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EDITORIAL

Tetap Solid Amankan Paket Bansos
Hadapi Pandemi Covid-19

M

eskipun terdampak Covid-19, alokasi anggaran untuk Rakyat Prasejahtera melalui
berbagai program dipastikan terus berlanjut. Kabar gembira tersebut disampaikan oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu saat menyampaikan
hasil realokasi APBD DKI yang turun drastis karena pandemi covid-19.
APBD DKI Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun
atau tersisa 53 persen. Covid-19 telah membuat APBD DKI turun sebesar 47 persen. Hampir seluruh
pos pengeluaran dipangkas baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Namun demikian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa pihaknya tidak akan
memotong bantuan untuk rakyat prasejahtera di DKI di tengah rasionalisasi anggaran sebagai dampak
Covid-19.
Kabar tersebut juga sekaligus menunjukkan komitmen dan pemihakan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan kepada rakyat kecil di Jakarta. Baginya, Rakyat Prasejahtera merupakan kalangan yang
terdampak Covid-19 sehingga tetap harus dibantu.
Bantuan rakyat prasejahtera tersebut diberikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu
Jakarta Lansia (KJL), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kartu disabilitas dan Kartu Kebutuhan
Dasar bagi Anak-anak.
Anies mengaku dalam pembahasan rasionalisasi APBD DKI sempat diusulkan agar bansos seperti KJP
dan bantuan lainnya untuk rakyat prasejahtera dipotong 50 persen untuk direlokasi penanganan Covid-19.
Usulan itu bertujuan agar tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai
pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD.
“Mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah
orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2
triliun itu diterima oleh 63.000 ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk
memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta,” tegas Anies.
Selain itu, Anies mengatakan Pemprov DKI juga menambahkan belanja tak terduga (BTT) untuk
penanganan bencana khususnya Covid-19. Semula, kata dia, anggaran BTT ini sebesar hanya Rp188
miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun.
“Ini (anggaran Rp5 triliun) adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuanbantuan sosial yang terkait dengan Covid-19,” ujar Anies Baswedan.
Buat PT Food Station Tjipinang Jaya kepastian berlanjutnya program bansos dan KJP tentu saja
memberikan angin segar. Pasalnya kedua program tersebut merupakan program yang dijalankan oleh
perseroan hingga saat ini.
Program Pangan KJP adalah program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berjalan
beberapa tahun dan terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan menekan laju pertumbuhan angka
kemiskinan. Karena itu sangat tepat jika program ini terus dilanjutkan.
Sementara program bansos juga merupakan tugas mulia untuk membantu rakyat kecil yang
terdampak pandemi covid-19. Karena itu keberlanjutannya sementara ini sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak. Dan untuk program ini, PT Food Station baru saja mendapatkan mandat dari Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk membantu menyiapkan paket bansos tahap ketiga.
Singkat cerita, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyiapkan
bansos tahap ketiga. Dan kami siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, apalagi ini amanah
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya.
Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
Arief Prasetyo Adi
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Surat Pembaca
Kapan Program Pangan Murah KJP
Bisa di Akses Lagi
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,
1kg 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.
HARIO UTOMO, Serdang, Jakarta Pusat

Terimakasih PT Food Station Tjipinang Jaya
SEBAGAI pimpinan dari teropongsenayan.com,saya ingin mengucapkan banyak terimakasih
atas kebaikan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi yang berkenan
memberikan paket sembako kepada awak redaksi teropongsenayan.com.
Bantuan sejumlah paket sembako tersebut tentu saja kami anggap sebagai wujud konkrit
kepedulian PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta kepada insan media, khususnya kami teropongsenayan.com.
Sementara bagi kami bantuan ini merupakan wujud dari relasi yang harmonis yang telah kami
bangun dengan PT Food Station Tjipinang Jaya. Dan tentu saja bantuan ini juga sangat bermanfaat untuk
meringankan beban teman-teman di teropongsenayan.com dalam menghadapi situasi yang berat akibat pandemi
covid-19.
RIHAD WIRANTO, Pimpinan Umum Teropongsenayan.com

Mau Beli Paket Sembako Food Station, Bagaimana Caranya?
SEBAGAI warga yang peduli dan terpanggil untuk meringankan beban penderitaan sesama akibat pandemic 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 PT Food Station. Intinya saya ingin tahu mekanisme pemesanannya, order minimumnya,
lalu apakah bisa menyertakan item barang lain selain yang diproduksi oleh PT 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.
WAHYU, Depok, Jawa Barat.
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Terdampak Covid-19, Anies
Pastikan Alokasi Anggaran
untuk Rakyat Prasejahtera
Terus Berlanjut
MESKIPUN TERDAMPAK COVID-19, BERBAGAI PROGRAM ALOKASI
ANGGARAN UNTUK RAKYAT PRASEJAHTERA DIPASTIKAN TERUS
BERLANJUT. GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN MENILAI
RAKYAT PRASEJAHTERA MERUPAKAN KALANGAN YANG TERDAMPAK
COVID-19 SEHINGGA TETAP HARUS DIBANTU.
Oleh: Tim Humas

A

PBD DKI Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis.
Dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp
47,2 triliun atau tersisa 53 persen. Covid-19 telah membuat APBD DKI
turun sebesar 47 persen. Hampir seluruh
pos pengeluaran dipangkas baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung.
Namun demikian Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan memastikan
bahwa pihaknya tidak akan memotong
bantuan untuk rakyat prasejahtera di DKI

di tengah rasionalisasi anggaran sebagai
dampak Covid-19. Menurut Anies, rakyat
prasejahtera juga merupakan orangorang yang terdampak Covid-19.
“Di balik pemangkasan itu semua,
program-program yang terkait dengan
bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah,” ujar
Anies Baswedan dalam Youtube Pemprov
DKI, Jumat (29/5/2020).
Bantuan rakyat prasejahtera ter-

sebut diberikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Lansia
(KJL), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
(KJMU), kartu disabilitas dan Kartu Kebutuhan Dasar bagi Anak-anak.
Anies mengaku dalam pembahasan
rasionalisasi APBD DKI sempat diusulkan
agar bansos seperti KJP dan bantuan lainnya untuk rakyat prasejahtera dipotong
50 persen untuk direlokasi penanganan
Covid-19. Usulan itu bertujuan agar
tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi
semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun,
sama dengan 25 persen anggaran TKD.
“Mereka yang prasejahtera itu, yang
jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima
bansos kita adalah orang-orang yang
saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
Pilihannya adalah uang rakyat sebesar

>> Bantuan untuk penanganan Covid 19 dari pengusaha-pengusaha.
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>> Bersama Kepala BNPB Covid 19, Doni Monardo

Rp2 triliun itu diterima oleh 63.000 ASN
atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera
di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan
Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di
Jakarta,” tegas Anies.
Selain itu, Anies mengatakan Pemprov
DKI juga menambahkan belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan bencana
khususnya Covid-19. Semula, kata dia,
anggaran BTT ini sebesar hanya Rp188
miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun.
“Ini (anggaran Rp5 triliun) adalah
untuk penanganan kesehatan, dampak
sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial
yang terkait dengan Covid-19,” ujar Anies
Baswedan.
Di sisi lain Anies juga tidak melakukan
pemotongan atau rasionalisasi tambahan
penghasilan pegawai/tunjangan kinerja
daerah (TPP/TKD) terhadap pegawai
negeri sipil (PNS) dan calon PNS yang
bekerja di bidang yang terkait langsung
dengan penanganan Covid-19 di Jakarta.
Sementara PNS dan calon PNS lainnya,
TPP-TKD-nya dipotong untuk direalokasi
pada anggaran penanganan virus corona.
Hal ini tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil dalam Rangka Penanganan Covid-19.
Pergub ini ditanda tangani oleh Anies
dan ditetapkan serta diundangkan pada
19 Mei 2020.
Dalam Pasal 2 ayat (2) Pergub
49/2020 disebutkan PNS/calon PNS di
lima bidang pekerjaan yang dikecualikan
dari rasionalisasi penghasilan adalah PNS
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yang terlibat langsung dalam penanganan
Covid-19. Pertama, tenaga kesehatan dan
tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 pada Rumah
Sakit Umum Daerah dan/atau pusat
kesehatan masyarakat (puskesmas) DKI
Jakarta.
Kedua, petugas pemulasaran jenazah
prosedur Covid-19. Ketiga, petugas pemakaman prosedur Covid-19. Keempat,
petugas pengelola data informasi epidemologis Covid-19. Kelima, petugas yang
terlibat langsung dalam penanggulangan

wabah Covid-19.
Sementara PNS/calon PNS lain dipotong atau dirasionalisasi dengan ketentuan, TPP/TKD dirasionalisasi sebesar 25
persen dari TPP/TKD pada kelas jabatannya. Selain itu, insentif pemungutan pajak
daerah dirasionalisasi sebesar 25 persen
dari insentif pemungutan pajak daerah
bersih yang diterima serta tunjangan
transportasi bagi pejabat struktural tidak
dibayar.
Selain mengatur rasionalisasi penghasilan PNS/calon PNS, Pergub Nomor 49
Tahun 2020 juga mengatur penundaan
pembayaran penghasilan dengan ketentuan TPP/TKD PNS/calon PNS ditunda
sebesar 25 persen pada kelas jabatannya
dan insentif pemungutan pajak daerah
ditunda sebesar 25 persen dari insentif
pemungutan pajak daerah bersih yang
diterima. Penundaan pembayaran penghasilan ini dikecualikan juga untuk 5 kategori pekerjaan yang berkaitan langsung
dengan penanganan Covid-19.
Rasionalisasi dan penundaan pembayaran penghasilan PNS/calon PNS dilakukan terhitung sejak TPP/TKD bulan April
2020 sampai TPP/TKD bulan Desember
2020. Sementara rasionalisasi dan penundaan pembayaran insentif pajak daerah
dilaksanakan terhitung sejak insentif pemungutan pajak daerah triwulan II Tahun
2020 sampai dengan pemungutan pajak
daerah kuartall IV tahun 2020. Untuk tunjangan transportasi bagi pejabat struktural
tidak dibayar terhitung sejak April 2020
sampai Desember 2020. 

>> Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
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>> Direksi dan Komisaris tinjau perkembangan proyek revitalisasi PIBC

Direksi dan Komisaris Food
Station Tinjau Perkembangan
Proyek Revitalisasi PIBC
BERJALAN SELAMA BEBERAPA TAHUN PROYEK REVITALISASI PIBC
TERBUKTI MEMPERBAIKI SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI
PIBC. UNTUK MENGETAHUI PERKEMBANGAN PROYEK REVITALISASI
TERSEBUT, JAJARAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT FOOD STATION
BEBERAPA WAKTU LALU BERKELILING MENINJAU PIBC.
Oleh: Tim Humas

J

AJARAN Direksi dan Komisaris
PT Food Station Tjipinang Jaya
meninjau proyek penebalan jalan
dan pembuatan drainase di Pasar
Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Fasilitas
Produksi dan Pergudangan milik PT Food
Station Tjipinang Jaya di Gudang SRG,
Kamis, 21 Mei 2020.
Hadir dalam peninjauan tersebut,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, Direktur
Keuangan Thomas Hadinata dan Direktur
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Operasional Frans M Tambunan. Sementara Komisaris yang hadir antara lain
Komisaris Utama Sudirman Said, dan
anggota komisaris lainnya yakni Mayjen
TNI (Purn) Abdul Rahman Kadir dan
Masrokhan.
“jajaran direksi dan komisaris hadir
semua dalam agenda peninjauan lapangan menggunakan sepeda ini,” ujar
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang
Jaya Arief Prasetyo Adi.
Arief mengatakan peninjauan dila-

kukan untuk melihat perkembangan proyek revitalisasi di PIBC terutama proyek
penebalan jalan dan pembuatan drainase
di areal PIBC yang sekarang masih berjalan. Sementara peninjauan ke Gudang
SRG dilakukan untuk melihat langsung
proses kerja pengemasan paket bansos
dan infrastruktur pendukung yang ada di
Gudang SRG.
Selesai peninjauan lapangan, acara
dilanjutkan dengan rapat di ruang Direktur
Utama Food Station. Adapun agenda yang
dibahas antara lain persiapan RUPS yang
akan digelar tanggal 27 Mei dan agenda
Food Station kedepan menghadapi era
new normal.
Sekedar informasi, PT Food Station
Tjipinang Jaya terus memperbaiki sarana
dan prasarana yang ada di PIBC. Hal tersebut terkait dengan Proyek Revitalisasi
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>> Direksi dan Komisaris tinjau perkembangan proyek revitalisasi PIBC

PIBC yang dimulai sejak beberapa tahun
yang lalu.
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. Bersamaan dengan perbaikan
jalan, manajemen Food Station juga membangun drainase dan sumur retensi di
beberapa titik yang ada di PIBC.
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.
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. Proyek 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. Adapun
sejumlah proyek revitalisasi lainnya adalah 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.
“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
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 kepada warga saat
musim penghujan tiba,” pungkas Arief. 

>> Direksi dan Komisaris tinjau perkembangan proyek revitalisasi PIBC
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RUPSLB Food Station Sepakati
Penambahan Modal Kerja
Perseroan

>> Acara RUPSLB Food Station yang dilaksanakan secara daring

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA BARU SAJA MENGGELAR
RUPSLB SECARA DARING. RUPSLB TERSEBUT DIELAR DENGAN
AGENDA TUNGGAL MEMINTA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM
UNTUK PENAMBAHAN PINJAMAN PERSEROAN UNTUK MENJAMIN
KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN HARGA BAHAN PANGAN
KHUSUSNYA DI JAKARTA DAN JUGA UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA PERSEROAN.
Oleh: Tim Humas

P

T Food Station Tjipinang Jaya,
Rabu, 27 Mei 2020 jam 16.00
WIB, menggelar Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB). Dipimpin dan dibuka oleh
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang
Jaya Arief Prasetyo Adi.
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Acara diikuti pula oleh jajaran direksi
lain yakni Direktur Keuangan Thomas
Hadinata dan Direktur Operasional Frans
M Tambunan.
Jajaran komisaris juga ikut serta dalam RUPSLB tersebut. Adapun jajaran
komisaris yang ikut antara lain Komisaris

Utama Sudirman Said, dan Masrokhan
serta Mayjen TNI (Pur) Abdul Rahman
Kadir sebagai komisaris anggota.
Selain itu para pemegang saham PT
Food Station Tjipinang Jaya baik pemegang saham mayoritas hingga pemegang
saham minoroitas.
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RUPSLB yang digelar secara daring
tersebut dilaksanakan dengan satu
agenda tunggal yakni permohonan persetujuan penambahan pinjaman perseroan untuk menjamin ketersediaan
dan keterjangkauan harga bahan pangan
khususnya di Jakarta. Selain itu juga untuk
pengembangan usaha perseroan.
“Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha Perseroan dalam
menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan khususnya di
DKI Jakarta serta pengembangan usaha
Perseroan, maka Perseroan memerlukan
modal kerja tambahan untuk menunjang
kegiatan usaha Perseroan,” ujar Dirut
Food Station Arief Prasetyo Adi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas dan menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta agar Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta
dapat mencari sumber modal sendiri/
tidak bergantung kepada Penyertaan
Modal Daerah, untuk itu Perseroan
berencana untuk melakukan pinjaman

>> Acara RUPSLB Food Station yang dilaksanakan secara daring

kredit modal kerja dengan jaminan aset
Perseroan.
Asisten Perekonomian DKI Sri Haryati
selaku perwakilan pemegang saham
utama dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui agenda yang diajukan

oleh direksi tersebut.
“Silahkan direksi mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk
menopang aksi korporasi perusahaan
dan tolong disesuaikan dengan prinsipprinsip GCG,” ujar Sri Haryati. 

>> Acara RUPSLB Food Station yang dilaksanakan secara daring
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AKTIVITAS CSR

Usung Prinsip B to B, PT Food
Station Dukung Inisiatif Gerakan
Berbagi di Masa Pandemi
SEBAGAI SALAH SATU BUMD PANGAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA, PT FOOD STATION PUNYA KEPEDULIAN
UNTUK MENDUKUNG SETIAP INSIATIF GERAKAN BERBAGI DI
MASA PANDEMI YANG BANYAK DIGELAR OLEH INDIVIDU ATAU
KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU. DUKUNGAN DIBERIKAN
SEMATA-MATA SESUAI PRINSIP B TO B DAN TANPA MEMBEDAKAN
WARNA POLITIK TERTENTU.
Oleh: Tim Humas

D

ALAM masa pandemi
Covid-19 ini, yang dihadapi
masyarakat tidak saja ancaman akan paparan virusnya
namun juga dampak ekonominya berupa
terganggunya program ketahanan pangan
termasuk kondisi ekstrimnya yaitu wabah
kelaparan.
Mengantisipasi situasi tersebut, PT
Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD

>> Food Station mendukung kegiatan yang digelar oleh Relawan Siaga untuk berbagi beras gratis untuk kalangan dhuafa.
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>> Food Station mendukung kegiatan yang digelar oleh Relawan Siaga untuk berbagi beras gratis untuk kalangan dhuafa.

milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta mendukung setiap inisiatif gerakan berbagi di masa pandemi Covid-19
yang dilakukan oleh berbagai kalangan.
Hal ini sejalan dengan pesan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
mengusung program Kolaborasi Sosial
Berskala Besar (KSBB) untuk menghimpun kepedulian masyarakat untuk saling
berbagi meringankan penderitaan kelompok masyarakat yang terdampak pandemi
covid-19.
Terkait hal itu, PT Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu 23 Mei 2020 lalu
mendukung kegiatan yang digelar oleh
Relawan Siaga yang menginisiasi Gerakan
Lumbung Siaga untuk berbagi beras gratis
untuk kalangan dhuafa.
“Kami mendukung setiap gerakan
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
ingin berbagi meringankan penderitaan
masyarakat terdampak covid-19,” ujar
Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya
Arief Prasetyo Adi.
Dukungan diberikan dalam konteks
menyediakan beras yang berkualitas
untuk dibeli oleh Relawan Siaga dan

www.foodstation.co.id
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donaturnya saat melaksanakan Gerakan
Lumbung Siaga.
“Jadi dukungannya tetap mengedepankan prinsip b to b dengan menyediakan beras berkualitas dengan harga yang

baik untuk dibeli oleh Relawan Siaga dan
donaturnya untuk kemudian diberikan
kepada masyarakat terdampak. Bukan
dukungan dalam konteks politik, karena
sebagai BUMD kami tidak akan berpoli-
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tik,” jelas Arief.
Arief menambahkan dengan mengusung prinsip b to b tersebut, selama ini
Food Station banyak membantu menyediakan paket bansos yang banyak digelar
oleh berbagai lembaga. Misalnya Paket
Bansos Presiden melalui Kementerian
Sosial, paket bansos PKB, paket bansos
Demokrat, paket bansos Polri, Paket
Bansos Baznas Bazis DKI dan lain-lain.
“Semua pihak yang ingin bekerjasama
dengan Food Station selama mengedepankan prinsip b to b untuk menyediakan
paket bahan pokok yang berkualitas dengan harga terbaik pasti akan kami dukung. Apalagi kalau program tersebut merupakan penugasan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, pasti kami eksekusi
dengan sebaik-baiknya,” ungkap Arief.

14
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PROGRAM ATM BERAS

Sekedar informasi, sebelum datangnya pandemic Covid-19, Food Station
sudah menggelar ujicoba ATM Beras di
Kelurahan Cipinang Besar Utara. ATM
Beras ini diberikan kepada warga yang
tinggal di Jakarta namun hingga saat ini
belum mendapat bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, Pangan Murah KJP dan
bantuan pangan lainnya. Adapun Kartu
ATM nya nanti bisa digunakan seminggu
sekali. Per orang dapat jatah 2 liter beras.
Program ATM Beras ini berlaku untuk
warga setempat meskipun yang bersangkutan tidak memiliki KTP DKI Jakarta.
Warga yang tidak memiliki KTP Jakarta
namun tinggal di kelurahan tersebut bisa
mendapatkan program ATM beras ini.

Namun hal tersebut harus diveriﬁkasi dulu
oleh Kelurahan setempat.
Implementasi Program ATM Beras ini,
Food Station dibantu oleh Pemprov DKI
Jakarta dan Food Bank Indonesia sebuah
organisasi non pemerintah yang memiliki
misi menciptakan akses pangan yang lebih
adil bagi masyarakat dan fakir miskin, memerangi kurang gizi pada anak-anak, dan
membantu meningkatkan produktivitas
perempuan petani dan nelayan.
Melalui Program ATM Beras ini, Food
Station mendukung misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mewujudkan
zero hunger di Jakarta.
“Jadi siapun warga yang ada di Jakarta
nggak boleh kelaparan, jadi mereka wajib
dibantu walaupun tidak memiliki KTP Jakarta,” tandas Arief. 
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SINERGI

Pemprov DKI Libatkan
Food Station dalam
Bansos Tahap Ketiga
diberikan kepada 1,3 juta Keluarga/Penerima dan kami diminta untuk menyiapkan
25 kg beras. Nanti akan dibuatkan kemasan khusus 25 kg ini,” jelas Arief.
Setelah paket bansos ketiga ini, lanjut
Arief paket bansosnya akan kembali dalam bentuk paket bahan pokok.
Arief menambahkan pihaknya berterima kasih atas kepercayaan yang
diberikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta
untuk melibatkan Food Station dalam
penyiapan proses bansos tahap 3 milik
Pemerintah Provinsi DKI.
“Kami siap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, apalagi ini amanah
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu
akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Arief.
Sekedar informasi selain paket bansos
Pemprov DKI ini, Food Station juga banyak
terlibat dalam paket bansos banyak lembaga. Proyek bansos yang dibantu oleh
Food Station antara lain, bansos presiden,
bansos Bazis Baznas DKI dan beberapa
paket bansos dari berbagai partai politik,
ormas dan perorangan. 
>> PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terlibat membantu menyiapkan paket bansos Pemprov
DKI Jakarta tahap ketiga.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MELALUI DINAS SOSIAL
MELIBATKAN PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA DALAM PROYEK
BANSOS TAHAP KETIGA. KETERLIBATAN INI DIBUTUHKAN UNTUK
MEMPERCEPAT PENYALURAN BANSOS KEPADA KELUARGA PENERIMA.
Oleh: Tim Humas

U

NTUK mempercepat penyaluran paket bantuan sosial
(bansos) tahap ketiga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta
menunjuk PT Food Station Tjipinang Jaya
untuk terlibat membantu menyiapkan
paket bansos Pemprov DKI Jakarta tahap
ketiga.
Kepastian tersebut diperoleh saat Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah
berkunjung ke Fasilitas Produksi dan Pergudangan milik PT Food Station Tjipinang
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Jaya, 30 Mei 2020 lalu.
“Berdasarkan permintaan dari Kadis
Sosial DKI Irmansyah, kami diminta terlibat membantu menyiapkan paket bansos
tahap ketiga yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian
kami berbagi tugas dengan Perumda Pasar
Jaya,” ujar Direktur Utama PT Food Station
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi.
Dikatakan Arief bansos paket ketiga
tersebut akan dimulai tanggal 3 s.d 14
Juni 2020.
“Untuk bansos tahap ketiga ini akan
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WAWANCARA

SUDIRMAN SAID, KOMISARIS UTAMA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA

Saya Tidak Pernah Menolak Tugas
untuk Melayani Masyarakat
Oleh: Tim Humas

K

ESEDIAAN Mantan Menteri
ESDM, Sudirman Said ditunjuk
sebagai komisaris utama PT
Food Station Tjipinang Jaya
masih menyisakan banyak pertanyaan di
benak banyak kalangan.
Misalnya orang bertanya-tanya, mengapa sosok yang sudah punya reputasi
mentereng dan banyak pengalaman di
korporasi, birokrasi, dan LSM anti korupsi
ini bersedia ditunjuk sebagai komisaris
utama salah satu BUMD Pangan milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.
Lihat saja, sebelum diangkat sebagai
Komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya,
sosok kelaiharan Brebes, 16 April 1963

ini pernah menduduki sejumlah posisi
strategis. Sepak terjangnya-pun banyak
mengundang simpati publik.
Misalnya Saat menjadi Menteri
ESDM, Sudirman Said memerangi maﬁa
migas, salah satunya dengan membubarkan Petral. Dia juga sempat membongkar
kasus heboh ‘Papa Minta Saham’ yang
melibatkan mantan ketua DPR Setya
Novanto. Sebelumnya dalam isu-isu
korupsi, Sudirman juga ikut mendirikan
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
yang mendorong lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, Sudirman Said juga pernah
menjadi salah satu pejabat di Pertamina,

pernah juga menjadi pimpinan di Indika
Energy, dan pernah menjadi dirut PT
Pindad. Kemudian jauh sebelum itu, Sudirman Said juga pernah menjadi Deputi
Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan
Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.
Selepas menduduki jabatan Menteri
ESDM, Sudirman Said juga pernah menjadi ketua Tim Transisi Anies-Sandi yang
terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Nah,untuk menjawab keingintahuan
publik tersebut, Sekjen Palang Merah
Indonesia (PMI) tersebut, berkenan
memberikan penjelasan kepada Buletin
Food Station.

>> Sudirman Said (dok. antarafoto)
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Berikut petikan wawancaranya :
Anda baru saja ditunjuk Gubernur
DKI Jakarta sebagai Komisaris Utama
PT Food Station Tjipinang Jaya. Bisa
dijelaskan prosesnya bagaimana anda
menerima tawaran tersebut?
Beberapa waktu lalu, seingat saya
sebelum wabah covid-19 masuk ke Indonesia, saya diundang bertemu Pak Gubernur. Beliau mengajak diskusi tentang
ketahanan pangan di DKI, dan juga Indonesia. Kami banyak bertukar pikiran dan
bertukar informasi. Pada akhir pertemuan
beliau menanyakan apakah bersedia
membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan pangan. Saya
menjawab, Insya Allah, tugas melayani
masyarakat apapun yang saya bisa lakukan, saya akan kerjakan sebaik-baiknya.
Bulan April yang lalu saya ditelpon oleh
BP BUMD DKI, memberitahukan keputusan RUPS Luar Biasa PT Food Station
Tjipinang Jaya, menunjuk saya sebagai
Komisaris Utama.
Pesan dan misi khusus apa yang
diberikan Gubernur kepada bapak
untuk menempati posisi Komut di Food
Station?
Sebagaimana saya ceritakan tadi, misi
utamanya tentu memperkuat ketahanan
pangan. Secara teknis Pak Gubernur meminta saya menjaga profesionalisme PT
Food Station Tjipinang Jaya. Saya sendiri
sudah pernah berinteraksi dengan Tim
Manajemen PT Food Station Tjipinang
Jaya, dan tahu bahwa mereka adalah tim
yang profesional. Jadi tugas saya tinggal
memberikan dukungan dan dorongan
pengembangan ke depan. Saya menterjemahkan permintaan Pak Gubernur dengan
fokus pada dua aspek. Pertama, menjaga
integritas tim dan seluruh karyawan,
dan kedua, mendampingi Direksi dalam
menguatkan kompetensi tim kerja; baik
kompetensi teknis maupun manajerial.
Bapak pernah menjadi Menteri ESDM
dan bebarapa kali menjabat dirut BUMN.
Apa yang membuat bapak menerima
tawaran sebagai Komut di PT Food
Station Tjipinang Jaya yang notabene
hanya BUMD DKI?
Saya tidak pernah menolak tugas melayani masyarakat. Dalam urusan melayani publik, tidak ada pekerjaan besar atau
kecil. Yang membuat tugas itu penting
atau tidak, adalah cara kita melakukannya. Mengurus lembaga besar kalau kita
mengurusnya sembrono dan tidak serius

www.foodstation.co.id

food magz 26 2020 b.indd 17

>> Sudirman Said (dok. kumparan)

ya menjadi tidak penting. Sebaliknya meskipun yang kita urus adalah lembaga kecil,
kalau kita bekerja dengan penuh dedikasi,
insya Allah hasilnya berdampak luas. PT
Food Station Tjipinang Jaya adalah BUMD
yang sehat, dan berpotensi dikembangkan
sedemikian rupa. Perannya tidak saja
terbatas di DKI Jakarta, tetapi juga dapat
membangun kapasitas produksi pangan
di berbagai daerah di berbagai penjuru
Indonesia.
Setelah menerima tawaran sebagai
Komut, action plan apa yang sudah
terbayang untuk diterapkan di Food
Station?
Dalam jangka pendek, menjaga kestabilan operasi dan kinerja keuangan
korporasi. Mengingat wabah Covid-19 ini
berdampak amat besar pada ekonomi dan
dunia usaha. Jangka menengah, saya ingin
mendorong proses pengembangan usaha,
agar ukuran dan kinerja PT Food Station
Tjipinang Jaya benar-benar sustainable,
terjaga kelangsungannya, dengan tidak
terpengaruh secara siginiﬁkan situasi dan
perubahan politik. Saya ingin mengajak
para anggota Komisaris dan seluruh Direksi membawa PT Food Station Tjipinang
Jaya ke level berikutnya. Inilah nilai tambah yang harus diwujudkan oleh kepengurusan perseroan lima tahun mendatang.
Apa yang bapak ketahui mengenai Food
Station sebelum dan sesudah bapak
dipilih sebagai Komut di Food Station?

Ketika menjadi Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih, saya sudah berinteraksi dengan
PT Food Station Tjipinang Jaya, dan setahun lalu kebetulan saya diundang Pak
Dirut berkunjung ke Gudang dan Pusat
Operasi perusahaan. Saya menangkap
kesan bahwa Food Station adalah perusahaan yang sehat dan dikelola secara
profesional. Setelah beberapa pekan ini
saya mendalami situasi perusahaan, saya
semakin yakin bahwa Food Station dapat
dikembangkan lebih lanjut menjadi korporasi yang kuat dan memiliki dampak
tidak saja bagi ketahanan pangan DKI,
tetapi juga menjadi penyerap produk-produk pertanian pangan dari banyak wilayah
di Indonesia.
Sebagai komisaris utama di Food
Station, adakah pembagian tugas yang
anda terapkan di jajaran Komisaris Food
Station?
Tim Dewan Komisaris bekerja secara kolektif dan kolegial. Latar belakang
kami bertiga yang saling melengkapi,
akan menjadi kekuatan untuk bertukar ide dan pemikiran, yang memberi
solusi bagi masalah-masalah dan
tantangan yang dihadapi perseroan.
Kontribusi bobot inﬂasi DKI Jakarta
untuk tingkat nasional telah meningkat
dari 20 persen menjadi 27,5 Persen.
Bagaimana bapak melihat fakta
tersebut, dikaitkan dengan Peran Food
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WAWANCARA
gasnya memberi nasihat dan melakukan
pengawasan. Sekjen PMI lebih memerlukan waktu. Tetapi keduanya bukan tugas
yang mengandung konflik kepentingan,
sehingga bisa dijalankan secara paralel.
Di luar dua tugas ini, saya juga masih
mengajar di beberapa kampus. Insya Allah
semuanya bisa dijalankan dengan baik.
Untuk menghilangkan penat karena
aktiﬁtas pekerjaan, hobi apa yang biasa
bapak lakukan?
Saya senang membaca, dan organisasi sosial. Sesekali, kalau ada waktu,
dan sebelum wabah covid saya senang
traveling, melihat-lihat tempat bersejarah.

>> Sudirman Said

Station dan BUMD Pangan lainnya
sebagai eksekutor TPID DKI Jakarta?
Dari angka tersebut, saya mendengar
bahwa kontribusi sektor pangan menyumbang porsi yang cukup besar. Karena itu PT
Food Station Tjipinang Jaya harus benarbenar menjaga kinerjanya sebagai stabilisator harga pangan. Bila ini bisa dicapai
maka kontribusi PT Food Station Tjipinang
Jaya dalam mengendalikan inflasi DKI dan
Nasional akan terasa signiﬁkan.
Terkait pertanyaan nomer 7, perlukah
kiranya Food Station menambah portolio
komoditas yang ditangani?
Dalam batas-batas yang sesuai de-

ngan rencana strategis korporasi, bisa saja
nanti kita menambah komoditas. Manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya harus
mencari peluang komoditas yang memiliki
margin bagus, atau memiliki dampak signiﬁkan pada stabilitas harga pangan, atau
kombinasi keduanya.
Selain sebagai komut di Food Station,
saat ini bapak juga menjabat sebagai
Sekjen PMI. Bagaimana membagi tugas
diantara 2 peran tersebut?
Komisaris perusahaan bukan pekerjaan full time, malah sebaiknya tidak terlalu
aktif hadir di perusahaan. Nanti malah
merepotkan manajemen. Komisaris tu-

Terkait pertanyaan nomer 10,
bagaimana bapak menjalankan hobi
tersebut. Bagaimana frekuensinya
dalam seminggu dan dengan siapa
bapak menjalankan hobi tersebut.
Kemudian adalah alokasi budget khusus
yang disiapkan untuk melaksanakan
hobi tersebut?
Dengan kawan-kawan, semakin banyak organisasi yang kita masuki kawan
semakin banyak. Traveling saya lakukan
dengan isteri atau anak-anak, tergantung
siapa yang berkesempatan. Tidak ada alokasi budget khusus, karena uang saya juga
pas-pasan. Kalau lagi longgar ya jalan. 

>> Sudirman Said dan Direksi Food Station
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KORPORASI

>> Koperasi Pekerja Bongkar Muat PIBC Gelar Pembagian 1200 Paket Sembako

Koperasi Pekerja Bongkar Muat
PIBC Gelar Pembagian 1200
Paket Sembako
PENGURUS KOPERASI PEKERJA BONGKAR MUAT (KPBM) PASAR
INDUK BERAS CIPINANG (PIBC) RUTIN MENGGELAR PEMBAGIAN
PAKET SEMBAKO UNTUK ANGGOTANYA. PEMBAGIAN DILAKUKAN
UNTUK MENJALIN KEMITRAAN YANG POSITIF MENJELANG HARI RAYA
IDUL FITRI.
Oleh: Tim Humas

P

ENGURUS Koperasi Pekerja
Bongkar Muat (KPBM) Pasar
Induk Beras Cipinang (PIBC)
menggelar pembagian 1200
paket sembako untuk anggotanya yang
bekerja di Pasar Induk Beras Cipinang dan
Komplek Pergudangan SRG milik PT Food
Station Tjipinang Jaya di Kantor KPBM,
Jum’at, 15 s.d 21 Mei 2020.
Ketua KPBM Pasar Induk Beras
Cipinang, Dinul Fikri mengatakan
pembagian paket sembako kepada
anggota menjelang Hari Raya Idul Fitri
ini merupakan agenda rutin yang digelar
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KPBM sejak 7 tahun yang lalu.
“kami punya tradisi untuk
menyerahkan paket sembako kepada
anggota menjelang Hari Raya Idul Fitri
sebagai bentuk perhatian kepada para
anggota. Adapun isi paketnya berupa
beras, minyak goreng, gula pasir, teh
kotak, kopi, minuman soft drink,” ujar
Dinul Fikri.
Khusus tahun ini lanjut Dinul, selain
pekerja bongkar muat, KPBM juga
memberikan beras ukuran 5 kg kepada
660 orang pekerja yang mengerjakan
paket bansos yang bekerja di Gudang SRG

PT Food Station Tjipinang Jaya.
“Acara pembagiannya Kamis, 21
Mei 2020, masing-masing pekerja kita
berikan 1 bungkus beras ukuran 5 kg,”
tutur Dinul seraya berharap pemberian
paket sembako ini bisa bermanfaat untuk
anggota KPBM.
Kepala Pasar Induk Beras Cipinang
Herry Awal Fajar mengapresiasi program
pembagian paket bahan pokok yang
selama ini rutin dijalankan oleh Pengurus
Koperasi Pekerja Bongkar Muat PIBC di
bawah pimpinan H Dinul Fikri. Program
seperti ini lanjut Herry sangat positif
untuk menumbuhkan iklim yang kondusif
terutama dalam hal hubungan industrial
di PIBC.
“Jangan lupa hubungan industrial yang
baik akan menciptakan ilkum usaha yang
kondusif di PIBC. Dan pekerja bongkar
muat dan KPBM PIBC adalah elemen
penting yang ada di PIBC,” ujar Herry. 
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TIPS KESEHATAN

Ini 5 Tips Jaga Kondisi Tubuh
Tetap Fit Usai Lebaran
Oleh: Tim Humas

M

OMEN Lebaran menjadi
salah satu hari spesial bagi
umat Muslim di seluruh
belahan dunia. Idul Fitri
menjadi hari kemenangan setelah sebulan
lamanya berpuasa dan menjaga hawa
nafsu dari hal-hal yang dilarang. Pada
hari Lebaran kita disuguhkan berbagai
makanan khas Lebaran yang tentunya
banyak mengandung banyak lemak dan
santan. Makanan bersantan dan berlemak
tentu sudah kita ketahui tidak sehat bagi
tubuh kita karena dapat memicu berbagai
macam penyakit timbul.
Banyaknya makanan dan minuman
lezat yang disajikan membuat kita terkadang menjadi ‘kalap’ dan lupa untuk mengontrol pola makan kembali. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan
kondisi kesehatan yang membaik sesaat
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di kala Ramadan untuk tetap baik setelah
Ramadan usai sekalipun?
Untuk menghindari hal-hal yang dapat
memicu berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi dan lainnya maka perlu untuk kita
menyusun strategi kesehatan untuk tubuh
kita. Yuk simak lima tips menjaga tubuh
agar tetap ﬁt usai Lebaran.
KONSUMSI MAKANAN SEHAT

Saat Lebaran, makanan yang disajikan
banyak jenisnya dan kandungannya pun
beragam. Tak jarang makanan tersebut
mengandung lemak yang tinggi. Makan
makanan berlemak secara berlebihan
tentu tidak baik untuk tubuh. Sebisa
mungkin kurangi makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Tetap konsumsi
makanan sehat seperti buah dan sayur
serta minum air putih yang banyak. Buah,

sayur dan air dapat membantu menghindari gangguan pencernaan dan sebagai
penyeimbang hidangan berlemak.
Perhatikan juga makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh, untuk
mengantisipasi kelebihan gula dan garam
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dalam tubuh. Banyak makanan manis
dapat meningkatkan gula dalam tubuh,
sedangkan makanan asin dapat membuat
seseorang susah berhenti makan sehingga
kalori yang masuk makin banyak, Kalori
yang berlebih akan otomatis terpendam
di dalam tubuh hingga menumpuk. Kalau
sudah begini, metabolisme dan kesehatan
tubuh Anda dapat terganggu.

di gym. Mulailah olahraga secara perlahan
dan bertahap. Pasalnya, langsung kembali
latihan ke rutinitas seperti biasa bisa meningkatkan risiko sakit otot.

MEDITASI

PENUHI ASUPAN AIR PUTIH

JANGAN BEGADANG

Walau kuantitas tidur Anda sudah
terpenuhi (sekitar 8 jam per hari), namun
ternyata terlalu sering begadang dapat
berdampak pada penurunan kesehatan.
Maka sangat penting untuk membiasakan
tubuh tidur di waktu yang sama setiap
hari, karena keseringan tidur di pagi hari
dapat memberikan dampak buruk bagi
kesehatan mental dan jasmani seperti
risiko diabetes ataupun penyakit jantung,
hingga berpengaruh pada turunnya mood.

0 kalori dan sehat untuk tubuh. Dengan
begitu, mengkonsumi air putih juga dapat membuat Anda mudah kenyang, jadi
Anda pun bisa mengontrol makanan yang
masuk pasca lebaran, air putih juga dapat
membantu menghilangkan semua racun
dari tubuh dengan cara alami.

Tips mengatur pola makan sehat
setelah Lebaran yang terakhir adalah
memperbanyak minum air putih. Setelah
Lebaran berakhir, disarankan untuk lebih
baik perbanyak konsumsi air putih. Anda
tentu sudah tahu bahwa cukup minum air
putih 8 gelas setiap harinya atau sekitar 2
liter sangat baik untuk kesehatan tubuh.
Selain murah dan mudah didapat, air putih
merupakan satu-satunya minuman yang

Selain hanya bermanfaat untuk kesehatan mental, meditasi juga memiliki
banyak manfaat bagi kesehatan ﬁsik yaitu
untuk membantu kesehatan jantung,
menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu
mengatasi kecanduan, mengontrol nafsu
makan, dan menurunkan berat badan.
Meditasi juga membantu seseorang
untuk mengatasi insomnia. Dengan melakukan meditasi, Anda bisa mengurangi
persepsi rasa sakit di otak, hal ini berguna
untuk mengelola berbagai gejala penyakit,
seperti asma, depresi, irritable bowel syndrome, sakit kepala tegang, tekanan darah
tinggi, hingga penyakit kanker.
Itulah adalah 5 tips yang dapat diterapkan agar tetap ﬁt setelah Lebaran.
Di tengah kepungan makanan berlemak
yang menggoda, Anda menjadi tetap bisa
mengontrol diri. Merayakan kemenangan
bukan berarti melupakan kesehatan. 

KEMBALI BEROLAHRAGA

Selepas Lebaran adalah waktu yang
tepat untuk kembali ke rutinitas olahraga.
Olahraga dapat membuat kondisi semakin
ﬁt setelah sebulan penuh berpuasa. Anda
mungkin merasa bahwa setelah Lebaran,
harus lebih agresif dalam hal latihan. Namun perlu diingat cara tersebut bukan cara
yang tepat. Dianjurkan untuk dalam beberapa hari pertama, Anda harus bersantai
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SINERGI

Sinergi dengan Bank DKI Berikan
Manfaat yang Luar Biasa

>> Penanda tanganan kredit dengan bank DKI

SINERGI BUMD YANG BERADA
DI NAUNGAN PEMPROV DKI
JAKARTA TERUS MENYEBAR
HINGGA BERBAGAI SEKTOR.
SALAH SATUNYA ADALAH
SINERGI ANTARA BANK DKI
DENGAN PT FOOD STATION
TJIPINANG JAYA YANG MAKIN
MENGUAT DI TENGAH PANDEMI
COVID-19.
Oleh: Tim Humas

>> Kartu pedagang PIBC dari Bank DKI
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U

NTUK menjamin ketersediaan
dan keterjangkauan harga bahan pangan di Jakarta dan untuk
pengembangan usaha di tengah
situasi Pandemi Covid-19, PT Food Station
Tjipinang Jaya kembali melakukan pinjaman kredit modal kerja dengan jaminan
aset Perseroan kepada Bank DKI.
“Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha Perseroan dalam
menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan khususnya di
DKI Jakarta serta pengembangan usaha
Perseroan, maka Perseroan memerlukan
modal kerja tambahan untuk menunjang
kegiatan usaha Perseroan,” ujar Dirut Food
Station Arief Prasetyo Adi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas dan menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta agar Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dapat
mencari sumber modal sendiri/ tidak
bergantung kepada Penyertaan Modal
Daerah, untuk itu Perseroan berencana
untuk melakukan pinjaman kredit modal
kerja dengan jaminan aset Perseroan kepada Bank DKI. Pinjaman kredit modal
kerja tersebut dilakukan sebagai wujud
nyata sinergi antara sesama BUMD DKI.
Arief mengatakan pinjaman kredit kepada Bank DKI bagi Food Station bukanlah
hal yang baru.

“Pendanaan bergulir Bank DKI sudah
kami terima sejak tahun 2015 dan nilainya terus meningkat sepanjang tahun,”
ujar Arief.
Pinjaman tersebut digunakan untuk
kepentingan bermacam-macam antara
lain trading dan pembelian komoditi pangan seperti beras, telur dan lain-lain.
Arief mengatakan pangan murah yang
difasilitasi Food Station bisa mencapai 15
persen lebih murah dari harga pasaran
yang berlaku melalui penerapan teknologi
yang dibiayai Bank DKI.
Selain fasilitas pinjaman kredit untuk
trading dan komoditi, Bank DKI juga memberikan fasilitas kredit kepada supplier
(Supply Chain Financing). Melalui fasilitas kredit tersebut, tagihan vendor atau
supplier mitra kami ditalangin lebih dulu
oleh Bank DKI.
“Saya kira ini manfaat yang dihadirkan
oleh Bank DKI saat bekerjasama dengan
BUMD lain sangat luar biasa,” jelas Arief.
Selain melalui penyaluran kredit dari
Bank DKI, Foodstation memiliki kerjasama dengan Bank DKI terkait dengan
penerbitan Kartu Pedagang PIBC. Kartu
yang diterbitkan 20 November 2019 lalu
tersebut bukan hanya kartu biasa sebatas identitas pedagang, tetapi juga bisa
digunakan untuk banyak fungsi. Misalnya
untuk pembayaran retribusi pasar, alat
pembayaran masuk ke Monas, Ragunan,
naik LRT, MRT serta MRT dan angkutan
umum yang sudah terintegrasi dengan
Jaklingko.
Pedagang yang ada di PIBC juga bisa
memanfaatkan secara maksimal kehadiran Kantor Layanan Bank DKI yang ada
disini. Karena kehadiran Bank DKI di PIBC
sejauh ini memberikan manfaat optimal
kepada stakeholder yang ada di PIBC.
“Kalau pedagang kesulitan keuangan
uang untuk membayar sewa kios, Bank
DKI bisa menghadirkan dana talangan.
Dana talangan serupa juga bisa diberikan saat pedagang melakukan aktiﬁtas
penjualan dan pembelian. Kedua layanan
tersebut diberikan dengan rate khusus untuk pedagang yang ada di PIBC. Karena itu
jangan ada keraguan untuk memanfaatkan
semua layanan yang ada di Bank DKI,”
ungkap Arief. 
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KERJASAMA

Food Station Bersiap
Luncurkan Produk
Sarden dan Kornet

>> Penjajakan kerjasama antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan PT. Suryajaya
Abadiperkasa mengenai produk makanan kemasan kaleng.(2/6).

PENGALAMAN MENYIAPKAN PAKET BANTUAN SOSIAL (BANSOS)
MEMBUAT FOOD STATION MELIHAT PELUANG UNTUK MENAMBAH
SARDEN DAN KORNET SEBAGAI PORTOFOLIO PRODUK YANG
DIMILIKINYA. DENGAN PENAMBAHAN SARDEN DAN KORNET
PORTOFOLIO PRODUK FOOD STATION SEMAKIN VARIATIF.
Oleh: Tim Humas

K

ALAU tidak ada aral melintang,
tanggal 14 Juni 2020 PT Food
Station Tjipinang Jaya akan meluncurkan 2 produk baru yakni
sarden dan kornet ke pasaran. Dengan dua
produk anyar tersebut, portofolio produk
yang dimiliki oleh Food Station semakin
bertambah dan variatif.
“Sarden dan kornet akan menambah
portofolio produk kami di pasaran,” ujar
Ferry Fardiansyah, Kabag Pengadaan
Food Station.
Sebelumnya Food Station sudah memiliki produk beras, minyak goreng, gula
pasir, tepung terigu, susu UHT, telur ayam,
bawang putih dan ikan kembung beku.
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“Jadi ada 8 portofolio produk yang
kami miliki, dengan penambahan sarden

dan kornet maka portofolio produk kami
bertambah menjadi 10 produk,” jelas Ferry.
Menurut Ferry, sarden dan kornet
dipilih berdasarkan pengalaman Food
Station dalam mengerjakan paket bansos,
baik itu bansos Presiden maupun paket
bansos lainnya.
“Kami melihat dalam banyak paket
bansos selain beras, sering menyertakan
sarden dan kornet, karena itu kami melihat
ada potensi baru yang bisa dikembangkan
melalui produk sarden dan kornet,” ungkap Ferry.
Untuk menyiapkan peluncuran dua
produk baru ini, lanjut Feri Food Station
bekerjasama dengan PT Suryajaya Abadiperkasa salah satu Perusahaan Makanan
Olahan yang terletak di Probolinggo - Jawa
Timur dan PT Blambangan Foodpackers
Indonesia (PT BFPI) yang memproduksi
ikan makarel kaleng dengan merek CIP
yang berlokasi di Banyuwangi.
Seperti kerjasama dengan mitra terdahulu, kedua perusahaan tersebut nantinya
akan memproduksi sarden dan kornet
bermerek FS. Hasilnya produk-produk
tersebut akan didistribusikan di jaringan
modern market yang selama ini sudah
menjalin kemitraan dengan Food Station.
Selain itu karena paket bansos masih berlangsung, kami juga akan menyertakan
produk sarden dan kornet sebagai item
produk yang ada dalam paket bansos. 
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SINERGI

Kalangan Millennial Jangan Ragu
Terjun di Bisnis Penggilingan Padi
SENSUS BPS TAHUN 2016 MENYEBUTKAN ADA 159 RIBU PENGUSAHA
PENGGILINGAN PADI DI SELURUH INDONESIA. NILAI PERPUTARAN
UANG DI INDUSTRI INIPUN MENCAPAI RP350 TRILIUN PER TAHUN.
SAYANGNYA JUMLAH PERPUTARAN UANG YANG BESAR TERSEBUT
BELUM MENARIK MINAT KALANGAN MILENIAL UNTUK TERLIBAT.
Oleh: Tim Humas

P

ANDANGAN tersebut dikemukakan oleh Hendra Tan sebagai
Ketua Bidang Pengembangan
Teknologi Perpadi dalam sebuah
diskusi daring bertajuk Industri Penggilingan
Padi di Indonesia yang diadakan oleh rumah
millennials, 18 Mei lalu.
“Pelaku industri penggilingan padi di
Indonesia masih didominasi oleh kalangan
yang lahir dibawah tahun 1980-an. Itu
Artinya masih sedikit kalangan milenial
yang terlibat. Padahal perputaran uang di
bisnis ini terbilang besar,” ujar Hendra Tan.
Hendra menambahkan selain soal
perputaran uang yang besar, industri
penggilingan padi di Indonesia juga sangat
strategis peranannya di dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia.
Perpadi lanjut Hendra sangat berperan dalam ketahanan pangan. Bahkan
sangat strategis. Kita menentukan jumlah
ketersediaan beras dan pangan. Kita juga
menentukan mutu beras yang dikonsumsi
masyarakat.

“Memang mutu beras sekarang sudah
ditentukan oleh pemerintah juga, tetapi
yang memproduksi dan menentukan beras
yang akan diproduksi adalah kita. Termasuk menentukan tingkat harga gabah
dan pendapatan petani, menentukan tingkat harga beras yang dibayar konsumen,”
ujar Hendra.
Saat ini bisa dikatakan industri penggilingan padi di Indonesia masih sulit
bersaing dengan negara-negara lain seperti
Thailand/Vietnam yang jauh lebih modern,
hal itu bisa dilihat dari mayoritas beras
impor Indonesia berasal dari kedua negara
tersebut. Industri penggilingan di Indonesia
hampir tidak tersentuh pemerintah dan modernisasi penggilingan padi sulit dilakukan
karena terlambatnya regenerasi di kalangan
pengusaha penggilingan kecil.
Sementara itu jumlah penduduk secara statistik terus meningkat, sedangkan
jumlah petani dan lahan mulai menurun.

Apabila anak muda tidak lagi menaruh
perhatian dalam bidang pangan mungkin
saja ketahanan pangan Indonesia akan
terancam. Selain itu, industri penggilingan
padi yang masih tertinggal tentu akan berdampak pada produktivitas yang rendah.
Mencari terobosan teknologi yang
tepat guna bertujuan untuk menjaga kualitas bahan pangan dan memperpanjang
umur penyimpanan produk hortikultur.
Mengimplementasikan teknologi dan
pola tanam yang baik, pupuk yang berkualitas dan pengelolaan yang tepat akan
menghasilkan produktivitas yang tinggi,
sehingga kita dapat bersaing dengan negara-negara lain.
Karena itu sobat millenials jangan
ragu untuk terjun ke dalam industri penggilingan padi, industri ini bisa dikatakan
sangat menyenangkan dan menantang,
dan sudah masuk kategori industri 4.0
yang sangat proﬁtable.
“Perkembangan industri padi sebenarnya sudah cukup pesat, namun masih
membutuhkan keterlibatan anak muda,”
tutur Hendra.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi membenarkan
fakta bahwa bisnis perberasan di Indonesia
masih sangat menjanjikan kalau melihat
dari perputaran uang yang melingkupinya.
Apalagi dengan jumlah penduduk yang
besar, Indonesia termasuk negara yang
tingkat konsumsi beras yang tinggi. Karena
itu lanjut Arief PT Food Station Tjipinang
Jaya dan Perpadi sangat terbuka kepada
kalangan millenials untuk bersama-sama
membangun industri padi di Indonesia.
“Semangat pemuda Indonesia sangat
diperlukan untuk melakukan terobosan
dalam memajukan industri perberasan
khususnya penggilingan padi agar dapat
bersaing dengan negara-negara lain, perbaikan manajemen dan fasilitas produksi
tentunya juga sangat diperlukan,”ujar Arief.
Sebetulnya untuk memajukan penggilingan padi di Indonesia. Kita sudah
cukup tertinggal dibandingkan dengan
negara tetangga. Karena itu mau nggak
mau Industri penggilingan padi kita harus
dirombak secara besar-besaran.
“Saya himbau milenial jangan ragu untuk bergabung dalam Perpadi,” tandasnya. 

>> Kaum milenial diharapkan masuk ke dalam industri padi Indonesia
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KERJASAMA

Ada Peran Kemendag
dalam Stabilitas Pasokan
Gula untuk Food Station

>> Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Agus Suparmanto ke Food Station.

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA STABIL MENDAPATKAN
PASOKAN GULA PASIR DARI SEJUMLAH PABRIK GULA. DAMPAKNYA
FOOD STATION BERHASIL MEMASOK GULA SECARA STABIL DAN
BERKELANJUTAN KE BERBAGAI GERAI RITEL MODERN, JARINGAN RITEL
MILIK PERUMDA PASAR JAYA SERTA PAKET BANSOS.
Oleh: Tim Humas

A

DA peran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia
(Aprindo) dalam kelancaran pasokan gula pasir. Kedua lembaga tersebut
terutama Kemendag banyak membantu
mengerahkan 10 pabrik gula untuk mengirimkan pasokan gula secara rutin kepada
PT Food Station Tjipinang Jaya.
Kesepuluh perusahaan tersebut
adalah PT Berkah Manis Makmur, PT
Dharmapala Usaha Sukses, PT Makasar
Tene, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT
Medan Sugar Industry, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Andalan Furindo, PT Sugar
Labinta, PT Kebun Tebu Mas.
“Kesepuluh perusahaan tersebut
mendapatkan penugasan untuk mengolah raw sugar menjadi gula konsumsi
untuk dikirim ke PT Food Station Tjipinang
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Jaya,” ujar Kepala Bagian Pengadaan PT
Food Station Tjipinang Jaya Ferry Fardiansyah.
Kesinambungan kolaborasi tersebut
membuat Aprindo tertarik untuk bekerjasama dengan Food Station.
“Ada 10 perusahaan pabrik gula yang
selama ini banyak membantu dengan
rutin memasok gula ke PT Food Station

Tjipinang Jaya sehingga kami bisa stabil
menghadirkan gula pasir untuk warga
Jakarta. Itu makanya di sejumlah jaringan
ritel modern di Jakarta dan sekitarnya
produk gula FS mudah ditemui, terutama
di jaringan ritel yang sudah bekerjasama
dengan Food Station,” ungkap Ferry.
Direktur PT Food Station Tjipinang
Jaya Arief Prasetyo Adi membenarkan
penjelasan yang diungkapkan oleh Ferry.
“Ini keren di saat 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
gula pasir ini.
Arief menambahkan pasokan gula
pasir yang diterima dari kesepuluh pemasok tersebut 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 pasokan gula yang
stabil tersebut, Arief berharap warga Jakarta bisa dengan mudah mendapatkan
gula dengan stabil dengan harga yang
sesuai. 
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SINERGI

Food Station Libatkan
Warga Sekitar dalam Berbagai
Proyek Bansos

>> Pembagian bansos untuk warga

FOOD STATION BARU SAJA MENDAPAT MANDAT DARI PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MEMBANTU MENYIAPKAN PAKET
BANSOS PEMERINTAH PROVINSI DKI TAHAP KETIGA. SEBELUMNYA
FOOD STATION JUGA SUDAH MENDAPATKAN KEPERCAYAAN
DARI KEMENTERIAN SOSIAL UNTUK MENYIAPKAN PAKET
BANSOS PRESIDEN.
Oleh: Tim Humas

D

INILAI sukses menyiapkan paket bansos Presiden, PT Food
Station Tjipinang Jaya mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
melalui Dinas Sosial untuk menyiapkan
paket bansos Pemprov DKI tahap ketiga.
Penunjukan ini melengkapi portofolio
Food Station dalam menyiapkan paket
bansos. Pasalnya BUMD Pangan milik
Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah 2 kali
menjalanan paket bansos presiden.
“Sebelum mendapat amanah untuk
menyiapkan paket bansos milik Pemprov
DKI, kami sudah 2 kali menjalankan paket
bansos Presiden, yakni bansos tahap 1 dan
tahap 3. Untuk tahap pertama jumlahnya
277 ribu paket sementara tahap ketiga
jumlahnya 255 ribu paket,” ujar Kepala
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Bagian Produksi dan Pergudangan PT Food
Station Tjipinang Jaya Endang Sundhara.
Tahap pertama penyaluran bansosnya
di daerah Jakarta Timur, sementara untuk
tahap ketiga penyalurannya meluas ke
sejumlah wilayah antara lain Kabupaten
Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta Utara dan

Jakarta Pusat.
“Jadi distribusi bansos presiden tahap
ketiga jumlah daerahnya lebih meluas.”
tutur Endang.
Untuk mempercepat penyaluran
paket bantuan sosial (bansos) yang
dijalankannya, Food Station melibatkan
PT Pos Indonesia untuk distribusi paket
sembakonya.
“Kami bukan ahli dibidang distribusi
logistik, oleh karena itu kami melibatkan
PT Pos sebagai transporter untuk mengambil hasil paket yang ada di Gudang dan
fasiitas produksi milik FS untuk didistribusikan kepada RW terkait. Ini berlaku untuk
proyek bansos Presiden dan bansos DKI
yang baru dimulai,” tutur Endang,
Kini bansos tahap ketiga milik Pemprov DKI Jakarta sudah mulai didistribusikan, tetapi paketnya hanya beras saja.
“Satu keluarga penerima manfaat
akan (KPM) akan mendapatkan 25 kg
beras. Baru pada tahap keempat yang
akan digelar 15 Juni akan ada paket bahan pokok selain beras jumlah paketnya
kurang lebih 600 ,” cetus Endang.
Sekedar informasi, selama pandemi
covid-19, Food Station banyak menerima
pesanan paket bansos dari berbagai pihak. Beberapa pihak tersebut antara lain,
Kepolisian, Kementerian Perdagangan,
beberapa lembaga sosial, partai politik,
anggota DPRD DKI Jakarta hingga perorangan. Semuanya dikerjakan dengan
profesional dan tidak mengganggu pasokan untuk jaringan modern market yang
sudah bekerjasama dengan Food Station.
LIBATKAN WARGA SEKITAR

Dalam proses menyiapkan paket
bansos tersebut, Food Station bekerjasama dengan Koperasi Pekerja Bongkar
Muat PIBC, Food Station melibatkan
warga sekitar yang tidak bekerja atau sudah di PHK serta sejumlah ormas seperti
Bamus Betawi.
“Kurang lebih ada sekitar 750 orang
yang dipekerjakan untuk menyiapkan
paket bansos di Food Station. Mereka
bekerja 3 shift sehari dan menerima upah
Rp.150.000 per hari beserta makan siang
gratis serta bingkisan beras saat Lebaran
yang baru lalu,” tandas Endang. 
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KERJASAMA

Penanaman Varietas Bawor 9
di Indramayu berhasil
Menggelar Panen Perdana

>> Panen perdana padi varietas beras bowor hasil kerjasama antara Food Station dengan
Koperasi Malai Padi

KERJASAMA PENANAMAN BERSAMA PADI VARIETAS BAWOR 9 DI
LAHAN SELUAS 1000 HEKTAR ANTARA PT FOOD STATION TJIPINANG
JAYA DENGAN KOPERASI MALAI PADI MULAI MENUAI HASIL. APRIL
LALU, PANEN EDISI PERDANA PUN SUDAH DILAKUKAN DENGAN HASIL
SESUAI TARGET 6-7 TON PER HEKTARNYA.
Oleh: Tim Humas

K

ABAR gembira datang dari Desa
Kongsijaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Dari
wilayah yang masuk Provinsi
Jawa Barat tersebut, Food Station mendapat kabar tentang panen perdana varietas beras bowor dari Koperasi Malai Padi.
Informasi tentang panen perdana padi
varietas beras bowor tersebut dibenarkan
oleh Direktur PT Food Station Tjipinang
Jaya Arief Prasetyo Adi.
“Ya benar, panen perdana padi varietas beras bowor hasil kerjasama antara
kami dengan Koperasi Malai Padi sudah
dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini
sesuai dengan usia tanam 90 sd 105 hari
demikian juga hasilnya 6-7 ton per hektarnya,” ujar Arief.
Melalui panen perdana ini, Arief memunculkan optimisme bahwa kerjasama
ini sesuai dengan harapan. Pasalnya
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dengan luas lahan 1000 hektare, Arief
memperkirakan, per-hektarenya dapat
memproduksi 6-7 ton dengan masa panen
selama 90 hingga 105 hari atau untuk periode April sampai Desember nanti.
Sekedar informasi memasuki masa
tanam 2020, Food Station bekerja sama
dengan dengan mitra kerjanya Koperasi
Malai Padi menggelar kegiatan Penanaman Bersama Padi Varietas Bawor 9.
Kerjasama penanaman varietas baru ini
diharapkan menghasilkan produksi padi
yang lebih optimal.
Bersama mitranya para petani di Desa
Kongsijaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Food Station
melakukan penanaman padi bersama di
lahan seluas 1.000 hektare. Dalam menanam bersama di wilayah ini, petani yang
terlibat mencapai 3.415 orang.
“Ada empat varietas padi yang

ditanam, yaitu Varietas IR 64 dan Mentik Wangi masing-masing seluas 250
hektare, Varietas Muncul di lahan 400
hektare dan Varietas Bawor 9 seluas 100
hektare,” ungkapnya.
Acara penanaman perdana tersebut
dihadiri oleh Plt Komisaris Utama Food
Station Masrokhan, Anggota Komisaris
Abdul Rahman Kadir, Direktur Utama
Food Station Arief Prasetyo Adi, Direktur
Operasional Frans M Tambunan, Kepala
Bagian Pengadaan Ferry Fardiansyah, Kepala Bagian Perdagangan Modern Thomas
Irawan dan Kepala Bagian Perdagangan
Tradisional Eri Murtayid.
Selain itu hadir juga Plt Kepala BP
BUMD DKI Jakarta Riyadi, Perwakilan
Bank Indonesia DKI Jakarta Djoko
Raharto, Biro Perekonomian DKI Jakarta
Agi Isayagi, Dinas KPKP DKI Jakarta Imam
Wahyudi, Perwakilan Bank Indonesia
Cirebon, Koperasi Malai Padi, serta para
pelaku pertanian wilayah Indramayu.
“Kita membantu masyarakat daerah
sentra produksi dan memastikan kita
akan beli dengan harga yang baik. Tujuan
lainnya untuk menyiapkan stok beras bagi
warga Jakarta,” ujarnya.
Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta
Riyadi yang hadir saat itu mengapresiasi
berbagai upaya yang dilakukan oleh Food
Station dalam menjaga pasokan beras dan
inflasi di Jakarta.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami
dari Pemprov DKI Jakarta sangat apresiasi
inisiatif yang dilakukan oleh Food Station
dalam rangka mengantisipasi pasokan
beras dan inflasi beras di Jakarta agar bisa
terus bisa dijaga,” tutur Riyadi.
Menurut Riyadi terkait program penanaman ini sebetulnya para petani di
Indramayu juga ikut andil dalam menjaga
inflasi di Jakarta.
“Jangan lupa kalau Inflasi bisa dijaga
di tingkat yang baik dan rendah, ini bisa
membantu pemerintah untuk menjaga
stabilitas sosial. Jadi saya pikir petani
Indramayu berpartisipasi dalam menjaga
stabilitas sosial di Jakarta,” tandasnya. 
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SINERGI

Pantau Harga dan Pasokan, TPID
DKI Jakarta Gelar Kunjungan
Kerja ke Pasar Induk Kramat Jati

>> Tim Pengendaian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta bergerak cepat melakukan peninjauan lapangan.

TPID DKI JAKARTA MENGGELAR KUNJUNGAN KE SEJUMLAH
PASAR DI JAKARTA. KUNJUNGAN YANG DILAKUKAN 5 JUNI LALU
DIGELAR UNTUK MELIHAT LANGSUNG KONDISI HARGA DAN STOK
KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DI JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

B

EBERAPA pekan terakhir harga
bawang merah dan gula pasir di
sejumlah pasar tradisional di Jakarta mengalami kenaikan yang
cukup berarti. Tak ingin kondisi tersebut
terus berlangsung, Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta bergerak
cepat melakukan peninjauan lapangan
pada Jum’at 5 Juni lalu.
Adapun beberapa unsur yang bergabung dalam kunjungan tersebut antara
lain Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian DKI Jakarta, Biro Perekonomian DKI Jakarta, Bulog Divre Jakarta dan
Banten, Dinas Perdagangan dan Koperasi
dan UKM DKI Jakarta, PT Food Station
Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya.
Kunjungan dilakukan ketiga titik yakni
Supermarket Tip Top Rawamangun, UPB
Pasar Kramat Jati dan Pasar Induk Kramat
Jati. Di ketiga tempat tersebut TPID mela-
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kukan pengecekan langsung ketersediaan
pasokan dan harga sejumlah bahan pokok
strategis, terutama gula pasir dan bawang
putih yang harganya cenderung melonjak.
“Selama ini kami hanya menerima
data mengenai harga dari berbagai pihak.
melalui kunjungan ini kami ingin melakukan pengecekan langsung mengenai
kondisi pasokan dan harga sejumlah
bahan pokok strategis, terutama bawang
merah dan gula pasir yang harganya melonjak kemudian berdasarkan temuan di
lapangan mencari solusi untuk mengatasi
lonjakan harga tersebut,” ujar Kepala
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian DKI Jakarta Darjamuni.
Selain itu kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat mingguan
TPID yang rutin digelar setiap Kamis.
“Setiap kamis, TPID DKI rutin
menggelar rapat membahas situasi perkembangan harga dan pasokan sejum-

lah komoditas pangan strategis,” jelas
Darjamuni.
Beberapa pekan terakhir kami melihat harga gula pasir di sejumlah pasar
tradisional berada diatas Harga Eceran
Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.
“Harga gula di beberapa pasar tradisional berada di kisaran Rp15.000 sd
Rp17.500 per kilonya, padahal HET yang
ditetapkan Kemendag Rp12.500 per kilogramnya. Ini berbeda dengan temuan di
modern market yang tetap menjual dengan
HET,” jelas Darjamuni.
Sementara itu untuk bawang merah harganya juga melonjak di kisaran
Rp60.000 sd Rp70.000 per kilogram
tergantung asal produksinya. Padahal
dalam kondisi normal harga bawang
merah berada di kisaran Rp30.000 per
kilogramnya.
“ B awa n g m e ra h u ku ra n b e s a r
harganya bisa mencapai Rp70.000 per
kilogram, sementara yang ukuran kecil
harganya antara Rp40.000 sd Rp50.000
per kilogram tergantung daerah asal.
Kalau dari Brebes harganya lebih mahal
dibandingkan dengan daerah lain,”tutur
Darjamuni.
Berdasarkan temuan di lapangan,
kami meyakini harga bawang merah akan
mulai turun ke kondisi normal dalam beberapa pekan ke depan. Pasalnya dalam
waktu dekat Perumda Pasar Jaya bersama
pedagang besar bawang merah di Pasar
Induk Kramat Jati akan melakukan pembelian bawang merah langsung ke sentra
produksi di Brebes, Jawa Tengah. Dan terkait rencana ini, Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian akan memberikan
angkutan untuk menekan harga bawang
merah tersebut.
Untuk gula pasir sejatinya stok yang
ada di Food Station dan Bulog Divre Jakarta-Banten dalam kondisi aman dan mencukupi. Apalagi Juli mendatang beberapa
penggilingan tebu juga akan melakukan
penggilingan. Namun kelihatannya dalam
waktu dekat tetap akan digelar operasi
pasar untuk menekan harga di pasar. 
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KERJASAMA

Kabapin Tumbuh dan
Berkembang Bersama
Food Station

>> Panen perdana padi varietas beras bowor hasil kerjasama antara Food Station dengan
Koperasi Malai Padi

SINERGI PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA DENGAN KABAPIN
BERBUAH MANIS, PROSES DISTRIBUSI PAKET BANSOS PRESIDEN DAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI PUN BERJALAN LANCAR, TEPAT WAKTU
DAN TEPAT SASARAN.
Oleh: Tim Humas

D

IBALIK lancarnya pengiriman
paket bansos yang dikerjakan
oleh PT Food Station Tjipinang
Jaya, ada kontribusi beberapa
pihak di dalamnya. Salah satunya adalah
dukungan armada kendaraan pengangkut
paket bansos dibawah bendera Kabapin
(Koperasi Angkutan Barang Pasar dan
Industri).
Wakil Ketua Kabapin Solechul Hadi
mengatakan, untuk mendukung distribusi
paket bansos Presiden yang dikerjakan
Food Station, pihaknya menyiapkan 41
armada L300. Nah 41 armada inilah yang
mendukung distribusi ke berbagai alamat
yang dituju.
“Ada 41 kendaraan jenis L300 yang
selama ini bekerjasama dengan Food Station untuk mendistribusikan paket bansos
ke alamat tujuan,” ujar Solech.
Namun demikian,lanjut Solech, pihak-
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nya siap mendukung apabila Food Station
membutuhkan tambahan armada. Misalnya selama beberapa hari ini, Kabapin
mengirim 6 unit kendaraan kelas engkel

yang mampu memuat bobot 4 ton ke
atas.
“Saat ini kami memiliki 500 unit kendaraan sejenis L-300 dan Suzuki Futura
yang siap mendukung kegiatan distribusi
barang yang dikerjakan perusahaan,” ungkap Solech.
Dikatakan Soleh pihaknya bersyukur
selalu dilibatkan dalam setiap program
yang dikerjakan oleh Food Station sehingga supir-supir yang bekerja mengendarai armada milik Kabapin bisa terus
bekerja di tengah pandemi Covid-19.
“Kita tahu selama pandemi covid-19
program distribusi paket pangan murah
KJP, pasar murah di Kelurahan, RPTRA,
Mini DC dan pasar tradisional terhenti,
tapi karena ada program bansos supirsupir yang biasa mengerjakan program
tersebut bisa terus bekerja karena ada
program distribusi paket bansos. Saya
pikir ini buah komunikasi yang harmonis
dengan Food Station,” ungkap Solech.
Lebih lanjut Solech menambahkan
kerjasama dengan Food Station sudah
berjalan selama beberapa tahun dan selama ini berjalan dengan lancar. Karena
itu kedepan dirinya berharap Kabapin bisa
terus bekerjasama dengan Food Station
untuk mendukung program-program yang
dikerjakan oleh Food Station.
“Kabapin sudah bekerjasama dengan
Food Station sejak 2016, namun formalnya
baru dimulai sejak Juli 2017 sampai sekarang. Selama kurun waktu tersebut, bisa
dikatakan kami tumbuh dan berkembang
bersama Food Station,” tandas Solech. 
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RESEP

Nikmatnya Sajian
Bakwan Sayur Krenyus
Oleh: Tim Humas

B

AKWAN selalu menjadi salah satu
snack gorengan favorit keluarga.
Bakwan bahkan sering dijadikan
camilan atau teman makan nasi.
Rasa gurih dan renyahnya disukai semua
orang. Harga bakwan juga relatif murah,
serta mudah untuk dibuat. Hanya memerlukan tepung terigu, aneka macam sayuran
dan bumbu yang dicampur menjadi adonan
lalu digoreng.
Sayuran yang umum digunakan untuk
campuran bakwan yaitu kol, buncis, tauge,
wortel, atau anda juga dapat menambahkan
udang dan teri ke dalam adonannya. Sajikan
bersama cabe rawit atau saus sambal favorit
agar lebih nikmat.
Edisi Buletin FS kali ini akan mengulas
mengenai cara membuat bakwan sayur.
BAHAN-BAHAN:
 10 porsi
 12 sendok makan Tepung Terigu Protein
Sedang
 150 gram wortel
 100 gram kol
 50 gram tauge
 1 batang daun bawang
 1 batang seledri
 2 siung bawang putih
 1 sendok teh merica
 secukupnya garam
 1 sendok teh gula pasir
 secukupnya chicken powder
 1 sendok teh baking powder
 1 butir telur ayam
 300 ml air

dan merata. Beri gula pasir dan chicken
powder, tes rasa.
 Jika sudah pas, masukkan baking powder, diamkan sebentar hingga adonan
bergelembung kecil. Dan adonan siap
digoreng. Goreng di minyak yg panas
dan banyak.



Tiriskan dengan mnggunakan tisu
penyerap, bakwan sayur siap dihidangan
dengan cabai ceplus. Hmmmmm
yummy... 

Cara membuat:
 Siapkan sayuran, iris wortel memanjang,
kol, tauge, daun bawang, dan seledri.
Campur jadi satu, sisihkan.
 Haluskan bumbu : bawang putih, merica,
garam.
 Campurkan jadi satu bumbu halus dan
sayuran, aduk. Kemudian masukkan
telur ayam, tepung dan air. Aduk cepat
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