI Jember meng-
undang TPID Sekarkijang yang terdiri dari 
lima kabupaten diantaranya Kabupaten 
Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo 
dan Banyuwangi serta 22 produsen cabe 
dan beras.

Selain itu Rakorwil yang mengambil to-
pik “Mendorong Kerjaaama antar Daerah 
dalam pengendalian Infl asi Daerah” KpW 
BI Jember juga turut mengundang PT. 
Food Station Tjipinang Jaya yang diwakili 
oleh Sekretaris Perusahaan Suratmin Suria 
Wijaya dan Perumda Pasar Jaya yang 
diwakili Edison Sembiring. Keduanya tam-

pil sebagai pembicara dalam sesi diskusi 
dan peluang kerjasama antar daerah.

Suratmin menyampaikan sebagai 
salah satu BUMD Pangan DKI Jakarta, 
Food Station memiliki peranan penting 

dan fungsi dalam menjaga stabilisasi pa-
sokan dan harga pangan terutama untuk 
komoditi beras di Jakarta.

“Sebagai salah satu BUMD Pangan 
Pemprov DKI Jakarta dan anggota TPID 
DKI Jakarta kami siap berbagi pengalaman 
dalam mengelola komoditi pangan dan 
juga membuka peluang kerjasama untuk 
setiap daerah di Indonesia,” ujar Suratmin.

Asisten Perekonomian Kabupaten 
Jember, Arismaya Parahita menjelaskan 
dalam Rakorwil kali ini pihaknya juga 
mengundang 22 produsen beras dan 
cabai. Untuk itu ia berharap petani dan 
produsen beras dan cabai yang ikut serta 
dalam Rakorwil ini bisa membuka peluang 
untuk bekerjasama dengan Food Station 
dan Perumda Pasar Jaya. 

Menanggapi keinginan tersebut, 
Suratmin menjelaskan pihaknya terbuka 
untuk membuka peluang kerjasama de-
ngan pihak manapun selama kerjasama 
tersebut saling menguntungkan kedua 
belah pihak. Dan yang terpenting kualitas 
produk yang akan dikerjasamakan sesuai 
dengan kriteria yang kami butuhkan. 

“Kami membuka lebar peluang kerja 
sama kepada para pelaku usaha ataupun 
para petani untuk menjalin kerjasama de-
ngan Food Station. Prinsipnya hanya satu 
kualitas produk yang akan dikerjasamakan 
harus sesuai dengan yang kami butuhkan,” 
ungkap Suratmin. 

Oleh: Tim Humas

SINERGI
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Sinergi dan Kolaborasi Menjadi 
Keniscayaan untuk Berkembang“ ”

ARIEF PRASETYO ADI, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya

sinergi antara Bank DKI dengan PT Food 
Station Tjipinang Jaya.

PT Food Station Tjipinang Jaya butuh 
pembiayaan untuk modal kerja dan 
investasi yang akan dilakukan, kemudian 
untuk pengadaan produk seperti beras, 
telur, bawang, cabai dan seterusnya. 

Direktur Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi 
mengamini pernyataan yang dipaparkan 
oleh Ketua TGUPP tersebut. Menurutnya 
sinergi dan kolaborasi adalah sebuah hal 
yang harus dibangun oleh BUMD untuk 
berkembang. 

Fo o d  S t a t i o n  b i s a  m a j u  d a n 

T
IM Gubernur Untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP) DKI Ja-
karta menekankan pentingnya 
sinergi antar Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) karena saling keterkaitan 
antara perusahaan milik daerah satu de-
ngan lainnya.

Ketua TGUPP DKI Jakarta, Amin 
Subekti mengatakan sinergi BUMD 
sangat penting, karena kegiatan BUMD 
terkait satu sama lain. Atas kesadaran 
itulah, Sinergi BUMD yang berada di 
naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta terus menyebar hingga 
berbagai sektor. Salah satunya adalah 

FOOD STATION TIDAK MUNGKIN 
BISA BERHASIL MENJALANKAN 
TUGAS MENJAGA KETAHANAN 
PANGAN JAKARTA KALAU TIDAK 
BERSINERGI DENGAN SEJUMLAH 
DAERAH SENTRA PRODUKSI 
PANGAN YANG TERSEBAR DI 
SELURUH TANAH AIR.

Oleh: Tim Humas

WAWANCARA

>> Bersama Gubernur DKI Jakarta saat konferensi pers operasi pasar bawang putih dan cabai rawit.
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berkembang seperti sekarang ini tak lain 
karena aktif bersinergi dan berkolaborasi 
dengan berbagai pihak yang terkait. 
Misalnya Food Station tidak mungkin 
bisa berhasil menjalankan tugas menjaga 
Ketahanan Pangan Jakarta kalau tidak 
bersinergi dengan sejumlah daerah sentra 
produksi pangan yang tersebar di seluruh 
tanah air. 

“Jakarta nggak punya lahan pertanian 
untuk menopang kebutuhan pangan 
warganya. Karena itu tanpa sinergi dan 
kolaborasi dengan berbagai pihak di 
daerah sentra produksi pangan yang 
tersebar di seluruh Indonesia, kami tak 
mungkin bisa menjalankan tugas pokok 
menjaga ketahanan pangan Jakarta dan 
mengembangkan perusahaan seperti saat 
ini,” ujar Arief.

Nah, untuk mengetahui sinergi apa 
saja yang telah dilakukan antara PT Food 
Station dengan Bank DKI dan sejumlah 
BUMD DKI lainnya, Beberapa waktu lalu 
di sela-sela acara Seminar Nasional Bank 
Pembangunan Daerah (BPD SI), Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 
Arief Prasetyo Adi berkenan memberikan 
penjelasan kepada Buletin FS.

Berikut petikannya:

Tanggapan anda soal pentingnya sinergi 
antara BUMD DKI?

K e t u a  T i m  G u b e r n u r  U n t u k 
Percepatan Pembangunan (TGUPP) 
DKI Jakarta Amin Subekti menekankan 
pentingnya sinergi antar Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) karena saling 
keterkaitan antara perusahaan milik 
daerah satu dengan lainnya. Saya pikir 
pandangan beliau itu sangat tepat sekali, 
karena kegiatan BUMD terkait satu sama 
lain. Dan itu saya rasakan sekali saat 
memimpin PT Food Station Tjipinang 
Jaya. Dengan sinergi kita bisa berkembang 
bersama satu sama lain.

Food Station sudah menjalin sinergi 
dengan BUMD DKI mana saja?

Kami telah menjalin banyak sinergi 
dengan sesama BUMD DKI Jakarta 
yang lain. Misalnya sinergi dengan 
PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar 
Jaya sebagai sesama BUMD di Kluster 
Pangan.  Bersama dengan mereka 
kami bahu-membahu mensukseskan 
Program Pangan Murah KJP yang 
sudah berlangsung beberapa tahun ini. 
Kemudian kami menjalin kerja sama 
dengan Bank DKI untuk mendapatkan 
berbagai bentuk fasilitas pembiayaan 
untuk menopang operasional perusahaan. 

Serta kerja sama dengan BUMD lainnya.
 

Sejak kapan sinergi antara Food Station 
dan Bank DKI terjalin?

Kerjasama kami dengan Bank DKI 
sudah mulai terjalin sejak tahun 2015. 
Tepatnya sejak akhir tahun 2015 pada saat 
saya dan dua direksi yang lain dipercaya 
oleh Gubernur DKI Jakarta untuk 
mengelola PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Bisa dijelaskan kerjasamanya dalam 
bentuk apa?

Saat itu kami sangat membutuhkan 
modal kerja untuk mengembangkan 
perusahaan yang mengalami problem 
serius dalam hal keuangan. Saking 
seriusnya saat itu kami harus melakukan 
restrukturisasi dengan sebuah bank. Dan 
Bank DKI sebagai sesama BUMD DKI kala 
itu memberikan pinjaman kepada kami 
senilai Rp 100 miliar dengan tingkat suku 
bunga yang baik.

Pada tahun-tahun berikutnya apakah 
pinjaman Bank DKI terus berlanjut?

Pinjaman dar i  Bank DKI  terus 
berlanjut hingga kini. Dan jumlahnya terus 
meningkat sepanjang tahun. Kalau pada 
tahun 2015 plafonnya mulai dari Rp100 
miliar, kini plafon-nya telah mencapai 
Rp300 miliar di tahun 2020.

Pinjaman tersebut digunakan untuk 
apa?

>> Bersama dengan Bank DKI
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Kredit tersebut digunakan untuk 
kepentingan bermacam-macam antara 
lain trading dan pembelian komoditi 
pangan seperti beras, telur dan lain-lain. 
Dengan bersinergi dengan Bank DKI, 
program pangan murah yang difasilitasi 
Food Station bisa mencapai 15 persen 
lebih murah dari harga pasaran yang 
berlaku melalui penerapan teknologi yang 
dibiayai Bank DKI.

Selain kredit untuk trading dan komoditi, 
fasilitas kredit apalagi yang diberikan 
Bank DKI?

Selain fasilitas pinjaman kredit 
untuk trading dan komoditi, Bank DKI 
juga memberikan fasilitas kredit kepada 

supplier (Supply Chain Financing). Melalui 
fasilitas kredit tersebut, tagihan vendor 
atau supplier mitra kami ditalangin lebih 
dulu oleh Bank DKI.

Apalagi bentuk sinergi dengan Bank 
DKI?

Selain melalui penyaluran kredit 
dari Bank DKI, kami juga memiliki kerja 
sama dengan Bank DKI terkait dengan 
penerbitan Kartu Pedagang PIBC. Kartu 
yang diterbitkan 20 November 2019 lalu 
tersebut bukan hanya kartu biasa sebatas 
identitas pedagang, tetapi juga bisa 
digunakan untuk banyak fungsi. Misalnya 
untuk pembayaran retribusi pasar, alat 
pembayaran masuk ke Monas, Ragunan, 

naik LRT, MRT serta MRT dan angkutan 
umum yang sudah terintegrasi dengan 
Jaklingko.

Bagaimana dengan kehadiran Kantor 
Layanan Bank DKI di Pasar Induk Beras 
Cipinang?

Pedagang yang ada di PIBC juga 
bisa memanfaatkan secara maksimal 
kehadiran Kantor Layanan Bank DKI yang 
ada disini. Karena kehadiran Bank DKI 
di PIBC sejauh ini memberikan manfaat 
optimal kepada stakeholder yang ada di 
PIBC.

Manfaat konkritnya seperti apa?
Misalnya kalau pedagang kesulitan 

keuangan uang untuk membayar sewa 
kios, Bank DKI bisa menghadirkan dana 
talangan. Dana talangan serupa juga 
bisa diberikan saat pedagang melakukan 
aktifi tas penjualan dan pembelian. Kedua 
layanan tersebut diberikan dengan rate 
khusus untuk pedagang yang ada di 
PIBC. Karena saya dorong pedagang yang 
ada di PIBC jangan ada keraguan untuk 
memanfaatkan semua layanan yang ada 
di Bank DKI.

Selain dengan BUMD, sinergi dengan 
pihak mana lagi yang perlu dibangun 
dengan baik?

Tentu saja yang juga tak kalah 

WAWANCARA
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>> Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya bersama dengan Bapak Moeldoko

>> Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya bersama dengan Bapak Amin Surbekti
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p e n t i n g ,  s i n e r g i  d e n g a n  S a t u a n 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). Pasalnya tanpa bersinergi 
dengan mereka selaku regulator, BUMD 
nggak akan bisa berkembang. Kemudian 
kami juga intens bekerjasama dengan 
Bulog,  Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pertanian,  Kemenko 
Perekonomian, Kementerian Koperasi 
dan UKM hingga Kejaksaaan.

Contohnya seperti apa?
Selama ini  dalam mengerjakan 

tugas menjaga ketahanan pangan 
Jakarta, kami selalu bersinergi dengan 
Biro Perekonomian, BP BUMD, Dinas 
Ketahanan Pangan,  Kelautan dan 
Pertanian, Dinas Perdagangan dan 
Koperasi, dan SKPD ditingkat wilayah 
mulai dari Wali Kota hingga tingkat 
Ke l u ra h a n .  S e l a i n  i t u ,  ka m i  j u ga 
bekerjasama dengan sejumlah SKPD dan 
Kantor Perwakilan Wilayah BI Jakarta 
dalam naungan Tim Pengendalian Infl asi 
Daerah (TPID) DKI Jakarta.

Kerjasama dengan Dinas KPKP seperti 
apa?

DKPKP sangat membantu kami 
mengembangkan program beras untuk 
Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta. 
Saat program ini baru berjalan, pada 
awalnya ujicobanya dimulai untuk ASN 
di DKPKP. Setelah itu baru programnya 
berkembang seperti sekarang.

Sudah sejauhmana Program Beras untuk 
ASN berjalan?

Dari 70 ribu-an ASN di DKI Jakarta, 
hingga kini peserta program beras untuk 
ASN mencapai 16.100 orang. Karena itu 
potensi untuk penambahannya masih 
besar karena yang ikut program beras 
untuk ASN belum mencapai setengah 
jumlah ASN DKI Jakarta. Namun kami 
nggak bisa memaksa, karena sifatnya 
masih himbauan belum kewajiban.

Dengan ASN sejumlah 16 ribu orang, 
berapa banyak beras yang disiapkan?

Untuk ASN sebanyak itu,  kami 
menyiapkan tak kurang 1000 ton per 
bulan. Melalui program beras untuk 

ASN ini, kami yakinkan kalau peserta 
program beras untuk ASN akan selalu 
mendapatkan beras dengan kualitas baik 
dengan harga yang juga sangat baik.

Bagaimana sinergi dengan Kantor 
Perwakilan Wilayah BI Jakarta?

Dengan BI Jakarta, kami intens 
menjalin sinergi dalam konteks TPID DKI 
Jakarta. Kami intens bekerjasama dalam 
rangka menjaga stabilitas pasokan dan 
harga sejumlah komoditi pangan yang 
sangat berpengaruh terhadap inflasi. 
Dalam konteks menjaga stabil itas 
pasokan tersebut, BI banyak membantu 
dalam mempertemukan kami dengan 
sejumlah pihak di sentra produksi. 
Misalnya kami banyak dibantu BI 
Jakarta dalam membangun kerjasama 
dengan Koperasi Putera di Blitar yang 
sudah menjadi pemasok telur untuk DKI 
Jakarta. Kemudian BI Jakarta juga sangat 
membantu kami dalam membangun 
kerjasama dengan sejumlah Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) di berbagai 
wilayah untuk menjadi pemasok kami 
secara regular. 

>> Bersama Gubernur DKI Jakarta
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EDUKASI

D
IREKTUR Utama Food Station 
Arief Prasetyo Adi menjadi 
pembicara pada kegiatan Sha-
ring Profesi dan Sharing Moti-

vasi Belajar Agar Sukses Menjadi Ahli di 
Bidangnya kepada siswa-siswi Kelas 6, SD 
Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, 
Tangerang Selatan, (19/2/2020).

Di acara tersebut, Arief mengulas me-
ngenai kiat untuk meraih sukses kepada 15 
siswa-siswi Kelas 6, SD Mumtaza Islamic 
School, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. 
Selain itu ayah 2 anak ini juga memberikan 
motivasi agar siswa-siswi tersebut sema-
ngat dalam mengejar cita-cita.

Pada kesempatan yang sama, Arief 
juga menuturkan bahwa orang sukses 
itu bukan hanya dari siswa yang jago di 
bidang pelajaran tertentu saja. Misalnya 

matematika atau IPA. Karena orang suk-
ses bisa juga lahir dari Bahasa Inggris, 
Olahraga dan bidang lainnya. 

Karena itu lanjut Arief kita nggak 
boleh terlalu kaku terhadap pengertian 
sukses yang ditempuh seseorang, karena 
boleh jadi di masa depan kita bekerja dan 
berkarya di bidang yang tidak sesuai de-
ngan studi yang dipelajari. 

“Dulu saya kuliah S1-nya ambil jurusan 
Sipil, kemudian lanjut S2 ambil jurusan 
sipil juga. Tapi coba lihat saya sekarang 
yang kerjanya ngurusin beras,” tutur Arief

Yang juga tak kalah penting, Arief juga 
mengajak siswa-siswi untuk patuh kepada 
orang tua. Karena hanya doa orang tua 
menjadi faktor utama suksesnya seorang 
anak.

“Disini siapa yang sayang orang tua? 

Pastinya kalian sayang kan. Patuh orang 
tua kalian, karna setiap kesuksesan yang 
akan kalin capai, ada doa orang tua yang 
di kabulkan oleh Allah SWT,” papar Arief. 

UNDANG BERKUNJUNG KE 
FOOD STATION

Sebelum berdiskusi dan memberikan 
motivasi, Arief sempat menjelaskan me-
ngenai apa itu PT Food Station Tjipinang 
Jaya. Setelah berdiskusi dan memberikan 
motivasi. Arief mengajak para siswa siswi 
untuk main Tik tok untuk mencairkan 
suasana dan menghibur para siswa siswi.

Tak lupa Arief juga mengundang 
siswa-siswi dan guru SD Mumtaza un-
tuk berkunjung ke gudang produksi Food 
Station untuk melihat langsung proses 
produksi beras yang dihasilkan oleh Food 
Station. 

DIREKTUR UTAMA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA SHARING 
PENGALAMAN KEPADA PELAJAR SD MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL 
JAKARTA. MELALUI ACARA TERSEBUT, AYAH 2 ANAK INI MEMBERIKAN 
MOTIVASI DAN KIAT MERAIH SUKSES KEPADA PELAJAR TERSEBUT.

Oleh: Tim Humas

>>  Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi menjadi pembicara pada 
kegiatan Sharing Profesi dan Sharing Motivasi Belajar Agar Sukses Menjadi Ahli di Bidangnya 
kepada para Siswa Siswi Kelas 6, SD Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, Tanggerang Selatan. 
Rabu (19/2)

Dirut Food Station Sharing 
Pengalaman kepada Pelajar SD 
Mumtaza Islamic School Jakarta
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>> Proses seleksi Program Umroh untuk Karyawan tahun 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor PT Food 
Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, 27/2/2020. (dok: Istimewa)

>> Proses seleksi Program Umroh untuk Karyawan 
tahun 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor PT Food 
Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, 27/2/2020. 
(dok: Istimewa)

KINERJA

3
3 orang karyawan PT Food Station 
Tjipinang Jaya hari ini mengikuti 
seleksi untuk calon peserta Pro-
gram Umroh untuk Karyawan 

tahun 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor 
PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta 
Timur, 27/2/2020.

Kepala Bagian SDM PT Food Station 
Tjipinang Jaya Yusuf mengatakan para 
peserta mengikuti seleksi yang dilakukan 
oleh petugas dari Kementerian Agama, 
yang dipimpin Ust. H. Arief Ma'ruf. 

“Semua peserta mengikuti tes tertulis 
dengan menjawab pertanyaan pilihan 
ganda (abcd) dengan nilai 1, kemudian 
mengisi dengan 1 kata atau 2 kata dengan 
nilai per nomor 2,” ujar Yusuf. 

Setelah mengikuti tes tertulis, pe-
serta diwajibkan untuk mengikuti tes 
selanjutnya yakni tes membaca Kitab 
Suci Al Qur’an yang kemudian dilanjutkan 
dengan tes tentang akidah dan akhlak de-
ngan waktu wawancara selama 10 menit 
untuk tiap peserta. 

Untuk Program Umroh untuk Karya-
wan tahap kedua ini, nantinya akan dibe-
rangkatkan sebanyak 12 orang. Karena itu 
lanjut Yusuf, dalam tes hari ini akan dipilih 
12 orang yang nantinya akan diberangkat-
kan dalam 3 kelompok terbang (kloter). 

“kloter pertama akan diberangkatkan 
pada Bulan April, kloter kedua pada Bulan 
Juli dan Kloter Ketiga akan diberangkatkan 
pada Bulan November,” jelas Yusuf. 

Sekedar informasi, program umroh 
pegawai sudah dimulai oleh Food Station 
pada Tahun 2019 lalu atau bisa disebut 
sebagai umroh karyawan tahap pertama. 
Saat itu diberangkatkan 2 orang pegawai 
yakni Sri Wahyuni dan Muhammad 
Mahmud. Dalam keseharian keduanya 
menempati posisi sebagai Kepala Seksi 
Keuangan dan Staf di Pasar Induk Beras 
Cipinang (PIBC). 

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan 
Program Umroh untuk karyawan ini di-
laksanakan untuk memotivasi karyawan 

yang selama ini memiliki etos kerja yang 
baik.

Melalui Program Umroh untuk karya-
wan ini, Arief berharap kedepan karyawan 
yang bekerja di PT Food Station Tjipinang 
Jaya memiliki ahlak yang mulia yang pada 
akhirnya akan berdampak positif untuk 
kemajuan perusahaan.

“Insya Allah program umroh ini akan 
kita jadikan program regular yang akan 
digelar rutin setiap tahun,” ungkap Arief. 

Food Station Gelar 
Seleksi Program 
Umroh Karyawan 
untuk Tahun 2020
Oleh: Tim Humas
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Ini Testimoni Food Station dalam 
Rakor Perencanaan Pembentukan 
BUMD Provinsi Banten

I
NGIN menekan laju inflasi Banten 
yang berada di atas rata-rata nasional, 
Pemerintah Provinsi Banten saat ini 
bergerak cepat membentuk Perusa-

haan daerah yang bergerak di bidang agri-
bisnis. Badan usaha milik daerah (BUMD) 
yang memiliki nama PT Agrobisnis Banten 
Mandiri tersebut ditargetkan terbentuk 
tahun ini tersebut merupakan amanat 
Perda No 11 Tahun 2019. Anggarannya-pun 

tukan BUMD tersebut bisa memacu per-
tumbuhan ekonomi berbasis agribisnis di 
Provinsi Banten. Selain itu juga sekaligus 
bisa mengurangi angka pengangguran di 
Banten menjadi 7 persen.

“Jika masyarakat yang ada di desa-
desa bisa tetap bekerja di sektor agribisnis 
melalui pembinaan dari BUMD, saya yakin 
mereka tidak akan mencari pekerjaan di 
kota,” ujar Babar. 

Selain itu nantinya BUMD tersebut 
akan menyerap gabah kering panen petani 
dengan harga yang sesuai dan kemudian 
dikelola serta menjadi stok pasar induk.

“Gabah kering panen dari petani bisa 
dihargai lebih tinggi oleh BUMD dan bisa 
menjadi beras premium untuk kebutuhan 
masyarakat Banten,” tuturnya. 

sudah dianggarkan dalam APBD Banten 
Tahun 2020 sekitar Rp50 miliar.

“Pembangunan ekonomi daerah 
berbasis hasil produksi pertanian dan 
kehutanan. Tahun depan dibangun pasar 
induk dan BUMD agrobisnis sudah mulai 
berjalan,” kata Kepala Dinas Perdagangan 
Provinsi Banten Babar Suharso di Serang, 
20 Februari 2020.

Pemprov Banten berharap pemben-

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENGGELAR RAPAT KORDINASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR INDUK DAN PEMBENTUKAN 
BUMD PANGAN. MELALUI RAKOR TERSEBUT, PEMPROV INGIN INFLASI 
DI BANTEN BISA DITEKAN OLEH KEHADIRAN BUMD PANGAN DAN 
PASAR INDUK TERSEBUT.

Oleh: Tim Humas

SINERGI

>>  Direktur Operasional Food Station Frans M. Tambunan menjadi narasumber pada rapat koordinasi 
perencanaan pembangunan pasar induk dan pembentukan BUMD Provinsi Banten.
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>>  Direktur Operasional Food Station Frans M. Tambunan menjadi narasumber pada rapat koordinasi 
perencanaan pembangunan pasar induk dan pembentukan BUMD Provinsi Banten.

Menurutnya, tahun depan gabah-ga-
bah petani sudah bisa mulai ditampung 
oleh BUMD. BUMD Pangan yang terben-
tuk tersebut nantinya akan bisa menjamin 
pasokan kebutuhan beras dan stabilisasi 
harga beras.

“Saat ini sudah ada sekitar 148 ga-
bungan kelompok tani (gapoktan) yang 
sudah terbina, dengan anggota ma-
sing-masing gapoktan sekitar 60 sampai 
90 orang petani yang bisa secara terus-
menerus bekerja sama dan memperoleh 
pembinaan dari perusahaan daerah,” 
terangnya. 

Direktur Operasional PT Food Sta-
tion Tjipinang Jaya Frans M. Tambunan 
memberikan sharing mengenai awal mula 
berdirinya Food Station hingga kini memi-
liki portofolio beberapa produk komoditas 
yang menjadi salah satu pemasukan untuk 
Pemerintah Daerah.

Dalam paparannya Frans mengatakan, 
dirinya bersama jajaran direksi dan komi-
saris lainnya mulai menangani PT Food 
Station Tjipinang Jaya pada tahun 2016. 

“Saat pertama kal i  menangani 
Food Station, BUMD pemilik tunggal 
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) ini 
pemasukannya hanya dari sebagai sewa 
menyewa toko dan gudang yang dimiliki,” 
ujar Frans 

Karena hanya mengandalkan pema-
sukan dari sewa toko dan gudang, saat itu 
Food Station belum bisa berbuat banyak 
pada saat harga beras melonjak. 

“Kami saat itu hanya sebagai pe-
nonton yang tidak bisa berbuat apa-apa. 
Berdasarkan hal tersebut kami segera 
memutuskan untuk memiliki stok beras 
supaya bisa mengintervensi pasar,” ung-
kap Frans. 

Namun sebelum memutuskan untuk 
masuk ke pasar, kami harus tahu dulu 
berapa neraca kebutuhan beras untuk 
warga Jakarta. Dengan itu kami jadi tahu 
berapa banyak stok yang harus dimiliki 
pada saat masuk ke pasar. 

“Saat ini market share kami 15%. De-
ngan penguasaan pangsa pasar sebesar 
itu kami mampu menjaga stabilitas harga 

beras untuk warga Jakarta,” jelas Frans. 
Dikatakan Frans yang penting untuk 

dicatat adalah BUMD klaster pangan 
milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, Food Station dan dua BUMD 
pangan lainnya Perumda Pasar Jaya dan 
Perumda Dharma Jaya adalah anggota 
Tim Pengendalian Infl asi Daerah (TPID) 
DKI Jakarta. 

“Bersama Perumda Dharma Jaya dan 
Perumda Pasar Jaya, kami adalah ekseku-
tor TPID Jakarta yang setiap Kamis rutin 
menggelar rapat kordinasi untuk meman-
tau situasi. Nah rapat kordinasi ini penting 
dilakukan tapi mungkin jarang dilakukan 
oleh daerah lain,” cetus Frans. 

Frans berharap Forum rapat ini bisa 
memilih sosok dan fi gur yang tepat seba-
gai Direksi serta Komisaris PT Agribisnis 
Banten Mandiri. 

“Prinsipnya direksi dan komisaris 
BUMD Pangan harus berasal dari orang-
orang profesional yang mengerti dibidang-
nya dan netral, karena itu tidak berasal 
dari "warna" apapun,” tandasnya. 
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BUMD Pangan Punya Andil Signifi kan 
dalam Pengendalian Infl asi“ ”

RIYADI, Sekretaris BP BUMD

signifi kan dalam pengendalian infl asi. Ini 
poin penting. Terus-terang saya sangat 
bangga dan senang atas prestasi ini. 
Karena dengan terkendalinya inflasi, 
warga yang selama ini masih perlu 
campur tangan pemerintah seperti 
warga yang pendapatannya menengah 
ke bawah menjadi  terbantu,”  ujar 
Sekretaris Badan Pembina (BP) Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Riyadi. 

Di tingkatan Nasional, Tim Pengen-
dalian Infl asi Daerah (TPID) DKI Jakarta 
juga beberapa kali menjadi TPID terbaik 
se-Indonesia. Misalnya penghargaan 
sebagai TPID terbaik di tahun 2019 saat 

K
ANTOR Perwakilan Wilayah 
Bank Indonesia DKI Jakarta 
menyebut BUMD Pangan DKI 
Jakarta yang terdiri dari PT Food 

Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya 
dan Perumda Pasar Jaya memiliki andil 
signifi kan dalam pengendalian infl asi di 
Jakarta.

Predikat tersebut sangat membang-
gakan, karena ini merupakan pengakuan 
kalau program-program ketahanan pa-
ngan yang dieksekusinya, BUMD Pangan 
DKI berhasil membantu upaya pengen-
dalian infl asi di Jakarta. 

“BUMD Pangan kita punya andil 

TIM PENGENDALIAN INFLASI 
DAERAH (TPID) DKI JAKARTA JUGA 
BEBERAPA KALI MENJADI TPID 
TERBAIK SE-INDONESIA. MISALNYA 
PENGHARGAAN SEBAGAI TPID 
TERBAIK DI TAHUN 2019 SAAT 
PELAKSAAN RAKORNAS TPID SE-
INDONESIA.

Oleh: Tim Humas

WAWANCARA

>> Riyadi
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pelaksaan Rakornas TPID se-Indonesia. 
Lagi-lagi ini prestasi yang sangat 

membanggakan buat BUMD Pangan 
Jakarta. Karena bersama unsur-unsur 
lainnya seperti BI Jakarta, Bulog dan 
Satuan Perangkat Daerah (SKPD) 
terkait, ketiganya merupakan bagian 
penting dalam menopang eksistensi 
TPID Jakarta. 

“Jangan lupa BUMD Pangan kita 
adalah eksekutor dari program-program 
yang dijalankan oleh TPID Jakarta,” jelas 
Riyadi. 

U n t u k  m e n ge t a h u i  l e b i h  j a u h 
mengenai prestasi yang telah diraih 
oleh BUMD Pangan DKI dan peluang 
serta tantangan yang dihadapi di tahun 
2020, di sela-sela kesibukan kerjanya, 
Sekretaris Badan Pembina (BP) Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Riyadi 
berkenan memberikan penjelasan 
kepada Buletin FS. 

Berikut petikannya:

Bagaimana kinerja BUMD Pangan DKI 
Jakarta pada tahun 2019?

Kinerja ketiga BUMD Pangan yang 
kita miliki menurut saya bagus. PT Food 
Station Tjipinang Jaya semua indikator 
kinerjanya sangat baik, misalnya laba, 
penjualan serta pendapatan usahanya 
naik signifi kan. Demikian juga dengan 

PD Dharma yang pendapatan usaha 
dan labanya juga naik setelah sekian 
tahun lalu selalu merugi. Namun di 
Tahun 2017 dan 2018 sudah meriah 
untung. Di tahun 2019 kalau dilihat dari 
laporan triwulanan kecenderungan juga 
meraih keuntungan, hanya saja nilainya 
belum bisa saya pastikan karena laporan 
keuangannya belum diaudit.

Bagaimana dengan Perumda Pasar Jaya?
Untuk Perumda Pasar Jaya kinerja 

keuangannya juga baik walaupun banyak 

mendapat penugasan dari Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seperti 
Bioskop Rakyat, Pasar Buku hingga 
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) di sejumlah pasar.

Lalu bagaimana kalau diukur dari sisi 
KSD?

Kalau dilihat dari program Kinerja 
Strategis Daerah (KSD) saya pikir juga 
cukup berhasil juga. Misalnya menurut 
Penilaian Kantor Perwakilan BI Jakarta, 
BUMD Pangan kita punya andil signifi kan 

>> Riyadi bersama management Food Station

>> Riyadi
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dalam pengendalian inflasi. Ini poin 
penting. Terus-terang saya sangat bangga 
dan senang atas prestasi ini. Kenapa, 
karena dengan terkendalinya inflasi, 
warga yang masih perlu campur tangan 
pemerintah menengah ke bawah menjadi 
terbantu karena pendapatannya lebih 
stabil. Daya belinya juga bisa didorong 
naik karena infl asinya relatif terkendali. 
Bayangkan kalau inflasi tak terkendali 
saya rasa masyarakat bawah yang paling 
pontang-panting terkena dampaknya. 

Program Pangan Murah KJP penerima 
manfaatnya semakin bertambah. 
Pandangan anda? 

Selama ini sudah ada beberapa 
kelompok masyarakat yang dibantu 
oleh program pangan murah. Kini 
jumlah penerima manfaatnya semakin 
bertambah lagi, misalnya kalangan 
difabel, aktvis PKK, kalangan lansia, 
veteran, buruh dan seterusnya. Sisi 
positifnya ikut mengendalikan inflasi. 
Kemudian membantu masyarakat kecil 
yang memang masih memerlukan uluran 
tangan pemerintah. Dan teman-teman 
di BUMD Pangan sangat responsif 
terhadap program pangan murah 
ini. Kami apresiasi atas kemampuan 
teman-teman di BUMD Pangan untuk 
menjalankan program pangan murah ini.

Jadi kebijakan program pangan murah 
ini sudah tepat? 

Saya pikir demikian karena faktanya 

masih banyak kelompok masyarakat 
yang perlu bantuan. Namun di masa 
mendatang juga  per lu  d ip ik i rkan 
pemberdayaan dalam bentuk yang lain. 

Food Station portofolio komoditinya 
semakin bertambah, pandangan anda? 

Saya pikir ini sangat positif, karena 
di BUMD Pangan kita yang diurus bukan 
hanya makanan pokok saja seperti 
beras, tapi ada juga susu, tepung terigu, 
minyak goreng, gula pasir, bawang putih, 
telur, ikan kembung dan seterusnya. 
Ini saya rasa juga prestasi yang pantas 
kita banggakan dan apresiasi. Karena 
saya nggak pernah bayangkan bisa 
punya BUMD yang berkembang seperti 
sekarang ini.

Food Station sudah mulai menggelar 
uji coba ATM beras. Apa yang disasar 
dengan program ini? 

Program-program KJP  khusus 
itu seingat saya hanya berlaku untuk 
warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. 
Sementara penerima ATM beras adalah 
orang yang datang ke Jakarta namun 
belum punya KTP DKI Jakarta. Karena 
bagaimanapun dari sisi kemanusiaan 
siapapun wajib dibantu kalau kesulitan 
makan walaupun mereka bukan warga 
Jakarta. Ada segmen ini yang belum 
bisa dibantu dan dijangkau oleh berbagai 
program namun bisa dijangkau oleh 
Program ATM Beras. Menurut saya 
ini positif agar tidak ada orang yang 

kelaparan di Jakarta. Kita nggak ingin 
melihat ada orang kelaparan di Jakarta. 

Jadi nggak ada syarat domisili untuk 
penerima?

Setahu saya nggak ada. Sekali lagi 
program ini dibuat untuk menjangkau 
orang yang belum memiliki KTP DKI 
Jakarta. Untuk para penerimanya nanti 
menjadi tanggung jawab pimpinan 
wilayah seperti RT, RW sampai dengan 
Kelurahan yang akan menyeleksinya.

Food Station juga sudah masuk ke 
komoditas jagung. Pandangan anda? 

Food Station memang sudah masuk 
ke komoditi jagung bekerjasama dengan 
kelompok tani yang ada di Sulawesi 
Tenggara. Yang saya dengar jagung 
tersebut nantinya lebih diperuntukkan 
untuk memasok peternak telur ayam 
yang ada di Blitar. Peternak ayam disana 
seringkali pada momen-momen tertentu 
mengalami kesulitan mendapatkan 
pasokan jagung sebagai bahan pakan 
utama. Kalaupun tersedia harganya relatif 
mahal. Nah, Food Station masuk untuk 
menjamin ketersediaan jagung tersebut 
dengan harapan suplai pasokan telur 
ke Jakarta menjadi stabil dan terjaga. 
Intinya jagung menjadi salah satu faktor 
untuk menjaga kelangsungan suplai telur 
ayam untuk Jakarta. Jadi ini simbiosis 
mutualisma saja. FS butuh stabiltas 
pasokan sementara peternak butuh 
pasokan pakan ternak yang harganya 

>> Riyadi

WAWANCARA
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terjangkau. Saya rasa ini bagus dan positif. 

Pola yang dikembangkan oleh BUMD 
Pangan kita dalam mencari pasokan 
menghidupan perdagangan antar 
daerah. Pandangan anda? 

Lagi-lagi ini hal yang sangat positf 
yang dibangun oleh BUMD Pangan 
DKI Jakarta. Dan hal ini memang harus 
di lakukan karena DKI 99 pasokan 
makanan untuk warga DKI Jakarta 
berasal dari luar Jakarta. dengan demikian 
kerjasama menjadi sebuah keniscayaan 
yang harus dijalin terus-menerus.

 
Perumda Pasar Jaya aktif membangun 
jalur distribusi KJP di kelurahan dan 
kantor kecamatan. Pandangan anda? 

Betul Perumda Pasar Jaya memang 
aktif membangun jalur distribusi di 
kantor-kantor Kelurahan dan Kecamatan. 
Tujuannya ada dua, pertama membantu 
penyaluran untuk program pangan 
murah KJP. Kedua untuk membantu para 
pedagang kelontong warung-warung 
kecil yang ada di lingkungan. Mereka 
memastikan hanya dijual untuk mereka 
supaya belanjanya nggak perlu jauh-
jauh, sehingga mereka bisa punya harga 

yang relatif kompetitif. Dengan demikian 
mudah-mudahan dari sisi harga mereka 
bisa bersaing dengan pasar modern yang 
sekarang ada di hampir setiap sudut jalan. 

Bagaimana dengan program sertifi kasi 
lahan untuk menopang rencana 
pembangunan Pasar Terpadu?

Program sertifikasi memang dila-
kukan untuk menunjang rencana pem-
bangunan pasar terpadu memang sedang 
dikembangkan terus oleh Perumda Pasar 
Jaya. Harapannya dengan lahan sudah 
atas nama Perumda Pasar Jaya, mereka 
bisa lebih mudah untuk mengoptimalkan 
lahannya. Jangan lupa optimalisaasi lahan 
dengan membangun pasar terpadu (mix 
used) memang menjadi sebuah jawaban 
karena di lokasi pasar yang sudah diba-
ngun diatasnya sudah ada hunian berupa 
rusun atau apartemen yang menjadi 
captive market. Logikanya penghuni bisa 
belanja langsung ke bawah saja dan nggak 
perlu pergi ketempat lain. 

Apalagi manfaat dari pembangunan 
pasar terpadu? 

Pembangunan rusun terpadu juga 
sekaligus menunjang Program Hunian Dp 

0 persen yang menjadi program strategis 
Pemprov DKI Jakarta. Sekedar informasi 
selain Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya 
juga termasuk yang ikut serta dalam 
program Rumah DP 0. Selain itu juga 
untuk membantu pedagang yang saat ini 
terancam bersaing dengan bisnis online. 
Kalau nggak ada kreatifi tas dan inovasi 
produk, kasihan pedagang yang saat ini 
menjadi tenant Pasar Jaya.

Saat ini berapa jumlah BUMD yang 
dimiliki Pemprov DKI Jakarta? 

Jumlah BUMD yang dimiliki oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 
13 per defi nisi UU tentang Pemerintah 
Daerah No 23 tahun 2014. 

Lalu bagaimana dengan yang quasi 
BUMD dan BUMN seperti PT JIEP?

Per definisi Pemprov DKI Jakarta 
memil ik i  13  BUMD. Kemudian 10 
p e r u s a h a a n  p a t u n g a n .  D i s e b u t 
perusahaan patungan karena kepemilikan 
saham Pemprov DKI Jakarta kurang dari 
51 persen. Untuk kategori ini misalnya 
PT JIEP itu yang memang seperti quasi 
BUMD dan BUMN karena masing-masing 
memiliki kepemilikan saham yang sama. 

>> Riyadi

food magz 23 2020.indd   29 3/5/20   6:59 AM



www.foodstation.co.id30 Edisi XXiii | FEbruari - MarEt 2020

RESEP

M
E N JA D I  m a k a n a n  k h a s 
Palembang, pempek ternyata 
termasuk makanan yang 
banyak peminatnya. Keleza-

tannya-pun sudah tidak bisa diragukan lagi. 
Namun sudah tentu buatan pempek orang 
Palembang asli berbeda dengan orang lain di 
luar daerah Palembang. Karena itu tidak ada 
salahnya buat kita yang bukan berasal dari 
Palembang untuk mencoba membuatnya 
juga.

Untuk itu dalam sajian resep makanan 
kali ini, Buletin Food Station akan menulis 
soal tutorial membuat pempek khas Palem-
bang. 

BAHAN-BAHAN:
500 gr Ikan Tenggiri
2 butir Bawang Putih
120 gr Tepung Sagu
60 gr Tepung Terigu
300 ml Air
Garam
Lada
Gula
Telur untuk isian

CARA MEMBUAT
 Haluskan Ikan Tenggiri dan bawang 

putih, tambahkan air. 
 Masukkan ikan yang telah dihaluskan 

tadi ke dalam mangkuk besar, tambah-
kan tepung terigu, tepung sagu, lada, 
gula, garam dan air. Aduk hingga rata.

 Bentuk menyerupai kantong lalu isikan 
dengan telur.

 Rebus hingga pempek mengapung seki-
tar 20 menit.

 Angkat dan tiriskan hingga pempek tidak 
banyak mengandung air.

Setelah pempek tiris, goreng pempek 
hingga matang atau kecokelatan.

Kemudian pempek ini bisa disajikan. 
Selamat mencoba.   Sajian resep pempek 
kapal selam khas Palembang ini pernah disajikan 
di Sripoku.com

Oleh: Tim Humas

Nikmatnya Pempek Kapal Selam
Khas Palembang
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