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EDITORIAL

Sinergi Amankan Pasokan
Hadapi Pandemi Covid-19

D

ua bulan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, selalu menjadi momen
yang menjadi perhatian khusus oleh BUMD Pangan seperti PT Food Station Tjipinang Jaya.
Karena berdasarkan siklus tahunan yang sudah dipelajari, pada momen tersebut terjadi
lonjakan permintaan beraneka ragam kebutuhan pokok yang seringkali diiringi pula dengan
lonjakan harga.
Terkait hal tersebut, Food Station bersama BUMD di klaster pangan milik DKI lainnya seperti PD
Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya dalam bingkai koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
DKI Jakarta sudah menyiapkan diri menghadapi situasi tersebut.
Yang menjadi masalah khusus selain menghadapi momen Hari Besar Keagamaan tersebut, tahun
ini, Food Station bersama dengan anggota TPID Jakarta lainnya juga menghadapi tantangan baru yang
tak kalah pelik yaitu pandemi virus corona atau yang seringkali disebut dengan (Covid-19).
Pandemi virus corona ini di Jakarta telah menimbulkan guncangan tertentu berupa panic buying di
tengah masyarakat ibukota. Takut situasi makin memburuk, sejumlah warga Jakarta melakukan pembelian
bahan pokok dalam jumlah yang “berlebihan” di pasar tradisional ataupun pasar modern.
Beruntung, berkat koordinasi yang sangat baik antara TPID DKI Jakarta dengan TNI dan Polri, situasi
panic buying bisa dikendalikan. Satgas Pangan Mabes Polri melakukan pembatasan pembelian bahan
pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan mie instan. Tak hanya itu, untuk memberikan keyakinan
psikologis kepada masyarakat luas, Bareskrim Mabes Polri, Menteri Pertanian dan Ombudsman RI juga
merasa perlu melakukan kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Fasilitas Pergudangan dan Poduksi
milik PT Food Station Tjipinang Jaya.
Usai berkunjung di Pasar Induk Beras Cipinang, Bareskrim, Satgas Pangan, Menteri Pertanian, dan
Ombudsman RI membuat pernyataan kepada publik stok dan pasokan kebutuhan bahan pokok untuk
warga Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi aman dan terkendali. Apalagi khususnya beras dalam waktu
dekat akan ada panen raya dibeberapa daerah sentra produksi beras di Pulau Jawa.
Untuk komoditi pangan lainnya seperti gula dan bawang putih pun sudah dilakukan berbagai antisipasi
untuk mengatasinya. Sempat terjadi kelangkaan di sejumlah pasar modern, Food Station secara bertahap
berhasil mendapatkan pasokan 1500 ton gula pasir. Gula sebanyak itu semuanya akan dikemas dalam
ukuran 1 kg untuk didistribusikan di gerai ritel milik Perumda Pasar Jaya dan sejumlah mitra strategis
perusahaan. Untuk percepatan mengirimkan pasokan gula untuk warga Jakarta, Food Station bahkan
telah melakukan pembelian 2 unit mesin kemasan baru yang akan ditambah 5 unit mesin lagi dalam
waktu dekat.
Untuk bawang putih, impor sudah bisa dimulai lagi. Dengan demikian ikhtiar Food Station untuk
memastikan ketahanan pangan Jakarta bisa segera diwujudkan. Khususnya dalam menghadapi tantangan
momen Hari Besar Keagamaan seperti Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan tantangan baru
berupa pandemi corona.
Terima kasih kepada Bareskrim Mabes Polri, Satgas Pangan, Menteri Keuangan dan Ombudsman yang
sigap dan pada tanggal 18 Maret Lalu menggelar sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan
ketersediaan bahan pokok untuk warga Jakarta. Rasanya baru kali ini ada 4 lembaga negara terhormat
yang datang menggelar kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang dalam waktu yang bersamaan. Ini
sekaligus membuktikan sinergi dan kolaborasi antara lembaga untuk memastikan stabilitas pasokan
bahan pokok mutlak diperlukan, karena tak ada satu lembagapun di negeri ini yang bisa bekerja sendirian.
Semoga situasi yang kondusf ini bisa berjalan dalam waktu yang lama.
Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
Arief Prasetyo Adi
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Surat Pembaca
Food Station Pasok Gula untuk Warga Jakarta
SEBULAN terakhir ini, warga Jakarta mulai merasakan kesulitan menemukan gula pasir
di sejumlah pasar tradisional dan bahkan pasar modern. Kalaupun barangnya ada
harganya sudah melambung diatas Rp12.500 per kilogram, harga eceran tertinggi yang
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Namun seminggu terakhir ini warga sudah mulai bisa menemukan gula di pasar.
Terutama di jaringan ritel dibawah naungan Perumda Pasar Jaya seperti Jakgrosir,
Jakmart, dan Mini DC. Yang menyenangkan harga jual di jaringan ritel Perumda Pasar
Jaya tersebut sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kemendag yaitu
Rp12.500/kg.
Tentu saja ketersediaan gula dengan harga tersebut sangat menyenangkan dan sangat
membantu bagi saya dan warga Jakarta pada umumnya yang membutuhkan ketersediaan
bahan pokok yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Sekali lagi, terimakasih Food Station. Jangan bosan untuk terus bekerja untuk menopang
ketahanan pangan warga Jakarta.
RUDI KURNIAWAN, Kalipasir, Cikini

Pilihan Belanja Paket Sembako di Food Station
SITUASI darurat yang terjadi di Jakarta saat ini telah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta melalui SKPD, OPD dan BUMD nya untuk membatasi aktiﬁtas di luar rumah termasuk
mengkampanyekan Work Form Home (WFM) atau kerja dirumah saja.
Tak hanya WFM, Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat wilayah mulai dari Walikota hingga
RT-RW juga mendorong masyarakat untuk beraktiﬁtas di rumah saja, termasuk di dalamnya dalam
hal belanja kebutuhan sehari-hari.
Terkait hal tersebut, saya membaca di sebuah media bahwa PT Food Station Tjipinang Jaya juga
punya menyediakan mekanisme belanja secara daring atau online dengan bekerjasama dengan platform
belanja online seperti bukalapak, tokopedia, blibli.com, lazada, elevania dll.
Pertanyaanya, seperti apa prosedur belanja online sembako di Food Station. Apakah Food Station melayani pembelian ritel
dalam artian warga biasa seperti saya bisa melakukan pemesanan langsung kepada Food Station. Kalau boleh, adakah kontak
yang bisa dihubungi dan apakah ada syarat pembelian kuantiti tertentu untuk sistem belanja online ini.
Demikian pertanyaan dari saya. Mohon informasi dan pencerahannya.
AHMAD MIRZANSYAH, Pondok Kelapa, Jakarta Timur

Operasi Pasar Sembako Kapan digelar Lagi Station
DINAS Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menunda Operasi Pasar
Murah di lima wilayah Kota Administrasi pada Senin (23/3) dan Selasa (24/3) lalu untuk mengantisipasi penyebaran virus
Corona COVID-19.
Sebelumnya, Operasi Pasar Murah telah berlangsung sejak Rabu (18/3) yang telah berjalan aman dan lancar. Namun,
pada hari kelima (22/3) terkendala, karena antusiasme warga yang malah tidak menjaga jarak aman (social distancing).
Adapun penundaan Operasi Pasar Murah tersebut terdapat di sepuluh lokasi yakni Pasar Pal Meriam, Pasar Cidodol,
Kantor Kecamatan Tanah Abang, Pasar Pademangan Barat, Pasar Tambora, Pasar Pondok Bambu, Pasar Bukit Duri, Pasar
Gondangdia, Pasar Tugu dan Pasar Slipi.
Ke depan, sebagai warga Jakarta yang masih membutuhkan sembako dengan harga terjangkau,
saya berharap dalam waktu dekat pelaksanaan Operasi Pasar Murah dapat dilaksanakan kembali.
Harapannya, masyarakat tetap aman dan terjamin untuk mendapatkan kebutuhan pangan (beras,
minyak, dan gula) yang mulai langka di tengah wabah COVID-19. Apalagi dalam waktu dekat kita akan
mulai memasuki Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja sesuai dengan protokol
kesehatan yang sudah dianjurkan WHO, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu
dengan social distancing satu meter, serta akan dipastikan setiap yang datang memakai masker.
HARIO UTOMO, Kemayoran, Jakarta Pusat
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KILAS

Food Station Terima Kunjungan Pemkab Tuban

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Tuban ke Food Station dalam rangka belajar tata kelola SRG dan
penjajakan kerjasama beras serta jagung,(4/3).

P

T Food Station Tjipinang Jaya
m e n e r i m a k u n j u n g a n ke r j a
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Tuban, Jawa Timur yang dipimpin oleh
kepala rombongan Sekda Kabupaten Tuban,
Bapak Sunarto pada Rabu, 4 Maret 2020.
Rombongan Pemkab Tuban tersebut
diterima oleh Kepala Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC) Herry Awal dan Kepala

SDM Yusuf.
Dalam kunjungan tersebut Pemkab
Tuban ingin belajar dari Food Station
khususnya dalam mengendalikan hargaharga kebutuhan pangan di DKI Jakarta
serta penjajakan kerjasama untuk
komoditas beras dan jagung.
“Kami ingin belajar atau meniru cara
Food Station dalam mengendalikan harga-

harga kebutuhan pangan di DKI Jakarta,”
ujar Sunarto.
Ke p a l a P I B C H e r r y Awa l Fa j a r
mengatakan, keberhasilan Food Station
dalam mengendalikan harga serta
menjaga stabilitas pasokan beras di
Jakarta tak lepas dari peran dan sinergi
dengan sejumlah Instansi terkait,
termasuk dengan BUMD Pangan Jakarta
yang lain yakni Perumda Pasar Jaya dan
PD Dharma Jaya.
Selama ini, ujar Herry, Food Station
mampu menjaga pasokan dan stabilitas
harga beras berkat dukungan kebijakan,
anggaran, serta adanya sinergi dengan
BUMD lainnya.
Terkait penjajakan kerjasama, Herry
mengatakan peluangnya sangat terbuka
lebar, mengingat mitra Food Station sudah
tersebar hampir di seluruh Indonesia.
“Silahkan untuk bapak ibu yang ingin
bekerjasama dengan kami, kami sangat
membuka peluang tersebut, terutama
untuk beras dan jagung,” tandas Herry
seraya mengajak rombongan untuk
melihat langsung fasilitas produksi dan
pergudangan milik Food Station yang ada
di Gudang SRG. 

Apedi Sumsel Gelar Kunjungan ke Food Station
Food Station,”
Kepala Bagian Produksi Food Station
Endang Sundhara menyambut baik
kehadiran Aspedi Sumsel di Kantor PT
Food Station Tjipinang Jaya.
“Kami selalu terbuka menerima
kehadiran siapa saja yang mau belajar
mengenai sistem yang dikembangkan oleh
Food Station dalam menjaga ketahanan
pangan Jakarta,” ujar Endang.
Tak lupa rombongan diajak melihat
langsung fasilitas produksi dan
pergudangan yang dimiliki oleh Food
Station. 
Kunjungan Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI) Sumatera Selatan ke Food Station
dalam rangka studi banding dan penjajakan kerjasama untuk beberapa komoditas pangan.
Rabu (4/3).

A

S O S I A S I Pe n g u s a h a D e s a
Indonesia (Apedi) Sumatera
Selatan menggelar kunjungan kerja
ke PT Food Station Tjipinang Jaya, 4/3 lalu.
Rombongan yang terdiri dari 20-an
orang tersebut datang ke Food Station
untuk silaturahmi sekaligus studi
banding dan menggali potensi yang bisa
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dikerjasamakan antara Apedi dengan
Food Station.
“Selama ini di beberapa wilayah
Sumatera Selatan adalah daerah surplus
hasil pertanian dan peternakan, tapi
bingung dalam memasarkannya. Semoga
dengan kunjungan ini kedepan ada hal
yang bisa dikerjasamakan antara kami dan
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Food Station Hadiri Rapim
Kadin DKI Jakarta

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menghadiri Rapat Pimpinan
Provinsi l Tahun 2020 Kepengurusan Masa Bakti 2019-2024 Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) DKI Jakarta.

K

ADIN DKI Jakarta menggelar
Rapat Pimpinan (Rapim) di Hotel
Bidakara Kamis (5/3). Dalam
rapim yang bertemakan “Mengembangkan
Potensi Ekonomi Baru di DKI Jakarta
Pasca-Perpindahan Ibu Kota Negara,”
tersebut juga dibahas soal temuan kasus
virus corona di Indonesia dan dampaknya
pada masalah kesehatan dan ekonomi.
Rapim dibuka oleh Gubernur DKI

Jakarta, Anies Baswedan dan dihadiri
oleh Ketua Kadin Indonesia Roesan P
Roslani, pengurus Kadin DKI dan sejumlah
pejabat teras di lingkungan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hadir
pula Direktur Utama PT Food Station
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi yang
juga menjabat sebagai Dewan Penasehat
Kadin DKI Jakarta
Dalam sambutannya, Anies

Food Station Jajaki Kerjasama
dengan PT DS Solution International

D

UA orang perwakilan PT DS
Solution International, Senin, 9
Maret lalu hadir di Kantor PT Food
Station Tjipinang Jaya untuk menawarkan
keunggulan portable storage kepada
Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
“kami memang membutuhkan portable
cold storage yang nantinya akan digunakan
untuk menyimpang ikan kembung dan
bawang putih. Nah, pertemuan kali ini
adalah bagian dari bentuk penjajakan,”
ujar Kepala Bagian Produksi dan
Pergudangan Pt Food Station Tjipinang
Jaya Endang Sundhara.
Dikatakan Endang pilihan untuk
menggunakan portable cold storage karena
alat ini memiliki beberapa keunggulan.
Tidak perlu mendirikan gudang pendingin
yang permanen, bisa diinstal dari container
karena memiliki sifat yang plug in sehingga
tinggal konek ke listrik saja.
“Portable Cold Storage adalah inovasi
terbaru dalam rantai pendingin di
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m e n g a t a k a n Pe m p r o v D K I t e l a h
melakukan antisipasi penyebaran virus
corona sejak lama. Pasalnya Jakarta
merupakan gerbang internasional di
Indonesia. Sehingga perlu kewaspadaan
lebih dan ekstra hati-hati.
Dalam kesempatan yang sama
Direktur Utama PT Food Station Arief
Prasetyo Adi menyampaikan, memang
mengkhawatirkan adanya penurunan
terhadap ekonomi Jakarta imbas kasus
virus corona. Namun kita yakin ekonomi
Jakarta tak akan terjun bebas.
“Kita memang mengkhawatirkan
terjadinya pernurunan, tapi untuk
Jakarta Insya Allah tidak seperti wilayahwilayah lain yang sangat terpengaruh
dengan virus ini. Karena Jakarta kita
gubernurnya dari awal justru yang sudah
menginformasikan,” kata Arief. 

Indonesia. Dengan pemakaian rata-rata
sekitar 3500 watt per jam sehingga
mesin ini dapat menghemat listrik sampai
dengan 47% (based on data) dibandingkan
dengan teknologi konvensional. Selain itu
alat ini bisa juga disambungkan ke mesin

diesel,” tutur Endang.
Keunggulan lainya adalah, instalasi
produk tidak menghabiskan banyak
waktu, tidak membutuhkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan bisa di
custom. Selain itu Portable Cold Storage
ini juga dapat dilakukan pemindahan
apabila dibutuhkan. Terbuat dari High
grade Stainless Steel (MGSS) Portable Cold
Storage dijamin higenis dan tersertiﬁkasi
CSC Stan dengan rentang suhu yang dapat
diatur sesuai keinginan. 

Rapat dengan DS Solution International tentang Portable Storage di Kantor PT Food Station
Tjipinang Jaya - Senin 9 Maret 2020.
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KILAS

Food Station Salurkan Bantuan CSR
untuk Warga Pisangan Timur

Kepala Pasar Induk Beras Cipinang Herry Awal Fajar berfoto bersama usai acara dialog
sekaligus penyerahan CSR kepada warga di RT 03 RW 12 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta
acara pada Senin, 10 Maret 2020. (Dok: Istimewa)

S

EBAGAI wujud kepedulian kepada
korban banjir, PT Food Station
Tjipinang Jaya selaku BUMD
milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menyalurkan CSR berupa bantuan logistik
kepada warga di RT 03 RW 12 Kelurahan
Pisangan Timur, Jakarta acara pada Senin,
10 Maret 2020.
Pe n ye ra h a n b a n t u a n t e r s e b u t

diserahkan langsung oleh Kepala PIBC
Herry Awal Fajar kepada perwakilan
warga disaksikan Lurah Pisangan
Timur dan Kapolsek setempat. Acara
penyerahan dilakukan bersamaan dengan
acara dialog terkait perkembangan proyek
revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang
(PIBC) terutama pemberitahuan soal
rencana perbaikan jalan dan perbaikan

Kepala Bappebti Gelar Kunjungan
ke Food Station

K

E PA L A B a d a n P e n g a w a s
Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Kementerian
Perdagangan (Kemendag) Tjahya
Widayanti menggelar kunjungan ke Food
Station, Jum'at, (13/3) lalu.
“Kunjungan tersebut dilakukan dalam
rangka silaturahmi karena dirinya dan
jajaran direksi Food Station sudah kenal
dan punya hubungan yang baik sejak saya
menjabat sebagai Dirjen Perdagangan
Dalam Negeri Kemendag,” ujar Tjahya
Selain itu kami juga berbincangbincang mengenai pasar lelang komoditas
dan Sistem Resi Gudang (SRG) yang
keduanya menjadi bidang yang saya
kerjakan saat menjabat sebagai Kepala
Bappebti.
Direktur Utama Food Station Arief
Prasetyo Adi menyambut baik kedatangan
Kepala Bappebti tersebut.
“Saya dan temen-temen di Food
Station punya hubungan yang baik dengan
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Ibu Tjahja, karena itu kami welcome
menerima kedatangan beliau,” ujar Arief
Terkait potensi pasar lelang dan

drainase serta pembuatan sumur retensi
untuk normalisasi air kepada dengan
warga yang tinggal di sekitar PIBC.
“Kami ingin warga sekitar mengetahui
perkembangan proyek revitalisasi PIBC,”
ujar Herry.
Hadir dalam dialog tersebut Ketua RW
setempat dan 14 Ketua RT dari Kelurahan
Pisangan Timur, sejumlah warga, Kapolsek
Pulo Gadung, serta Kepala PIBC Herry
Awal Fajar.
Tak lupa Herry menyampaikan salam
hormat dari Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya sebagai bentuk
simpati dan keprihatinan kepada warga
yang terdampak banjir di RT 03 RW 12
Kelurahan Pisangan Timur
“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,” tandas Herry seraya
menyampaikan salam dari Jajaran Direksi
dan Komisaris PT Food Station Tjipinang
Jaya. 

komoditas yang diutarakan Ibu Tjahja,
Arief menuturkan, pihaknya terbuka untuk
mempelajarinya terlebih dahulu.
“Nanti kalau memang bagus
potensinya, tidak menutup kemungkinan
akan ada tindak lanjut dari pertemuan ini,”
tandas Arief. 

Direktur Utama PT Food Station Arief Prasetyo Adi, Direktur Operasional Frans M Tambunan dan
Direktur Keuangan Thomas Hadinata melakukan Rapat Koordinasi dengan Ibu Tjahya Widayanti
selaku Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, mengenai Sistem Resi Gudang untuk
komoditas Beras dan Jagung. Jumat (13/3).
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LENSAKORPORASI

3 Kunjungan untuk
Redam Kepanikan
MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO, KEPALA BARESKRIM
KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO DAN KOMISIONER OMBUDSMAN RI
LELY PELITASARI SOEBEKTY DAN ALAMSYAH SARAGIH MENGUNJUNGI
PASAR INDUK BERAS CIPINANG PADA HARI YANG BERSAMAAN.
SEMUANYA INGIN MEMASTIKAN KEAMANAN PASOKAN BAHAN
POKOK MENGHADAPI PANIC BUYING KARENA PANDEMI CORONA
DAN JELANG RAMADHAN DAN IDUL FITRI.
Oleh: Tim Humas

A

DA kesibukan yang luar biasa
di Kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Rabu, 18 Maret
2020. Pada hari tersebut Kantor BUMD Pangan Milik Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut
didatangi oleh sejumlah tamu penting.
Tamu-tamu penting tersebut adalah Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol
Listyo Sigit Prabowo yang ditemani oleh
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol.
Daniel Tahi Monang Silitonga beserta
jajarannya.
Kemudian Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo beserta jajaran pejabat
eselon satunya serta berikutnya 2 orang
Komisioner Ombudsman RI yakni Lely
Pelitasari Soebekty dan Alamsyah Saragih.
Bahkan pada hari yang sama sempat
beredar kabar Presiden Joko Widodo akan
hadir juga di siang harinya usai berkunjung
ke Gudang Bulog Divisi Regional Jakarta
dan Banten di Kelapa Gading.
Walaupun tak jadi datang, kabar rencana kehadiran Presiden Joko Widodo
sempat ditunggu-tunggu oleh Direksi dan
Komisaris Food Station. Sesuai prosedur
pengamanan, Kapolsek Jakarta Timur
dan Dandim Jakarta Timur sempat ikutan
menunggu di kantor Food Station untuk
menunggu kepastian kehadiran presiden.
Yang menarik tamu-tamu penting
tersebut datang dengan agenda yang
sama yakni ingin memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan terutama
beras menghadapi pandemi Virus Corona
(Covid-19) yang sempat menimbulkan
panic buying serta dalam rangka menghadapi momen Puasa dan Hari Raya Lebaran
mendatang.
Selain itu Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo, Kepala Bareskrim
Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan
Komisioner Ombudsman RI Lely Pelitasari
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Soebekty dan Alamsyah Saragih juga ingin
melihat ketersedian sejumlah komoditi
pangan lain yang sudah menjadi portofolio Food Station yakni gula pasir, bawang
putih dan minyak goreng.
Singkatnya semuanya ingin meredam
kepanikan yang sempat menghinggapi
masyarakat Jakarta akibat situasi tanggap
darurat Virus Corona (Covid-19).
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut baik kehadiran Menteri Pertanian,

Kabareskrim dan Ombudsman tersebut.
Menurutnya kunjungan mereka yang
datang pada hari yang bersamaan di Food
Station menimbulkan kesan positif untuk
masyarakat luas.
Dengan melihat langsung Pasar Induk
Beras Cipinang yang merupakan Pasar Induk Beras terbesar di Indonesia kemudian
melihat langsung proses produksi beras
milik Food Station di Gudang SRG membuat banyak orang yakin bahwa ketersediaan bahan pokok yang ada di dua tempat
tersebut adalah sesuatu yang nyata dan
bukan berdasarkan klaim semata. Apalagi
kehadiran Menteri Pertanian, Bareskrim
dan Ombudsman tersebut disertai liputan
media secara meluas. Dengan demikian
melalui media, ketiga lembaga tersebut
bisa memberikan keterangan hasil kunjungan tersebut secara langsung.
“Kami mengapresiasi kunjungan dari
ketiga lembaga tersebut, harapannya
kunjungan ini bisa memberikan keyakinan
kepada publik bahwa urusan ketersediaan
pangannya sudah diurus oleh pihak yang
berkompeten dengan demikian nggak
perlu khawatir berlebihan dengan belanja
kebutuhan pokok secara berlebihan,” tandas Arief. 

>> Kunjungan Menteri Pertanian ke Food Station
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Pastikan Ketersediaan
Pasokan Beras, Mentan Gelar
Kunjungan ke Food Station
MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO MENGGELAR
KUNJUNGAN KE PASAR INDUK BERAS CIPINANG DAN FASILITAS
PRODUKSI DAN PERGUDANGAN DI GUDANG SRG MILIK PT FOOD
STATION TJIPINANG JAYA, RABU, (18/3). MELALUI KUNJUNGAN
TERSEBUT SYAHRUL INGIN MEMASTIKAN STOK BERAS DI TENGAH
WABAH VIRUS CORONA YANG MEREBAK. TERMASUK UNTUK
KEBUTUHAN PUASA DAN HARI RAYA LEBARAN MENDATANG.
Oleh: Tim Humas

U

NTUK kali pertama sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian
RI, Syahrul Yasin Limpo menggelar kunjungan kerja ke PT
Food Station Tjipinang Jaya. Tak tanggungtanggung dalam kunjungan perdananya
tersebut, Syahrul hadir bersama sejumlah
petinggi Kementerian Pertanian, diantara-
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nya Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto
serta Kepala BKP Agung Hendriadi.
Tiba pukul 13.00 WIB dengan mobil
hitam berplat RI 37, Syahrul disambut
oleh Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya
Arief Prasetyo Adi dan Direksi lainnya
yakni Direktur Operasional Frans M Tambunan dan Direktur Keuangan Thomas

Hadinata. Turut serta pula menyambut
Komisaris Food Station Mayjen (Purn)
Abdul Rahman Kadir serta sejumlah tokoh
pedagang yang ada di Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC).
Setelah itu, keduanya berbincang
sejenak di dalam Ruang Rapat Utama
Food Station. Ia menegaskan untuk tidak
cemas menghadapi tantangan dari dampak Virus Corona.
“Kehadiran saya untuk memperkuat
Food Station, kita tidak boleh mundur,
tidak boleh takut menghadapi tantangan
tantangan covid ini, covid-19 membawa
kita semua cemas, kehadiran Food Station
dan kehadiran saya di sini mengatakan
bahwa pak Arief maju terus kami di belakangnya,” ujar Syahrul.
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Syahrul pun memastikan akan sigap
untuk memback-up jika kebutuhan dasar
ke depan tidak terpenuhi. Hal ini juga dilakukan atas permintaan Presiden Joko
Widodo untuk memvalidasi kebutuhan
pokok di tengah wabah Corona hingga
jelang Lebaran.
“Jadi Kementerian Pertanian akan
memback-up sepenuhnya. Cipinang ini
di dalam mencoba menjabarkan produksi
kebutuhan dasar, seperti yang disebutkan
beras tidak perlu bersoal, insyaallah gula
pasir tidak boleh bersoal, minyak goreng
seperti itu, telur ayam juga harus oke,
dagingnya juga harus oke,” jelasnya.
Setelah makan siang di kantor PT Food
Station Tjipinang, pukul 13.30 WIB Syahrul
bersama rombongan Kementan langsung
menuju beberapa kios milik pedagang
yang ada di PIBC. Setelah itu rombongan
bergerak menuju Fasiltas Produksi dan
Pergudangan di Gudang SRG yang dimiliki
oleh Food Station.
Syahrul menuju ke gudang penyimpangan beras serta laboratorium pengecekan kualitas beras. Disana, Quality
Control (QC) memperagakan proses
pengecekan kualitas beras.
“Ini QC tidak bisa di intervensi pak.
Nanti kita hitung kadar airnya harus sekitar 12-14%. Kadar airnya, kalau kurang
dari 12% nanti harga turun kalau lebih dari

14% nanti akan cepat kuning dan basi,”
jelas Dirut PT. Food Station Tjipinang Jaya
Arief Prasetyo Adi.
Setelah itu Syahrul juga memantau
proses produksi beras dengan mengunjungi bagian sortir beras hingga pengepakan beras. Tidak hanya beras, Ia juga
memantau stok kebutuhan pangan lainnya
yang dikelola oleh PT Food Station seperti
gula, bawang putih dan telur.
Setelah selesai berkeliling di Gudang
SRG, Syarul beserta rombongan dan Dirut
Food Station Arief Prasetyo Adi menggelar
pernyataan kepada media yang hadir.
Dalam pernyataannya kepada sejumlah awak media yang hadir, Mentan
memastikan stok beras untuk kebutuhan
puasa dan hari raya Lebaran mendatang
aman dan terkendali. Stok ini bahkan
mampu mencukupi kebutuhan warga selama menjalani pembatasan sosial atau
masa penanganan penyebaran covid 19
dengan pola Work From Home (WFH).
“Stok beras kita 3 juta ton. Lalu di
Akhir bulan Maret-April kita akan panen
lagi. Kalau semua berjalan lancar akan
ada tambahan sebesar 8 juta ton. Untuk
itu stok beras kita sangat aman,” kata
Mentan.
Dia mengatakan, setidaknya ada 11 komoditas bahan pokok yang dikawal pemerintah secara intens. Kesebelas itu antara

lain beras, jagung, bawang merah, bawang
putih, dan cabai merah besar. Kemudian
ada juga cabai rawit, daging sapi/daging
kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras,
gula pasir, dan minyak goreng.
“Kita terus validasi datanya insya
Allah aman. Kalau stok kita cukup, mestinya harga tidak boleh naik. Kita yakin
stok yang ada di Bulog, pasar-pasar dan
di rakyat cukup besar,” ungkap Syahrul.
“Saya juga sangat optimis melihat
stok beras yang ada. Di Jakarta masalah
beras harusnya sudah selesai. Tinggal kita
membackup seluruh wilayah di Indonesia
saja,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi
mengatakan stok beras di Pasar Induk Cipinang ada di berada dalam kisaran 28 ribu
hingga 30 ribu ton dan dalam batas aman.
“Pasar induk Cipinang di 28 ribu sampai 30 ribu ton, batas aman itu 25 ribu
ton pak menteri. Kemudian Food station
sendiri ada cadangan stok 7 ribu ton di
luar pasar induk Cipinang,” ungkapnya.
“Kemudian teman-teman pedagang
ini di seluruh Jabodetabek plus luar kota.
Jadi Jabodetabeknya 65%, 35%-nya ke
luar pulau juga. Hari ini kita masih punya
stok berkat Sulsel, kita ambil 4 ribu kontainer dari sana Sidrap, Pinrang, beras jadi
komoditi utamanya beras,” pungkasnya. 

>> Kunjungan Menteri Pertanian RI ke Food Station
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Kabareskrim Mabes
Polri Gelar Kunjungan
ke Food Station
KABARESKRIM POLRI KOMJEN POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO
MENGGELAR KUNJUNGAN KE PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA,
RABU (18/3). KUNJUNGAN DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN
KETERSEDIAAN BAHAN POKOK JELANG BULAN RAMADHAN DAN
ADANYA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19).
Oleh: Tim Humas

R

ABU pagi, 18/3 maret lalu,
Bareskrim dan Satgas Pangan
Mabes Polri menggelar kunjungan ke Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC). Dipimpin oleh Kepala

Bareskrim Mabes Polri Komjen Listyo
Sigit Prabowo, rombongan diterima oleh
Jajaran lengkap direksi dan komisaris PT
Food Station Tjipinang Jaya.
Ikut serta mendampingi Bareskrim,

Kasatgas Pangan Mabes Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga serta Kapolres
Jaktim Kombes Pol Arie Ardian Rishadi.
Setelah bersilaturahmi beberapa
menit, Direktur Utama Food Station Arief
Prasetyo Adi mengajak rombongan untuk
meninjau langsung aktiﬁtas perdagangan
di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang
berada dibawah pengelolaan PT Food
Station Tjipinang Jaya.
Di pasar yang lokasi berdekatan dengan Kantor Pusat Food Station tersebut,
rombongan menyambangi salah satu kios
yang ramai didatangi pelanggan. Di kios
tersebut, rombongan sempat berbincang

>> Kunjungan Kabareskrim Mabes Polri ke Food Station
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>> Kunjungan Kabareskrim Mabes Polri ke Food Station

dengan pemilik kios untuk memantau
kualitas serta ketersediaan beras yang
ada di PIBC.
Setelah itu, tim gabungan menuju
fasilitas produksi dan pergudangan milik
PT Food Station Tjipinang Jaya yang ada
di Gudang SRG. Sebuah gudang penyimpanan bahan pokok yang jaraknya 300
meter dari PIBC. Disini, Dirut PT Food
Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo,
mengarahkan rombongan untuk melihat
langsung proses penggilingan beras yang
setiap hari dilaksanakan di tempat ini.
Selain itu, rombongan juga diarahkan
untuk melihat mesin pengemas gula pasir
serta gudang penyimpanan berbagai bahan
pokok yang menjadi portofolio PT Food
Station Tjipinang Jaya seperti beras, gula
pasir, minyak goreng, bawang putih, susu
UHT, telur ayam dan ikan kembung beku.
“Gulanya yang udah di-pack satu kilo
kita jual ke customer Rp 12.500. Masih
terbilang murah,” kata Arief kepada Listyo
dan rombongan.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
Polri menjamin ketersediaan beras dan
bawang putih. Bareskrim menjamin stok
beras cukup hingga Lebaran mendatang.
“Hasil peninjauan kesimpulannya
stok beras sangat cukup sampai Lebaran
nanti,” kata Kabareskrim Polri Irjen Listyo
Sigit usai sidak di PT Food Station Tjipinang Jaya.
Selain stok di gudang yang masih memadai, Listyo mengatakan stok beras ma-
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sih akan terus bertambah. Penambahan
beras akan didapat dari panen raya serta
stok beras dari Bulog. Ia pun mengimbau
masyarakat tidak panik dan takut.
“Apalagi sebentar lagi akan panen
raya, di samping stok ada, maupun ketersediaan stok Bulog ditambah kita akan
panen raya maka Alhamdulillah beras kita
akan sangat cukup. Kami pastikan kepada
masyarakat tidak perlu takut atau panik,”
ujarnya.
Selain beras, Irjen Listyo menjamin ketersediaan bawang putih memadai mengingat akan ada penambahan stok dalam
jumlah besar. Sekali lagi, ia mengimbau
masyarakat tidak panik dan menimbun
stok kebutuhan pokok.
“Kemudian untuk bawang putih bulan ini akan segera masuk dalam jumlah
besar sehingga tidak perlu ada kepanikan
kemudian mengumpulkan (menimbun)
dalam jumlah tertentu karena stok di pasar cukup,” kata Listyo.
Sebelumnya, Polri mulai memantau
ketersediaan dan harga bahan pokok
yang ada di pasar untuk memastikan. Hal
ini dilakukan dalam rangka menyambut
bulan Ramadhan dan adanya wabah virus
Corona (COVID-19).
Listyo menambahkan, saat ini terjadi
kenaikan harga gula, tetapi ia yakin stok
gula masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai April 2020.
Pasalnya ia sudah melaksanakan sidak
dan memantau harga gula untuk bisa

kembali menjadi stabil.
“Kemarin kami laksanakan sidak ke
Lampung. Ada beberapa perusahaan yang
memiliki stok besar sekali kurang lebih 75
ribu sampai 100 ribu ton. Kami minta agar
pemda menyalurkan stok gula tersebut
dikirim ke Jakarta, dan sepakat mulai hari
ini akan dikirimkan sekitar 33 ribu ton untuk memenuhi gula yang ada di Jakarta,”
ungkap Listyo.
Listyo menegaskan akan memantau
masalah distribusi dan stok bahan pokok.
Ia akan menelusuri hambatannya ada di
mana seperti distribusinya atau memang
sengaja disimpan. Ia akan cek semua permasalahan tersebut.
“Kami sudah peringatkan, kalau memang stok cukup, kemudian di lapangan
terjadi kekosongan, apalagi kelangkaan
dan harga naik, itu kan sudah pasti kami
akan berikan sanksi dan itu ada undangundangnya (UU) beserta sanksi,” kata dia
Dia mengimbau agar masyarakat
tidak perlu panik dengan ketersediaan
bahan pokok di tengah virus corona atau
covid-19 yang merebak di Indonesia.
Listyo menjamin Kasatgas Pangan bakal terus melakukan monitor ke lapangan
untuk menjaga harga dan ketersediaan bahan pokok agar tetap stabil di masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu takut dan
panik, karena ada info yang beredar pasar
tertentu tidak berani berjualan. Seluruh
kegiatan baik hari ini ke depan pasar akan
tetap berjalan biasa,” tandasnya. 
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Warga Jakarta Tidak Perlu
Khawatir dengan Ketersediaan
Pasokan Beras
FOOD STATION BERSINERGI DAN BERKOLABORASI DENGAN BERBAGAI
PIHAK UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN
POKOK TIDAK TERGANGGU DALAM MENGANTISIPASI MOMEN
TERSEBUT. TNI DAN KEPOLISIAN PUN DILIBATKAN UNTUK MENJAGA
JALUR-JALUR DISTRIBUSI AGAR TIDAK ADA GANGGUAN.
Oleh: Tim Humas

M

ASA tanggap darurat
Covid-19 di Jakarta yang
diperpanjang hingga 19 April
kedepan menjadi tantangan
tersendiri untuk PT Food Station Tjipinang
Jaya selaku BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Apalagi pandemi Covid-19 tersebut sangat
berdekatan dengan persiapan menghadapi
Hari Besar Keagamaan Nasional yakni Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Food Station pun kini telah menyiapkan program belanja dari rumah untuk
membantu warga memenuhi kebutuhan
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pokok dan pangan selama masa pandemi
Corona.
Selain itu, Food Station bersinergi
dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan
pasokan bahan pokok tidak terganggu
dalam mengantisipasi momen tersebut.
TNI dan Kepolisian pun dilibatkan untuk
menjaga jalur-jalur distribusi agar tidak
ada gangguan.
“Kami terus berkoordinasi dengan
pemasok yang ada di daerah untuk
memastikan semuanya berjalan lancar
seperti biasa, untuk memperkuat kami

juga berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait seperti Kementerian Pertanian,
Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, Ombudsman dan Kemenko Perekonomian,” ujar Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi.
Koordinasi yang disebutkan benarbenar berjalan, 18 Maret lalu, Kabareskrim
Mabes Polri, Satgas Pangan, Menteri
Pertanian dan 2 orang Komisioner Ombudsman RI menggelar kunjungan kerja
ke PIBC. Semuanya hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok
menghadapi tantangan pandemi corona
dan jelang Puasa dan Lebaran.
Dikatakan Arief, sejauh ini ketersediaan
stok beras untuk warga Jakarta masih
aman. Hal ini mengacu pada stok yang ada
di PIBC, Bulog dan yang kami miliki sendiri.
Stok beras di PIBC hingga Kamis (2/4)
berkisar 25.936 ton untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat DKI Jakarta
mencapai 1.895 ton per hari. Ketersediaan
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beras di PIBC ini juga didukung dengan
stok beras yang kami miliki yang mencapai
sekitar 7.328 ton. Dan ini belum termasuk
dengan cadangan beras yang dimiliki Bulog
yang mencapai 363.000 ton.
“Bila seluruh beras cadangan itu digabungkan maka Jakarta masih bisa memenuhi pasokan beras hingga Juni 2020,”
ungkap Arief.
Untuk itu Arief kembali mengimbau
masyarakat Jakarta untuk tidak perlu khawatir terhadap pasokan kebutuhan beras.
Arief menambahkan, pihaknya sudah
menyiapkan skenario bila nanti terjadi
peningkatan jumlah permintaan beras
dari masyarakat.
“Kita itu biasanya punya estimasi.
Setiap buyer-buyer kita itu memberikan
estimasi dan itu kita pastikan estimasi
terpenuhi 100%. Kalau ada lonjakan yang
signiﬁkan kita akan crosscheck,” jelasnya.
Untuk mengulas lebih jauh mengenai
ketersediaan bahan pokok dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut dan
program apa saja yang telah dikerjakan
oleh Food Station, Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi
berkenan memberikan penjelasan kepada
Buletin FS.
Petikannya :
Bagaimana ketersediaan pasokan bahan
pangan menghadapi tantangan masa
tanggap darurat Covid-19 dan persiapan
Puasa dan Lebaran?
Yang bisa saya jelaskan pasokan kebutuhan beras untuk warga Jakarta aman
menghadapi tantangan masa tanggap
darurat Covid-19 dan persiapan Puasa dan
Lebaran. Hal ini berdasarkan stok beras
yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang,
yang kami miliki dan Bulog.

ini sudah saya sampaikan saat Menteri
Pertanian, Bareskrim, Satgas Pangan dan
Ombudsman datang ke PIBC tanggal 18
Maret lalu. Kunjungan mereka bahkan
didahului oleh Kapolres Jakarta Timur dan
Dandim Jakarta Timur.
Apa arti penting dari kunjungan yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga negara
tersebut?
Tentu saja kunjungan yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga tersebut sangat
penting untuk memberikan pesan kepada
masyarakat luas bahwa ketersediaan bahan pokok terutama beras untuk warga Jakarta aman dan terkendali. Apalagi dalam
situasi menghadapi pandemik Covid-19
warga Jakarta sempat melakukan panic
buying di beberapa tempat. Jadi saya pikir
kunjungan dari lembaga-lembaga tersebut penting untuk memberi penegasan
tentang pasokan dan stok yang aman.
Belum lama ini, Food Station mendorong
warga Jakarta membeli produk pangan
produksi FS secara online. Mengapa?
Hal ini demi mendukung upaya social
distancing measure, sebagai langkah mencegah penyebaran pandemi infeksi virus
Corona (Covid-19). Seiring dengan itu
kami memang telah siap dengan platform penjualan secara online, karena telah bekerjasama dengan hampir semua
penyedia jasa penjualan online, jadi masyarakat tinggal menghubungi mereka untuk melakukan pembelian produk pangan
secara online. Kemudian juga jangan lupa

penjualan secara online tentu akan untuk
mengurangi berkumpulnya masyarakat
dalam jumlah banyak.

Marketplace atau platform belanja
online mana saja yang memiliki kerja
sama dengan Food Station?
Banyak terutama dengan platform
belanja online yang punya reputasi bagus
seperti Tokopedia, JD.ID, Blibli, Bukalapak,
Shopee, Lazada, dan Elevania.
Produk pangan apa saja yang bisa dibeli
secara online melalui marketplace
tersebut?
Produk pangan yang bisa dibeli secara
online atau dalam paket-paket hemat, di
antaranya beras, minyak goreng, tepung
terigu, gula pasir dan lain-lain.
Sebelumnya pada tanggal 21-22 Maret
lalu Food Station bersama Perumda
Pasar Jaya telah menggelar operasi
pasar murah bahan pokok di sejumlah
pasar yang ada di 5 wilayah Jakarta. tapi
kemudian dibatalkan, kenapa?
Pembatalan tersebut tak lain sebagai
bentuk dukungan kami sebagai BUMD
DKI terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI yang menetapkan darurat virus
Corona, maka operasi pasar. Karena itu
pasar murah yang sedianya akan diselenggarakan hingga tanggal 24 Maret 2020
tersebut ditunda.
Jadi penundaannya semata-mata karena
dukungan terhadap langkah Pemprov

Bisa dijelaskan kondisi stok beras yang
ada diketiga tempat tersebut?
Stok beras di PIBC hingga Kamis
(2/4) berkisar 25.936 ton untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat DKI
Jakarta mencapai 1.895 ton per hari. Ketersediaan beras di PIBC ini juga didukung
dengan stok beras yang kami miliki yang
mencapai sekitar 7.328 ton. Dan ini belum
termasuk dengan cadangan beras yang dimiliki Bulog yang mencapai 363.000 ton.
Bila seluruh beras cadangan itu digabungkan maka Jakarta masih bisa memenuhi
pasokan beras hingga Juni 2020.
Jadi stok beras aman?
Berdasarkan stok yang ada di ketiga
tempat tersebut saya pikir aman. dan fakta
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>> Bersama Kabareskrim Mabes Polri saat berkunjung ke Food Station

menetapkan masa darurat virus corona
dan bukan karena pertimbangan lain?
Ya, betul sekali, karena itu saya
mengimbau masyarakat tetap tenang karena ditundanya operasi pasar hanyalah
masalah teknis pelaksanaan agar warga
tak berkumpul dan menghadapi risiko
penularan Covid-19, bukan bersumber dari
kelangkaan stok komoditas.
Sebagai pengelola tunggal PIBC, Food
Station terlihat sangat concern terhadap
perbaikan sarana yang ada di PIBC. Bisa
dijelaskan alasannya?
Jangan lupa Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) adalah objek vital yang
usianya sudah 40 tahun-an lebih, karena
itu kami sangat concern dan serius melakukan perbaikan sarana dan prasarana
penunjang yang ada di PIBC. Ini sekaligus
wujud komitmen kami untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pedagang dan
pengunjung yang datang ke PIBC.
Bisa dijelaskan perkembangan terakhir
perbaikan sarana yang ada di PIBC?
Yang terbaru sejak Februari lalu, kami
menjalankan proyek perbaikan sarana
jalan yang ada di PIBC. Bersamaan dengan perbaikan jalan tersebut, kami juga
membangun drainase dan sumur retensi
di beberapa titik yang ada di PIBC.
Mengapa perbaikan jalan harus
dilakukan?
Proyek perbaikan jalan sepanjang
45.801,57 m2 tersebut dikerjakan karena
setiap hari banyak kendaraan berat yang
keluar-masuk ke PIBC. Kita nggak ingin
jalan yang ada di PIBC rusak, karena kalau
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jalannya sampai rusak dikhawatirkan
dampaknya akan mengganggu kelancaran
distribusi beras yang ada di PIBC.
Lalu mengapa perbaikan jalan dan
pembuatan drainase dan sumur retensi
dijalankan bersamaan?
Kolam retensi dan sumur resapan dibuat untuk menampung air dari saluran
drainase sekaligus meresapkannya ke
dalam tanah. Perbaikan jalan tanpa perbaikan drainase akan sia-sia, karena airnya
tetap menggenang sehingga akan merusak jalan yang sudah diperbaki. Karena
itu perbaikan jalan dan pembuatan sumur
resapan dan drainase kita upayakan untuk
dilakukan secara bersamaan.
Berapa besar anggaran yang
dialokasikan untuk perbaikan jalan,
pembuatan drainase dan sumur retensi
tersebut?
Perbaikan jalan, drainase dan sumur
resapan merupakan bagian dari Proyek
Revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang
yang sudah dijalankan oleh Food Station
sejak 3 tahun terakhir. Ketiga proyek
tersebut dikerjakan bersamaan dengan
menghabiskan biaya sebesar Rp90 miliar. Adapun dananya dikeluarkan dari kas
internal perusahaan.
Jadi perbaikan sarana prasarana
dalam program revitalisasi PIBC dibuat
bertahap?
Melalui revitalisasi PIBC ini, sarana
dan prasarana di PIBC diperbaiki secara
bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran perusahaan. Namun
demikian secara sadar alokasi untuk revi-

talisasi PIBC meningkat setiap tahunnya.
Ini bisa dicek di dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan Food Station
setiap tahun, karena program revitalisasi
yang akan dikerjakan tiap tahunnnya kami
masukkan kedalam RKAP tersebut. Singkatnya setiap tahun kami selalu mensisihkan anggaran perusahaan untuk perbaikan
sarana dan prasarana penunjang di PIBC.
Selain perbaikan jalan, drainase dan
sumur retensi, perbaikan sarana apalagi
yang sudah dikerjakan?
Sekedar informasi sebelum proyek
perbaikan jalan dikerjakan, kami juga
telah menyelesaikan sejumlah proyek
revitalisasi yang lain. Beberapa perbaikan
tersebut antara lain pengecatan atap
pertokoan dan pergudangan, perbaikan
gudang dari kondisi yang semi permanen
menjadi permanen, perbaikan dan pengecatan atap pabrik dan pergudangan,
perbaikan sarana parkir, perbaikan pagar
yang mengelilingi areal PIBC, pembuatan
jembatan timbang, pembangunan kantin
sehat hingga perbaikan Kantor Pusat Food
Station.
Bagaimana kordinasi dengan wilayah
dalam hal perbaikan sarana di PIBC?
Terkait pembangunan infrastruktur di
PIBC, kami juga intens menggelar kordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah
Kota (Pemkot) Jakarta Timur. Misalnya
untuk program pembuatan saluran air
berjalan ke saluran utama. Selain itu juga
dalam pembuatan 2 kolam retensi dan
sumur-sumur resapan. Melalui sinergi
dengan Pemkot Jaktim ini, sekuat tenaga
kami berupaya tidak memberikan beban
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kepada warga saat musim penghujan tiba.
Di pekan terakhir Maret lalu, Food
Station kabarnya mendapatkan pasokan
gula pasir sebanyak 1500. Benarkah
demikian?
Sejak (23/3/2020) lalu, kami memang berhasil memperoleh pasokan gula
pasir sebanyak 500 ton. Lalu seminggu
kemudian tahap kedua akan datang lagi
sebanyak 1000 ton gula pasir. Dengan
demikian dalam periode tersebut total
yang akan kami terima adalah 1500 ton
gula pasir.
Apa artinya pasokan sebanyak itu buat
Jakarta?
Ini keren disaat gula sangat terbatas,
kami tetap dapat berperan sesuai harapan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
agar pemerintah harus hadir disaat masyarakat sedang membutuhkan dengan
berhasil mendatangkan gula pasir ini.
sekedar informasi gula pasir sebanyak
1500 ton tersebut akan dikemas dalam
paket 1 kg dan akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta.
Adapun harga jualnya disesuaikan dengan harga acuan yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Perdagangan yakni
Rp12.500 per kilogram.
Jadi harga jualnya sesuai dengan harga
yang ditentukan pemerintah dalam
hal ini harga acuan dari Kementerian
Perdagangan?
Tentu saja harga jualnya sesuai
dengan harga acuan yang ditetapkan
pemerintah yakni Rp12.500 per kg dan
diprioritaskan untuk dijual di outlet yang
dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya melalui
Jakgrosir serta lanjut ke mitra strategis
Food Station. Melalui perolehan gula sebanyak 1500 ton ini, kami berharap warga
Jakarta bisa dengan mudah mendapatkan
gula dalam beberapa pekan kedepan.

Kami bekerja keras untuk menangkal
adanya penyebaran Virus Corona atau
Covid-19. Berbagai upaya terus dilakukan
agar Virus mematikan itu tidak menyerang kepada pedagang PIBC, karyawan,
hingga keluar masuk orang dari luar
daerah. Untuk itu, kami telah menghadirkan tujuh alat cuci tangan berupa tangki
cuci tangan anti Covid-19 yang akan kita
letakkan ditempat-tempat keramaian seperti Gudang SRG (Sistem Resi gudang)
dan PIBC. Semua Pedagang, penjual
hingga banyaknya warga luar daerah
bisa mempergunakannya untuk mencuci
tangan agar bersih dari kuman. Semoga
bermanfaat demi keselamatan pedagang PIBC terhindar dari Virus Corona.
Singkatnya kita tetap berusaha sebaik
mungkin, segala upaya apapun akan kita
lakukan untuk mengantisipasi penyebaran
virus Corona ini.
Bagaimana dengan mitigasi di Kantor
sendiri?
Sebagai pengelola kami memastikan
Pasar Induk Beras Cipinang beroperasi
normal dengan kewaspadaan. Tingkat
kewaspadan ini dilakukan dengan melakukan edukasi mengenai Covid-19
kepada karyawan dengan menerapkan
penggunaan masker dan penggunaan
hand sanitizer untuk kebersihan tangan,
serta penyemprotan ruang kerja dengan
disinfektan. Selain itu dijalankan juga pe-

ngecekan suhu tubuh dengan thermo gun
kepada karyawan dan pedagang. Bila ditemukan suhu tubuh di atas 37,5º diminta
untuk menuju ke pelayanan kesehatan.
Beberapa waktu lalu, Food Station
kabarnya memberikan sumbangan susu
untuk tim medis Covid-19?
Kami berkolaborasi dengan PT Sukanda Djaya (produsen susu diamond) menyalurkan bantuan 9219 susu UHT kepada
1040 tenaga medis yang akan merawat
pasien Covid-19 di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov
DKI Jakarta. Bantuan diserahkan langsung
oleh Direktur Utama Food Station Arief
Prasetyo Adi kepada Direktur Utama PT
Jakarta Tourisindo Novita Dewi.
Pesan apa yang ingin disampaikan
melalui bantuan tersebut?
Jangan lupa sebagai garda terdepan
dalam membantu penyembuhan pasien
yang terinfeksi virus covid-19, tim medis
tentu membutuhkan stamina yang prima.
Karena itu dalam kesempatan ini kami
memberikan bantuan 9210 pcs susu UHT
kepada mereka. Singkatnya bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian kami
selaku BUMD milik Pemprov DKI Jakarta
kepada tenaga medis yang akan berjibaku
merawat pasien terinfeksi virus corona
yang dirawat di beberapa RSUD milik
Pemprov DKI Jakarta. 

Berapa alokasi anggaran yang
dikeluarkan perusahaan untuk mencari
pasokan gula ini?
Kami cadangkan dana senilai Rp15
miliar untuk membeli 1500 ton gula pasir
pada periode ini. Kedepan akan segera kita
siapkan 4000 ton lagi untuk memenuhi
kebutuhan warga Jakarta.
Jakarta saat ini sedang menghadapi
pandemi covid-19, apa saja yang telah
dilakukan oleh perusahaan untuk
memitigasi pandemi tersebut di
lingkungan pergudangan dan PIBC?
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SINERGI

Kapolres dan Dandim Jaktim
Gelar Kunjungan ke Pasar
Induk Beras Cipinang
KAPOLRES JAKARTA TIMUR DAN DANDIM 0505 JAKARTA TIMUR
MENGGELAR SIDAK KE PASAR INDUK BERAS CIPINANG. KUNJUNGAN
DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAAN PASOKAN BERAS
DI JAKARTA AMAN DALAM RANGKA MENGHADAPI HARI BESAR
KEAGAMAAN NASIONAL.
Oleh: Tim Humas

>>

Kapolres Jakarta Timur bersama Kapolsek Cakung dan Kapolsek Pulogadung melakukan koordinasi
ke Food Station dan Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan tidak ada kenaikan harga dan
penimbunan sembako baik agen maupun pengencer. Selasa (3/3).

K

APOLRES Metro Jakarta Timur
Kombes Pol. Arie Ardian Rishadi
dan Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur Kolonel Inf. Mohammad Mahfud meninjau Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC), selasa (3/3) lalu.
“Jadi hari ini saya dengan Pak Dandim
berkoordinasi dengan Dirut Food Station
dan juga pihak Pasar Induk Cipinang untuk
memastikan. Kami sudah memastikan dan
berkordinasi bahwa ketersediaan bahan
pokok khususnya beras aman,” kata Kombes Pol. Arie Ardian.
Agenda inspeksi mendadak (Sidak)
yang dilakukan TNI-Polri dalam rangka
menyikapi adanya peristiwa sejumlah supermarket sempat diserbu warga.
Pada Senin (2/3) sejumlah warga
Jakarta tampak dilanda kepanikan usai
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
mengumumkan dua orang Indonesia terin-
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feksi virus corona. Sejumlah minimarket
dan supermarket menjadi sasaran warga
untuk menyetok bahan baku pangan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres
Metro Jakarta Timur Kombes Pol Arie Ardian dan Komandan Kodim 0505 Jakarta
Timur Kolonel Inf Mohammad Mahfud
meninjau Pasar Induk Beras Cipinang.
Dalam tinjauannya kedua pejabat
melakukan komunikasi secara langsung
dengan pihak PT Food Station Cipinang
Jaya sebagai pemilik dan pengelola PIBC
dan para pedagang.
Saat ini diketahui persediaan beras
masih ada dalam taraf aman sebanyak 31
ribu ton, sementara Food Station memiliki
persediaan 6 ribu ton beras.
“Persediaan masih sangat cukup, masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
Sementara itu Direktur Utama PT
Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo

Adi mengucapkan terima kasih kepada
Kapolres dan Dandim Jakarta Timur yang
turut memastikan stok persediaan beras di
Pasar Induk Beras Cipinang, Pulogadung,
Jakarta Timur aman.
“Saat ini stok beras Pasar Cipinang
31 ribu ton dan itu jauh dari batas aman.
Kemudian food station di luar sini kita
punya 6 ribu ton lagi. Artinya tak ada
kekhawatiran, kita akan men-support
semua outlet-outlet yang ada di Jakarta
dan sekitarnya,” jelasnya di lokasi, Selasa
(3/3/2020).
Selain itu, ia juga memastikan harga
beras masih stabil dan tak ada kenaikan
yang signiﬁkan.
“Kita sudah sampaikan tidak perlu
ada kepanikan sebab kita stok beras baik,
kualitasnya juga baik. Harapannya satu
dua bulan ini sudah mulai panen. Jadi
Pasar Beras Cipinang ini dimiliki Pemprov
99,98%. Kemudian distribusinya seluruh Indonesia. 65% nya Jabodetabek,”
sambungnya.
Sementara itu, menurut satu diantara
penjual beras, Ko Apoh, beras di tokonya
masih memiliki persediaan yang aman.
Ia pun menyarankan agar warga yang
kehabisan beras di supermarket datang ke
Pasar Induk Beras Cipinang.
“Beras ini tidak punya kesempatan
naik. Malahan turun. Cuma karena orang
panik saja. Orang tak mengerti kiranya
beras ini tidak ada dan mungkin keluar
untuk beli, makanya berdoyong-doyong
beli,” ujarnya.
“Padahal kalau supermarket tidak ada,
datang ke Cipinang. Ini kita jamin cukup
dan bulan ke depannya tak akan naik,”
pungkasnya. 
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KERJASAMA

Food Station Resmi Jadi Suplier
Jaringan Restoran The Duck King
UPAYA FOOD STATION AGAR PRODUKNYA DIKENAL LUAS DI BISNIS
HORECA (HOTEL, RESTORAN DAN CAFE) TELAH MEMBUAHKAN HASIL.
MULAI FEBRUARI LALU, PRODUK BERAS FS SETRA WANGI DITERIMA
OLEH MANAJEMEN PENGELOLA RESTORAN THE DUCK KING. FOOD
STATION PUN KINI RESMI MENJADI SUPPLIER BERAS UNTUK JARINGAN
RESTORAN THE DUCK KING.
Oleh: Tim Humas

>>

>>

Restauran Duck King

P

T Food Station Tjipinang Jaya
kembali membuat prestasi. Pertengahan Februari lalu, salah satu
BUMD Pangan milik Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini berhasil
menjalin kerjasama dengan manajemen
pengelola restoran The Duck King.
Melalui kerjasama tersebut, Food
Station menjadi supplier (pemasok) beras
untuk jaringan restoran The Duck King.
“Ya, pertengahan Februari lalu, beras
FS Setra Wangi yang merupakan produk
kami, resmi digunakan oleh jaringan restoran The Duck King. Selain itu untuk produk
lain yang di suplai adalah FS Bawang Putih
Honan dan Kaiting untuk kemasan 20 kg,”
ujar Andre Kasi Asisten Penjualan Modern
Food Station.
Dikatakan Andre kerjasama tersebut,
hingga kini meliputi 28 outlet restoran
The Duck King yang terdiri dari 4 brand
restoran Imperial Chef, 3 outlet dengan
rand Classiﬁed, 4 brand Fook Yew, dan 17
brand Duck King di seluruh Jabodetabek.
Andre berharap kerjasama ini bisa se-
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makin meningkatkan kepercayaan publik
terhadap produk pangan yang dihasilkan
oleh Food Station sebagai produk yang
berkualitas dengan harga yang kompetitif.
Sekedar informasi, selain kerjasama

>>

Foto bersama dengan manajemen Restauran
Duck King

dengan jaringan restoran The Duck King,
Food Station juga saat ini tengah menjajaki kerjasama dengan berbagai restoran
lain. Upaya tersebut dilakukan untuk menambah portofolio bisnis Food Station di
segmen hotel, restoran dan café (Horeca)
“kami ingin produk FS lebih dikenal
public secara lebih luas lagi. Masuk ke
segmen horeca dengan brand yang sudah
dikenal adalah salah satu upaya-nya,” tandas Andre. 

Restauran Duck King
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KINERJA

Food Station Hadirkan
Jembatan Timbang di PIBC
MANAJEMEN PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA TERUS
MEMBENAHI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PASAR INDUK BERAS
CIPINANG DENGAN MEMBUAT 4 UNIT JEMBATAN TIMBANG.
MELALUI KEHADIRAN JEMBATAN TIMBANG INI, MANAJEMEN INGIN
MEMBENAHI AKURASI DATA KELUAR DAN MASUK BARANG KE
PASAR INDUK BERAS CIPINANG.
Oleh: Tim Humas

>>

>>

Jembatan timbang di PIBC

P

T Food Station Tjipinang Jaya
telah merampungkan pembangunan dua jembatan timbang
di Pasar Induk Beras Cipinang
(PIBC), Pulogadung, Jakarta Timur.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi membenarkan operasional dua jembatan timbang
tersebut. Dua jembatan yang sudah beroperasi sejak Januari lalu tersebut berada di
pintu masuk satu dan pintu masuk empat.
Sedangkan dua jembatan lainnya berada
di pintu masuk lima dan akan beroperasi
pada April mendatang.
“Sesuai rencana kami akan membangun empat jembatan timbang di area
PIBC. Namun, pembangunannya harus
dilakukan secara bertahap karena harus
menutup akses masuk dan keluar pasar,”
ujarnya.
Arief menambahkan masing-masing
jembatan memiliki panjang 12 meter dengan kapasitas 60 ton. Adapun untuk
membangun empat jembatan timbang
yang merupakan bagian dari proyek
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revitalisasi PIBC tersebut, PT Food Station
Tjipinang Jaya menyiapkan anggaran Rp
1,8 miliar.
Dikatakan Arief fungsi jembatan tim-

>>

Jembatan timbang di PIBC

bang ini untuk melihat akurasi data keluar
dan masuk barang ke Pasar Induk Beras
Cipinang.
“Selama ini data keluar masuk hanya
berdasarkan faktur saja, dengan adanya
jembatan timbang ini data yang dihasilkan
akan lebih akurat. Proses timbang juga
hanya memakan waktu lima detik. Jadi
kami nggak perlu lagi input secara manual,”
tandas Arief. 

Jembatan timbang di PIBC
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KINERJA

Cegah Penyebaran
Corona, Food Station
Dorong Pembelian
Produk Secara Online
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA MEMAKSA
BANYAK PERUSAHAAN TAK TERKECUALI PT FOOD STATION TJIPINANG
JAYA UNTUK MENGKAMPANYEKAN BELANJA SECARA ONLINE KEPADA
PELANGGANNYA. KAMPANYE BELANJA SECARA ONLINE INI SEJALAN
DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP JAGA JARAK (SOCIAL DISTANCING).
Oleh: Tim Humas

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan,
Food Station saat ini sudah bekerjasama
dengan penyedia jasa (marketplace) pembelian online seperti Tokopedia, JD.ID,
Bblibli, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan
Elevania.
“hampir semua penyedia jasa penjualan online sudah bekerjasama dengan
kami, jadi masyarakat tinggal menghubungi mereka untuk melakukan pembelian produk pangan kami secara online,”
ujar Arief.
Beberapa produk pangan yang bisa
dibeli secara online antara lain beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir dan
lain-lain.
Sekedar informasi, Food Station bersama Perumda Pasar Jaya tanggal 21-22
Maret 2020 lalu telah menggelar operasi
pasar murah bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di 5 wilayah Jakarta. Namun
untuk mendukung langkah Pemprov yang
menetapkan darurat corona, maka operasi
pasar yang sedianya akan diselenggarakan hingga tanggal 24 Maret tersebut
dibatalkan.
“Dengan memperhatikan perkembangan terakhir dari berbagai pihak, maka
pelaksanaan operasi pangan murah di dua
hari terakhir dibatalkan,” ungkap Arief.
Nah, untuk mendukung kebijakan
Pemprov itulah, lanjut Arief, Food Station
mendorong masyarakat untuk melakukan
pembelian bahan pokok secara online.
“Penjualan secara online tentu akan
untuk mengurangi berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak,” jelasnya. 

>> Belanja online di tokopedia. (dok: Istimewa)

B

ERKEMBANGNYA penyebaran
virus corona yang semakin
mengkhawatirkan memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta menjalankan kebijakan mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan
interaksi dengan orang lain, mengurangi
kontak tatap muka langsung atau yang
lebih dikenal dengan social distancing.
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Menyadari kondisi tersebut,
PT Food Station Tjipinang Jaya
sebagai BUMD Pangan milik
Pemprov DKI mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov
tersebut dengan mendorong
warga Jakarta untuk melakukan
pembelian produk pangan produksi Food Station secara online.
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CSR

Gandeng PT Sukanda Djaya,
Food Station Donasikan Susu
untuk Tenaga Medis Covid-19

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENYALURKAN BANTUAN SUSU
UHT KEPADA TENAGA MEDIS YANG MENANGANI PASIEN COVID-19.
BANTUAN HASIL KOLABORASI DENGAN PT SUKANDA DJAYA TERSEBUT
DIBERIKAN UNTUK MEMBERIKAN NUTRISI 1040 TENAGA MEDIS DI
BEBERAPA RUMAH SAKIT DI JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

P

T Food Station Tjipinang Jaya
b e r ko l a b o r a s i d e n g a n P T
Sukanda Djaya (produsen susu
Diamond) menyalurkan bantuan
susu kepada tenaga medis yang akan merawat pasien Covid-19 di beberapa Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Bantuan diserahkan langsung oleh
Direktur Utama PT Food Station Arief
Prasetyo Adi kepada Direktur Utama PT
Jakarta Tourisindo Novita Dewi.
Turut hadir dalam serah terima bantuan tersebut, Melissa Huang, Sales &
Marketing Director at PT Sukanda Djaya,
Direktur Keuangan Food Station Thomas
Hadinata, Direktur Operasional Frans M
Tambunan serta Direktur Administrasi
dan Keuangan PT Jakarta Tourisindo
Zulfarshah.
Bantuan diberikan kepada 1040 tenaga medis yang akan merawat pasien
Covid-19 yang menginap di Grand Cempaka Bisnis Hotel yang berlokasi di Jalan
Letjen Suprapto, Jakarta, Selasa, 24 Maret
2020.
“Sebagai garda terdepan dalam
membantu penyembuhan pasien yang
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terinfeksi virus covid-19, tim medis tentu
membutuhkan stamina yang prima.
Karena itu dalam kesempatan ini kami

memberikan bantuan 9.210 pcs susu UHT
kepada mereka yang akan merawat pasien
Covid-19 di beberapa RSUD milik Pemprov
DKI Jakarta,” ujar Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi.
Dikatakan Arief bantuan diberikan
sebagai bentuk kepedulian kami selaku
BUMD milik Pemprov DKI Jakarta kepada
tenaga medis yang akan berjibaku merawat pasien terinfeksi virus corona yang
dirawat di beberapa RSUD milik Pemprov
DKI Jakarta.
Bantuan ini lanjut Arief juga merupakan sinergi antara BUMD Jakarta, pasalnya selain Food Station, ada 2 BUMD
lagi yang terlibat dalam membantu tenaga medis yang akan merawat pasien
terinfeksi virus corona ini. Kedua BUMD
tersebut adalah PT Jakarta Tourisindo sebagai pemilik Grand Cempaka Bisnis Hotel
tempat menginap para tenaga medis
dan PT Trans Jakarta yang menyediakan
armada bus untuk kebutuhan transportasi
tenaga medis dari hotel menuju RSUD dan
sebaliknya. 

>> Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi bersama Direksi lainnya foto bersama saat
memberikan donasi susu hasil kolaborasi dengan PT Sukanda Djaya (produsen susu Diamond)
kepada tenaga medis yang akan merawat pasien Covid-19 di beberapa Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. (dok: Istimewa).
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KINERJA

Food Station Distribusikan 1500 ton
Gula Pasir untuk Warga Jakarta
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA BERHASIL MENDAPATKAN 1500
TON GULA PASIR SECARA BERTAHAP. INFORMASI TERSEBUT ADALAH
SESUATU YANG MELEGAKAN DISAAT KELANGKAAN GULA PASIR DI
SEJUMLAH PASAR YANG ADA DI JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

>> PT Food Station Tjipinang Jaya berhasil mendapatkan 1500 ton gula pasir secara bertahap.

K

ABAR gembira datang dari
PT Food Station Tjipinang
Jaya. Sejak awal pekan ini,
(23/3/2020), BUMD Pangan
DKI ini berhasil memperoleh pasokan
gula pasir sebanyak 500 ton. Hal tersebut
dikatakan oleh Direktur Utama PT Food
Station Tjipinang Jaya kepada tim Buletin
Food Station, 28/3.
Arief menambahkan, pekan depan
tahap kedua akan datang lagi sebanyak
1000 ton gula pasir. Dengan demikian
dalam waktu dekat ini, total yang akan
diterima oleh Food Station adalah 1500
ton gula pasir.
Dikatakan Arief perolehan gula sebanyak 1500 ton tersebut membuat mesin
kemasan gula yang dimiliki Food Station
bisa berproduksi kembali setelah beberapa lama berhenti berproduksi karena
kelangkaan pasokan.
“Ini keren, disaat gula sangat terbatas, Food Station tetap dapat berperan
sesuai harapan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan agar pemerintah harus
hadir disaat masyarakat sedang membutuhkan,” ujar Arief seraya mengucapkan
terimakasih atas kerja keras tim di internal
Food Station yang berhasil mendatangkan
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gula pasir ini.
Gula pasir sebanyak 1500 ton tersebut
lanjut Arief, akan dikemas dalam paket 1 kg
dan akan didistribusikan untuk memenuhi
kebutuhan warga Jakarta. Adapun harga
jualnya disesuaikan dengan harga acuan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Perdagangan yakni Rp12.500 per kilogram.
“harga jualnya sesuai dengan harga
acuan yang ditetapkan pemerintah yakni
Rp12.500 per kg dan diprioritaskan untuk
dijual di outlet yang dimiliki oleh Perumda
Pasar Jaya melalui Jakgrosir serta lanjut ke
mitra strategis Food Station,” jelas Arief.
Melalui perolehan gula sebanyak 1500
ton ini, Arief berharap warga Jakarta bisa
dengan mudah mendapatkan gula dalam
seminggu kedepan.
“Kami cadangkan dana senilai Rp 15
miliar untuk membeli 1500 ton gula pasir
pada periode ini. Kedepan akan segera kita
siapkan 4000 ton lagi untuk memenuhi
kebutuhan warga Jakarta,” tandas Arief.
Sekedar informasi saat ini harga gula
pasir di pasaran sudah berada diatas
harga acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp12.500
per kilogramnya. Harganya sudah tembus
di kisaran Rp14.000-Rp18.000 per kilo-

gramnya.
Pengelola ritel modern menyebut stok
gula pasir di sebagian besar toko mereka
sudah kosong. Kondisi tersebut telah
berlangsung kurang lebih 3 bulan. Ketua
Komite Ritel Bidang Perdagangan Apindo
Tutum Rahanta mengatakan kelangkaan
gula pasir terjadi karena pasokan yang
tidak ada. Kondisi ini tak terkait dengan
lonjakan permintaan yang terjadi akibat
virus corona.
“Gula pasir di pasar modern sebagian
besar kosong,” ujarnya. Ia menuturkan
saat ini pasokan gula pasir yang masuk
hanya sedikit. Itu pun, langsung diserbu
oleh masyarakat lantaran harga gula di
ritel modern masih mengacu pada Harga
Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, yakni
Rp12.500 per kilogram (kg). Sedangkan di
pasar, harga gula pasir tembus Rp17 ribuRp18 ribu per kg. “Akhirnya setiap kami jual
akan diborong orang tertentu dan dijual
lagi di pasar bebas dengan harga yang lebih tinggi, kami kewalahan,” ujarnya.
Beruntungnya, Satgas Pangan Polri
telah mengusulkan agar pembelian sejumlah bahan pokok dibatasi. Untuk gula
pasir maksimal pembeliannya 2 kg. Bahan
pokok lainnya yang dibatasi adalah beras
maksimal 10 kg, minyak goreng 4 liter, dan
mie instan sebanyak dua dus. 
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SINERGI

Peserta Training BPSDM Gelar
Kunjungan Belajar ke Food Station

>> Peserta Public Training Manajemen Ketahanan Pangan yang digelar (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta
menggelar kunjungan belajar ke Food Station.

PESERTA PUBLIC TRAINING MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN YANG
DIGELAR (BPSDM) PROVINSI DKI JAKARTA MENGGELAR KUNJUNGAN
BELAJAR KE FOOD STATION. KUNJUNGAN DILAKUKAN UNTUK
MEMAHAMI KINERJA FOOD STATION DALAM MENJAGA KETAHANAN
PANGAN JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

P

ESERTA Public Training Manajemen Ketahanan Pangan
yang digelar oleh UPT Pusat
Pengembangan Kompetensi dan
Kebijakan Publik Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
DKI Jakarta menggelar kunjungan belajar
ke PT Food Station Tjipinang Jaya, pada
Rabu 11 Maret 2020.
“Ada 30-an peserta yang dikirim oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengikuti kegiatan Public Training Manajemen Ketahanan Pangan ini,”
ujar Widya Iswara BPSDM DKI Jakarta
Yurianto selaku pimpinan rombongan.
Dikatakan Yuri public training ini adalah kegiatan rutin yang digelar BPSDM
setiap tahun. Adapun tujuannya adalah
agar peserta training yang berasal dari
SKPD paham apa saja yang dikerjakan
oleh BUMD. Sementara perserta yang berasal dari BUMD bisa lebih memahami apa
saja yang dikerjakan oleh BUMD lainnya.
“Kami ingin peserta baik yang berasal dari SKPD maupun BUMD bisa lebih
memahami kerja-kerja yang dilakukan
oleh BUMD khususnya BUMD Pangan
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dalam menjalankan program ketahanan
pangan Jakarta,” ujar Yuri.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut
baik kehadiran para peserta public training.
“Kami selalu terbuka untuk sharing
dan bekerjasama dengan pihak manapun,”
ujar Arief.
Dalam paparannya, Arief menjelaskan
tentang berbagai kegiatan yang dilaksana-

kan Food Station dalam rangka menopang
Program Ketahanan Pangan Jakarta.
Misalnya Program Pangan Murah KJP,
Program Beras untuk ASN, Pasar Murah di
70 Kelurahan, Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) dan beberapa program lainnya.
“Ada 2 hal pokok yang dikerjakan
Food Station dalam menjaga ketahanan
pangan Jakarta. Pertama kontrol pasokan
dan kedua hadir langsung sebagai pemain
pasar,” ujar Arief.
Melalui kombinasi kedua hal tersebut,
kontrol pemerintah daerah terhadap pasokan komoditi menjadi semakin kuat
dan efektif.
“Kalau hanya mengimbau pelaku pasar nggak pernah efektif, karena itu masuk
ke market dengan stok yang terukur menjadi lebih efektif. Saat ini, hal inilah yang dilakukan oleh Food Station dalam menjaga
ketahanan pangan Jakarta,” jelas Arief.
Selain itu lanjut Arief tranparansi juga
penting. Misalnya transparansi soal stok
yang ada di pedagang yang ada di Pasar
Induk Beras Cipinang (PIBC) ataupun stok
yang ada pada Food Station.
Setelah mendengarkan paparan dan
tanya jawab dengan Direksi Food Station,
peserta langsung berkunjung ke Fasilitas
Produksi dan Pergudangan yang dimiliki
Food Station. Di tempat ini peserta melihat
langsung bagaimana manajemen quality
control dan proses produksi dan distribusi
yang diterapkan oleh Food Station. 

>> Peserta Public Training Manajemen Ketahanan Pangan yang digelar (BPSDM) Provinsi DKI
Jakarta menggelar kunjungan belajar ke Food Station.
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KINERJA

Hadirkan Mesin Baru,
Food Station Bidik
Peningkatan Distribusi
Gula Pasir
PT FOOD STATION TJIPINANG KEMBALI MEMBELI MESIN PENGEMAS
GULA PASIR OTOMATIS BARU. 2 UNIT MESIN BARU TERSEBUT
DIGUNAKAN UNTUK MEMPERCEPAT DISTRIBUSI GULA YANG
BELAKANGAN INI LANGKA DI PASARAN.
Oleh: Tim Humas

K

ABAR gembira datang dari PT
Food Station Tjipinang Jaya di
Sejak (23/3) lalu, BUMD Pangan DKI ini berhasil memperoleh pasokan gula pasir sebanyak 500
ton. Secepatnya untuk tahap kedua akan
datang lagi sebanyak 1000 ton gula pasir.
Dengan demikian total pasokan yang akan
diperoleh Food Station sebanyak 1500 ton
gula pasir.
Direktur Operasional PT Food Station
Tjipinang Jaya Frans M Tambunan mengapresiasi perolehan pasokan 1500 ton
gula tersebut.
“Disaat kelangkaan pasokan gula di
pasaran seperti saat ini, perolehan sebanyak 1500 ton tersebut adalah sesuatu
anugerah,” ujar Frans.
Menindaklanjuti perolehan pasokan
gula tersebut, Food Station lanjut Frans telah membeli 7 unit mesin pengemas gula.

“2 unit sudah datang, tinggal 5 unit
lagi,” jelas Frans.
Dikatakan Arief semua mesin pengemas gula tersebut akan digunakan untuk
mempercepat distribusi gula yang belakangan sulit ditemukan di pasar. Kalaupun
ada harganya cenderung sudah naik diatas
harga eceran tertinggi yang ditetapkan
oleh Kementerian Perdagangan.
Frans menambahkan kehadiran tambahan mesin pengemas gula tersebut,
otomatis kapasitas produksi gula pasir
Food Station dipastikan akan meningkat
tahun ini.
“Dengan tambahan 5 mesin baru
tersebut, kapasitas produksi gula kami
bertambah 50 ton/hari. Dengan demikian total kapasitas produksi gula secara
keseluruhan menjadi 90 ton per hari,”
tutur Frans.
Frans mengatakan mesin kemasan

>> Stok gula pasir milik Food Station

gula yang baru ini memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan mesin
kemasan yang lama. Adapun sejumlah
keunggulan tersebut antara lain lebih
hiegenis karena unitnya semuanya terbuat
dari stainless steel, selain itu sudah semi
otomatis dan semua pengaturan menggunakan digital, kemudian juga lebih kokoh,
tidak ringkih dan gampang eror.
Namun demikian, mesin lama juga tetap akan digunakan oleh PT Food Station
Tjipinang Jaya.
“Keduanya saling melengkapi untuk
memperbesar kapasitas produksi gula
kami,” jelas Frans.
Sekedar informasi mesin kemasan gula
1 kg merupakan salah satu mesin kemasan
otomatis yang digunakan untuk mengemas produk gula pasir. Kehadiran mesin
kemasan gula otomatis ini akan membantu
pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi gula kemasannya. Selain
itu dengan mesin packing gula ini, pelaku
usaha dapat membuat merek sendiri sesuai dengan kebutuhan seperti halnya produk gula pasir yang beredar di pasaran. 

>> Mesin pengemas gula milik Food Station
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KORPORASI

Food Station Gelar Perbaikan
Jalan dan Drainase di PIBC
FOOD STATION TERUS
MEMPERBAIKI SARANA DAN
PRASARANA YANG ADA DI PASAR
INDUK BERAS CIPINANG (PIBC).
HAL TERSEBUT TERKAIT DENGAN
PROYEK REVITALISASI PIBC YANG
DIMULAI SEJAK BEBERAPA TAHUN
YANG LALU.
Oleh: Tim Humas

K

OMITMEN PT Food Station
Tjipinang Jaya selaku BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta untuk
memperbaiki sarana dan prasarana yang
ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)
tak bisa diragukan lagi.
Dalam 3 tahun terakhir, tampilan
komplek pasar yang sudah berusia lebih
dari 40 tahun ini semakin membaik saja.
Sejumlah sarana dan prasarana yang ada di
satu-satunya Pasar Induk Beras di Jakarta

tersebut diperbaiki, disempurnakan dan
dibangun oleh Food Station.
Yang terbaru sejak Februari lalu, BUMD
milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta yang menjadi pengelola PIBC
ini terlihat sedang menjalankan proyek
perbaikan sarana jalan yang ada di PIBC.
B e rs a m a a n d e n ga n p e r b a i ka n
jalan, manajemen Food Station juga
membangun drainase dan sumur retensi
di beberapa titik yang ada di PIBC.
“kami memang sedang menjalankan
proyek perbaikan jalan dan drainase di
akses dan drainase di seluruh area PIBC
(pertokoan dan pergudangan) sementara
kolam retensi ada di dekat pintu 5 area
pertokoan,” kata Arief Prasetyo Adi Direktur
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.
Arief menambahkan proyek perbaikan
jalan sepanjang 45.801,57 m2 tersebut
dikerjakan karena setiap hari banyak
kendaraan berat yang keluar-masuk ke
PIBC. Sementara pembuatan drainase
sepanjang 6347,48 m dan pembuatan
sumur retensi dibuat untuk memperbaiki

irigasi yang ada di PIBC.
“Kita nggak ingin jalan yang ada di
PIBC rusak, karena kalau jalannya sampai
rusak dikhawatirkan dampaknya akan
mengganggu kelancaran distribusi beras
yang ada di PIBC,” jelas Arief.
HABISKAN RP90 MILIAR

Selain memperbaiki sarana jalan,
pada waktu yang bersamaan manajemen
Food Station juga membangun sarana
drainase dan sumur retensi. Ketiga proyek
tersebut dikerjakan bersamaan dengan
menghabiskan biaya sebesar Rp90 miliar.
Adapun dananya dikeluarkan dari kas
internal perusahaan.
Arief menjelaskan, kolam retensi dan
sumur resapan dibuat untuk menampung
air dari saluran drainase sekaligus
meresapkannya kedalam tanah.
“Perbaikan jalan tanpa perbaikan
drainase akan sia-sia, karena airnya tetap
menggenang sehingga akan merusak
jalan yang sudah diperbaki, itu makanya
perbaikan jalan dan pembuatan sumur

>> Perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)
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>> Perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)

resapan dan drainase kita upayakan untuk
dilakukan secara bersamaan,” ungkap
Arief.
Lebih lanjut Arief menambahkan
perbaikan jalan, drainase dan sumur
resapan merupakan bagian dari Proyek
Revitalisasi Pasar Induk Beras Cipinang
yang sudah dijalankan oleh Food Station
sejak 3 tahun terakhir.
Melalui revitalisasi PIBC ini, sarana
dan prasarana di PIBC diperbaiki secara
bertahap disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran perusahaan. Namun demikian
secara sadar alokasi untuk revitalisasi PIBC
meningkat setiap tahunnya.
“Sebagai objek vital usia PIBC sudah
40 tahun-an lebih, karena itu kami sangat
concern dan serius melakukan perbaikan
sarana dan prasarana penunjang yang
ada di PIBC. Ini sekaligus wujud komitmen
kami untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada pedagang dan pengunjung yang
datang ke PIBC,” ujar Arief.
Sekedar informasi sebelum proyek
perbaikan jalan dikerjakan, manajemen
Food Station juga telah menyelesaikan
sejumlah proyek revitalisasi yang lain.
Beberapa perbaikan tersebut antara
lain pengecatan atap pertokoan dan
pergudangan, perbaikan gudang dari
kondisi yang semi permanen menjadi
permanen, perbaikan dan pengecatan atap
pabrik dan pergudangan, perbaikan sarana
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parkir, perbaikan pagar yang mengelilingi
areal PIBC, pembuatan jembatan timbang,
pembangunan kantin sehat hingga
perbaikan Kantor Pusat Food Station.
“Singkatnya setiap tahun kami selalu
mensisihkan anggaran perusahaan
untuk perbaikan sarana dan prasarana
penunjang di PIBC,” ungkap Arief.
Terkait pembangunan infrastruktur di
PIBC, Food Station juga intens menggelar

ko rd i n a s i d a n b e rs i n e rg i d e n ga n
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
Misalnya untuk program pembuatan
saluran air berjalan ke saluran utama.
Selain itu juga dalam pembuatan 2 kolam
retensi dan sumur-sumur resapan.
“Melalui sinergi dengan Pemkot Jaktim
ini, sekuat tenaga kami berupaya tidak
memberikan beban kepada warga saat
musim penghujan tiba,” pungkas Arief. 

>> Perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)
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SINERGI

Kunjungi Food Station,
Ombudsman RI Pantau Harga
dan Ketersediaan Bahan Pangan

>> Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi, Menerima Kunjungan Ombudsman Republik
Indonesia ke Kantor dan Gudang Food Station, Rabu (18/3)

KOMISIONER OMBUDSMAN RI, LELY PELITASARI SOEBEKTY DAN
ALAMSYAH SARAGIH MENGGELAR PENINJAUAN LAPANGAN KE
GUDANG SRG MILIK FOOD STATION. TINJAUAN YANG DILAKUKAN
UNTUK MEMANTAU HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN
BAGI MASYARAKAT.
Oleh: Tim Humas

R

ABU, 18 Maret 2020 adalah
saat yang istimewa untuk PT
Food Station Tjipinang Jaya.
Pasalnya di hari tersebut,
BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta ini kedatangan
sejumlah tamu istimewa yakni Kepala
Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Listyo
Sigit Prabowo dan Kasatgas Pangan Polri
Brigjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga,
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Tak mau kalah dengan Bareskrim,
Satgas Pangan dan Menteri Pertanian,
pada hari yang sama 2 Komisioner
Ombudsman RI yang terdiri dari Wakil
Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari
Soebekty dan Anggota Ombudsman RI
Alamsyah Saragih juga berkunjung ke PT
Food Station Tjipinang Jaya.
Keduanya melakukan peninjauan
lapangan ke Pasar Jaya/Pasar Inpres
Kramat Jati dan Gudang Food Station di
Jakarta Timur pada Rabu (18/3/2020).
Tinjauan ini dilakukan untuk memantau
harga dan ketersediaan bahan pangan
bagi masyarakat.
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“Kami ingin melihat langsung persediaan dan harga bahan pokok di pasaran, karena banyak masyarakat yang
mengeluh gula pasir dan bawang mulai
sulit diperoleh di pasaran dan harganya
naik. Kami ingin pastikan pasokan tetap
ada dan harga tidak melonjak. Selain
itu Ombudsman juga ingin memastikan
kesiapan pemerintah dan para pelaku
pangan mengantisipasi kebutuhan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Termasuk
juga kemungkinan lonjakan permintaan akibat efek berganda dari wabah
COVID-19,” ujar Lely.
Sementara itu, Anggota Ombudsman
RI, Alamsyah Saragih mengatakan usai
melakukan tinjauan, Ombudsman akan
membandingkan dan menelaah apa yang
terjadi di lapangan. Di sisi lain, Ombudsman juga ingin melihat dampak dari operasi pasar yang dilakukan instansi terkait
untuk menstabilkan harga bahan pangan
seperti gula maupun bawang putih.
“Dari administrative tracking, Ombudsman melihat masih ada Kementerian
yang lambat dan kurang konsisten dalam

mengambil keputusan sehingga menyebabkan kelancaran pasokan barang agak
terganggu. Kami sedang mendalami mengapa ini bisa terjadi, karena rasanya kurang patut terjadi di tengah situasi negara
sedang seperti saat ini,” ujar Alamsyah.
Alamsyah Saragih juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak
panic buying lantaran wabah virus Corona.
“Dengan kondisi saat ini, bagi masyarakat jika hanya untuk konsumsi sendiri
tidak perlu menyetok bahan pangan terlalu banyak di rumah. Karena saudaranya
yang lain juga membutuhkan,” himbaunya.
Direktur Utama Food Station Arief
Prasetyo mengapresiasi kunjungan yang
dilakukan oleh Ombudsman RI dalam
rangka memastikan ketersediaan stok dan
harga beras yang stabil.
“Saat ini stok beras di Pasar Induk
Beras Cipinang ada 31 ribu ton dan itu
jauh dari batas aman. Kemudian di luar
stok yang ada di PIBC, kami juga punya 6
ribu ton lagi. Artinya tak ada kekhawatiran,
kita akan men-support semua outlet-outlet yang ada di Jakarta dan sekitarnya,”
jelasnya.
Arief memastikan harga beras masih
stabil dan tak ada kenaikan yang signiﬁkan. Apalagi dalam waktu satu sampai
dengan dua bulan mendatang sudah
mulai ada panen di beberapa daerah di
Pulau Jawa.
“Jadi sekali lagi tidak perlu ada kepanikan sebab kita stok beras baik, kualitasnya
juga baik,” tandasnya. 
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>> Food Station memasang bilik disinfektan dan 7 unit wastafel portabel untuk karyawan dan penghuni serta pengunjung Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)

Cegah Penyebaran
Covid-19, Food Station
Pasang Wastafel
Portabel dan Bilik
Disinfektan di PIBC
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MULAI MEMASANG WASTAFEL
PORTABLE DAN DISINFEKTAN CHAMBER ATAU BILIK DISINFEKTAN SESUAI
ARAHAN PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) DKI JAKARTA DALAM
UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19).
Oleh: Tim Humas

D

ALAM rangka mencegah penyebaran covid-19 Food Station
memasang bilik disinfektan dan
7 unit wastafel portable untuk
karyawan dan penghuni serta pengunjung
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Direktur Operasional PT Food Station
Frans M Tambunan mengatakan, wastafel
portable dan bilik disinfektan tersebut dipasang di area Pasar Induk Beras Cipinang
(PIBC) dan area Pergudangan.
“kami pasang 7 unit wastafel portable
dan 4 unit bilik disinfektan yang disebar di
area Pasar Induk Beras Cipinang dan area
pergudangan. Semuanya dipasang sebagai
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bagian dari upaya mencegah penyebaran
virus corona,” ujar Frans.
Berbagai langkah pencegahan tersebut
lanjut Frans dilakukan untuk memastikan
Pasar Induk Beras Cipinang beroperasi
normal dengan kewaspadaan di tengah
meluasnya penyebaran virus corona.
Sekedar informasi sebelumnya Food
Station juga sudah membuat himbauan
dengan spanduk maupun banner yang
disebar ke beberapa titik di PIBC. Tak lupa
informasi pencegahan penyebaran virus
corona (covid-19) juga dilakukan dengan
melalui media sosial dan surat edaran kepada para pedagang.

Food Station juga melakukan penyesuaian jam kerja mulai tanggal 16 Maret
2020. Jam kerja kantor yang awalnya
08.00 sd 17.00 WIB kini berubah menjadi
08.00 sd 15.00 WIB. Untuk pegawai pasar,
gudang dan produksi jam kerja ditentukan
sesuai kebutuhan. Sedangkan waktu operasional kegiatan perdagangan di PIBC
tetap beroperasi selama 24 jam.
Selain itu, Food Station menerapkan
tingkat kewaspadaan dini dengan menerapkan penggunaan masker dan penggunaan
hand sanitizer untuk kebersihan tangan,
serta penyemprotan ruang kerja dengan
disinfektan yang dilakukan pada selasa.
Perusahaan juga menyediakan hand
sanitizer, disetiap pintu masuk dilakukan
pemeriksaan suhu badan dengan thermo
gun (thermometer digital) kepada karyawan
dan pedagang.
“Bagi karyawan maupun pedagang
dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat
Celcius diminta untuk menuju ke pelayanan kesehatan. Kami berharap melalui
upaya yang telah kami lakukan tersebut
dapat meminimalisir penyebaran virus
covid-19,” tandas Frans. 
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RESEP

Nikmatnya Sajian Kue
Kembang Goyang Wijen
Oleh: Tim Humas

M

AU buat kue yang cocok dimakan sambil ngopi, kue yang
bisa jadi camilan yang enak
banget, sederhana bikinnya
alias nggak menyita waktu. Kue tersebut tak
lain kembang goyang namanya. Dinamakan
kembang goyang karena pas dimasak cetakannya digoyang-goyangkan di atas minyak
panas.
Terbuat dari tepung beras ini memiliki
tekstur yang renyah. Rasanya yang gurih
dan manis, menggoda hasrat ingin terus
mencoba lagi dan lagi. Sekarang sudah
jarang sekali pedagang keliling yang jual kue
kembang goyang.
Kue yang satu ini termasuk camilan
tradisional khas Betawi. Bisa dibeli dengan
harga murah. Tetapi jangan heran kalau
saat ini kita akan kesulitan mencarinya di
supermarket.
Melalui tulisan kuliner kali ini, kami
sengaja menuntun anda untuk mencoba
membuatnya dirumah. Silahkan disimak
resep berikut ini :
BAHAN-BAHAN:
1. 300 g tepung beras
2. 90 g gula atau 5-6 sdm gula (sesuai
selera)
3. 1 bungkus santan kara 65 ml
4. 1/2 sdt garam
5. 2 telur
6. 5 sdm biji wijen (optional)
7. 250 cc air
8. secukupnya minyak goreng

dalam minyak panas sebentar, apabila
minyak terlalu panas kecilkan api atau
matikan dulu sebentar, minyak yang
digunakan memiliki suhu yang tidak
terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
 Celup cetakan dalam adonan sekali
saja dan tidak terlalu lama (bagian atas
jangan dicelup adonan), aduk-aduk adonan agar biji wijen merata dipermukaan
adonan, agar waktu dicelup menempel

merata di cetakan, masukkan dalam
minyak panas sambil digoyang-goyang.
 Tunggu kue matang dan berwarna
kecoklatan.
 Angkat dan tiriskan, bisa ditiriskan disusun diatas nampan yang dibawahnya
dilapisi tissue, agar minyak terserap dengan baik, siap dihidangkan.  Tulisan ini
bersumber dari portal cookpad.com yang ditulis
ulang

CARA MEMBUAT
 Masukkan tepung beras, gula, garam,
telur, biji wijen aduk rata.
 Masukkan perlahan-lahan air, santan
kara sambil diaduk, kekentalan sedang,
apabila ingin tipis, adonan dibuat mendekati encer.
 Nyalakan api sedang dan tunggu sampai
minyak betul-betul panas.
 Masukkan cetakan kembang goyang
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