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eberapa pekan sudah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan laju penularan Virus Corona (Covid-19) di Jakarta. 

Di masa penerapan PSBB pula, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat bahu-membahu 
mendistribusikan bantuan sosial (bansos) berupa paket bahan pokok kepada warga Jakarta. 

Dalam konteks pemberian bansos berupa paket bahan pokok tersebut, PT Food Station Tjipinang 
Jaya bersama pelaku usaha lainnya (BUMN ataupun BUMD) mendapatkan penugasan dari Kementerian 
Sosial RI untuk menyiapkan 1,7 juta paket sembako. 

Paket yang rencananya untuk meringankan beban penderitaan warga akibat pandemi covid-19 tersebut 
rencananya akan diberikan selama 2 minggu sekali selama 6 kali. 

Berbagai strategi pun disiapkan oleh Food Station agar pembuatan paket tersebut sesuai target dan 
cepat didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Salah satunya bersinergi dengan Koperasi Pekerja 
Bongkar Muat PIBC untuk merekrut 300 tenaga kerja tambahan yang direkrut dari warga sekitar Pasar 
Induk Beras Cipinang yang masih menganggur atau yang terkena PHK. 

Penyiapan paket bansos dan mempekerjakan warga sekitar dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu meminta BUMD menghadirkan manfaat untuk masyarakat luas 
dan warga sekitar. Dalam situasi apapun, Negara harus hadir untuk meringankan beban penderitaan 
warganya. 

Diluar konteks penyiapan paket bansos tersebut, Food Station fokus menghadapi Hari Raya Idul 
Fitri. Pasalnya berdasarkan siklus tahunan yang sudah dipelajari, pada momen tersebut terjadi lonjakan 
permintaaan beraneka ragam kebutuhan pokok yang seringkali diiringi pula dengan lonjakan harga. 

Bersama BUMD di klaster pangan milik DKI lainnya seperti PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar 
Jaya, PT Food Station dalam bingkai kordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta sudah 
menyiapkan diri menghadapi situasi tersebut.

Beruntung, berkat kordinasi 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 Food Station. 

Usai berkunjung di Pasar Induk Beras Cipinang, Bareskrim, Satgas Pangan, Menteri Pertanian, dan 
Ombusdman 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. 

Terima kasih kepada Bareskrim Mabes Polri, Satgas Pangan, Menteri Pertanian Ombudsman, 
Menteri Perdagangan, Menteri Sosial dan terakhir Menteri Koordinator PMK yang secara berturut-turut 
menggelar kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Fasilitas Produksi dan Pergudangan yang kami 
miliki. Rangkaian kunjungan tersebut sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan 
ketersediaan paket bansos untuk warga Jakarta.

Selain itu rangkaian kunjungan tersebut juga sekaligus membuktikan adanya sinergi dan kolaborasi 
antara lembaga untuk memastikan stabilitas pasokan bahan pokok. Jangan lupa, tak ada satu lembagapun 
di negeri ini yang bisa bekerja sendirian. Semoga situasi yang kondusif ini bisa terus terpelihara dalam 
menghadapi tantangan dan situasi Pandemi Covid-19 ini.

Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 

Arief Prasetyo Adi

EDITORIAL

B

Sinergi Amankan Paket Bansos

Hadapi Pandemi Covid-19
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Surat Pembaca

Beras Produksi Food Station Enak Rasanya

Mau Beli Paket Sembako Food Station, 
Bagaimana Caranya ?

Kapan Program Pangan Murah KJP Bisa di Akses Lagi

SETAHUN belakangan ini saya sering mengkonsumsi beras bermerek FS kemasan 2,5 
kg produksi PT Food Station Tjipinang Jaya di sebuah gerai ritel modern yang dekat 
dengan rumah.

Beras saya beli tak hanya beras putih, tetapi juga beras merah dan terkadang beras 
hitam yang ternyata diproduksi juga oleh Food Station. Karena saya sudah mulai 
menerapkan gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi beras putih, saya pun rajin 
membeli beras merah dan beras hitam tersebut.

Singkatnya saya hanya makan nasi putih sebagai selingan saja. Itupun dalam jumlah 
yang hanya sedikit. Sesekali saya kombinasikan atau campur antara beras merah dan 
beras putih. Selebihnya saya mengkonsumsi beras merah dan beras hitam. 

Ternyata setelah dicoba, beras putih, maupun beras merah dan hitam produksi Food 
Station enak rasanya. Harganya pun wajar dan sesuai dengan kualitas produknya.

DEWI PRAWITA SARI, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI

SEBAGAI warga yang peduli dan terpanggil untuk meringankan beban penderitaan sesama akibat 
pandemi covid-19, saya bersama beberapa teman berencana untuk membagikan sembako kepada 
masyarakat yang membutuhkan

Terkait hal tersebut saya ingin membeli produk sembako tersebut dalam dalam jumlah yang 
lumayan, namun tidak mau direpotkan dengan mencari-cari barangnya dan urusan pengemasannya. 
Karena itu dalam kesempatan ini, karena rekomendasi seorang teman, saya tertarik membeli paket 

sembako di Food Station. Intinya saya ingin tahu mekanisme pemesanannya, order minimumnya, lalu 
apakah bisa menyertakan item barang lain selain yang diproduksi oleh Food Station, lalu bagaimana teknis 

pembayarannya.
Pertanyaannya, nomer kontak mana yang bisa dihubungi terkait pemesanan tersebut sehingga saya bisa bertanya secara 

mendetail mengenai mekanisme order dan cara pembayarannya. Mohon pencerahannya, terimakasih. 

WINDA, Sunter Jaya, Jakarta Utara

SEBAGAI warga penerima manfaat Program Pangan Murah KJP, selama ini saya merasa terbantu dengan kehadiran 
program tersebut karena pilihan paket bahan pangan yang lengkap dan dengan harga yang sangat murah karena disubsidi.

Betapa tidak paket yang setiap bulan bisa diakses tersebut terdiri dari 1 kg daging sapi/kerbau, 1 kg daging ayam, 1 
kg ikan beku, 15 butir telur, 5 kg beras dan 1 karton susu UHT yang terdiri dari 24 pcs. Bayangkan setiap bulan kami bisa 
membeli paket bahan pangan lengkap tersebut dengan harga kurang dari Rp 150 ribu.

Namun sayangnya seiring dengan pandemi corona yang melanda Jakarta, paket pangan murah KJP tersebut sebulan 
ini tidak bisa kami nikmati. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mewajibkan penerapan social 
distancing menjadi penyebabnya.

Terkait hal tersebut, saya ingin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beserta SKPD dan 
BUMD Pangan terkait bisa menemukan solusi jitu untuk mendistribusikan program paket pangan 
murah KJP tersebut.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, saya kira kehadiran program pangan KPJ akan 
melengkapi peket bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. 
Dengan demikian sebagai warga negara kami merasa terbantu karena diringankan beban hidup 
menghadapi pandemi corona.

WIDI CAHYONO, Sumur Batu, Jakarta Pusat
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Sinergi BUMD, PT Food Station Tjipinang Jaya Terus Kembangkan Bisnis Memperkuat Modal 
Kerja untuk Ketahanan Pangan DKI dengan Bank DKI, 3 April 2020. 

Kunjungan Kerja Brigjen Pol Bayu Wisnu 
Murti Direktorat Ekonomi Baintelkam 
Mabes Polri ke Food Station, 1 April 2020. 
(dok: Istimewa)

PT Food Station Tjipinang Jaya 
menerima kunjungan kerja Brigjen 
Pol. Drs. Bayu Wisnumurti, M.Si. 

Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan 
Keamanan (Baintelkam) Polri bersama 
rekannya Kombes Febri ke Kantor Food 
Station, Rabu, (1/4).

K u n j u n g a n 
dilakukan oleh Lulusan 
t e r b a i k  P r o g r a m 
Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) XXII 
Lemhannas RI tersebut 
dalam rangka diskusi 
mengenai stabilitas 
b a h a n  p o ko k  ya n g 
sangat penting untuk 
menjaga  stab i l i tas 
keamanan nasional.

Direktur Utama Food 
Station Arief Prasetyo 

Adi menyambut baik kunjungan kerja 
yang dilakukan oleh Direktur Ekonomi 
Baintelkam tersebut.

“Kunjungan kerja ini sangat positif, 
apalagi beliau banyak berdiskusi dengan 
kami mengenai apa saja yang dikerjakan 
Food Station sebagai BUMD Pangan 
Jakarta dalam menjaga stabi l i tas 
harga dan pasokan untuk menciptakan 
ketahanan pangan di Jakarta,” ujar Arief.

Seperti biasa layaknya tamu lain yang 

berkunjung ke Food Station, setelah 
berdiskusi di Kantor Pusat Food Station, 
Mantan Wakapolda Sumatera Barat dan 
rekan diajak berkunjung menuju fasilitas 
produksi dan pergudangan milik Food 
Station di Gudang SRG yang lokasinya tak 
jauh dari Kantor Pusat Food Station.

Di Gudang SRG ini, Direktur Utama 
Food Station Arief Prasetyo Adi bersama 
dua direksi lainnya yakni Direktur 
Operasional Frans M Tambunan dan 
Direktur Keuangan Thomas Hadinata 
menjelaskan banyak hal mengenai proses 
produksi pengadaan, manajemen mutu, 
produksi hingga distribusi yang selama ini 
dijalankan oleh Food Station.

Tak  lupa  juga  saya  sampaikan 
pentingnya menjaga inflasi DKI Jakarta 
yang kontribusinya 20% infl asi nasional.

“Kami jelaskan peran Food Station dan 
sinergi dengan BUMD Pangan lainnya 
yakni PD Dharma Jaya dan Perumda 
Pasar Jaya sebagai sesama anggota TPID 
Jakarta dalam menjaga ketahanan pangan 
Jakarta,” tandas Arief. 

Food Station Terima Kunjungan Direktur 
Ekonomi Baintelkam Mabes Polri

PT  Food Station Tjipinang Jaya 
melakukan perpanjangan fasilitas 
kredit KMK (Kredit Modal Kerja) 

sebesar Rp 300 miliar dan dan Supply 
Chain Financing sebesar Rp 25 miliar dari 
Bank DKI.

P e r j a n j i a n  k r e d i t  t e r s e b u t 
ditandatangani tanggal 3 April 2020 di 
hadapan Notaris Dr. Agung Iriantoro,S.H., 
M.H yang diwakili oleh Direktur Utama 
Food Station, Arief Prasetyo Adi dan 
Pemimpin Grup Kredit Menengah Bank 
DKI, Fransiscus Xaverius Putra Misa.

“Proses pinjamannya sudah disetujui 
oleh Dewan Komisaris,” ujar Direktur 
Utama Food Station Arief Prasetyo Adi. 

Arief menambahkan Kredit Modal 
Ke r j a  t e rs e b u t  re n c a n a nya  a ka n 
d i g u n a ka n  Fo o d  S t a t i o n  s e b a ga i 
tambahan modal kerja perusahaan dan 
merupakan standby loan yang nantinya 
hanya digunakan sewaktu-waktu apabila 
diperlukan oleh perusahaan. Adapun 
Fasilitas Supply Chain Financing bertujuan 

untuk mempercepat  pembayaran 
kepada Supplier/Pemasok dengan 
mengoptimalkan cash flow dan neraca 
pembayaran sehingga dapat membantu 

perputaran usaha Supplier.
“Kami ingin menjaga kelancaran 

pasokan bahan pokok di Jakarta. Salah 
satu caranya dengan memperlancar 
pembayaran kepada supplier di beberapa 
daerah sentra produksi yang rata-rata 
masuk kategori UMKM agar bisa tumbuh 
dan berkembang saat bekerjasama 
dengan Food Station,” tandas Arief. 

Food Station Perpanjang KMK 
dan SCF dari Bank DKI
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PT  Food Station Tjipinang Jaya 
melanjutkan kerjasama dengan PT 
Kiat Ananda Cold Storage (Kiat 

Ananda), perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa penyimpanan barang 
di dalam ruangan pendingin yang berlokasi 
di Jalan Raya Narogong, Kampung Cikiwul 
RT 002 RW 006, Cikiwul, Bantargebang, 
Bekasi, Jawa Barat.

Perjanjian kerjasama telah dituangkan 
dalam akta notaris di hadapan Notaris Hj. 
Susanti,S.H., pada tanggal 07 April 2020 
yang diwakili oleh Direktur Operasional 
Food Station (Frans Marganda Tambunan) 
dan Direktur Kiat Ananda (Hamzah 
Priyantoro).

Direktur Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
mengatakan kerjasama dengan Kiat 
Ananda ini dilakukan untuk memenuhi 
persyaratan impor bawang putih, dimana 
importir wajib menguasai gudang sesuai 
dengan karakteristik produk.

Melalui kerjasama ini lanjut Arief, 

PT Food Station Tjipinang Jaya akan 
m e n y i m p a n  b a w a n g  p u t i h  y a n g 
didatangkan dari Cina di Gudang Pendingin 
(cold storage) milik PT Kiat Ananda. 

Arief menambahkan saat ini stok 

bawang put ih  Food Stat ion  yang 
disimpan di Cold Storage Kiat Ananda 
±950 ton. Semuanya disimpan di ruang 
penyimpanan dengan suhu minus 3 
derajat celcius yang dimiliki oleh PT Kiat 
Ananda. 

Sekedar informasi kerjasama ini 
melanjutkan kerjasama yang sudah 
terjalin sejak September 2019. Diharapkan 
kerjasama dengan Kiat Ananda dapat 
berkelanjutan. 

Food Station Perpanjang Kerjasama 
dengan PT Kiat Ananda Cold Storage

Penandatangan Perjanjian Kerjasama PT Food Station Tjipinang Jaya 
dengan Kiat Ananda Cold Storage, Jakarta (7/4).

Penjajakan Kerjasama Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur Babinkum TNI Kramat Jati Bapak 
Irman Putra S.Fil, S.H, M.H Kapuskop dan Bapak Pantas Nainggolan Anggota Komisi D DPRD DKI 
Jakarta dengan PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta 3 April 2020.

KOPERASI Yustisia Adil Makmur 
Babinkum TNI AD yang dipimpin 
oleh Irman Putra, S.Fil, SH, MH 

menggelar kunjungan kerja ke Kantor 
Pusat PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
berlokasi di Komplek Pasar Induk Beras 

Cipinang, Jl Pisangan Lama Selatan No. 1 
Jakarta Timur, Jum’at, 4 April 2020.

Kepala Rombongan yang juga Ketua 
Koperasi Yustisia Adil Makmur Babinkum 
TNI AD Irman Putra mengatakan 
kunjungan dilakukan dalam rangka 

penjajakan kerjasama dalam rangka 
penyediaan  bahan pangan untuk 
memenuhi kebutuhan anggota Koperasi 
TNI AD. Demikian penuturan Irman saat 
diterima langsung oleh Direktur Utama 
PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief 
Prasetyo Adi dan Direktur Operasional 
Frans M, Tambunan 

Direktur Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
menyambut baik  kunjungan yang 
dilakukan oleh Pusat Koperasi Yustisia 
Adil Makmur Babinkum TNI AD tersebut.

Setelah mendengarkan paparan 
dari Food Station, pada kesempatan 
kunjungan kali ini rombongan juga diajak 
berkunjung menuju fasilitas produksi 
dan pergudangan milik PT Food Station 
Tjipinang Jaya di Gudang SRG yang 
lokasinya tak jauh dari Kantor Pusat Food 
Station.

Di Gudang SRG tersebut, Direktur 
Utama Food Station Arief Prasetyo Adi 
menjelaskan mengenai proses pengadaan, 
quality control, produksi hingga distribusi 
yang selama ini dijalankan oleh Food 
Station untuk memenuhi kebutuhan 
pangan di Jakarta. 

Koperasi Babinkum TNI AD Jajaki 
Kerjasama dengan Food Station
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BA Z N A S  B a z i s  D K I  J a k a r t a 
menggandeng BUMD Pangan DKI 
sediakan 30.000 paket sembako 

untuk warga terdampak covid-19 
di Jakarta. Peket sembako tersebut 
disiapkan secara bersama-sama oleh 
PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD 
Dharma Jaya.

Direktur Utama PD Dharma Jaya 
Raditya Endra Budiman membenarkan 
bahwa perusahaannya bersama Food 
Station mendapat amanah dari Baznas 
Bazis DKI Jakarta untuk menyediakan 
paket sembako untuk dibagikan kepada 
warga DKI Jakarta yang terkena dampak 
covid-19. 

“Ada 30 ribu paket sembako yang 
akan kita siapkan untuk dibagikan kepada 
warga terdampak corona,” ujar Direktur 
Utama PD Dharma Jaya Raditya Endra 
Budiman kepada Buletin FS, (16/4).

Untuk menyediakan isi paket sembako 
yang akan dibagikan, PD Dharma Jaya 

bekerjasama dengan Food 
Stat ion.  Adapun Baznas 
menyediakan pendanaannya.

“ K a m i  b e k e r j a s a m a 
d e n g a n  F o o d  S t a t i o n 
untuk menyediakan paket 
sembakonya. Food Station 
menyediakan beras  dan 
minyak goreng, sementara 
kami menyediakan sarden 
s e k a l i g u s  p a c k i n g  d a n 
distribusinya,” tutur Raditya. 

Sekretaris PT Food Station 
Tj ipinang Jaya Suratmin 
W i j a y a  m e m b e n a r k a n 
informasi yang dipaparkan 
oleh Dirut PD Dharma Jaya 
tersebut. 

“PT Food Station Tjipinang 
Jaya menyediakan beras dan 
minyak goreng dalam paket 
yang akan didistribusikan 
tersebut,” ujar Suratmin. 

Baznas Gandeng BUMD Pangan DKI Sediakan 30000 
Paket Sembako untuk Warga terdampak Covid-19

PD Dharma Jaya menggandeng Baznas Bazis DKI 
menyediakan paket sembako untuk dibagikan kepada 
warga yang terdampak covid-19 di Jakarta.
(dok: Istimewa)

Kerjasama antara Relawan Siaga bersama PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Tiga Dara 
Putera Mandiri dan Rumah Sandiaga Uno Indonesia (RSI).

RELAWAN Siaga (Sandiaga Uno) 
menggandeng PT Food Station 
Tj ip inang Jaya  member ikan 

bantuan langsung untuk penanggulangan 
dampak wabah Covid-19 kepada warga 
di Kelurahan Cawang Jakarta Timur dan 
warga di Kelurahan Kembangan Utara 
Jakarta Barat. Pemilihan kedua daerah 
tersebut karena sebagaimana diketahui, 

kedua daerah tersebut cukup banyak 
warga yang terpapar Covid-19.

Bantuan berupa beras sebanyak 800 
kg di setiap kelurahan tersebut diserahkan 
langsung oleh Sanny A Irsan selaku 
Sekjen Relawan Siaga dan Denny H. 
Suryo Prabowo Sekjen Rumah Sandiaga 
Uno Indonesia (RSI) mewakili Sandiaga 
Uno kepada Lurah Cawang dan Lurah 

Kembangan Utara.
Rencananya distr ibusi  bantuan 

nantinya akan dibantu oleh Lurah 
setempat  dan  tokoh  masyarakat 
Kelurahan Cawang dan Kembangan Utara.

Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama 
antara Relawan Siaga bersama PT Food 
Station Tjipinang Jaya, PT Tiga Dara 
Putera Mandiri dan Rumah Sandiaga Uno 
Indonesia (RSI).

Direktur Utama Food Station, Arief 
Prasetyo Adi mengatakan kegiatan kali 
ini adalah kolabarasi yang baik sehingga 
distribusi kebutuhan pokok kepada 
masyarakat bisa tersalurkan. Update dari 
kami pasokan bahan makanan pokok 
di Jakarta terkendali dengan baik, jadi 
kita pastikan masyarakat bisa dapat 
kebutuhan pokok. 

D i d i k  D u a r j o ,  L u r a h  C a w a n g 
menambahkan “Hari  ini  kita akan 
distribusikan sekitar 800 kg beras. 
Sebagaimana kita tahu kelurahan Cawang 
termasuk zona merah di kawasan Jakarta 
Timur. Bantuan beras ini akan segera 
disalurkan kepada kelurahan Cawang yang 
membutuhkan secara door to door, supaya 
tidak perlu ada kerumunan orang”. 

Relawan Siaga Gandeng Food Station 
Salurkan Bantuan Paket Sembako

food magz 25 2020 b.indd   8 5/5/20   3:42 PM



www.foodstation.co.id 9Edisi XXV | April - MEi 2020

Direktur Utama Food Station, Arief Prasetyo Adi melakukan Wawancara Penjurian dan Kriteria Penilaian 
TOP BUMD 2020 melalui Video Conference yang dilaksanakan di Kantor Utama Food Station.

MANAJEMEN PT Food Station 
Tjipinang Jaya memaparkan 
pencapaian kinerja perseroan 

tahun 2019 kepada dewan juri dalam 
penjurian Top BUMD Award 2020 
melalui sistem virtual di Jakarta, Kamis 
(23/4/2020).

Dalam pemaparan tersebut, Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 
Arief Prasetyo Adi menyampaikan 
berbagai hal yang sudah dilakukan oleh 
perseroan dalam menjalankan Program 
Ketahanan Pangan Jakarta antara lain 
Program Pangan Murah KJP, Beras 

untuk ASN, Pasar Murah di Kelurahan, 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
serta perdagangan pasar modern untuk 
meraih kentungan lebih guna menunjang 
operasional perusahaan.

Dikatakan Arief, perusahaan juga akan 
terus mengembangkan produk private 
label dengan bekerjasama dengan peritel 
modern yang memiliki jalur distribusi 
nasional. Tak hanya itu, perusahaan 
juga akan meluncurkan beras organik 
dan masuk ke komoditas jagung untuk 
keperluan menopang pemasok telur KJP 
yang ada di Blitar.

Selain itu perusahaan terus akan 
menjalankan program revitalisasi PIBC 
untuk memperbaiki sarana dan prasarana 
yang ada di PIBC. Dan yang tak kalah 
fenomenal lainnya adalah, adanya ATM 
Beras. Dengan kondisi itu maka di DKI 
Jakarta tercipta zero hunger, selain itu juga 
untuk memberikan bantuan pagan pada 
masyarakat yang belum mendapatkan 
bantuan sosial apapun dari DKI Jakarta.

 “ATM B ini tersebar di lima wilayah 
DKI, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta 
Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara,” 
jelas Arief. 

Food Station Jalani Penjurian 
Top BUMD Award 2020
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M
ENTERI Perdagangan (Men-
dag) RI, Agus Suparmanto 
mengunjungi PT Food Sta-
tion Tjipinang Jaya (Food 

Station), Kamis (16/4). Kedatangan Men-
dag diterima langsung Direktur Utama PT 
Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo 
Adi dan Direksi Food Station lainnya.

Dalam kunjungan di PIBC tersebut 

Mendag Agus Suparmanto didam-
pingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 
Suhanto, Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perlin-
dungan Konsumen dan Tertib Niaga Very 
Anggriono, Direktur Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting Susi Herawaty, 
Kepala Biro Humas Olvy Andrianita, dan 
Ditektur Pengawasan Barang Beredar dan 

Jasa Ojak S. Manurung serta Tim Satgas 
Pangan yang diwakili Direktur Reserse Kri-
minal Khusus Polda Metro Jaya Kombes 
Iwan Kurniawan dan Direktur Utama Food 
Station Arief Prasetyo Adi.

Setelah melakukan peninjauan di Pa-
sar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta 
diketahui kondisi pasokan beras per hari 
selama sepekan terakhir ini adalah 3.096 
ton, berada di atas pasokan normal PIBC 
2.500- 3.000 ton/hari. Stok beras di PIBC 
saat ini sebesar 28.431 ton hanya sedikit di 
bawah stok normal 30.000 ton dan cukup 
untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta 
selama kurang lebih 9 hari ke depan. 
Sedangkan harga beras per 16 April 2020 
di PIBC dibanding minggu lalu cenderung 
turun, khususnya untuk beras Muncul I, 

Pastikan Ketersediaan 
Pasokan Beras Aman 
Terkendali, Mendag Gelar 
Kunjungan ke PIBC
MENJELANG PUASA RAMADAN DAN IDUL FITRI 2020, MENTERI 
PERDAGANGAN AGUS SUPARMANTO MENGGELAR KUNJUNGAN KE 
PASAR INDUK BERAS CIPINANG. KUNJUNGAN DILAKUKAN UNTUK 
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN PASOKAN BERAS YANG ADA DI PASAR 
YANG DIKELOLA OLEH PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA.

Oleh: Tim Humas

LENSAKORPORASI
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beras Muncul II, IR 64 I, dan beras IR 64 II.
Rata-rata penyaluran beras dari PIBC 

selama bulan April 2020 (hingga 16 April 
2020) sebesar 2.935 ton, naik 1,84% di-
banding bulan lalu. Penyaluran dilakukan 
ke wilayah Pulau Jawa dan antarpulau, 
terbesar ke DKI Jakarta sebesar 65,72%. 
Realisasi perdagangan antarpulau beras 
di PIBC pada bulan April 2020 (sampai 
dengan tanggal 14 April 2020) sebesar 
4.685 ton. Perdagangan antarpulau ter-
besar ke Pontianak sebesar 39,68% dan 
Medan sebesar 14,83%.

Sementara itu persediaan barang ke-
butuhan pokok di Food Station yang meru-
pakan Badan Usaha Milik Daerah Pemprov 
DKI, stok kebutuhan bahan pokok masih 
relatif banyak. Beras tersedia 40.000 ton, 
beras PIBC 200.000 ton, telur 1.500 ton, 
dan susu 5,7 juta liter. Barang kebutuhan 
pokok lainnya seperti tepung terigu me-
miliki stok sebesar 1.000 ton, gula pasir 
6.000 ton dan minyak goreng 1,5 juta liter 
serta bawang putih sebanyak 2.000 ton.

“Dengan banyaknya stok yang ter-
sedia di Food Station, kebutuhan masya-
rakat DKI Jakarta menjelang puasa dan 
Lebaran masih cukup aman sehingga 
tidak perlu panik dan memborong barang 
kebutuhan pokok secara berlebihan setiap 
hari,” ujar Mendag. 

Di tengah berjalannya implementasi 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
melawan COVID-19 di DKI Jakarta dan be-
berapa wilayah lainnya, masyarakat dapat 
lebih mudah membeli bahan pokok dan 
menyambut datangnya bulan Ramadan 
dengan perasaan tenang sehingga bisa 
menjalankan ibadah puasa Ramadhan 
dengan lebih khusyuk.

Menurut Mendag, stok beras nasional 
untuk menghadapi puasa dan Lebaran 
saat ini tersedia sebanyak 3,38 juta ton. 
Beras di Perum Bulog tersedia stoknya 
sebesar 1,42 juta ton, stok di penggilingan 
1,2 juta ton, stok di pedagang 728 ribu 
ton, stok di Pasar Induk Beras Cipinang 
(PIBC) sebesar 28.431 ton, dan stok di 
Lumbung Pangan Masyarakat binaan BKP 
sebesar 2.939 ton. Ditambah lagi dengan 
memasuki musim panen secara berkesi-
nambungan hingga Agustus 2020, stok 
beras nasional akan mendapat tambahan 
sebesar 19,8 juta ton.

“Kami sudah melakukan koordi-
nasi dengan Kementan dan pelaku usaha 
perbesaran. Saat ini di seluruh sentra 
produksi beras memasuki masa panen 
raya sehingga diperkirakan ada tambahan 
produksi pada mulai bulan Maret hingga 
Agustus 2020, sebesar 19,8 juta ton. 
Dengan demikian saya optimis stok dan 
produksi beras mencukupi kebutuhan 
nasional hingga akhir Desember 2020,” 

ujar Mendag.
Sementara itu, secara nasional, 

harga beras medium rata-rata sebesar 
Rp10.800/kg, stabil dibandingkan minggu 
lalu, dan naik 1,89% dibandingkan bulan 
lalu. Harga tertinggi terjadi di Bulungan 
(Tj. Selor) sebesar Rp13.429/kg, dan te-
rendah di Jambi Rp9.000/kg. Rata-rata 
harga beras premium tercatat Rp12.400/
kg, relatif stabil dibandingkan minggu lalu, 
dan bulan lalu. Harga tertinggi terjadi di 
Pekanbaru Rp14.656/kg dan terendah di 
Banda Aceh Rp10.667/kg.

Mendag Agus Suparmanto me-
ngatakan, pihaknya belum lama ini telah 
membuat terobosan dengan memotong 
mata rantai distribusi beras yang dilaku-
kan agar cepat tersalurkan. Harga beras 
juga dibuat agar terjangkau masyarakat 
sehingga tidak terjadi infl asi pada komo-
ditas beras, yaitu dengan tidak menaikkan 
harga eceran tertinggi (HET) bagi kon-
sumen akhir tetapi disisi lain menaikkan 
harga pembelian pemerintah di tingkat 
petani. Dengan demikian, di hulu terjadi 
peningkatan kesejahteraan sedangkan di 
hilir harga tetap stabil. 

Terobosan tersebut tertuang dalam 
Permendag No 24 Tahun 2020 ten-
tang Penetapan Harga Pembelian untuk 
Gabah atau Beras. Dalam beleid tersebut, 
Kemendag menetapkan Gabah Kering 

>> Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Food Station
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Panen (GKP) di tingkat petani Rp4.200/
kg dan di tingkat penggilingan Rp4.250/
kg sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) 
di tingkat Penggilingan Rp5.250/kg dan di 
Gudang BULOG Rp5.300/kg. Untuk beras 
harga pembelian pemerintah di gudang 
BULOG Rp8.300/kg.

“Harga rata-rata nasional barang ke-
butuhan pokok per 15 April 2020 diban-
ding sebulan lalu (16 Maret 2020) umum-
nya relatif stabil (turun/naik 0-5%). Stabil 
(turun/naik 0-5%) seperti beras, minyak 
goreng, tepung terigu, kedelai, daging 

sapi, telur ayam ras, dan bawang putih. 
Harga bahan pokok yang turun (di atas 
5%), seperti daging ayam ras, cabe merah 
keriting dan cabe merah besar. Sementara 
bahan komoditi yang sempat naik (di atas 
5%) seperti gula pasir, bawang merah, dan 
cabe rawit merah,” jelas Mendag.

Direktur Food Station Arief Prasetyo 
Adi mengapresiasi kunjungan yang digelar 
Menteri Perdagangan dan jajarannya ke 
PIBC dan fasilitas produksi dan pergudang-
an milik Food Station. 

Dikatakan Arief, kunjungan dilaku-

kan untuk memastikan stok dan harga 
komoditas bahan pangan stabil. Mendag 
juga sempat melakukan pengecekan di 
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) serta 
mengunjungi tempat produksi untuk 
mengecek pasokan bawang putih, gula 
pasir, serta beras.

“Melalui Dirjen Perdagangan Dalam 
Negeri, Kementerian Perdagangan, kita 
dibantu untuk memenuhi kebutuhan gula 
pasir, dan akhirnya kita mendapatkan 
4.000 ton gula pasir yang akan dikirim 
nanti ke Jakarta,” ujar Arief. 

Menurut Arief pasokan komoditas pa-
ngan di Food Station tercukupi. Misalnya 
untuk komoditas bawang putih saat ini 
Food Station memiliki stok sebanyak 40 
kontainer. Sementara untuk beras Food 
Station ada 7.770 ton, dan di PIBC ada 
31 ribu ton. Lalu, untuk telur rutin dikirim 
setiap minggu. 

Dengan demikian lanjut Arief, seperti 
kata Mendag dengan jumlah stok pangan 
yang ada, kebutuhan pangan di DKI Ja-
karta tercukupi.

“Masyarakat DKI Jakarta tidak 
perlu khawatir. Food Station akan selalu 
membantu Kemendag untuk mencukupi 
kebutuhan pangan untuk DKI Jakarta,” 
tandasnya. 

>> Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Food Station

>> Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Food Station
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LENSAKORPORASI

MENTERI SOSIAL RI, JULIARI BATUBARA BERKUNJUNG KE FASILITAS 
PRODUKSI DAN PERGUDANGAN MILIK PT FOOD STATION TJIPINANG 
JAYA. KUNJUNGAN DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN PERSEDIAAN 
BERAS UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) UNTUK 
WARGA JABODETABEK AMAN DAN TERKENDALI.

Oleh: Tim Humas

>> Saat kunjungan Menteri Sosial RI ke Food Station

Kunjungi Food Station, Mensos 
Tinjau Persiapan Pengepakan 
Bansos dan BPNT

M
ENTERI Sosial RI, Juliari 
Batubara menggelar kun-
jungan kerja ke Fasilitas 
Produksi dan Pergudangan 

milik PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
terletak di Gudang SRG, Rabu (22/4).

Kunjungan dilakukan untuk memasti-
kan persediaan beras untuk bansos aman. 
Selain itu juga untuk mengawasi proses 
pengepakan bansos sembako presiden 
untuk warga yang terdampak Covid-19 di 
kawasan Jabodetabek.

Kedatangan Menteri Sosial Juliari 

Batubara disambut oleh Jajaran Direksi 
dan Komisaris PT Food Station Tjipinang 
Jaya, antara lain Arief Prasetyo Adi sebagai 
Direktur Utama, Frans M Tambunan Direk-
tur Operasional dan Thomas Hadinata 
Direktur Keuangan. Sementara dari Ko-
misaris turut menyambut Masrokhan dan 
Mayjen TNI (Purn) Abdul Rahman Kadir.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut 
baik kehadiran Menteri Sosial ke Fasiltas 
Produksi dan Pergudangan milik Food 
Station. Karena melalui kunjungan ter-

sebut, Menteri Sosial bisa melihat lang-
sung proses produksi beras dan berbagai 
komoditi pangan lain yang dikerjakan oleh 
Food Station.

“kami menyambut baik kunjungan 
Menteri Sosial ke Food Station,” ujar Arief.

Dikatakan Arief selain menunjukkan 
proses pengepakan paket bansos untuk 
warga Jabodetabek, pihaknya juga me-
nunjukkan paket Program Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) yang digulirkan peme-
rintah pusat melalui Kementerian Sosial RI 
dan dikerjakan oleh Food Station.

Khusus BPNT diberikan setiap bulan 
dengan pagu Rp150 ribu per keluarga 
dalam bentuk bahan pangan antara lain 
beras 10 kg, telur ayam negeri 15 pcs dan 
kacang hijau 500 gram.

“Kami sudah 3 tahun mendapatkan 
kepercayaan untuk menyiapkan paket 
Program Bantuan Pangan Non Tunai ke-
pada 175.708 keluarga penerima manfaat 
yang tinggal di Jakarta dan Alhamdulillah 
semuanya berjalan lancar,” tutur Arief.

Arief menambahkan kiprah Food 
Station dalam Bansos dan BPNT sejalan 
dengan permintaan Gubernur DKI Ja-
karta Anies Baswedan bahwa kita semua 
termasuk Food Station di dalamnya harus 
hadir pada saat membutuhkan seperti 
hari ini.

JUMLAH PENERIMA PROGRAM 
SEMBAKO KEMENSOS DITAMBAH

Kementerian Sosial menambah 4,8 
juta keluarga penerima manfaat (KPM) 
program sembako. Sehingga, jumlah KPM 
kini menjadi 20 juta, sebelumnya 15,2 juta 
di seluruh Indonesia. 

"Penambahan 4,8 juta KPM ini meru-
pakan perluasan dari penerima program 
sembako atau yang dulu dikenal sebagai 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata 
Mensos Juliari Batubara. 

Juliari menuturkan, program ini me-
rupakan salah satu program Presiden 
Jokowi melalui Kemensos. Ia berharap 
bantuan sembako ini dapat meringankan 
beban masyarakat di Jabodetabek yang 
terdampak pandemi virus corona. 
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S
UDIRMAN SAID, mantan Men-
teri ESDM, mendapat tugas baru 
sebagai Komisaris Utama di PT 
Food Station Tjipinang Jaya salah 

satu BUMD Pangan milik Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Tugas baru tersebut resmi diemban 
oleh Sudirman Said setelah Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pe-
megang saham utama Food Station me-
nunjuk Sudirman Said sebagai komisaris 
utama dalam RUPS yang digelar Rabu 
(22/4/2020) lalu.

Penunjukan Sudirman Said ini men-
jadi sesuatu yang istimewa, pasalnya 
sebelum berkecimpung di PT Food Station 

Tjipinang Jaya, lelaki kelahiran Brebes 16 
April 1963 tersebut sudah punya banyak 
pengalaman di korporasi, birokrasi, dan 
LSM anti korupsi. 

Saat menjadi Menteri ESDM, Sudir-
man Said memerangi mafi a migas, salah 
satunya dengan membubarkan Petral. Dia 
juga sempat membongkar kasus heboh 

Saya akan Dampingi Tim 
Manajemen Menjaga Integritas 
dan Membangun Kompetensi Tim
Oleh: Tim Humas

LENSAKORPORASI

SUDIRMAN SAID, KOMISARIS UTAMA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA
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‘Papa Minta Saham’ yang melibatkan man-
tan ketua DPR Setya Novanto. Sebelum-
nya dalam isu-isu korupsi, Sudirman juga 
ikut mendirikan Masyarakat Transparansi 
Indonesia (MTI) yang mendorong lahirnya 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pengalaman di korporasi, Alumnus 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 
pada 1990 ini pun pernah menjadi salah 
satu pejabat di Pertamina, pernah juga 
menjadi pimpinan di Indika Energy, dan 
pernah menjadi dirut PT Pindad. Jauh 
sebelum itu, Sudirman Said juga pernah 
menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana 
Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) 
Aceh-Nias. 

Selepas diberhentikan dari jabatan 
Menteri ESDM oleh Jokowi, Mantan Ke-
tua Umum Ikanas Keuangan-STAN ini 
pun sempat mencoba masuk gelanggang 
politik dengan menjadi Ketua Tim Transisi 
Anies-Sandi yang terpilih sebagai Guber-
nur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Master Bidang Administrasi Bisnis 
dari George Washington University ini 
pun sempat mencalonkan diri sebagai 
Gubernur Jawa Tengah berkontestasi de-

ngan Gubernur terpilih Ganjar Pranowo. 
Di Pilpres 2019, dia juga menjadi tim 
sukses Prabowo-Sandi dan mencalonkan 
diri sebagai caleg DPR dari Gerindra. Tapi 
Sudirman gagal melenggang ke Senayan. 

Terakhir Mantan Direktur Utama 
PT Pindad ini dipercaya menjadi Sekjen 
Palang Merah Indonesia (PMI). Bila dulu 
urus minyak dan alutsista, kini Sudirman 
mengurus darah dan pangan rakyat. 

Mengurus darah, karena Sudirman 
Said termasuk yang ikut bertanggung 
jawab dalam penyediaan stok darah na-
sional. Apalagi saat Pandemi Corona ini, 
permintaan darah makin naik, tapi pen-
donornya turun. Kekurangan stok darah 
nasional ini menjadi isu krusial, meski 
sudah lambat laun teratasi. 

Kini, anak kedua dari enam bersau-
dara buah hati Said Suwito Harsono dan 
Tarnyu ini bertambah kesibukannya se-
telah diangkat jadi komisaris utama PT 
Food Station Tjipinang Jaya. 

“Selain darah, saya sekarang meng-
urus pangan rakyat untuk wilayah DKI,” 
kata Sudirman mengomentari jabatan 
barunya. 

Kemudian bagaimana ayah enam 
anak ini merespons jabatan barunya se-
bagai komut PT FS Tjipinang Jaya? 

Berikut petikan wawancaranya:

Anda ditunjuk sebagai komisaris utama 
PT Food Station Tjipinang Jaya di tengah 
pandemi Corona. Anda juga pasti sibuk 
sebagai sekjen PMI (Palang Merah 
Indonesia). Bagaimana Anda membagi 
waktu dua pekerjaan ini? 

Tugas Komisaris melakukan peng-
awasan dan memberi saran kepada ma-
najemen. Ini tidak mengharuskan hadir di 
perusahaan setiap hari. Di PMI memang 
perlu perhatian lebih banyak, apalagi 
dalam situasi pandemi corona. Dari sisi 
waktu tidak ada masalah. Saya juga masih 
mengajar di beberapa perguruan tinggi. 

Anda kan sudah malang melintang di 
dunia korporasi, birokrasi, penggiat anti 
korupsi. Pengalaman-pengalaman Anda 
ini sangat menunjang posisi Anda saat 
ini di PT Food Station Tjipinang Jaya? 

Komisaris pada dasarnya adalah tugas 
pengawasan dan memberi saran kepada 
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Manajemen. Bukan tugas eksekutif. Peng-
alaman di birokrasi, BUMN, dan organisasi 
nirlaba akan saling melengkapi untuk da-
pat memperkuat Food Station ke depan. 

Sebenarnya sestrategis apa eksistensi 
PT Food Station Tjipinang Jaya ini? 

Beberapa waktu yang lalu Pak Guber-
nur mengundang diskusi soal ketahanan 
pangan DKI dan bagaimana bisa mensi-
nergikan dengan para petani, nelayan, dan 
peternak di berbagai wilayah Indonesia. 
Harga dan pasokan pangan di DKI menjadi 
salah satu indikator utama dalam stabili-
tas harga dan pasokan pangan nasional. 
Dan ketersediaan pasokan di DKI adalah 
buah dari produktivitas petani pangan di 
berbagai wilayah indonesia. Tidak saja di 

Jawa tapi juga di Sumatera dan Sulawesi, 
bahkan untuk ikan dan daging sampai ke 
Indonesia timur.

Sebagai pengawas, hal pertama 
apa yang akan Anda sampaikan ke 
manajemen?

Efektivitas manajemen dibangun di 
atas dua fondasi: 1) integritas, dan 2) 
kompetensi. Saya akan terus mendam-
pingi Tim Manajemen untuk menjaga in-
tegritas dan membangun kompetensi tim. 
Komisaris sebaiknya tidak ikut campur 
urusan-urusan teknis. 

Seberapa jauh Anda sudah pelajari Food 
Station ini. Sebenarnya apa bedanya 
Food Station dengan Bulog?

Waktu menjalankan tugas sebagai Ke-
tua Tim Sinkronisasi, saya diskusi dengan 
semua BUMD, termasuk Food Station. 
Dari segi peran ada kemiripan, yaitu men-
jadi penjaga kestabilan pasokan dan harga 
pangan. Yang membedakan cakupan 
wilayahnya. Bulog kan meliputi seluruh 
Indonesia, sedangkan Food Station hanya 
DKI Jakarta saja.

Sebenarnya sejak kapan Food Station ini 
berdiri? 

Sejak tahun 1974, dengan SK Guber-
nur DKI Jakarta. Tugas awalnya adalah 
menjadi pengelola Pasar Induk Beras Ci-
pinang. Perannya terus berkembang dari 
waktu ke waktu. 

LENSAKORPORASI
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LENSAKORPORASI

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
KEBUDAYAAN (MENKO PMK) MUHADJIR EFFENDY MENGGELAR 
KUNJUNGAN KERJA KE FASILITAS PRODUKSI DAN PERGUDANGAN 
MILIK PT FOOD STATION. KUNJUNGAN DILAKUKAN UNTUK 
MEMASTIKAN KELANCARAN PENYALURAN BANSOS UNTUK 
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH DKI 
JAKARTA.

Oleh: Tim Humas

>> Saat kunjungan Menko PMK RI ke Food Station

Kunjungi Food Station, Menko 
PMK Pastikan Kelancaran 
Penyaluran Bansos

M
E N KO  P M K  M u h a d j i r 
Effendy bersama jajarannya 
menggelar kunjungan kerja 
ke fasilitas produksi dan per-

gudangan milik PT Food Station Tjipinang 
Jaya. Tiba pukul 14.00 WIB, rombongan 
diterima oleh Direktur Utama Food Station 
Arief Prasetyo Adi dan Direktur Operasio-
nal Food Station Frans M Tambunan.

Muhadjir mengatakan kunjungan 
jajarannya ke Food Station dilakukan ka-

rena Food Station adalah salah satu dari 
12 vendor logistik yang dikontrak oleh 
Kementerian Sosial untuk menyiapkan 
paket bansos untuk didistribusikan kepada 
masyarakat terdampak pandemi Covid-19 
di wilayah DKI Jakarta. 

“Kami ingin memastikan penyiapan 
paket bansos yang dilakukan oleh Food 
Station,” ujar Muhadjir. 

Penyaluran bantuan sosial (bansos) 
Presiden untuk masyarakat terdampak 

pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta 
saat ini tengah dipercepat. 

Muhadjir mengatakan sampai hari ini, 
Minggu (3/5/2020), percepatan penya-
luran bansos Presiden sudah berkembang 
pesat dan hampir rampung.

“Perkembangannya sangat pesat. Jadi 
upaya kita mempercepat dan menjamin 
ketepatan sasaran itu sudah lumayan ba-
gus,” kata Muhadjir. 

Menurut Muhadjir, capaian penya-
luran bansos presiden hingga siang ini, 
berdasarkan data Kementerian Sosial 
(Kemnsos) per-3 Mei 2020 pukul 12.00, 
bansos Presiden telah disalurkan kepada 
637.410 keluarga penerima manfaat 
(KPM) atau 67% dari total sasaran pene-
rima yang sebanyak 947.126 KPM.

Dia menerangkan, pemerintah me-
nargetkan penyaluran bansos presiden di 
DKI Jakarta selesai pada 5 Mei. Setelah-
nya akan diteruskan penyaluran bansos 
presiden di Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi sebanyak 600.000 KPM.

“Saya yakin nanti setelah selesai pe-
nyaluran sampai malam nanti sudah sam-
pai 70 persen. Target kita tanggal 5 untuk 
DKI sudah clear ya. Sehingga kita akan 
kebut ini agar segera targetnya tercapai,” 
kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, untuk mem-
percepat penyaluran bansos, pemerintah 
telah menambah vendor logistik sembako 
untuk bansos Presiden dari 5 menjadi 
12. Diantaranya PT Pasar Tani, Pertani 
Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI 
Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera 
Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

Selain jumlah vendor bertambah, 
masing-masing vendor juga didorong 
untuk tidak main-main dalam penyaluran 
bansos. Mengingat banyak masyarakat 
yang saat ini sangat membutuhkan ke-
tersediaan pangan ini, sehingga harus 
dipenuhi dengan cepat.

Di hari yang sama, Muhadjir juga 
melakukan kunjungan lapangan ke RW 01 
Kelurahan Kwitang, dan RW 01 Kelurahan 
Bungur, Jakarta Pusat untuk mengecek 
penyaluran bansos tepat sasaran. Dalam 
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>> Saat kunjungan Menko PMK RI ke Food Station

>> Saat kunjungan Menko PMK RI ke Food Station
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kunjungan itu, Muhadjir masih mene-
mukan kendala terkait data penerima 
bansos Presiden yang tumpang tindih 
dengan bansos pemerintah provinsi. Pe-
merintah, kata Muhadjir, saat ini terus 
menyempurnakan data-data yang masih 
tumpang tindih.

“Penyaluran harus tetap kita berikan 
sebab sudah banyak yang membutuhkan, 
tentunya sambil kita benahi datanya,” 
katanya.

Oleh karena itu, Muhadjir meminta 
pimpinan wilayah mulai dari RT, RW, 
Lurah, Camat, untuk betul-betul mendata 

warganya yang membutuhkan. Ia berha-
rap data tersebut akurat, sehingga bansos 
yang diberikan tepat sasaran, terutama 
untuk mereka yang paling terdampak 
Covid-19.

Muhadjir juga meminta kesadaran 
warga untuk bekerja sama. Apabila sudah 
menerima bantuan dari pemprov atau 
sudah mampu dan masih terdata seba-
gai penerima agar bersedia mengalihkan 
bantuan Presiden ini kepada pihak yang 
lebih membutuhkan.

“Jadi tolong pada RT dan RW untuk 
menyadarkan kepada warga yang nama-

nya masih tercatat di daftar penerima 
yang ternyata dia sudah mampu atau ma-
lah sudah terima dari banyak pihak agar 
bersedia berkelapangan hati mengalihkan 
kepada mereka yang lebih membutuhkan,” 
kata Muhadjir.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi menyambut 
baik kehadiran Menko PMK Muhadjir Ef-
fendy bersama jajarannya yang tujuannya 
untuk memastikan kelancaran penyiapan 
bansos yang dikerjakan oleh Food Station. 

Arief menambahkan pihaknya sangat 
serius mengerjakan paket bansos yang 
akan dibagikan kepada warga Jakarta 
terdampak covid-19. Untuk mempercepat 
pembuatan paket tersebut, perusahaan 
mempekerjakan warga sekitar yang di 
PHK dan dirumahkan.

Sesuai arahan dari Gubernur DKI Ja-
karta Anies Baswedan, kami sangat serius 
menyiapkan paket bansos yang nantinya 
akan segera dibagikan untuk warga Ja-
karta terdampak covid-19. 

“Sebagai salah satu vendor dari Ke-
mensos, kami sangat serius mengerjakan 
kuota bansos yang akan didistribusikan 
untuk warga Jakarta. Negara harus hadir 
dalam kondisi seperti saat ini. Ini sebagai 
komitmen kami membantu sesama,” tutur 
Arief. 
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>> Pengepakan bantuan (foto: Antara)

D
I tengah pandemi Covid-19 
yang terjadi di Jakarta saat ini, 
PT Food Station Tjipinang Jaya 
banyak menerima pesanan 

paket sembako dari berbagai instansi dan 
perorangan. Beberapa instansi yang me-
lakukan pesanan paket sembako ke Food 
Station antara lain Kementerian Sosial RI, 
Bazis Baznas DKI Jakarta, Mabes Polri, be-
berapa anggota DPR, Ormas dan lain-lain.

Lonjakan permintaan pesanan ter-
sebut, tak ayal membuat manajemen Food 
Station mempekerjakan pekerja tambahan. 

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, 
secara total pekerja di perusahaannya 

mencapai 250 orang. Namun dengan ada-
nya penambahan pekerja sebanyak 300 
orang, saat ini ada 550 orang yang bekerja 
untuk perusahaan.

Menariknya, penambahan pekerja ini 
di tengah banyaknya perusahaan mela-
kukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
besar-besaran.

“Kemudian saat ini ada orang bekerja 
padat karya karena kami sedang memper-
siapkan paket sembako. Jadi ada 300 tam-
bahan pekerja padat karya untuk membuat 
paket sembako,” ujarnya kepada kumparan, 
Minggu (19/4).

Arief menuturkan, salah satu instruksi 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

yaitu supaya Food Station dapat memak-
simalkan peluang pekerjaan bagi masya-
rakat yang terkena dampak PHK maupun 
dirumahkan.

“Sementara target Pak Anies (Baswe-
dan) meminta saya FS harus ada pada saat 
masyarakat susah. Contohnya ada orang-
orang yang dirumahkan, ormas enggak 
bekerja kita undang, kita bantu tapi sedikit. 
Kalau perusahaan-perusahaan yang seka-
rang nganggur bisa (ajak mereka) bekerja,” 
terangnya.

Selain itu, Arief bilang, dengan banyak-
nya kebutuhan pembagian paket sembako 
maka ia membagi jam kerja karyawan se-
banyak tiga shift dalam sehari. Sebab untuk 
pabrik harus bekerja penuh selama 24 jam.

“Mereka dapat gaji di atas UMP FS 
sendiri untungnya hampir enggak ada. 
Makan gratis karyawan karena di masa 
sulit. Karyawan tidak makan di luar ka-
rena Covid-19 dan bekerja shift 24 jam,” 
tuturnya.

Selain itu, perusahaan juga tetap 
memperhatikan protokol kesehatan pe-
kerja sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Seperti penggunaan masker pada saat 
bekerja, social distancing dan pemerik-
saan suhu badan bagi setiap pekerja yang 
datang.

“Tetapi harus bekerja pakai masker 
memberikan vitamin. Kalau masuk cek 
suhu pakai temperatur gun. Kalau suhu di 
atas 37 derajat, maka kita persilakan ke 
bagian kesehatan,” tuturnya.

Ketua Koperasi Pekerja Bongkar Muat 
(KPBM) PIBC Dinul Fikri membenarkan 
keterangan yang disampaikan oleh Dirut 
Food Station Arief Prasetyo Adi. Sebagai 
salah satu mitra pemasok tenaga kerja 
untuk Food Station, Dinul mengatakan 
KPBM sudah memasok 300 tenaga kerja 
tambahan yang dipekerjakan untuk mem-
bantu proses pemaketan sembako. 

Ke-300 tenaga kerja tersebut diambil 
dari warga sekitar PIBC yang mengalami 
PHK atau dirumahkan serta organisasi 
kemasyarakatan yang ingin memberdaya-
kan anggotanya. 

“Semuanya bekerja 8 jam sehari di 
Gudang SRG,” ujarnya. 

Ditengah Pandemi Covid 19, Food 
Station Tambah 300 Pekerja 
Tambahan
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MEMPEKERJAKAN 300 
TENAGA TAMBAHAN DI TENGAH WABAH PANDEMI COVID-19. 
TENAGA TAMBAHAN TERSEBUT DIPERLUKAN UNTUK MEMBANTU 
PENGEPAKAN PAKET SEMBAKO YANG KINI BANYAK DIKERJAKAN 
OLEH FOOD STATION.

Oleh: Tim Humas

food magz 25 2020 b.indd   19 5/5/20   3:42 PM



Gandeng Kepolisian dan Koramil 
Setempat, Food Station Gelar 
Sosialisasi Penggunaan Masker 
di PIBC

M
ENYADARI pentingnya melin-
dungi diri dari bahaya penye-
baran virus corona (covid-19), 
PT Food Station Tjipinang 

Jaya menggandeng Kepolisian, Koramil 
setempat menggelar acara sosialisasi pen-
tingnya penggunaan masker di Pasar Induk 
Beras Cipinang (PIBC), Senin (20/4).

Kepala PIBC Herry Awal Fajar me-

ngatakan, acara sosialisasi yang digelar 
mulai pukul 10.30 hingga 14.00 WIB 
tersebut ditujukan untuk pengunjung dan 
penghuni pasar.

“Melalui acara ini, kami ingin penghuni 
pasar dan pengunjung pasar semakin me-
nyadari pentingnya penggunaan masker 
dan menerapkan protokol kesehatan da-
lam beraktifi tas di areal PIBC,” ujar Herry.

Tak hanya di areal PIBC, dalam acara 
sosialisasi yang melibatkan Koperasi Pe-
kerja Bongkar Muat PIBC tersebut juga 
digelar di fasilitas pergudangan dan pro-
duksi di Gudang SRG.

“Kami keliling dari pertokoan, pergu-
dangan dan SRG dalam acara sosialisasi 
ini,” pungkas Herry.

Sekedar informasi, di areal PIBC, Food 
Station sudah memasang banyak spanduk 
dan poster yang isinya mengingatkan pen-
tingnya menerapkan protokol kesehatan 
untuk menghindari penyebaran virus 
corona. Selain itu Food Station juga rutin 
menyemprotkan desinfektan dan menye-
diakan tempat cuci tangan portabel di 
beberapa titik strategis yang ada di PIBC 
dan areal Komplek Pergudangan SRG. 

KINERJA

SEBAGAI PENGELOLA TUNGGAL PASAR INDUK BERAS CIPINANG, FOOD 
STATION BERUSAHA SEKUAT TENAGA MELINDUNGI AKTIFITAS DI PIBC 
BERJALAN DENGAN LANCAR DITENGAH PANDEMI VIRUS CORONA. 
SALAH SATUNYA DENGAN MENGGELAR SOSIALISASI PENTINGNYA 
PENGGUNAAN MASKER DI PIBC DENGAN MELIBATKAN KEPOLISIAN 
DAN KORAMIL SETEMPAT.

Oleh: Tim Humas
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>>  Distribusi 1000 paket bahan pokok ke Pulau Seribu

Jelang PSBB, Food Station 
distribusikan 1000 Paket Bahan 
Pokok ke Kepulauan Seribu

P
T Food Station Tjipinang Jaya se-
laku BUMD Pangan milik Pemerin-
tah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
berkomitmen melayani kebutuhan 

pangan warga Kepulauan Seribu. Terkait hal 
tersebut, menjelang diberlakukannya PSBB 
oleh Pemprov DKI Jakarta, Food Station me-
ngirimkan 1000 paket bahan pokok untuk 
warga Kepulauan Seribu.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya, Arief Prasetyo Adi mengatakan 
pengiriman 1000 paket bahan pokok ter-
sebut adalah bagian dari Program Pangan 

Murah KJP di Kepulauan Seribu.
“Kita jalankan terus pemenuhan ke-

butuhan pangan di Jakarta, termasuk di 
Kepulauan Seribu,” ujar Arief.

Dikatakan Arief, 1000 paket bahan 
pokok tersebut terdiri dari beras, telur, 
ikan dan susu.

“Paket bahan pokok untuk Program 
Pangan Murah KJP tersebut akan diba-
gikan di RPTRA Tanjung Elang di Pulau 
Pramuka dan Kelurahan Pulau Panggang,” 
jelas Arief.

Arief menambahkan distribusi pangan 

murah KJP setiap bulan adalah sesuatu 
yang sangat dinantikan oleh warga Ke-
pulauan Seribu, apalagi saat kondisi jelang 
diberlakukannya PSBB dan persiapan 
menghadapi Bulan Suci Ramadhan seperti 
sekarang ini. Karena itu bisa dipastikan 
dalam proses distribusinya akan dihadiri 
oleh banyak orang.

Namun demikian untuk pencegahan 
penyebaran Covid-19, distribusi pangan 
murah KJP di Kepulauan Seribu akan dija-
lankan dengan memperhatikan Protokol 
Kesehatan. Misalnya akan ada penerapan 
social distancing, dalam distrubusi pangan 
murah tersebut nantinya.

Pada prinsipnya lanjut Arief, Food 
Station berkomitmen tinggi untuk menjaga 
pasokan dan stabilitas pangan di Jakarta.

“Salut untuk Pak Gubernur, Anggota 
Dewan, seluruh SKPD terkait dan tim 
BUMD Pangan. Semoga Allah SWT men-
jaga kesehatan Pak Gubernur dan kita 
semua, Aamiin,” tandas Arief. 

MENJELANG DIBERLAKUKANNYA PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR (PSBB) OLEH PEMERITAH PROVINSI (PEMPROV) 
DKI JAKARTA, PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENYALURKAN 
1000 PAKET BAHAN POKOK KE KEPULAUAN SERIBU, 8/4/2020. 
PENYALURAN DILAKUKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN 
PANGAN UNTUK WARGA KEPULAUAN SERIBU.

Oleh: Tim Humas
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MELISSA HUANG, DIREKTUR SALES & MARKETING PT SUKANDA DJAYA
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WAWANCARA

K
ERJASAMA antara PT Dia-
mond dan PT Food Station 
Tjipinang Jaya dalam rangka 
memenuhi kebutuhan pangan 

dan nutrisi khususnya Susu UHT bagi 
warga Jakarta penerima manfaat Program 
Pangan Murah Kartu Jakarta Pintar (KJP), 
berlajan lancar dan sudah berlangsung 
beberapa tahun.

Melalui kerjasama tersebut warga 
Jakarta khususnya anak-anak penerima 
manfaat Program Pangan Murah KJP bisa 
mengkonsumsi Susu UHT secara rutin.

“Konsumsi Susu UHT ini sangat pen-
ting untuk pemenuhan gizi anak, semoga 
dengan rutin mengkonsumsi Susu UHT 
kecerdasan anak-anak Jakarta bisa sema-
kin meningkat lagi,” ujar Melissa kepada 
Buletin FS. 

Kini program Susu UHT ini kini telah 
berjalan dengan baik. Dalam sebulan tak 
kurang 400 ribu karton Susu UHT dipasok 
oleh PT Diamond kepada Food Station. 
Seiring dengan meningkatnya penye-
rapan Program Pangan Murah KJP maka 
kebutuhan pasokan Susu UHT diyakini 
jumlahnya akan meningkat terus. 

Yang juga tak boleh dilupakan, kerja 
sama ini juga memiliki nilai yang sangat 

positif untuk meningkatkan tingkat kon-
sumsi susu di Jakarta, bisnis PT Diamond 
dan pekerjanya serta para Koperasi Peter-
nak Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU) 
yang selama ini menjadi pemasok susu 
segar untuk PT Diamond.

Melissa mengatakan kerja sama peng-
adaan Susu UHT dengan Food Station ini 
adalah kerja sama yang sangat membang-
gakan dan sangat menyentuh hati. Karena 
itu negosiasi untuk mencapai kesepaka-
tannya pun sangat cepat dan lancar.

“Negosiasi untuk mencapai kese-
pakatan harganya berlangsung 5 menit, 
Mungkin karena kerja sama ini meng-
usung niat mulia jadi negosiasinya ber-
langsung sangat cepat. Dan yang jelas 
melalui kerja sama ini, banyak pihak yang 
terbantu mulai dari pekerja kami dan 
peternak sapi perah yang tergabung da-
lam KPSBU,” tutur Melissa.

Sekedar informasi GKSI adalah Ko-
perasi yang merupakan pengumpul susu 
sapi segar dari 24.136 peternak, dengan 
populasi 96.235 sapi perah di wilayah 
Jawa Barat. 

“jadi bisa dibayangkan berapa banyak 
orang yang terbantu ekonominya dengan 
adanya kerjasama ini,” ungkap Melissa. 

Yang juga menyenangkan lanjut 
Melissa adalah, kerja sama ini membuat 
anak-anak pekerja PT Diamond dan 
warga Jakarta khususnya anak-anak pe-
nerima manfaat Program Pangan Murah 
KJP bisa mengkonsumsi Susu UHT se-
cara rutin.

“Konsumsi Susu UHT ini sangat pen-
ting untuk pemenuhan gizi anak, semoga 
dengan rutin mengkonsumsi Susu UHT 
kecerdasan anak-anak Jakarta bisa sema-
kin meningkat lagi,” jelas Melissa

Untuk mengetahui lebih jauh sejarah 
dan perkembangan kerjasama antara PT 
Diamond dengan Food Station dalam 
menghadirkan pasokan susu yang ber-
kualitas untuk warga Jakarta, Buletin FS 
edisi kali ini menghadirkan wawancara 
dengan Melissa Huang, Direktur Sales & 
Marketing PT Sukanda Djaya. 

Berikut petikannya: 

Bisa diceritakan awal mula PT 
Sukanda Djaya bisa menjadi vendor 
PT Food Station Tjipinang Jaya dalam 
penyediaan susu UHT sebagai salah 
satu item dalam paket pangan murah 
KJP? 

Boleh dibilang proses menuju kerjasa-
manya berlangsung sangat singkat sekali 
pembicaraannya. Pertama kami berko-
munikasi untuk memperkenalkan produk 
kami dan kemudian bertemu langsung 
dengan manajemen Food Station untuk 
mendengarkan penjelasan mengenai 
program susu untuk KJP. Nah ketika itu 
yang terlintas dalam benak kami adalah 
program ini membantu banyak orang, 
karena itu tanpa panjang lebar proses 

negosiasipun berlangsung 
cepat.

Seberapa cepat 
negosiasinya? Saat awal 
berjalan berapa banyak 
susu UHT yang dipasok 
oleh PT Sukanda Djaya? 

Prosesnya sangat cepat. 
Purchasing Order (PO) per-

Oleh: Tim Humas

>>  Saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan Food Station

Kerjasama dengan Food Station Sangat 
Membanggakan dan Menyentuh Hati
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tama kami terima setelah 3 hari negosiasi. 
Terus-terang ini membuat kami kaget. 
Apalagi banyak sekali ordernya. Untung 
kami selalu punya stok lebih. Akhirnya 
tanpa berpikir panjang langsung dikirim 
sesuai permintaan. Namun demikian se-
belumnya Food Station sudah menggelar 
proses seleksi yang melibatkan pakar 
untuk menentukan vendor dari program 
susu untuk KJP ini.

 
Kini setelah beberapa tahun berjalan 
berapa banyak susu UHT yang dipasok 
per tahun nya?

Pasokannya stabil 400 ribu karton per 
bulan. Dan kelihatannya kami harus ber-
siap jika terjadi penambahan permintaan. 

Bagaimana ceritanya bisa ada private 
label susu untuk KJP?

Setelah berjalan beberapa bulan 
dan berdasarkan hasil inspeksi awal Tim 
dari Food Station untuk memastikan 
kesanggupan suplai PT Diamond untuk 
program ini, maka kami semua sepakat 
untuk bisa buat Private label utk KJP. Dan 
ini merupakan bentuk kemasan pertama 
di Indonesia. Dan saat ini kemasan ini 
kami Produksi khusus dan ekslusif untuk 
susu KJP.

Apakah ada dampak dari kerjasama 
dengan Food Station terhadap market 
PT Diamond secara keseluruhan? 

Boleh dibilang sebagian kecil pen-
jualan susu Diamond di web market kami 
turun pada awalnya karena masyarakat 
DKI Jakarta bisa tebus susu KJP dengan 
harga murah. Namun lama kelamaan mar-
ket kami tetap tumbuh seperti biasanya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah 
penerima manfaat program pangan 
murah KJP, apakah ada penambahan 
pasokan susu UHT juga yang dipasok 
oleh PT Diamond?

Kami tentu harus bersiap diri terha-
dap kemungkinan tersebut. Karena itu 
kami terus berkomunikasi dengan Food 
Station sebagai yang memberikan order 
dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia 
(GKSI) khususnya Koperasi Peternak 
Sapi Bandung Utara (KPSBU) yang me-
rupakan pemasok bahan baku susu ke 
PT Diamond. 

Jadi PT Diamond mendapat pasokan 
susu dari GKSI khususnya KPSBU? 

Ya, kami mendapat pasokan dari Ga-
bungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) 
khususnya Koperasi Peternak Sapi Ban-

dung Utara (KPSBU). Sekedar informasi 
GKSI adalah Koperasi yang merupakan 
pengumpul susu sapi segar dari 24.136 
peternak, dengan populasi 96.235 sapi 
perah di wilayah Jawa Barat.

Jadi kerjasama antara Food Station 
dengan PT Diamond dan KPSBU sudah 
diikat dalam bentuk kontrak?

Ya PT Food Station Tjipinang Jaya 
sudah menandatangi kerja sama dengan 
PT Diamond dan Gabungan Koperasi Susu 
Indonesia (GKSI) khususnya Koperasi 
Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) 
di Kantor KPSBU, Rabu, 28 Maret 2019 
lalu. Dan melalui kerja sama ini GKSI akan 
bekerjasama dengan PT Diamond untuk 
memenuhi kebutuhan susu sapi segar 
dengan spesifi kasi yang disepakati ber-
sama oleh PT Diamond dan GKSI untuk 
memenuhi kebutuhan susu UHT program 
pangan bersubsidi yang didistribusikan 
oleh Food Station.

Berapa lama kontrak kerjasamanya? 
Berdasarkan kontrak, kerjasama 

dengan pengadaan pasokan Susu UHT 
dengan PT Diamond dan GKSI ini ber-
langsung sampai dengan 5 tahun kedepan. 

Sejauh ini bagaimana anda 
mengevaluasi kerjasama yang telah 
berlangsung?

Pada dasarnya semua pihak sangat 
gembira dan bangga akan program KJP. 
Seperti halnya yang diutarakan bahwa 
semua pihak yang terikat dalam kerja-
sama akan terus mendukung sama sama 

kedepannya untuk kesuksesan program 
KJP tersebut.

Ke depan, bagaimana prospek kemitraan 
antara Food Station dengan PT Diamond 
dan KPSBU?

Dengan adanya MOU antar kope-
rasi, Diamond dan KJP atas kesanggupan 
suplai dan kualitas susu baku, maka kerja 
sama ini akan terus berlanjut sebagai-
mana mestinya.
Beberapa waktu yang lalu PT Diamond 
bersama Food Station menyalurkan 
bantuan susu UHT kepada tenaga medis 
covid-19 yang menginap di jaringan hotel 
yang dikelola PT Jakarta Tourisindo. 
Bisa dijelaskan apa yang mendasari 
penyaluran sumbangan tersebut?

Sebetulnya adalah beberapa pihak se-
belumnya sudah mengajukan kerja sama 
ini ke kami, namun saat saya menerima 
telepon dari Mas Arief (red: Dirut Food 
Station) maka langsung kami putuskan 
jalan bersama dengan Food Station untuk 
menunjang para medis dan juga langsung 
mulai dalam hitungan hari seperti biasa. 
Cepat respon dan cepat dalam aksi. 

Harapan PT Diamond atas kerjasama 
yang sudah berjalan dengan PT Food 
Station Tjipinang Jaya?

Harapan kami agar kerjasama ini terus 
berlangsung tanpa henti kedepannya, dan 
kami berharap agar bisa terus bersama 
dalam mengembangkan kerjasama baru 
kedepannya. Mari bersama untuk mencip-
takan impian masyarakat kalau bisa tidak 
hanya DKI saja tapi seluruh Indonesia. 

>>  Melissa Huang (dok: Istimewa).
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DIDIRIKAN TAHUN 1972 LALU OLEH MANTAN GUBERNUR DKI 
JAKARTA ALI SADIKIN, PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA, KINI 
MENJELMA MENJADI BUMD PANGAN DKI YANG KONSISTEN MENJAGA 
KETAHANAN PANGAN WARGA JAKARTA. SEJUMLAH PENGHARGAAN 
PUN DIRAIH OLEH BUMD PENGELOLA TUNGGAL PASAR INDUK BERAS 
CIPINANG INI. KINI DI USIANYA YANG KE-48 TAHUN, SEJUMLAH 
HARAPAN AKAN KONSISTENSI MENJAGA KETAHANAN PANGAN 
JAKARTA PUN DISEMATKAN OLEH SEJUMLAH KOLEGA.

Oleh: Tim Humas
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TESTIMONI

PT Food Station Tjipinang Jaya 
merayakan Hari Jadinya yang ke-
48, pada 28 April lalu. Di usia yang 

terbilang matang tersebut, setelah resmi 
dijadikan BUMD DKI, pengelola tunggal 
Pasar Induk Beras Cipinang tersebut 
selama 4-5 tahun terakhir berhasil 
menunaikan tugasnya untuk menjaga 
ketahanan pangan Jakarta. Bersama-
sama PD Dharma Jaya dan Perumda 
Pasar Jaya dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) lainnya dalam bingkai Tim 
Pengendalian Infl asi Daerah (TPID) DKI 
Jakarta, Infl asi DKI yang dipicu oleh bahan 

pangan pun bisa dikendalikan. Hasilnya 
Tahun 2018 lalu, TPID DKI Jakarta berhasil 
meraih prestasi sebagai TPID terbaik 
dalam Rakornas Pengendalian Infl asi yang 
digelar oleh Bank Indonesia bekerjasama 
dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dari sisi kinerja, berbagai indikator-pun 
menunjukkan pencapaian yang luar biasa. 
Tahun 2019 lalu misalnya, Food Station 
meraih penjualan senilai Rp 2 triliun dan 
Tahun 2020 targetnya berubah menjadi 
Rp2,6 triliun. Indikator lain seperti laba 
dan deviden pun juga mengalami kenaikan. 

Atas raihan kinerja yang moncer 

tersebut, berbagai trophy dan penghargaan 
pun berhasil diraih oleh Food Station. 
Misalnya Top BUMD Award dan lain-
lain. Tak ayal tahun lalu, Food Station 
diundang oleh Dirjen Bina Keuangan 
Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk 
memaparkan testimoni dihadapan BUMD 
di seluruh Indonesia. 

Kini di tahun 2020, di tengah situasi 
pandemi Covid-19, Food Station tetap 
menjalankan berbagai program Ketahanan 
Pangan Jakarta yang terdiri dari Program 
Pangan Murah KJP, Pasar Murah di 
Kelurahan, Beras untuk ASN, Bantuan 
Pangan Non Tunai dan seterusnya. 

Dalam rangka merayakan HUT Food 
Station ke-48 ini, redaksi Buletin FS 
berinisiatif mewawancarai beberapa 
tokoh yang selama ini banyak bersinergi 
dengan Food Station. Sejumlah tokoh 
ini kami mintakan pandangannya terkait 
kiprah Food Station beberapa tahun 
terakhir ini dalam upayanya Terus Menjaga 
Ketahanan Pangan Jakarta. 

Berikut pandangan beberapa tokoh 
tersebut:

Antara Penguatan Peran dan Penciptaan 
Iklim Usaha yang Kondusif

Sarman Simanjorang, Ketua Umum 
DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta 
PERAN PT FOOD STATION HARUS 
DI KUATKAN DALAM MENJAGA 
KETAHANAN PANGAN JAKARTA

Keberadaan 
PT Food Station 
T j i p i n a n g 
Jaya  sebaga i 
s a l a h  s a t u 
BUMD Pangan 
D K I  J a k a r t a 
sangat strategis 
p e r a n n y a 
dalam menjaga 
k e t a h a n a n 

pangan dan stabilisasi harga. Karena itu 
dalam beberapa kesempatan wawancara 
dan diskusi dengan teman-teman media, 
saya selalu memperjuangkan pentingnya 
penguatan Food Station. Dalam konteks 
penguatan tersebut, kalau perlu Food 
Station diberikan kuota khusus berbagai 
komoditi pangan impor yang dibutuhkan 
warga Jakarta. Penguatan ini sangat 
penting karena sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa 99% kebutuhan pokok 
pangan Jakarta dan sekitarnya di suplai 

dari luar baik lokal maupun luar negeri 
melalui impor. Singkatnya saya ingin agar 
komoditi tersebut selalu tersedia dengan 
stok yang berlimpah sehingga Jakarta 
terhindar dari gejolak harga. 

Kemudian selama kepemimpinan 
Jajaran Direksi saat ini, Food Station 
t a m p i l  s a n g a t  b e r b e d a  d e n g a n 
pengelolaan yang lebih profesional, antara 
lain dengan menghadirkan layanan digital 
sehingga memudahkan masyarakat dan 
pelaku usaha untuk mengakses.

Yang juga membanggakan, selama 
ini Food Station sangat mampu menjaga 
stabilisasi harga pokok pangan di Jakarta 
dan aktif melakukan operasi pasar jika 
memang harga sudah melampaui daya 
beli masyarakat.

Di saat HUT ke 48, saya berharap Food 
Station bertambah maju, semakin eksis 
dan tumbuh menjadi BUMD Pangan yang 
dapat menjadi barometer bagi BUMD 
pangan lainnya di seluruh Indonesia. 
Apalagi pada HUT kali ini Food Station 
mendapat energi baru yakni Komisaris 
Utama Sudirman Said yang saya yakini 
akan lebih dapat meningkatkan kinerja 
Food Station. Dirgahayu Food Station ke 

48, sukses terus menyediakan pangan 
untuk warga Jakarta dengan harga yang 
terjangkau. 

Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua 
DPRD DKI Jakarta
PT FOOD STATION HARUS KONSISTEN 
MENJAGA KETAHANAN PANGAN 
JAKARTA

S e b a g a i 
B U M D 
Pangan mi l ik 
P e m e r i n t a h 
P r o v i n s i 
( P e m p r o v ) 
D K I  J a k a r t a , 
s aya  m e n i l a i 
Food Stat ion 
telah berhasil 
m e n j a l a n ka n 

tugasnya untuk menjaga ketahanan 
pangan Jakarta. Sebagai salah satu 
unsur pimpinan di DPRD DKI Jakarta, 
saya merasa warga Jakarta selama ini 
juga sudah merasakan manfaat kerja 
keras Food Station dalam menghadirkan 
stabilitas pasokan dan harga bahan 
pokok. 
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Kini  di  tengah situasi  Pandemi 
Covid-19, tentu menjadi tantangan 
tersendiri buat Food Station untuk 
menunaikan tugas tersebut. Namun 
saya percaya dan berharap dalam 
kondisi apapun, Food Station bisa tetap 
menjalankan perannya untuk menjaga 
ketahanan Pangan Jakarta. 

Selamat dan sukses kepada Food 
Station yang kini telah berusia 48 tahun. 
Saya ingin di usia yang semakin matang 
ini, Food Station bisa konsisten menjaga 
tugas pokok menjaga ketahanan pangan 
Jakarta. 

Hj Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta 
PT FOOD STATION HARUS BERPERAN 
MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG 
KONDUSIF DI JAKARTA

B e b e r a p a 
tahun terakhir 
i n i ,  P T  Fo o d 
S t a t i o n 
T j i p i n a n g 
Jaya berhasi l 
m e r u b a h 
paradigma yang 
a d a  s e l a m a 
i n i .  S e b a g a i 
s a l a h  s a t u 

BUMD yang selalu mengedepankan 
profesionalitas, serta garda terdepan 
dalam menjaga stabilitas harga pangan 
di Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan pengalaman berinteraksi 
dengan jajaran Direksi Food Station 
dan hasil kunjungan beberapa kali ke 
fasilitas produksi dan pergudangan 
yang dimiliki Food Station, saya yakin 
dan percaya dengan ridho Allah SWT, 
Food Station sebagai BUMD Pangan DKI 
Jakarta akan maju dan sukses selalu. 
Sukses dalam mengabdi untuk negeri 
dengan menjaga pasokan pangan yang 
aman dan harga yang stabil untuk warga 
Jakarta. Tak terkecuali dalam kondisi 
pandemi covid-19 seperti sekarang ini. 
Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Food 
Station dengan sinerginya dengan BUMD 
Pangan lain dalam bingkai TPID DKI 
membuat DKI Jakarta sebagai Provinsi 
terbaik dalam pengendalian infl asi pada 
tahun 2018. 

Kini di usia ke-48 ini KADIN DKI 
Jakarta berharap Food Station dapat ikut 
berperan dalam menciptakan ekosistem 
usaha yang kondusif di wilayah DKI 
Jakarta. Dirgahayu ke-48 PT Food Station 
Tjipinang Jaya. Tetap Berkarya untuk 
menghadirkan Ketahanan Pangan bagi 
warga Jakarta. 

Raditya Endra Budiman Direktur Utama 
PD Dharma Jaya 
FOOD STATION BACKBONE DALAM 
MENJAGA KETAHANAN PANGAN 
JAKARTA

P T  F o o d 
S t a t i o n 
Tjipinang Jaya 
m e r u p a k a n 
s a l a h  s a t u 
b a c k b o n e 
u t a m a  u n t u k 
P e m e r i n t a h 
P r o v i n s i 
(Pemprov) DKI 
Jakarta dalam 

menjaga dan memastikan harga dan 
ketersediaan bahan pangan pokok bagi 
penduduk DKI Jakarta. 

Food Station di bawah kepemimpinan 
Arief Prasetyo Adi sudah membuktikan 
dapat menjaga stabilitas harga pangan 
terjaga dan juga infl asi daerah. Selain itu 
Food Station juga merupakan saudara 
yang selalu siap memberikan support 
penuh kepada 2 saudara BUMD pangan 
lainnya, Perumda Pasar Jaya dan PD 
Dharma Jaya dalam menjaga ketahanan 
pangan di DKI Jakarta. Kami bertiga selalu 
saling mendukung demi hal tersebut. 
Dirgahayu PT Food Station Tjipinang 
Jaya, Tetap Berkarya untuk Ketahanan 
Pangan Jakarta. 

H Sesfentri, Ketua APPSI DPW Jakarta
PT FOOD STATION SANGAT DISIPLIN 
DENGAN ATURAN MAIN 

S e b a g a i 
k e t u a  D P W 
A P P S I  D K I 
J a k a r t a , 
menurut kami 
s a a t  i n i  P T 
Food Stat ion 
Tjipinang Jaya 
ada lah  sa lah 
s a t u  B U M D 
Pangan andalan 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta. Perusahaan yang mengelola 
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 
ini juga berkembang sangat pesat 
dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 
dibuktikan dengan pendirian beberapa 
pabrik dan ekspansi usahanya yang 
melebar jauh dan dikenal luas di seluruh 
Indonesia.

Selain itu pengelola Pasar Induk Beras 
Cipinang ini juga sangat sering dapat 
penghargaan sebagai BUMD terbaik. 
Jajaran direksinya juga masih muda-

muda, disiplin, profesional dan sigap 
dalam bekerja serta konsekuen dengan 
aturan main. 

Saya berharap bersama BUMD Pangan 
lainnya yakni Perumda Pasar Jaya dan 
PD Dharma Jaya, Food Station bisa terus 
berkarya menjaga Ketahanan Pangan 
Jakarta. Dirgahayu ke 48 PT Food Station 
Tjipinang Jaya. Semoga semakin Jaya dan 
selalu sukses. Aamiin.

Abdul Aziz, Ketua Komisi B 
DPRD DKI Jakarta 
FOOD STATION HARUS BERKONTRIBUSI 
MAKSIMAL UNTUK WARGA JAKARTA

S e l a m a t 
k e p a d a  P T 
Food Stat ion 
Tjipinang Jaya 
ya n g  s e d a n g 
merayakan Hari 
Jadinya yang 
k e  4 8 .  S a y a 
berharap di usia 
yang matang 
i n i ,  P T  Fo o d 

Station Tjipinang Jaya dapat berkontribusi 
maksimal untuk warga Jakarta dan 
menjunjung tinggi profesionalisme 
sehingga dapat berkembang lebih besar 
lagi. 

Selain itu saya berharap PT Food 
Stat ion  Tj ip inang  Jaya  juga  b isa 
memperkuat lagi sinerginya dengan 
BUMD Pangan yang lain dalam rangka 
menjaga ketahanan pangan Jakarta dan 
mewujudkan visi Gubernur DKI Jakarta 
untuk memajukan kotanya sekaligus 
membahagiakan warganya. 

Trisno Nugroho Kepala Kantor 
Perwakilan BI Bali 
FOOD STATION BISA MENJADI ROLE 
MODEL UNTUK BUMD LAIN 

Pengalaman 
s a y a  s e l a m a 
b e b e r a p a 
tahun menjadi 
Kepala Kantor 
Perwakilan BI 
Jakarta telah 
m e y a k i n k a n 
s a y a  b a h w a 
Food Stat ion 
sebagai BUMD 

Pangan mil ik Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta adalah BUMD 
yang sangat profesional dan mampu 
m e n j a g a  ke s e i m b a n g a n  s e b a g a i 
p e r u s a h a a n  ya n g  h a r u s  m e n c a r i 
keuntungan disatu sisi dan menjalankan 
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penugasan Pemerintah Provinsi di sisi 
yang lain. 

 Kini setelah pindah dari Jakarta dan 
menjadi Kepala Kantor Perwakilan BI 
di Bali, dalam pengamatan saya dari 
jauh Food Station semakin berkembang 
dengan pesat. Food Station bahkan bisa 
menjadi contoh (Role Model) bahwa 
BUMD dapat menjadi perusahaan 
daerah yang cukup menguntungkan dan 
bermanfaat membantu kestabilan harga 
di daerah.

Dirgahayu Food Station ke-48, semoga 
Food Station bisa terus berkontribusi 
u n t u k  m e n j a ga  ke s t a b i l a n  h a rga 
bahan pangan di DKI Jakarta sekaligus 
membantu  Pemprov  DKI  Jakar ta 
dalam membantu mensejahterahkan 
masyarakatnya. 

Irwandi, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat 
FOOD STATION EKSIS MENOPANG 
KETAHANAN PANGAN JAKARTA 

Lima tahun 
t e r a k h i r  P T 
Food Stat ion 
T j i p i n a n g 
J a y a  d a l a m 
p e n g a m a t a n 
s a y a  t e l a h 
m e n j e l m a 
menjadi BUMD 
y a n g  e k s i s 
m e n o p a n g 

ketahanan pangan di  DKI Jakarta 
sekaligus menekan laju infl asi di Jakarta 
dan hadir di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagai BUMD, PT Food Station 
Tjipinang Jaya memiliki kinerja yang 
baik dengan mendapatkan beberapa 
penghargaan dan prestasi di bidang 
pangan. Selain itu Food Station juga 
sudah pantas menjadi role model bagi 
BUMD sejenis yang ada di daerah 
lain atau Pemerintah Daerah yang 
akan mendirikan BUMD Pangan. Tak 
heran Dirjen Bina Keuangan Daerah 
Kementerian Dalam Negeri tahun lalu 
sempat mengundang Direktur Utama PT 
Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo 
Adi untuk memberikan testimoni di acara 
Rakornas pengelolaan BUMD. Dirgahayu 
ke-48 PT Food Station Tjipinang Jaya. 
Terus Berkarya untuk Ketahanan Pangan 
Jakarta. 

 

Wita Susilowaty, Anggota Komisi B 
DPRD DKI Jakarta 
FOOD STATION HARUS MAMPU 
MENJAGA EKSISTENSINYA DALAM 

MENJAGA KETAHANAN PANGAN 
JAKARTA

Di usianya 
y a n g  k e - 4 8 
t a h u n ,  s a y a 
b e r h a r a p  P T 
Food Stat ion 
T j i p i n a n g 
J a y a  m a m p u 
m e n j a g a 
eksistensinya 
dalam menjaga 
k e t a h a n a n 

pangan Jakarta. Selain itu saya juga 
berharap Food Station bisa menjadi 
BUMD yang terdepan dalam melayani 
ke b u t u h a n  h i d u p  wa rga  J a ka r t a . 
Dirgahayu PT Food Station Tjipinang 
Jaya, Tetap Berkarya untuk Ketahanan 
Pangan Jakarta. 

Irfan Januar, Direktur Utama PT Rapik 
Karya Mandiri
FOOD STATION TELAH 
MENGHADIRKAN IKLIM USAHA YANG 
KONDUSIF BAGI MITRANYA 

S e b a g a i 
v e n d o r  d a n 
rekanan Food 
Station dalam 
p e n g e l o l a a n 
parkir di Pasar 
I n d u k  B e r a s 
Cipinang sejak 
S e p t e m b e r 
2019, PT Rapik 
Karya Mandiri 

sangat bangga bisa bekerjasama dengan 
Food Station. Pasalnya sejak proses 
lelang hingga menjalankan tugas sebagai 

pemenang, semuanya berjalan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana yang 
dipersyaratkan. Tidak ada hal yang berbelit 
dalam proses pengadaan hingga saat kami 
menjalankan tugas sebagai pemenang. 
Semuanya dilakukan dengan transparan, 
mulai dari proses pendaftaran hingga 
presentasi dan penentuan pemenang. 

Ke nya t a a n  t e rs e b u t  m e m b u a t 
siapapun yang berurusan dengan Food 
Station akan merasa nyaman dan aman. 
Tentu hal ini akan menciptakan iklim 
usaha yang fair yang sangat diperlukan 
oleh semua pelaku usaha di Jakarta dan 
sebagai salah satu BUMD DKI Jakarta, 
Food Station telah berhasil menciptakan 
hal tersebut.

Se la in  i tu ,  saya  mel ihat ,  Food 
Station memiliki komitmen yang sangat 
tinggi dalam memperbaiki bahkan 
memperbaharui sarana dan prasarana 
yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang 
(PIBC). Melalui program Revitalisasi 
P I B C ,  m a n a j e m e n  Fo o d  S t a t i o n 
melakukan perbaikan jalan, drainase, 
sumur retensi, pembangunan jembatan 
timbang, pembangunan kantin, perbaikan 
pagar, atap gudang dan pertokoan dan 
seterusnya. 

Berbagai perbaikan tersebut tentu 
membutuhkan biaya yang tidak kecil, 
namun Manajemen Food Stat ion 
berusaha keras mewujudkan Program 
Revitalisasi yang pada akhirnya bertujuan 
menghadirkan kenyamanan bagi siapa 
saja yang beraktifi tas di PIBC, mulai dari 
pedagang hingga pengunjung PIBC. 

Karena itu pada kesempatan ini, saya 
mengucapkan Selamat Merayakan HUT 
ke-48. Terus Berkarya untuk Ketahanan 
Pangan Jakarta. 

TESTIMONI
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K
ETAHANAN pangan selalu me-
rupakan agenda utama negara 
yang dibentuk dengan tujuan 
menyejahterakan rakyatnya. 

Intinya adalah: bagaimana menyediakan 
pasokan yang cukup dan terjangkau.

Ini bukan ilmu baru, karena telah ber-
umur ribuan tahun atau mungkin sejak 
manusia mengenal budaya tani. Komuni-

tas adat yang telah mengenal budaya tani 
menciptakan lumbung-lumbung pangan di 
rumah warga. Tercantum pula di kitab suci 
bagaimana seorang Yusuf menjalankan 
misi suci negara: Mengamankan rakyatnya 
dari ancaman bahaya kelaparan di musim 
kemarau panjang. 

Suku tumbuh menjadi bangsa dan 
komunitas tumbuh menjadi negara. Ko-
drat peradaban anak manusia tersebut 
berkembang dengan berbagai cara dan 
ragam tujuan. 

Kehadiran BUMD pangan tentunya 
dapat dilihat sebagai salah satu dari misi 
suci peradaban tersebut: Bagaimana Pe-
merintah Daerah menjamin kecukupan 
pasokan pangan bagi warga dengan harga 
terjangkau. 

Di usia yang ke 48 Food Station se-
bagai BUMD milik Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta bukan lagi sekedar 
menjaga kecukupan pasokan pangan bagi 
warga DKI, tapi telah berkembang menjadi 
salah satu infrastruktur ketahanan pangan 
nasional. Food Station memiliki mitra yang 
tersebar di luar jakarta. 

Di tahun 2018, Food station mencapai 
pendapatan Rp1,6 triliun, sedikit di atas 
BUMN pangan PT Berdikari yang men-
capai 1.4 triliun dan di bawah PT Pertani 
yang mencapai Rp1.7 Triliun. Namun laba 
bersih Food Station mencapai Rp30 miliar, 
dibandingkan PT Berdikari yang mencapai 
18.4 miliar dan PT Pertani yang mengalami 
rugi Rp84.8 miliar. Tak ada kata lain untuk 
mencapai itu semua: Profesionalisme dan 
Akuntabilitas. 

Dalam beberapa kali kunjungan saya 
melihat begitu banyak anak muda di Food 
Station. Food Station bukan lagi sekedar 
badan usaha pangan, tapi telah menjadi 
professional center di sektor manajemen 
ketahanan pangan. Semoga hal ini terus 
berkembang. 

Besar harapan saya ke depan Food 
Station bisa menjadi salah satu sumber 
pengembangam SDM ketahanan pangan 
Indonesia. Bagaimanapun, peradaban 
tanpa regenerasi yang baik akan menemui 
ujung usianya. 

Food Station dan 
Regenerasi Ketahanan 
Pangan Indonesia
Oleh: Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia

KOLOM
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untuk didistribusikan sebagai bantuan 
sosial (bansos). 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 
No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, 
disebutkan bahwa angkutan untuk 
makanan dan minuman tidak termasuk 
dalam pembatasan tersebut. 

Telur-telur dari Koperasi Petani Telur 
di Blitar didistribusikan melalui kerja 
sama antara PT KAI dan PT Food Station 
Tjipinang Jaya yang dijembatani oleh 
Kemenko Perekonomian dan Pemprov 
DKI Jakarta. 

“Uji  coba akan dilakukan terus 
m e n e r u s  s e c a ra  b e r t a h a p  u n t u k 
memperoleh metode bongkar muat yang 
paling efektif dan efisien, mengingat 
komoditi telur memerlukan penanganan 
khusus,” jelas Joni. 

Jon i  menambahkan,  ke  depan 
ditargetkan setiap perjalanannya angkutan 
telur dapat membawa sebanyak 20 ton 
telur ayam dari Blitar ke DKI Jakarta. 

J o n i  b e r h a r a p  k e r j a  s a m a 
pengangkutan antara KAI dan Food 
Station dapat berjalan berkesinambungan 
dan terus meningkat. Ia pun ingin agar 
komoditas yang diangkut tidak hanya 
sebatas telur, tapi juga untuk komoditas 
beras, gula, sayuran, buah, dan lainnya. 

“KAI senantiasa mendukung program 
Pemerintah untuk memperlancar rantai 

Joni menjelaskan, angkutan barang 
pangan menjadi hal yang penting dalam 
masa PSBB ini. Maka dari itu, KAI turut 
hadir dari sisi distribusi logistik yang andal. 
Adapun uji coba pengiriman sudah dimulai 
Kamis, 9 April 2020 dengan menggunakan 
kereta bagasi. 

Dengan menggunakan kereta barang, 
sebanyak 4.620 kilogram telur atau 
setara 76 ribu butir telur ayam dikirim dari 
Stasiun Blitar dan tiba di Stasiun Cipinang, 
Jumat, 10 April 2020. Telur tersebut 
berasal dari sejumlah telur ayam petelur 
atau layer di Blitar yang diperuntukkan 
untuk PT Food Station Tjipinang Jaya 

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA DIFASILITASI KEMENKO 
PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) DKI 
JAKARTA MENGGELAR UJICOBA ANGKUTAN TELUR BLITAR-CIPINANG 
DENGAN PT KERETA API INDONESIA (KAI) DI MASA PSBB, (9/4). HAL 
INI DILAKUKAN GUNA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MENJAGA 
STOK PANGAN SELAMA MASA PEMBATASAN.

Oleh: Tim Humas

>> Telur-telur dari Koperasi Petani Telur di Blitar didistribusikan melalui kerja sama antara 
PT KAI dan PT Food Station Tjipinang Jaya

KORPORASI

Gandeng PT KAI, PT Food Station 
Gelar Ujicoba Angkutan Telur dari 
Blitar ke Cipinang

P
T Kereta Api Indonesia (KAI) 
membantu distribusi logistik 
untuk Provinsi DKI Jakarta yang 
tengah menerapkan Pembatasan 

Sosial Berkala Besar (PSBB). Hal ini dila-
kukan guna membantu pemerintah da-
lam menjaga stok pangan selama masa 
pembatasan.

“Saat ini DKI sedang menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 
sehingga perlu didukung dengan distribusi 
logistik yang efisien, tepat waktu, dan 
aman ke DKI Jakarta,” ujar Plt VP Public 
Relations KAI Joni Martinus dalam 
keterangannya, Minggu (12/4/2020). 
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pasok pangan dalam negeri,” ungkap Joni. 
Senada dengan Joni Direktur Utama 

PT Food Station Tjipinang Jaya Arief 
Prasetyo Adi membenarkan uji coba 
perdana angkutan telur antara pihaknya 
dengan PT KAI. 

“Uji coba akan dilakukan terus-
m e n e r u s  s e c a ra  b e r t a h a p  u n t u k 
memperoleh metode bongkar/muat 
yang paling efi sien dan efektif mengingat 
komoditi telur memerlukan penanganan 
khusus (menurunkan risiko telur pecah 
seminimal mungkin),” ujar Arief.

Dikatakan Arief, angkutan telur dari 
Blitar ke Cipinang dilakukan melalui kerja 
sama B2B antara PT. KAI (Persero) dan 
Food Station, dijembatani oleh Kemenko 
Perekonomian dan Pemprov DKI, dengan 
tujuan untuk mendapatkan rantai pasok 
pangan yang efisien, tepat waktu dan 
aman dari Koperasi Petani Telur di Blitar ke 
DKI Jakarta. Adapun angkutannya sendiri 
lanjut Arief difasilitasi moda kereta api 
dengan dengan jenis sarana Kereta Bagasi 
(Cargo) kapasitas 20 Ton.

Arief berharap kedepan kerja sama 
pengangkutan antara PT. KAI (Persero) 
dan PT Food Station Tjipinang Jaya 
dapat berjalan berkesinambungan, 
terus meningkat dan tidak hanya untuk 
komoditas telur, tapi juga untuk komoditas 
pangan lainnya seperti beras, gula maupun 
sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya.

TIDAK LAGI DI STASIUN 
KAMPUNG BANDAN

Selain itu lanjut Arief, pihaknya ingin 
kita siapkan implacement di dekat gudang 
SRG FS. Sehingga menggunakan kontainer 
dari sentra produksi langsung ke Stasiun 

Food Station yang akan kita buat. Jadi tidak 
lagi pakai gerbong barang sampai Stasiun 
Kampung Bandan seperti tahap uji coba ini.

“Kedepan Insya Allah terlaksana dan 
akan menjadi model transportasi pangan 
nasional,” pungkas Arief. 

>> Telur-telur dari Koperasi Petani Telur di Blitar didistribusikan melalui kerja sama antara PT KAI dan PT Food Station Tjipinang Jaya

>> Telur-telur dari Koperasi Petani Telur di Blitar didistribusikan melalui kerja sama antara PT KAI dan PT 
Food Station Tjipinang Jaya
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RESEP

M
ARTABAK manis merupakan 
salah satu makanan kudapan 
populer di Indonesia. Mar-
tabak manis ini dibeberapa 

daerah disebut terang bulan. Makanan yang 
pada awanya dijajakan dipinggir jalan, kini 
menjadi satu kudapan yang menawarkan 
berbagai variasi dan seringkali di jual di 
restoran, café bahkan outlet khusus hanya 
jualan martabak. Resep martabak manis juga 
tidak sulit untuk dipraktekkan.

Variasi martabak manis tidak hanya 
terdiri dari topping saja, namun adonan 
martabak sendiri dapat dimodifi kasi dengan 
berbagai rasa dan warna. Mulai dari rasa 
green tea, red velvet, blacks sweet yang cu-
kup menggoda untuk dicoba. 

Untuk itu dalam rubrik kuliner Buletin FS 
kali ini, kami akan mengulas tips membuat 
martabak manis ukuran mini yang mudah 
di buat dan Anda dapat mencoba membuat 
sendiri di rumah. 

Berikut tips cara membuatnya:

BAHAN-BAHAN:
1. 200 gram tepung terigu protein sedang
2. 2 butir telur ukuran sedang
3. 7 sdm gula pasir
4. 300 ml air
5. 2 sdm margarin
6. 3/4 ragi instan (fermipan)
7. 1/2 sdt soda kue
8. 3 sdm susu bubuk full cream

BAHAN TOPPING
 Keju parut
 Coklat meses
 Kacang tanah sangrai cincang
 Susu kental manis

Cara membuat martabak manis mini:
 Langkah pertama aktifkan ragi terlebih 

dahulu, caranya yaitu ambil air 50 ml 
dari air 300 ml yang telah disiapkan. 
Kemudian hangatkan air kemudian 
masukkan ragi dan gula pasir, aduk 
hingga berbuih.

 Selanjutnya kocok telur dan gula pasir 
sampai larut, selanjutnya masukkan 
tepung terigu, ragi instan, susu bubuk. 
Aduk rata semua adonan secara perla-
han-lahan. Kemudian biarkan adonan 
dengan menutup menggunakan kain 
selama 30 menit. 

 Setelah 30 menit, tambahkan mentega 
yang telah dilelehkan. Aduk rata dan 
tambahkan soda kue, aduk adonan kem-
bali sampai rata.

 Panaskan wajan anti lengket khusus 

untuk membuat martabak mini, tuang 
2 sendok sayur dan agak ditekan agar 
adonan kesamping menjadi martabak 
yang renyah. Jika telahmeletup-letup 
tunggu adonan sampai kering kemudian 
angkat.

 Selagi martabak masih panas, oleskan 
margarin dan tambahkan topping yang 
telah disiapkan. Martabak manis mini 
siap dinikmati.   Resep Martabak Manis 
Mini ditulis ulang dari portal https://thegor-
balsla.com/resep-martabak-manis/

Oleh: Tim Humas

Nikmatnya Sajian
Martabak Manis Mini
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