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ertepatan dengan Perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-493 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 22 
Juni 2020, Food Station meluncurkan produk sarden dan kornet melengkapi produk lain yang 
sudah diproduksinya.

Peluncuran dua produk anyar tersebut merupakan anugerah dan hadiah dari PT Food Station 
Tjipinang Jaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya peluncuran dua produk anyar 
tersebut juga disertai dengan penganugerahan Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) kepada PT 
Food Station Tjipinang Jaya yang diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didampingi 
oleh Arief Prasetyo Adi (selaku Dirut Food Station). 

Dengan dua produk anyar tersebut, portofolio produk yang dimiliki oleh Food Station semakin 
bertambah dan variatif. Sebelumnya Food Station sudah memiliki produk beras, minyak goreng, gula pasir, 
tepung terigu, susu UHT, telur ayam, bawang putih dan ikan kembung beku.

Selain kabar peluncuran sarden dan kornet, ada kabar positif lain yang diperoleh oleh Food Station. 
Kabar positif tersebut berupa penghargaan yang diberikan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta kepada PT 
Food Station Tjipinang Jaya atas kinerjanya dalam penyediaan paket bantuan sosial (bansos) untuk warga 
terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja evaluasi Kinerja BUMD antara Food 
Station dan BUMD Pangan lainnya dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, Food Station dalam penyediaan bantuan sosial (bansos) untuk warga 
terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, sebagai salah satu BUMD yang bergerak di bidang pangan Food Station berhasil 
menyiapkan segala kebutuhan untuk paket bantuan yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya. Dia berharap, untuk langkah selanjutnya Food Station 
bisa terus bersinergi dengan BUMD pangan lainnya dalam hal penyediaan kebutuhan bansos serta 
pengendalian harga.

Pengakuan senada terkait kualitas paket bansos yang disediakan oleh Food Station juga diberikan oleh 
anggota Komisi B lainnya asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari. Tak tanggung-tanggung, 
politisi muda PSI ini bahkan datang langsung ke fasilitas produksi dan pergudangan milik Food Station untuk 
mencek langsung kesesuaian isi paket bansos yang disiapkan oleh Food Station. 

Hasilnya paket yang disiapkan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial DKI sebagai 
pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran paket bansos milik Pemprov DKI Jakarta. 

Singkat cerita, kinerja positif Food Station dalam menyiapkan paket bansos bukan klaim sepihak 
semata dari Food Station, tapi pengakuan dari pihak luar. Dan memang sedari awal, Food Station tak pernah 
main-main dalam hal menyiapkan paket bansos ini. Karena itu, kualitas produk, waktu pengepakan, hingga 
distribusi diperhatikan dengan serius. Di semua lini tersebut tidak boleh ada masalah. 

Berbagai strategi pun disiapkan oleh Food Station agar pembuatan paket tersebut sesuai target dan 
cepat didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, salah satunya dengan bermitra dengan PT Pos 
Indonesia dan 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.

Salam,
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 

Arief Prasetyo Adi

EDITORIAL

B

Antara Rekor MURI
Penghargaan Paket Bansosdan
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Surat Pembaca

Selamat atas Raihan Rekor MURI

Beli Paket Sembako Food Station, 
Bagaimana Caranya?

Ingin Program Pangan Murah KJP Bisa Berjalan Lagi

SAYA dengar PT Food Station Tjipinang Jaya baru saja meluncurkan produk sarden dan kornet 
bertepatan dengan perayaan HUT Jakarta yang ke-493 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 
2020 lalu.

Peluncuran dua produk anyar tersebut juga disertai dengan penganugerahan Rekor MURI 
(Museum Rekor Dunia Indonesia) kepada PT Food Station Tjipinang Jaya yang diterima 
langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didampingi oleh Arief Prasetyo Adi (selaku 
Dirut Food Station) dan Wahyu Taqwa Dhie (selaku founder dan chairman Mitra Ikan Merah Putih 
dan Mitra Ternak Merah Putih) yang menjadi mitra Food Station dalam menyiapkan produk anyar ini.

Dengan dua produk anyar tersebut, portofolio produk yang dimiliki oleh Food Station semakin 
bertambah dan variatif. Sebelumnya Food Station sudah memiliki produk beras, minyak goreng, gula pasir, 
tepung terigu, susu UHT, telur ayam, bawang putih dan ikan kembung beku.

Terkait peluncuran produk baru tersebut, saya mengucapkan selamat dan ikut bangga terhadap PT Food 
Station Tjipinang Jaya yang terus-menerus melakukan inovasi. Semoga kehadiran produk 

Sarden FS dan Kornet FS ini dapat memenuhi harapan masyarakat.

ZAINUN, M.PSI, Pimpinan Perusahaan Jakrev.com

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. 

SRI SURYATIWI, Serdang, Jakarta Pusat

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.

SETIADI, Sunter Jaya, Jakarta Utara
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Kunjungan Staf Khusus V Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari

Food Station Terima Kunjungan Korn Ferry Indonesia

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA menerima kunjungan 
Staf Khusus V Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, 5 
Juni 2020 lalu.

Mantan Ekonom Manajemen Publik Asian Development 
Bank (ADB) tersebut diterima langsung oleh Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi, 
Direktur Keuangan dan SDM Thomas Hadinata dan Direktur 
Operasional Frans M Tambunan.

Setelah berdialog di ruang Direktur Utama selama 

FOOD STATION menerima kunjungan perusahaan konsultan 
organisasi global Korn Ferry Indonesia, Selasa 30 Juni 2020 
lalu.

Ada 3 orang yang hadir dari konsultan organisasi global 
yang kini menjadi konsultan BP BUMD DKI terutama 
untuk BUMD Academy tersebut. Ketiganya adalah Adam 
Armansyah, Chandy Conrad dan Juwit Juneanto.

Ketiganya diterima langsung oleh Direktur Utama Food 
Station Arief Prasetyo Adi, Direktur Keuangan dan Umum 

Thomas Hadinata dan Direktur Operasional Frans M 
Tambunan. 

Setelah berdialog di ruang Direktur Utama, ketiganya 
diajak berkeliling melihat fasilitas produksi dan pergudangan 
milik Food Station yang berlokasi di Gudang SRG. 

Di tempat tersebut ketiganya menyaksikan langsung semua 
aktifi tas yang biasa dilakukan di Gudang SRG, antara lain proses 
packing paket bansos, penggilingan padi, pengepakan gula, 
galeri beras hingga aktifi tas bongkar muat. 

beberapa menit, Komisaris BRI tersebut diajak berkeliling 
melihat fasilitas produksi dan pergudangan milik PT Food 
Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di Gudang SRG.

Di tempat tersebut sosok yang juga pernah menjadi Wakil 
Direktur Konten Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-
Ma'ruf tersebut melihat langsung semua aktifi tas yang biasa 
dilakukan di Gudang SRG, antara lain proses packing paket 
bansos, penggilingan padi, pengepakan gula, galeri beras 
hingga aktifi tas bongkar muat. 
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 Kunjungan Staf Khusus V Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari

 Kunjungan Perusahaan Konsultan Organisasi Global Korn Ferry Indonesia.
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GALERIKORPORASI

Kunjungan Komisaris Independen PT Hutama Karya Wahyu Muryadi

Food Station Terima Kunjungan 
Staf Khusus Mendag 
Lukmanul Khakim

FOOD STATION menerima kunjungan Komisaris Independen 
PT Hutama Karya (Persero) Wahyu Muryadi, Selasa 30 Juni 
2020 lalu. 

Hadir bersama seorang rekannya, Mantan Juru Bicara 
Presiden Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 
tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Food 
Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi, Direktur Keuangan 
dan SDM Thomas Hadinata dan Direktur Operasional Frans 
M Tambunan.

Setelah berdialog di ruang Direktur Utama selama 

FOOD STATION menerima kunjungan Staf Khusus Menteri 
Perdagangan Lukmanul Khakim, M.Si, Selasa 30 Juni 2020 
lalu.

Hadir bersama seorang rekannya, Mantan Anggota 
Komisi 6 DPR RI asal Fraksi PKB tersebut diterima langsung 
oleh Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief 
Prasetyo Adi, Direktur Keuangan dan SDM Thomas Hadinata 

dan Direktur Operasional Frans M Tambunan.
Setelah berdialog di ruang Direktur Utama selama 

beberapa menit, Alumni Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta tersebut diajak berkeliling melihat 
fasilitas produksi dan pergudangan milik PT Food Station 
Tjipinang Jaya yang berlokasi di Gudang SRG.

Di tempat tersebut sosok yang juga pernah menjadi Staf 
Khusus Menteri PDT, Menristekdikti tersebut bisa melihat 
langsung semua aktifi tas yang biasa dilakukan di Gudang 
SRG, antara lain proses packing paket bansos, penggilingan 
padi, pengepakan gula, galeri beras hingga aktifi tas bongkar 
muat. 

beberapa menit, Mantan Pemimpin Redaksi TV Tempo 
tersebut diajak berkeliling melihat fasilitas produksi dan 
pergudangan milik PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
berlokasi di Gudang SRG.

Di tempat tersebut sosok yang juga pernah menjadi 
ketua umum Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) tersebut 
bisa melihat langsung semua aktifi tas yang biasa dilakukan 
di Gudang SRG, antara lain proses packing paket bansos, 
penggilingan padi, pengepakan gula, galeri beras hingga 
aktifi tas bongkar muat. 

 Kunjungan Komisaris Independen PT Hutama Karya (Persero) Wahyu Muryadi

 Kunjungan Staf Khusus Menteri Perdagangan Lukmanul Khakim
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LENSAKORPORASI

FOOD STATION RAIH 
PENGHARGAAN 
REKOR MURI
MELUNCURKAN PRODUK PANGAN OLAHAN SARDEN DAN 
KORNET HANYA DALAM WAKTU 12 HARI, FOOD STATION 
MERAIH ANUGERAH REKOR MURI. PENYERAHAN PENGHARGAAN 
DITERIMA DI BALAI KOTA DKI BERSAMAAN DENGAN PERAYAAN 
HUT JAKARTA YANG KE-493.
Oleh: Tim Humas

PT FOOD STATION TJIPINANG 
JAYA meluncurkan produk 
sarden dan kornet bertepatan 
dengan perayaan HUT Jakarta 

yang ke-493 di Balai Kota DKI Jakarta, 
Senin, 22 Juni 2020.

Peluncuran dua produk anyar 
t e r s e b u t  j u g a  d i s e r t a i  d e n g a n 
p e n g a n u g e r a h a n  R e k o r  M U R I 
(Museum Rekor Dunia Indonesia) 
kepada PT Food Station Tjipinang 
Jaya yang diterima langsung oleh 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 
didampingi oleh Arief Prasetyo Adi 
(selaku Dirut Food Station) dan 
Wahyu Taqwa Dhie (selaku Founder 
dan Chairman Mitra Ikan Merah Putih 
dan Mitra Ternak Merah Putih) yang 
menjadi mitra Food Station dalam 
menyiapkan produk anyar ini.

“Sebagai BUMD Pangan milik 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, kami selalu berkomitmen 
untuk terus menjaga Ketahanan 

Pangan Jakarta. Terkait hal tersebut, 
sesuai harapan Gubernur, kami tak 
pernah berhenti melahirkan produk-
produk pangan terbaru,” ujar Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 
Arief Prasetyo Adi saat memberikan 
sambutan di acara peluncuran produk 
di Balai Kota.

Arief menjelaskan kornet dan 
sarden milik Food Station dikerjakan 
dalam waktu 12 hari  atau 9 hari 
kerja. Dalam kurun waktu tersebut, 
Food Station mampu menyelesaikan 
proses pengajuan, pembuatan desain 
produk, packaging, komposisi hingga 
kepengurusan izin merek dagang dari 
BPOM dan sertifi kat halal dari MUI.

“Alhamdulilah semuanya bisa kita 
kerjakan dengan cepat. Tapi meskipun 
begitu kualitas dari produk sarden dan 
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 Pemberian Penghargaan MURI untuk Food Station
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kornet ini kualitasnya sangat baik dan 
setara dengan national brand lainnya,” 
ungkap Arief.

Selain untuk persiapan bansos, 
dia berharap produk sarden dan 
kornet milik BUMD itu dapat dijual ke 
pasaran dengan harga yang terjangkau. 
Sehingga masyarakat dapat memenuhi 
kebutuhan protein dengan terjangkau.

“Kita memotong rantai distribusi 
dan kemudian marketing fee  juga 
tidak ada. Itu artinya produk yang 
akan kita delivery akan bisa sampai 
ke masyarakat dengan harga yang 
baik, terlebih kita rencananya kita 
akan developed sebagai base kita yang 
lain, misalnya minyak, beras, gula dan 
lainnya, sehingga b to b bisnis akan 
tetap berjalan,” paparnya.

Dengan dua produk anyar tersebut, 
portofolio produk yang dimiliki oleh 
Food Station semakin bertambah dan 
variatif. Sebelumnya Food Station 
sudah memiliki produk beras, minyak 
goreng, gula pasir, tepung terigu, susu 
UHT, telur ayam, bawang putih dan ikan 
kembung beku.

“Ini sebuah anugerah kepada kami 
PT Food Station Tjipinang Jaya yang 
tahun ini memasuki usia ke-48 tahun. 
Sekaligus juga hadiah persembahan 
kami kepada Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan di saat Perayaan HUT 
Jakarta yang kini telah berusia ke493 
tahun,” ungkap Arief.

Gubernur  DKI  Jakarta  Anies 
Baswedan  da lam sambutannya 
mengatakan makanan kaleng seperti 
sarden dan kornet selama ini mampu 
menjawab kebutuhan masyarakat 
p e r ko t a a n  ya n g  m e m b u t u h ka n 
makanan praktis dan ketahanan waktu 
di masa pandemi.

“Berada di wilayah perkotaan bagi 
masyarakat kebanyakan, kebutuhan 
protein harus dipasok dengan baik, di 
sisi lain protein itu harus dijaga dalam 
waktu yang lama. Dalam kenyataannya 
kita butuhkan protein lintas waktu 
seperti bantuan pangan untuk yang 
terdampak, diberikan dalam bentuk 
protein yang sudah di-pack,” ujar Anies 
dalam sambutannya.

Sementara Pendiri Museum Rekor 
Indonesia, Jaya Suprana mengatakan, 
produk kornet dan sarden dari Food 
Station bukan hanya sebagai produk 
yang paling cepat diluncurkan di 
Indonesia, namun juga di dunia.

“Rekor yang didapat Food Station 
ini kelasnya bukan hanya Indonesia, 

melainkan ini adalah produk sarden dan 
kornet yang peluncurannya tercepat 
di dunia. Tadi dijelaskan ini dikerjakan 
12 hari, nantinya ini dijadikan cambuk 
untuk mempercepat lagi menjadi 7 atau 
6 hari,” kata dia.

GANDENG MITRA STRATEGIS
Sekadar informasi dalam proses 

persiapan produk sarden dan kornet 
ini, PT Food Station Tjipinang Jaya 
menjalin kerjasama dengan beberapa 
pihak. Untuk menyiapkan peluncuran 
dua produk baru ini, Food Station 
bekerjasama dengan Mitra Ikan Merah 
Putih dan Mitra Ternak Merah Putih

Wahyu Taqwa Dhie selaku Founder 
dan Chairman  Mitra Ikan Merah 
Putih dan Mitra Ternak Merah Putih 
mengatakan mela lu i  ker jasama 
in i ,  Food Stat ion sekal igus ikut 
memberdayakan masyarakat nelayan 
dan peternak karena kegiatan Mitra 

Ikan Merah Putih melalui Koperasi 
Kelautan dan Perikanan Indonesia 
tersebut bisa dimasukan sebagai 
dukungan rantai pasok.

“Sinergi ini pada akhirnya akan 
memberikan nilai ekonomi tersendiri 
melalui pola kemitraan Kelompok 
Nelayan pada program Mitra Ikan 
Merah Putih, dan juga kemitraan Koloni 
Peternak pada program Mitra Ternak 
Merah Putih nantinya,”ujarnya.

Saat ini produk Sarden FS dan 
Kornet FS dengan torehan semangat 
M i t ra  I ka n  M e ra h  Pu t i h  s u d a h 
diluncurkan, diharapkan mendapatkan 
perhatian khusus konsumen.

“Saya optimis terhadap kehadiran 
produk Sarden FS dan Kornet FS ini 
dapat memenuhi harapan masyarakat 
mengingat kedua produk tersebut 
memerupakan salah satu merek dengan 
kualitas terbaik namun memiliki harga 
yang kompetitif,” tandasnya. 
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P
ADA masa perpanjangan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) Transisi Fase 2, Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta terus mengimbau agar seluruh unit 
kegiatan masyarakat di Ibu Kota Jakarta 
diimbau tetap melaksanakan protokol 
kesehatan pengendalian Covid-19 secara 
disiplin. Tidak terkecuali pabrik yang mem-
produksi dan mendistribusikan komoditas 

pangan, ataupun gudang sebagai tempat 
penyimpanannya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ir. H. Ahmad Riza Patria, 
M.B.A, saat meninjau langsung Fasilitas 
Produksi dan Pergudangan milik Food Sta-
tion, di Kelurahan Pisangan, Kecamatan 
Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu siang 
(4/7/2020).

“Hari ini kami mengunjungi Food 

Station dalam rangka memastikan semua 
unit kegiatan harus memenuhi protokol 
Covid-19 di masa PSBB transisi. Tidak 
hanya pasar, rumah ibadah, kantor, mal, 
tapi juga pabrik. Pabrik ini tempat yang 
besar, di sini berkumpul orang dalam 
jumlah besar. Potensi interaksi tinggi, 
(dan) penyebaran juga tinggi. Alhamdu-
lillah tadi setelah kami keliling Fasilitas 
Produksi dan Pergudangan milik Food 
Station dan di Pasar Induk Beras Cipi-
nang (PIBC) seluruhnya melaksanakan 
Protokol Covid-19,” jelasnya.

Menurut  Ar iza  mematuhi  dan 
menaati protokol Covid-19 di masa PSBB 
transisi menjadi sangat penting, pasalnya 
hingga saat ini belum ditemukan obat 
(vaksin) untuk mengobati virus corona. 

Kunjungi Food Station, 
Wagub Ariza Pastikan 
Protokol Kesehatan dan 
Pasokan Pangan Aman
WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA AHMAD RIZA PATRIA MEMINTA 
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA UNTUK TETAP MELAKSANAKAN 
PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PERPANJANGAN PEMBATASAN 
SOSIAL BERSKALA BESAR ATAU PSBB TRANSISI TAHAP II INI. IA JUGA 
MEMINTA BUMD ITU MEMASTIKAN STOK PANGAN JAKARTA AMAN.

Oleh: Tim Humas

LENSAKORPORASI
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“Hingga kini belum ditemukan vaksin 
untuk mengobati orang yang terinfeksi 
virus corona dan saya berharap betul 
PIBC jangan sampai menjadi kluster baru. 
Makanya PSBB nggak kita hilangkan mes-
kipun ada kelonggaran. Karena itu kita 
nggak menggunakan istilah new normal,” 
ungkap Ariza. 

Dalam tinjauannya, Wagub Ariza tu-
rut menyampaikan apresiasi atas kinerja 
serta sinergi Food Station sebagai salah 
satu BUMD kluster Pangan milik Pemprov 
DKI Jakarta yang telah menjalankan fung-
sinya dalam menjaga ketahanan pangan 
di wilayah DKI Jakarta.

Ia pun berharap, Food Station terus 
memainkan perannya dengan baik dalam 
menstabilkan harga pangan guna mene-
kan laju infl ansi di Jakarta. 

“Inilah yang kita minta supaya ini 
terus dilaksanakan. Dan yang penting ter-
kait stabilitas harga, juga tugas Food Sta-
tion memastikan infl ansinya kecil. Jadi ini 
sudah dilakukan Food Station, bahkan kita 
juga memastikan pakan dari ternak juga 
terjangkau dengan baik (dan) harga yang 
sesuai. Karena kami (ingin) memastikan 
kesediaan pasokan (pangan), kestabilan 
harga, (dan) kualitas produknya,” terang 
Wagub Ariza.

Di samping itu, Wagub Ariza berpesan 
agar Food Station terus mengembangkan 
kerja sama dengan berbagai daerah di se-
luruh Indonesia, antara lain dengan mem-
berikan kesempatan kepada Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) dan UKM di 
daerah sentra produksi agar ikut berko-
laborasi sebagai pemasok bahan pangan.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
ketersediaan pasokan pangan di Jakarta 
dengan harga dan kualitas yang baik, ter-
utama komoditas beras.

“Jadi DKI Jakarta ini, seperti harapan 
Pak Gubernur untuk memberikan kesem-
patan Gakpoktan/petani di seluruh Indone-
sia yang surplus berasnya bisa dipasok ke 
Jakarta dengan harga yang baik. Kami 
bekerja sama dengan seluruh daerah di 
Indonesia. Food Station juga menyiapkan 
telur, bawang putih, minyak goreng, kornet, 
ikan, susu, dan lainnya, termasuk gula, ini 
proses yang baik,” ucap Wagub Ariza. 

PEMERINTAH HARUS IKUT PEGANG 
KENDALI 

Terkait penguasaan market share ko-
moditi beras sebesar 10-15% Ariza meng-
amini langkah yang dilakukan oleh Food 
Station, karena tujuannya bukan untuk 
memonopoli pasokan melainkan hanya 
untuk pengendalian pasar. 

“Kita nggak bermaksud monopoli pa-
sokan melainkan sekadar memiliki market 
share di batas yang wajar dan ini diperlukan 
agar pemerintah harus punya kendali ter-
hadap komoditas strategis,” cetus Ariza. 

Namun demikian pengendalian ter-
sebut bukan bentuk penguasaan yang 
dominan. Melainkan penguasaan harga 
komoditi beras menjadi terjangkau. 

“Kita nggak ingin di momen-momen 
tertentu komoditi langka di pasar. Ini 
nggak boleh terjadi di Jakarta sebagai 
ibukota Negara yang kontribusi infl asi-
nya mencapai 27,5% secara nasional,” 
tutur Ariza. 

Selain itu Wagub juga mengapresiasi 
pembuatan galeri padi yang menjelaskan 
informasi penting mengenai padi yang 
kita makan sehari-hari mulai dari dipa-
nen oleh petani hingga bisa tersaji dan 
dikonsumsi oleh kita semua. Apalagi di 
galeri tersebut juga ada informasi menge-
nai produksi dan konsumsi beras dari dari 
beberapa negara dan daerah di Indonesia. 

“Ke depan saya berharap Food Station 
juga bisa melengkapi bangunan galeri 
ini dengan membuat sawah. Ini sangat 

penting agar anak-anak kita jadi paham 
mengenai cara menanam padi dan taha-
pan-tahapan yang harus dilakukan hingga 
padi tersebut bisa dikonsumsi. Selain itu 
juga agar mereka bisa mengerti tentang 
peran petani yang konsisten menanam 
padi agar kita semua bisa mengkonsum-
sinya,” tandas Ariza. 

Selain itu Wakil Gubernur DKI Ja-
karta, Ahmad Riza Patria juga berharap 
sebagai BUMD Pangan DKI Jakarta Food 
Station bisa memperluas market-nya ke 
tingkat nasional. 

Menjawab harapan tersebut Direktur 
Utama PT Food Station Tjipinang Jaya 
Arief Prasetyo Adi menuturkan seiring 
dengan kerjasama dengan sejumlah 
peritel modern, jangkauan pemasaran 
produk-produk pangan yang dimiliki oleh 
Food Station dengan sendirinya meluas 
menjangkau tingkat nasional. 

“Kami sudah bekerjasama dengan ma-
yoritas peritel modern, dengan demikian 
kita semua bisa menemukan produk-pro-
duk Food Station di daerah lain seiring 
dengan jaringan pemasaran yang dimiliki 
oleh ritel tersebut,” tandas Ariza. 

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi PT Food Station Tjipinang Jaya 
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WAWANCARA

SI T UA S I  pandemi  seper t i 
saat ini menimbulkan banyak 
persoalan di berbagai sektor 
kehidupan antara lain sektor 

kesehatan dan sektor pangan di Jakarta. 
Persoalan yang muncul terutama 
menyangkut ketersediaan cashflow 
untuk memastikan ketersediaan 
layanan kesehatan dan pasokan pangan 
yang memadai.

Untuk mengatasi persoalan cashfl ow 
tersebut, Bank DKI menjalankan 
p ro g r a m  s i n e r g i  t r i s u l a  u n t u k 
memastikan layanan kesehatan yang 
baik dan ketersediaan pasokan pangan 
yang memadai untuk warga Jakarta.

Direktur Kredit UMK & Usaha 
Syariah Merangkap Direktur Keuangan 
Babay Parid Wazdi  mengatakan 
setidaknya ada tiga sektor utama 
yang harus diperhatikan pemerintah 
daerah dalam melawan wabah corona 
agar kesehatan masyarakat membaik 
dan perekonomian cepat pulih. Ketiga 
sektor tersebut adalah sektor kesehatan 
(RSUD), sektor pangan (BUMD Pangan) 
dan sektor Perbankan (BPD). 

Sektor  kesehatan tentu  sa ja 
menyediakan fasilitas kesehatan yang 

memadai bagi masyarakat baik yang 
terdampak langsung maupun yang tidak 
terdampak langsung. Sektor pangan, 
masyarakat yang mobilitasnya terbatas 
dan kegiatan ekonominya lebih sempit 
tetap membutuhkan ketersediaan 
pangan yang memadai agar tetap sehat 
dan tangguh melawan wabah.

Sektor kesehatan dan sektor pangan 
tentu saja akan berfungsi dengan 
baik jika didukung oleh cash flow 
perusahaan yang lancar. Pasalnya cash 
fl ow merupakan jantung dan darah bagi 
kesehatan perusahaan atau institusi. 

“ Ta n p a  c a s h  f l ow  y a n g  b a i k 
perusahaan atau institusi pemerintah 
t idak akan mampu menjalankan 
fungsinya sebagai mana halnya manusia 
tanpa darah dan jantung yang sehat. 

Oleh: Tim Humas

 Babay Parid Wazdi

Sinergi Trisula Bank Daerah Amankan 
Sektor Kesehatan dan Pangan di DKI
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Sektor perbankan sebagai penyedia 
cash flow harus dapat memastikan 
bahwa sektor kesehatan dan sektor 
pangan tidak mengalami anemia karena 
kekurangan cash flow untuk membeli 
stock dan obat-obatan,” ungkap Babay.

Untuk mengetahui lebih jauh 
m e n g e n a i  s i n e r g i  t r i s u l a  ya n g 
diperankan oleh Bank DKI. Direktur 
K r e d i t  U M K  &  U s a h a  S y a r i a h 
Merangkap Direktur Keuangan Babay 
Parid Wazdi berkenan memberikan 
penjelasan kepada Buletin FS.

Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan mengapa Bank DKI 
menjalankan program trisula untuk 
berkolaborasi dengan berbagai sektor 
di masa pandemik ?

Trisula merupakan salah satu 
senjata pusaka para raja Kediri , 
Majapahit, Pajajaran dan raja-raja 
Nusantara lainnya. Senjata pusaka 
adalah senjata yang diandalkan oleh 
para raja. Dalam konteks kekinian 
tentu saja pusaka itu bukanlah sebuah 
tombak atau keris bermata tiga, 
namun merupakan strategi yang harus 
ditempuh dengan sinergi dan kolaborasi 
dari berbagai unsur.

 
Sektor apa saja yang harus 
mendapatkan perhatian khusus dari 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
di masa pandemik?

Setidaknya ada tiga sektor utama 
yang harus diperhatikan pemerintah 
daerah dalam melawan wabah corona 
agar kesehatan masyarakat membaik 
dan perekonomian cepat pulih. Ketiga 
sektor tersebut adalah sektor kesehatan 
(RSUD), sektor pangan (BUMD Pangan) 
dan Sektor Perbankan (BPD). 

Bisa dijelaskan alasannya?
Sektor  kesehatan tentu  sa ja 

menyediakan fasilitas kesehatan yang 
memadai bagi masyarakat baik yang 
terdampak langsung maupun yang tidak 
terdampak langsung. Sektor pangan, 
masyarakat yang mobilitasnya terbatas 
dan kegiatan ekonominya lebih sempit 
tetap membutuhkan ketersediaan 
pangan yang memadai agar tetap sehat 
dan tangguh melawan wabah.

Jangan lupa sektor kesehatan dan 
sektor pangan tentu saja akan berfungsi 
dengan baik jika didukung oleh cash fl ow 
perusahaan yang lancar, pasalnya cash 
fl ow merupakan jantung dan darah bagi 
kesehatan perusahaan atau institusi. 

Tanpa cash fl ow yang baik perusahaan 
atau institusi pemerintah tidak akan 
mampu menjalankan fungsinya sebagai 
mana halnya manusia tanpa darah dan 
jantung yang sehat. Sektor perbankan 
sebagai penyedia cash fl ow harus dapat 
memastikan bahwa sektor kesehatan 
dan sektor pangan tidak mengalami 
anemia karena kekurangan cash flow 
untuk membeli stock dan obat-obatan.

Adakah alasan lainnya?
Konsistensi dukungan pendanaan 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
kepada sektor ketahanan pangan dan 
pelayanan kesehatan di DKI yang 
selama ini dilakukan merupakan 
perwujudan dari  Visi  Bank yang 
Senantiasa Menjaga Keseimbangan 
antara Keuntungan dan Pembangunan. 
Melalui komitmen sebagai agent of 
development yang selama ini telah 
dilakukan, BPD berharap dapat terus 
memberikan dukungan f inansial 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung kepada Pemprov DKI Jakarta 
khususnya dalam rangka menjaga 
pelayanan fasilitas ketahanan pangan 
dan kesehatan selama masa pandemi 
Covid-19.

Selain karena sejalan dengan visi Bank 
DKI, adakah alasan khusus sehingga 
sektor kesehatan perlu mendapatkan 
perhatian khusus?

B e r b i c a r a  m e n g e n a i  s e k t o r 

kesehatan di DKI, saat ini Pemprov DKI 
memiliki 6 RSUD, 24 RSUK dan 400 
Puskesmas. Sebagian besar pasien yang 
dilayani rumah sakit dan puskesmas 
tersebut menggunakan fasilitas BPJS. 
Salah satu kendala yang dihadapi 
rumah sakit adalah ketersediaan 
cash flow karena piutang yang relatif 
panjang. Dapat dibayangkan bagaimana 
buruknya pelayanan rumah sakit jika 
mereka tidak memiliki dana untuk 
pembelian obat-obatan, alat pelindung 
diri (APD), alat kesehatan (alkes) dan 
lain-lain. Lagi-lagi cash flow di masa 
pandemi ini sangat penting. Untuk itu 
pemerintah hadir dengan membuat 
regulasi pinjaman bagi RSUD dan RSUK 
sedangkan Bank Pembangunan Daerah 
mendukung melalui pinjaman modal 
Kerja dan Supply Chain Financing kepada 
sektor kesehatan sehingga ketersediaan 
cash flow sektor kesehatan menjadi 
baik. Trisula kolaborasi (pemerintah, 
RSUD dan Bank Pembangunan Daerah) 
ini mampu meningkatkan layanan 
kesehatan di DKI kepada masyarakat 
yang membutuhkan.

Bagaimana dengan pertimbangan sektor 
pangan?

DKI Jakarta memil ik i  jumlah 
penduduk sekitar 10 juta jiwa, tanpa 
memiliki fasilitas persawahan sebagai 
penyedia kebutuhan makanan pokok, 
tidak memiliki industri peternakan 
untuk memenuhi kebutuhan daging dan  Babay Parid Wazdi

 Babay Parid Wazdi
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telur, tidak memiliki perkebunan sayur 
dan fasilitas pangan lainnya. Namun 
demikian ketersediaan pangan tetaplah 
sangat penting apalagi di era pandemi. 
Harga pangan harus tetap stabil dan 
terjangkau oleh seluruh masyarakat 
DKI. Untuk itu pemerintah mesti hadir, 
BUMD Pangan dan Bank Pembangunan 
Daerah mesti  berkolaborasi  dan 
bersinergi bahu-membahu menjadi 
satu kesatuan seperti tiga mata tombak 
trisula mengamankan rakyat. Kolaborasi 
dengan tujuan yang sama melayani 
seluruh masyarakat DKI.

Kolaborasi Pemerintah, BUMD 
Pangan, dan Bank Pembangunan 
Daerah, kata dia, memiliki peran 

krusial dalam menjaga ketersediaan 
stok pangan guna menjaga inflasi di 
DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal 
ini Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) selain sebagai kuasa anggaran 
Pemprov DKI Jakarta untuk sektor 
pangan, memiliki fungsi lainnya yaitu 
sebagai sumber data untuk informasi 
masyarakat yang miskin dan rawan 
miskin yang memerlukan bantuan 
sosial pangan sehingga bantuan yang 
diberikan dapat tepat sasaran.

Bentuk kolaborasi yang dijalankan 
dengan BUMD Pangan seperti apa?

Sementara itu,  dalam rangka 
m e m e n u h i  ke b u t u h a n  p a n g a n 

sebagaimana fungsi  yang te lah 
disebutkan di atas, BUMD Pangan DKI 
Jakarta harus melakukan pembelian 
stok pangan dari supplier dan harus 
memiliki kontrol atas stok sehingga 
inflasi di DKI Jakarta dapat terus 
terjaga. Pemenuhan stok yang dilakukan 
BUMD Pangan DKI Jakarta tentunya 
memiliki kaitan dengan kemampuan 
modal kerja perusahaan karena untuk 
mendapatkan posisi tawar yang baik 
di mata supplier pembayaran harus 
dilakukan secara cepat dan apabila 
diperlukan pembayaran dilakukan 
dimuka. Kebutuhan modal kerja BUMD 
pangan itulah yang selama ini telah 
didukung oleh Bank Pembangunan 
Daerah sebagai satu-satunya Bank yang 
dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Jadi Bank DKI memberikan dukungan 
fasilitas kredit modal kerja dan Supply 
Chain Financing kepada BUMD Pangan?

Pemberian Fasilitas Kredit Modal 
Kerja dan Supply Chain Financing 
merupakan bentuk nyata dukungan 
Bank Pembangunan Daerah dalam 
rangka menjaga ketahanan pangan di 
DKI Jakarta. Sinergi antar BUMD yang 
dimiliki Pemprov DKI Jakarta terjalin 
semakin solid dengan pemberian 
tambahan kredit modal kerja yang 
tujuan penggunaannya diprioritaskan 
untuk pembelian bahan baku paket 
bantuan sosial yang akan didistribusikan 
kepada masyarakat miskin dan rawan 
miskin di DKI Jakarta.

Hingga saat ini berapa jumlah kredit 
yang diberikan Bank DKI kepada BUMD 
Pangan?

Sampai dengan bulan Mei 2020 
pemberian fasilitas kredit Bank Pem-
bangunan Daerah kepada BUMD 
pangan DKI Jakarta telah mencapai ± 
Rp1 triliun, sehingga DKI selalu memi-
liki cadangan pangan yang transparan, 
terukur dan aman untuk 6 bulan ke 
depan. Melalui kolaborasi dan sinergi 
yang diprakarsai oleh Pemprov DKI 
melalui sektor pangan, sektor kesehatan 
dan sektor perbankan maka pelayanan 
kesehatan di DKI tetap yang terdepan 
dan prima, ketersediaan pangan tetap 
terjaga, stabil dan terjangkau. DKI men-
jadi maju kotanya bahagia warganya. 
Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini 
terbuka untuk dapat diimplementasikan 
di daerah lainnya. Semoga Indonesia ce-
pat pulih secara kesehatan masyarakat 
dan secara ekonomi.  Babay Parid Wazdi

WAWANCARA
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TAK INGIN KEMBALI MENEMUKAN ISI PAKET BANSOS TAK SESUAI 
DENGAN KETENTUAN TERULANG, ANGGOTA KOMISI B DPRD DKI 
JAKARTA ENENG MALIYANASARI MENGGELAR SIDAK KE FOOD 
STATION. HASILNYA ISI PAKET BANSOS TAHAP KE-IV YANG DISIAPKAN 
FOOD STATION SESUAI DENGAN YANG DIAMANATKAN OLEH DINAS 
SOSIAL DKI JAKARTA.

Oleh: Tim Humas

P
AKET bansos milik Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
yang disiapkan oleh Food Station 
sesuai dengan yang diminta oleh 

Dinas Sosial DKI Jakarta.
Informasi tersebut disampaikan oleh 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta 
Eneng Maliyanasari saat menggelar 
kunjungan ke Fasilitas produksi dan 
pergudangan milik Food Station yang 

berada di Gudang SRG. 
Bertemu dengan Kepala Produksi 

dan Pergudangan Food Station, Endang 
Sundhara, Politisi Muda asal Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut 
memastikan paket  sembako yang 
disiapkan oleh Food Station sesuai dengan 
ketentuan. 

Untuk memastikan kesesuaian paket 
bansos tersebut, perempuan asal Fraksi 

PSI tersebut membuka paket bansos yang 
sudah dikemas rapi di dalam kardus. Dan 
hasilnya sesuai dengan ketentuan yang 
dibuat oleh Dinas Sosial DKI. 

“Setelah diperiksa bersama Pak 
Endang, paket Bansos Pemprov DKI yang 
disiapkan oleh Food Station isinya sesuai 
dengan yang ditentukan oleh Dinas Sosial 
DKI, Kemasan kardusnya lebih bagus dan 
di kardus tersebut ada keterangan vendor 
yang menyiapkan paket tersebut sehingga 
mudah diperiksa bila ada kejanggalan,” 
ujar Eneng. 

E n e n g  m e n a m b a h ka n  m e l a l u i 
pemeriksaan ini, dirinya ingin memastikan 
paket bansos yang diberikan kepada warga 
Jakarta terdampak Covid-19 isinya sesuai 
dengan yang sudah disosialisasikan.  

“Saya ingin ketidaksesuaian isi paket 
bansos yang sempat ditemukan terjadi 
lagi dalam penyaluran Paket Bansos milik 
Pemprov DKI Jakarta yang sudah me-
masuki tahapan yang Ke-empat,” tandas 
Eneng. 

Kepala Produksi dan Pergudangan 
Fo o d  S t a t i o n  E n d a n g  S u n d h a r a 
mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh 
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta 
Eneng Maliyanasari. 

“Sedari awal menerima amanat untuk 
menyiapkan paket bansos milik Pemprov 
DKI, pihaknya nggak pernah main-main 
dengan kesepakatan yang sudah ada. 
Artinya isi paket yang akan dikemas nggak 
akan berbeda dengan yang ditugaskan. 
Dan ini berlaku juga pada berbagai paket 
bansos yang kami siapkan seperti Paket 
Bansos Presiden, Kemendag, Bazis Baznas 
DKI dan berbagai paket bansos lainnya,” 
ujar Endang. 

Sekadar informasi dalam penyiapan 
Paket Bansos tahapan ke-4 milik Pemprov 
DKI, Dinas Sosial DKI menunjuk 2 
distributor yakni Perumda Pasar Jaya 
dan Food Station. Kedua BUMD Pangan 
miliki Pemprov DKI ini bahu-membahu 
menunaikan tugas menyiapkan paket 
bansos dan mendistribusikannya kepada 
warga terdampak Covid-19 yang tinggal di 
seluruh wilayah DKI Jakarta. 

Anggota Komisi B DPRD DKI 
Pastikan Paket Bansos Produksi 
Food Station Sesuai Ketentuan

 Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menggelar sidak ke Food Station
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DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR FOOD STATION 
MENGALAMI KEMAJUAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN. KEMAJUAN 
TERSEBUT BISA DILIHAT DARI SISI KINERJA HINGGA INFRASTRUKTUR 
YANG ADA DI PASAR INDUK BERAS CIPINANG.
Oleh: Tim Humas

 Kunjungan anggota Komisi C DPRD DKI Andyka ke Food Station

Andyka Sebut DPRD Siap 
Dukung Food Station menjadi 
Kebanggaan Warga Jakarta

PT FOOD STATION TJIPINANG 
JAYA  banyak  mengalami 
kemajuan yang berarti baik 
dar i  s is i  k iner ja  maupun 

infrastruktur yang ada di Pasar Induk 
Beras Cipinang (PIBC) ataupun 
infrastruktur di Gudang SRG yang 
merupakan fasilitas produksi dan 
pergudangan milik Food Station. 
Demikian penuturan Anggota Komisi C 
DPRD DKI asal Partai Gerindra Andyka 
usai berkunjung ke Food Station, Selasa 
9 Juni 2020. 

“Dibandingkan saat saya pertama 
kal i  menjadi  anggota DPRD DKI 
Jakarta pada 2009-2014 dan kini 
kembali menjadi anggota DPRD pada 
periode 2019-2024 saya lihat banyak 

perubahan positif yang diraih oleh 
Food Station baik dari sisi infrastruktur 
dan alat produksi,” ujar Ayah 3 anak 
kelahiran Makasar, 16 Agustus 1970 ini.

Bersama Andyka, ikut serta dalam 
kunjungan tersebut 2 orang anggota 
Komisi C lainnya yakni Dimaz Raditya 
dari Partai Golkar dan Yusuf dari Partai 
Kebangkitan Bangsa.

“Sebenarnya sudah lama kami di 
Komisi C diundang oleh Dirut Food 
Station Arief Prasetyo Adi untuk 
berkunjung, hanya waktunya kurang 
pas terus. Nah kali ini saya berinisiatif 
datang dengan membawa 2 rekan 
saya,” tutur Andyka yang juga menjabat 
Ketua IPSI Koja Jakarta Utara ini.

M e n u r u t  A n d y k a  m e s i n 

penggilingan beras yang dimiliki oleh 
Food Station sudah baik. Tetapi akan 
lebih baik kalau dilakukan modernisasi 
alat juga dengan menambah mesin lagi.

“ M o d e r n i s a s i  a l a t  p ro d u k s i 
harus dilakukan bukan saja untuk 
meningkatkan kualitas tetapi juga 
meningkatkan kapasitas produksi 
menjadi lebih besar lagi. Dan kami 
di DPRD akan siap mendukung jika 
rencana itu dilakukan oleh Food 
Station,” jelas Andyka.

Apalagi lanjut Andyka, Food Station 
selama ini juga banyak melakukan ker-
jasama dengan berbagai mitra yang 
selama ini butuh pasokan yang besar. 
Karena itu untuk memenuhinya dibu-
tuhkan produksi yang banyak dengan 
tetap menjaga kualitas yang ada.

N a m u n  d e m i k i a n ,  s a y a 
mengapresiasi dan salut kepada Arief 
Prasetyo Adi di tengah keterbatasan 
yang ada berhasil memimpin Food 
Station menjadi maju dan berkembang 
seperti saat ini.

“Ini luar biasa, bahkan saya melihat 
tanpa diberi Penyertaan Modal Daerah 
sekalipun Food Station terlihat sudah 
sangat siap untuk mengembangkan 
dirinya untuk lebih berkembang lagi 
bukan saja untuk tingkat lokal tapi 
juga nasional,” ungkap Ketua Dewan 
Presidium Jakarta Budget Watch ini. 

Dikatakan Andyka, dirinya bersama 
rekan-rekan di DPRD berharap Food 
Station akan menjadi garda terdepan 
dalam hal pemenuhan pangan bukan 
saja untuk kepentingan lokal atau warga 
Jakarta dan sekitarnya tapi juga tingkat 
nasional. “Untuk itu pihaknya di DPRD 
siap memberi dukungan apa saja yang 
dibutuhkan Food Station untuk bisa 
take off.

“Saat ini sudah take off namun 
masih di tengah-tengah. Nah kita 
berharap Food Station bisa terbang 
lebih tinggi lagi menaungi angkasa 
nusantara ini. Artinya bisa menasional 
dan menjadi BUMD kebanggaan 
Jakarta,” tandas Andyka. 

SINERGI
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 Foto bersama setelah Gowes Sepeda bareng Direksi BUMD dan BP BUMD DKI

PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MERAMAIKAN KEGIATAN 
GOWES SEPEDA YANG DILAKSANAKAN DI KAWASAN WISATA 
TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL. KEGIATAN DIGELAR UNTUK 
MEMPERERAT JALINAN SILATURAHMI DAN SINERGI ANTARA 
BUMD DKI JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

Food Station Ramaikan Gowes 
Sepeda Bareng Direksi BUMD 
dan BP BUMD DKI

JAJARAN lengkap Direksi PT Food 
Station Tjipinang Jaya turut me-
ramaikan kegiatan Gowes Sepeda 
yang dilaksanakan di Kawasan 

Wisata Taman Impian Jaya Ancol, Ja-
karta Utara. Minggu 14 Juni 2020.

Ketiga Direksi Food Station tersebut 
antara lain Direktur Utama Arief 
Prasetyo Adi, Direktur Keuangan dan 
SDM Thomas Hadinata dan Direktur 
Operasional Frans M Tambunan.

Bersama jajaran direksi BUMD DKI 
Jakarta yang lain, ketiganya ikut dalam 
kegiatan yang diinisiasi oleh BP BUMD 
DKI Jakarta tersebut.

Direktur Utama PT Food Station 
Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi 
mengatakan, kegiatan ini sangat positif, 
selain berolahraga, menjadi ajang 
silaturahmi para jajaran direksi BUMD 

DKI Jakarta.
“Kegiatan ini sangat baik dilakukan 

di tengah kondisi Covid-19 untuk 
menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, 
serta meningkatkan rasa soliditas dan 
kebersamaan diantara para pengurus 
BUMD DKI Jakarta,” ujar Arief. 

“Semoga kedepannya, seluruh 
BUMD DKI tetap solid dan bahu 
membahu dalam mendukung kegiatan 
strategis daerah Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta agar terciptanya 
kolaborasi yang baik,” tuturnya.

Dalam sambutannya, BP BUMD 
D K I  J a ka r t a ,  Fa i s a l  Sya f r u d d i n 
menyampaikan, kegiatan ini menjadi 
inisiasi dan langkah awal yang baik 
untuk kita menjadi lebih kompak dan 
semangat dalam menjalankan tugas 
ditengah kondisi yang sangat berat 
akibat Covid-19.

Gowes Bersama Jajaran Direksi 
BUMD dan BP BUMD Jakarta ini juga 
tentu mengikuti protokol kesehatan 
yang sudah ditetapkan. 

Seperti pengecekkan suhu tubuh 
dengan thermogun yang dilakukan di 
pintu gerbang Ancol, serta peserta 
diwajibkan memakai masker dan tetap 
jaga jarak. 

 Foto Direksi Food Station setelah gowes 
bareng Direksi BUMD dan BP BUMD DKI

SINERGI

www.foodstation.co.id 19Edisi XXVii | Juni - Juli 2020

food magz 27 2020 c.indd   19 7/13/20   4:14 PM



 Kunjungan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade ke Food Station.

MAMPU MENYEIMBANGKAN ANTARA KEWAJIBAN MENJALANKAN 
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH DAN MERAIH PENDAPATAN 
DENGAN LANCAR, PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENUAI 
PUJIAN DARI ANGGOTA KOMISI VI DPR RI ANDRE ROSIADE. DENGAN 
KEBERHASILAN TERSEBUT, FOOD STATION BISA MENJADI ROLE 
MODEL UNTUK MENTRANSFORMASI BULOG DAN BUMN PANGAN 
LAIN YANG ADA DI INDONESIA.
Oleh: Tim Humas

Food Station Bisa Menjadi 
Role Model bagi BUMN Pangan

PT FOOD STATION TJIPINANG 
JAYA bisa menjadi role model 
bagi Bulog dan BUMN Pangan 
lainnya yang ada di Indonesia, 

demikian penuturan Anggota Komisi 
VI asal Partai Gerindra Andre Rosiade 
saat berkunjung ke Fasilitas Produksi 
dan Pergudangan milik Food Station.

Menurut Andre Food Station 
merupakan salah satu BUMD yang 
sudah mampu mendatangkan kebaikan 
bagi Pemerintah Provinsi DKI dan 
warga Jakarta. 

Dalam pandangan Andre kehadiran 
BUMD pangan tentunya dapat dilihat 
sebagai salah satu dari misi suci 
yakni bagaimana Pemerintah Daerah 
menjamin kecukupan pasokan pangan 
bagi warga dengan harga terjangkau.

Di usia yang ke 48 Food Station 
sebagai BUMD milik Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan 
lagi sekadar 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.

BUMD pangan ini lanjut Andre 
sudah bisa melaksanakan kewajiban 
Public Service Obligation (PSO), tapi 
di sisi lain FS juga mendapatkan 
pendapatan yang bagus sekitar Rp2,1 
triliun dan juga berkontribusi kepada 
APBD DKI Jakarta. 

“Ini salah satu contoh BUMD yang 
sehat yang dikelola baik dan profesional 
dan  tidak menjadi “cash cow” bagi 
pejabat daerah karena itu saya rasa ini 
bisa ditiru oleh Pemerintah Pusat untuk 
bagimana mentransformasi Bulog dan 
BUMN pangan lainnya yang ada di 
Indonesia,” ujar Andre. 

Di  tahun 2018,  Food stat ion 
mencapai pendapatan Rp1,6 triliun, 
sedikit di atas  BUMN pangan PT 

Berd ikar i  yang mencapai  Rp1 .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 sekadar badan usaha pangan, tapi 
telah menjadi professional center di 
sektor manajemen ketahanan pangan. 
Semoga hal ini terus berkembang.

M a n t a n  a k t i v i s  M a h a s i s w a 
Universitas Trisakti berjanji akan 
menyampaikan usulan transformasi 
ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir 
saat pelaksanaan rapat kerja dengan 
Komisi VI DPR.  

“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI 
saya akan menyampaikan hal ini kepada 
Menteri BUMN yaitu bagaimana PT 
Food Station Tjipinang Jaya bisa men-
jadi role model untuk mentransformasi 
Bulog dan BUMN Pangan lainnya agar 
bisa lebih maju lagi,” tandas Andre. 

Sekadar informasi selain Bulog 
masih ada beberapa BUMN Pangan lain 
di Indonesia. Beberapa BUMN tersebut 
antara lain PT Pertani, PT Berdikari dan 
PT Shang Hyang Sri. 

KORPORASI
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KINERJA FOOD STATION DALAM  PENYEDIAAN PAKET BANTUAN 
SOSIAL (BANSOS) UNTUK  WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 
MENUAI PUJIAN DARI DPRD DKI JAKARTA. HAL TERSEBUT 
TERUNGKAP SAAT RAPAT KERJA ANTARA FOOD STATION DAN 
BUMD PANGAN LAINNYA DENGAN KOMISI B DPRD DKI JAKARTA.
Oleh: Tim Humas

 Komisi B DPRD DKI apresiasi Kinerja Food Station

Cakap dalam Penyediaan Paket 
Bansos, Komisi B DPRD DKI 
Apresiasi Kinerja Food Station

ANGGOTA Komisi B DPRD 
DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, 
m e n g a p r e s i a s i  k i n e r j a 
Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, 
PT Food Station Tjipinang Jaya dalam 
penyediaan bantuan sosial (bansos) 
untuk warga terdampak pandemi 
Covid-19. 

Menurutnya, sebagai salah satu 
BUMD yang bergerak di bidang pangan 
Food Station berhasil menyiapkan 
segala kebutuhan untuk paket bantuan 
yang disalurkan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah 
Pusat dan lembaga lainnya.

“Kesiapan dan keberhasilan Food 

Station pada penyediaan pertama 
cukup baik,saya apresiasi itu,” ujarnya, 
saat rapat evaluasi kinerja bersama 
BUMD di Gedung DPRD, Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Dia berharap,  untuk langkah 
selanjutnya Food Station bisa terus 
bersinergi dengan BUMD pangan lain-
nya dalam hal penyediaan kebutuhan 
bansos serta pengendalian harga.

Dalam kesempatan yang sama 
Anggota Komisi B lainnya, Farazandi 
Fidinasyah menambahkan, selain siner-
gisitas dengan BUMD lainnya pihaknya 
juga menyarankan agar Food Station 
memperhatikan kualitas produk dalam 
paket bansos guna mengantisipasi ke-
kecewaan dari warga penerima.

“Kami tidak ingin mendengar ada 
keluhan kualitas yang kurang dari Food 
Station,” ucap Farazandi.

Sementara Ketua Komisi B Abdul 
Aziz menegaskan, agar BUMD pangan 
segera mempersiapkan kebutuhan 
pangan untuk beberapa bulan kedepan 
serta penyaluran bantuan sosial 
(bansos) tahap lanjutan.

“Karena s ituasinya ke depan 
berbeda karena datangnya musim 
ke m a ra u .  K i t a  j u ga  i n g i n  l e b i h 
transparan mengenai laporan bantuan 
sosial,” tandasnya. 
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FOOD STATION DALAM WAKTU DEKAT AKAN MELUNCURKAN 
GALERI BERAS YANG BERLOKASI DI GUDANG SRG. DI LOKASI YANG 
MERUPAKAN FASILITAS PRODUKSI DAN PERGUDANGAN MILIK 
FOOD STATION TERSEBUT PUBLIK BISA TEREDUKASI BANYAK 
HAL MENGENAI PERBERASAN.

Oleh: Tim Humas

B
ERAWAL dari banyaknya ka-
langan pelajar yang mengunjungi 
fasilitas produksi dan pergudang-
an milik Food Station untuk 

menggelar wisata edukasi menyaksikan 
langsung proses penggilingan padi, ma-
najemen Food Station akhirnya terinspi-
rasi untuk membuat sebuah galeri yang 
bisa mengedukasi masyarakat mengenai 
perberasan.

Perlahan tapi pasti, rencana pem-
buatan galeri tersebut terwujud sudah. 
Kini walaupun belum resmi diluncurkan, 
galeri yang menempati lahan seluas 44 
meter persegi tersebut kini sudah bisa kita 
nikmati saat kita berkunjung ke Gudang 
SRG. Lokasinya menempati bekas ruangan 
Kantor Pengelola Fasilitas Produksi dan 
Pergudangan milik Food Station.

Direktur Utama PT Food Station Tjipi-
nang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan 

galeri yang menempati lokasi seluas 44 
meter persegi tersebut dibuat mendu-
kung seruan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan agar Food Station membuka 
diri untuk menerima kunjungan warga 
Jakarta yang ingin tahu mengenai proses 
penggilingan padi. 

“Sejak peresmian Mesin RMU yang 
kedua, kami banyak menerima kunjungan 
pelajar dari beberapa sekolah yang ingin 
melihat proses penggilingan padi dan apa 
yang dikerjakan oleh kami dalam menjaga 
ketahanan pangan Jakarta. Jadi sema-
cam wisata edukasi mengenai beras,” 
ujar Arief. 

Terkait kunjungan-kunjungan tersebut 
lanjut Arief, Food Station terpikir untuk 
membuat Galeri Beras untuk melengkapi 
informasi yang akan diperoleh oleh siapa 
saja yang akan berkunjung ke Gudang 
SRG yang merupakan fasilitas produksi 

dan pergudangan milik Food Station lokasi 
dimana Galeri Beras berada. 

Adapun galeri tersebut memuat ba-
nyak informasi mengenai beras, antara 
lain tahapan-tahapan yang harus dilalui 
hingga beras bisa dikonsumsi, daerah 
sentra produksi beras di Indonesia, nega-
ra-negara penghasil beras di dunia beserta 
konsumsi berasnya serta display berbagai 
produk Food Station. Dengan demikian 
siapa saja yang berkunjung ke Galeri ini 
akan terbuka wawasannya mengenai 
perberasan. 

“Harapannya anak-anak kita bisa 
mengetahui bahwa ada peran petani 
yang setia menanam padi sehingga kita 
setiap hari bisa mengkonsumsi nasi,” 
ungkap Arief. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad 
Riza Patria mengapresiasi upaya Food 
Station meluncurkan Galeri Beras. Me-
nurutnya galeri beras ini sangat informatif 
dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin 
mengetahui informasi mengenai beras. 

“Saya ingin anak-anak kita jadi mema-
hami bahwa ada peran petani yang kon-
sisten menanam padi sehingga kita hingga 
kini bisa mengkonsumsi nasi sebagai ma-
kanan kita semua,” ujar Riza Patria

Untuk itu lanjut Riza, dirinya berharap 
Food Station bisa melengkapi galeri beras 
yang sudah ada ini dengan membeli lahan 
untuk dijadikan sawah. Dengan demikian 
warga yang akan berkunjung ke Food 
Station untuk berwisata edukasi bisa 
mendapatkan informasi lengkap karena 
mereka bisa melihat langsung proses 
penggilingan padi, mendapat informasi 
mengenai tahapan-tahapan dari padi 
menjadi beras hingga nasi yang bisa 
dikonsumsi, informasi mengenai sentra 
produksi beras di Indonesia. Selain itu 
informasi mengenai negara-negara produ-
sen beras dan tingkat konsumsinya hingga 
melihat langsung proses tanam padi di 
sawah yang sudah dimiliki tersebut. 

“Silahkan mulai dipikirkan untuk 
membuat sawah tersebut, kalau ada 
kendala tolong diinformasikan biar nanti 
saya coba cari solusinya,” tandas Riza. 

SINERGI

Dukung Wisata Edukasi, 
Food Station Siapkan 
Galeri Beras di Gudang SRG

 Gerai Food Station dalam sebuah pameran
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59 KARYAWAN PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA MENERIMA 
PENYERAHAN KARTU PEKERJA JAKARTA DARI BANK DKI. KARTU 
TERSEBUT DITERIMA DI KANTOR LAYANAN BANK DKI YANG ADA 
DI KOMPLEK PASAR INDUK BERAS CIPINANG.
Oleh: Tim Humas

 Penyerahan kartu pekerja Jakarta untuk karyawan Food Station

59 Orang Karyawan Food 
Station Terima Kartu Pekerja 
Jakarta dari Bank DKI

SEBANYAK 59 karyawan PT 
Food Station Tjipinang Jaya 
menerima kartu pekerja Jakarta 
di kantor Layanan Bank DKI 

yang ada di Komplek Pasar Induk Beras 
Cipinang (PIBC), Rabu 24 Juni 2020. 

Penyerahan kartu pekerja Jakarta 
untuk karyawan Food Station dilakukan 
selama 2 hari di Kantor Cabang Bank 
DKI yang ada di PIBC. Penyerahan 
dilakukan mulai jam 09.00-12.00. 
Namun demikian, jika masih ada 
yang belum sempat mengambil, bisa 
mendatangi Kantor Bank DKI Cabang 
Pembantu Klender.

Direktur Utama Food Station Arief 
Prasetyo Adi mengatakan pekerja 
yang menerima kartu tersebut adalah 
karyawan Food Station yang sesuai 
dengan kriteria penerima kartu pekerja 
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh 
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 
Energi DKI Jakarta.

Beberapa syarat tersebut antara 

la in ,  memil ik i  KTP DKI  Jakarta, 
berpenghasilan maksimal setara 
dengan UMP + 10% UMP, melampirkan 
slip gaji, melampirkan foto copy KK 
dan NPWP serta surat keterangan dari 
perusahaan.

“Hari ini ada 59 karyawan Food 
Station yang menerima kartu pekerja di 
kantor cabang DKI di PIBC,” ujar Arief.

Arief  menyambut baik  acara 
penyerahan kartu pekerja DKI ini.

“Program kartu pekerja Jakarta 
adalah program yang sangat baik, 
karena membukt ikan kehadiran 
pemerintah khususnya Pemerintah 
Provinsi  (Pemprov) DKI Jakarta 
d i  tengah  masyarakat .  Adapun 
manfaatnya bisa sangat membantu 
menekan pengeluaran para pekerja 
Jakarta yang gajinya setara dengan 
UMR atau UMR + 10 %,” ujar Arief.

S e m e n t a r a  i t u ,  S e k r e t a r i s 
Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini 
mengatakan ”Kartu Pekerja merupakan 
komitmen Bank DKI dalam mendukung 
program Pemprov DKI Jakarta dalam 
memberikan berbagai kemudahan bagi 
pekerja buruh DKI Jakarta.”

Menurut Herry Kartu Pekerja 
merupakan kartu multifungsi yang 
dapat digunakan sebagai kartu ATM 
maupun Jakcard Bank DKI. Berbagai 
manfaat yang diperoleh dengan 
penggunaan Kartu Pekerja diantaranya 
Gratis naik Transjakarta di 13 koridor 
dengan fungsi Jakcard Bank DKI, 
Menerima pangan bersubsidi berupa 
beras, daging sapi/ayam, ikan, dan 
telur dengan fungsi Debit ATM Bank 
DKI serta secara otomatis, menjadi 
anggota Jakgrosir dan mendapatkan 
fasilitas berbelanja produk kebutuhan 
sehari-hari dengan harga murah melalui 
fungsi Debit ATM Bank DKI. 

www.foodstation.co.id 23Edisi XXVii | Juni - Juli 2020

food magz 27 2020 c.indd   23 7/13/20   4:14 PM



www.foodstation.co.id24 Edisi XXVii | Juni - Juli 2020

DIREKTUR UTAMA PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA ARIEF 
PRASETYO ADI IKUT SERTA MENDAMPINGI WAKIL GUBERNUR DKI 
JAKARTA AHMAD RIZA PATRIA MENYALURKAN PAKET BANSOS 
KEPADA WARGA KELURAHAN JATI. PROSES PENDISTRIBUSIAN BANSOS 
DISALURKAN MELALUI PENGURUS RT/RW UNTUK SELANJUTNYA 
DIBAGIKAN KEPADA WARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19.

Oleh: Tim Humas

W
AKIL Gubernur DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria, hari 
ini menyalurkan paket 
bantuan sosial (bansos) 

sebanyak 6.060 paket bansos kepada 
warga di 11 RW Kelurahan Jati, Kecamatan 
Pulo Gadung, Jakarta Timur, (27/6).

Bansos berisikan kebutuhan bahan 
pokok tersebut diharapkan dapat meri-
ngankan beban hidup untuk warga miskin 
dan rentan miskin terdampak Covid-19 
selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar) Masa Transisi DKI Jakarta.

Kegiatan yang digelar di Kantor RW 
03 Jl. Jati Unggul Rt. 006/03 Jati. Ikut 
hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama 
Food Station Arief Prasetyo Adi, Wali 
Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, 
Anggota DPRD DKI Jakarta Zuhdi Mam-
puhi, Sekcam Pulogadung Agus Purwanto, 
Lurah Jati Santi Nur Rafi andini serta Ketua 
RW 03 Jati. 

Dikatakan Ahmad Riza, Pemprov 
DKI telah menyiapkan anggaran sebesar 
Rp5,32 triliun yang digunakan untuk 
tiga program yakni pencegahan dan 
penanganan Covid-19, program pengaman 
jaring sosial berupa penyaluran bansos 
dan program pemulihan serta normalisasi 
ekonomi.

Menurutnya, program pendistribu-
sian bantuan sosial ini dilakukan bekerja 
sama dengan Perumda Pasar Jaya, Food 
Station, Dinas Sosial DKI dan pihak lain. 
Pemprov DKI berkomitmen untuk terus 
berbuat demi kepentingan warga. Pihak-
nya juga berharap pada perusahaan 
swasta maupun warga yang lebih mampu 
untuk saling berbagi, gotong royong satu 
sama lain.

Dikatakan Riza penyaluran bansos 
DKI Jakarta tahap 4 ini kepada warga yang 
memiliki kartu tanda penduduk (KTP) 
provinsi DKI Jakarta maupun KTP Non 

DKI Jakarta, tapi bermukim di wilayah 
DKI Jakarta

Pemda DKI Jakarta memberikan 
catatan paket bansos DKI Jakarta 
tahap 4 ini termasuk data tambahan 
dari hasil verifikasi data bansos tahap 
I dan tambahan dari Gugus Tugas RW. 
Selain itu data penerima bansos DKI 
Jakarta tahap 4 tersebut mencakup data 
tambahan dari kelompok profesi seperti 
seniman, pengemudi online, UMKM dan 
lain lain. Selain itu data juga memasukkan 
tambahan dari paguyuban masyarakat 
daerah yang tinggal di Jakarta.

Perinciannya bansos DKI Jakarta ta-
hap 4 ini terdiri dari pemerintah pusat 
dalam hal ini Kementerian Sosial RI seba-
nyak 1,3 juta paket untuk 1,3 juta keluarga. 
Sedangkan bansos DKI Jakarta tahap 4 
yang dikeluarkan dari anggaran Pemerin-
tah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 
1,1 juta paket untuk 1,1 juta keluarga.

Lurah Jati, Santi Nur Rifi andini, me-
nyebutkan, “Bansos tersebut berisi 10kg 
beras, 4 kaleng sarden, bihun instan, 
minyak goreng, kecap dan tepung, serta 
biskuit dan sabun mandi.”

“Semoga saja ini dapat mengurangi 
beban bagi warga rentan selama PSBB 
masa transisi dalam rangka memutus 
mata rantai pencepatan penanggulangan 
Covid-19,” kata Santi. 

Ia menjelaskan, bahwa proses pen-
distribusian bansos ini disalurkan melalui 
pengurus RT/RW untuk selanjutnya diba-
gikan kepada warga yang berhak mene-
rima secara door to door (pintu ke pintu) 
bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Namun demikian, keterlibatan seluruh 
elemen masyarakat sangat diperlukan 
untuk menanggulangi bersama ancaman 
Covid-19. Dengan itu, dirinya meminta 
agar seluruh warga mendukung peme-
rintah dalam menjalankan aturan protokol 
kesehatan.

“Mari lah kita patuhi aturan PSBB 
masa transisi sesuai yang dianjurkan 
Pak Gubernur, sehingga Ibu Kota menuju 
masyarakat sehat, aman, dan produktif,” 
tandasnya. 

SINERGI

Dirut Food Station Hadiri 
Distribusi Bansos DKI 
Tahap IV di Kelurahan Jati

 Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi ikut mendampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Patria menyalurkan paket bansos kepada warga Kelurahan Jati.
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SINERGI

PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) DKI JAKARTA MENGEMBANGKAN 
APLIKASI UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM), YANG 
DIBERI NAMA E-ORDER, DI TENGAH MEREBAKNYA VIRUS CORONA 
ATAU COVID-19. FOOD STATION MENDUKUNG PROGRAM YANG 
DIHARAPKAN BISA MENDORONG PERCEPATAN PEMULIHAN 
PEREKONOMIAN IBU KOTA DARI DAMPAK PANDEMI.
Oleh: Tim Humas

 Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aplikasi untuk usaha kecil dan menengah, yang diberi nama e-order.

Food Station Dukung 
Peluncuran Aplikasi E-Order 
untuk Memfasilitasi UMKM

WA K I L  G u b e r n u r  D K I 
Jakarta (Wagub) DKI 
Jakar ta  Ahmad Riza 
Patria mengapresiasi 

pengembangan platform khusus bagi 
UKM yang disebutnya sebagai langkah 
baik untuk membantu perekonomian 
Jakarta. 

Menurutnya, situasi pandemi 
ini  membuat sektor  UKM harus 
mengajukan permohonan keringanan 
kredit  atau restrukturisasi  pada 
b e r b a ga i  b a n k ,  t e r m a s u k  B a n k 
DKI. Karena itu, ia mengapresiasi 
pengembangan platform khusus bagi 
UKM yang disebutnya sebagai langkah 
baik untuk membantu perekonomian 
Jakarta.

“Kami sangat mengapresiasi usaha 
yang baik dari Bank DKI untuk turut 
serta memperbaiki perekonomian 
Jakarta dengan e-order  tersebut. 

Harapannya dengan keterlibatan 
berbagai pihak, mudah-mudahan 
J a k a r t a  b i s a  s e g e ra  p u l i h  d a r i 
Covid-19 di segala bidang, termasuk 
perekonomian,” ujar Riza.

Terhitung sampai saat ini ada 50% 
dari total debitur segmen usaha kecil, 
dan menengah (UKM) perseroan, yang 
terdampak Covid-19 telah mengajukan 
keringanan kredit atau restrukturisasi.

Te r l e b i h  l a g i  d a l a m  ko n d i s i 
sekarang, bakal memberikan dampak 
signifikan pada segmen UKM yang 
dikhawatirkan akan mengganggu 
kemampuan bayar debitur, sehingga 
akan mengakibatkan kenaikan kredit 
bermasalah.

Namun, dengan adanya relaksasi 
yang telah diberlakukan oleh pihak 
o t o r i t a s  j a s a  ke u a n g a n  (OJ K ) 
akan  sangat  sangat  membantu 
bank sehingga peningkatan kredit 

bermasalah dapat lebih ditekan.
“Karena itu dikembangkan platform 

khusus UKM bernama e-order, demi 
memfasilitasi sekitar 50% UKM yang 
mengajukan relaksasi yang ternyata 
tidak terhubung ke digital,” katanya.

A s i s t e n  Pe r e ko n o m i a n  d a n 
Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati 
mengatakan, E-Order ini merupakan 
pasar online UKM di Ibukota. Selain 
transaksi online, aplikasi baru ini juga 
bisa memfasilitasi relaksasi kredit agar 
terhubung secara digital.

“Jadi ini adalah bentuk keseriusan 
Pemprov DKI dalam mendukung 
UMKM dengan kita meluncurkan 
E-Order,” ujar Sri dalam keterangan 
tertulis, Rabu (1/7/2020).

Peluncuran E-Order sudah diikuti 25 
UMKM binaan Dinas Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan 
(KUKMP), Perumda Pasar Jaya, Food 
Station dan PD Dharma Jaya. Nantinya 
mereka akan menerapkan transaksi 
yang diintegrasikan dengan jaringan 
BUMD, Bank DKI.

Direktur Utama Food Station 
Ar ief  Prasetyo Adi  menyambut 
baik pengembangan aplikasi untuk 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 
yang diberi nama E-Order. Apalagi 
peluncuran E-Order sudah diikuti 25 
UMKM binaan Dinas Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah serta Perdagangan 
(KUKMP), Perumda Pasar Jaya, Food 
Station dan PD Dharma Jaya. Nantinya 
mereka akan menerapkan transaksi 
yang diintegrasikan dengan jaringan 
BUMD, Bank DKI.

“Food Station mendukung setiap 
upaya yang dilakukan berbagai pihak 
untuk yang dilakukan untuk membantu 
UMKM. Ini termasuk mendukung 
peluncuran E-Order yang merupakan 
pasar online UKM di Ibukota yang juga 
bisa memfasilitasi relaksasi kredit 
agar terhubung secara digital. Apalagi 
aplikasi ini juga melibatkan sinergi 
antara BUMD dengan SKPD terkait,” 
ujar Arief. 
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SINERGI

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, PERTANIAN (KPKP) DKI 
JAKARTA MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN 
STRATEGIS MEMASUKI MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA 
BESAR (PSBB) TRANSISI. OPTIMALISASI PERAN BUMD PANGAN DAN 
KEMITRAAN DENGAN TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC) 
MENJADI STRATEGINYA.
Oleh: Tim Humas

 Toko Tani Indonesia Center

Optimalisasi BUMD Pangan 
dan TTIC, DKPKP Pastikan 
Ketersediaan Pangan Strategis 
Memasuki PSBB Transisi

DINAS Ketahanan Pangan, 
Kelautan, Pertanian (KPKP) 
DKI Jakarta memastikan 
ketersediaan dan harga 

pangan strategis memasuki masa 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) Transisi.  Adapun pangan 
strategis tersebut yakni, beras, daging 
sapi, daging ayam, telur ayam, bawang 
putih, bawang merah, cabai, gula pasir, 
dan minyak goreng. 

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, 
Darjamuni mengatakan, Darjamuni 
mengatakan, Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta melakukan 
berbaga i  s t rateg i  da lam upaya 
mencukupi kebutuhan pangan DKI 
Jakarta, termasuk perluasan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk 
mengembangkan market share-nya 
sehingga semua komoditas pangan 
dapat dikendalikan, baik ketersediaan 

dan harga.
“Warga Jakarta tidak perlu khawatir 

kekurangan pangan, Pemprov DKI 
Jakarta sudah mempersiapkannya 
melalui optimalisasi peran BUMD 
pangan dalam penguasaan komoditas 
dan intervensi pasar bersama instansi 
terkait seperti Kemendag, Kementan, 
Bulog, dan koordinasi optimal dengan 
para pelaku usaha pangan,” ujarnya, 
Senin (22/6).

Darjamuni menjelaskan, Dinas 
KPKP DKI Jakarta terus meningkatkan 
peran masyarakat dalam mendukung 
ketahanan pangan Jakarta mulai dari 
kegiatan budidaya pertanian perkotaan 
yang saat ini  sedang mengeliat, 
perubahan perilaku konsumsi seperti 
sosialisasi peningkatan konsumsi 
daging beku yang lebih terjamin 
kehigienisan sanitasinya.
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 Darjamuni

“Selain itu konsumsi cabai kering 
atau cabai bubuk yang bisa disimpan 
dan pastinya lebih efi sien, diversifi kasi 
olahan pangan, dan lain-lain yang bisa 
memberikan keuntungan finansial 
di tingkat konsumsi rumah tangga,” 
terangnya.

Ia menambahkan, Dinas KPKP 
telah membangun Sistem Informasi 
Ketahanan Pangan (SIKP) yang bisa 
diakses melalui sikp.jakarta.go.id dalam 
rangka memberikan informasi terkait 
ketersediaan dan harga pangan bagi 
warga.

Saat ini, sambungnya, SIKP telah 
dapat menampilkan informasi harga 
pangan dan telah terakses dengan Info 
Pangan Jakarta (IPJ), BUMD, serta 
pemerintah kabupaten dan kota se-
Jabodetabekjur.

“Pengembangan ke depan SIKP 
dapat memberikan informasi STOK 
pangan dari semua sumber termasuk 
STOK di daerah produsen pangan, 
sehingga informasi STOK pangan di SIKP 
lebih akurat dan lengkap,” ungkapnya.

OPTIMALKAN KEMITRAAN DENGAN 
TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC)

D i n a s  K e t a h a n a n  P a n g a n , 
Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI 
mengoptimalkan Pasar Mitra Tani atau 
Toko Tani Indonesia Center (TTIC) 
untuk memotong rantai pasok pangan. 
Sehingga, masyarakat bisa membeli 
berbagai kebutuhan dengan harga yang 
semakin terjangkau.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, 
Darjamuni mengatakan, permintaan 
yang tinggi dapat berdampak terhadap 
fl uktuasi harga dan ketersediaan bahan 
pangan, khususnya sembilan bahan 
pangan strategis seperti beras, daging 
sapi, daging ayam, telur ayam, bawang 
putih, bawang merah, cabai, gula pasir 
dan minyak goreng.

“Kita  membuat  ranta i  pasok 
pangan yang pendek agar ongkos 
yang ditimbulkan juga semakin kecil 
dan harga akan menjadi lebih murah,” 
ujarnya.

Menurutnya,  kehadiran TTIC 
atau Pasar Mitra Tani saat ini mampu 
menjual bahan pangan lebih murah 
dari harga pasar karena langsung 
mendapatkan bahan pangan dari 
petani, kelompok tani, dan gapoktan.

“Dinas KPKP DKI Jakarta membina 
satu TTIC atau Pasar Mitra Tani yang 
beralamat di Jalan Ngurah Rai, Klender, 
Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam 

memberikan kemudahan bagi warga 
juga telah melayani penjualan online 
dan bekerjasama dengan Gojek,” 
terangnya.

Darjamuni menjelaskan, dalam 
pengembangan ke depan TTIC juga 
akan melayani penjualan mobile yang 
akan menjangkau penjualan langsung 
ke tingkat rumah tangga agar semakin 
memudahkan akses bagi masyarakat 
untuk mendapatkan bahan pangan.

“Kehadiran TTIC bukan menjadi 
pesaing pasar namun TTIC akan 
menjadi acuan harga bagi pasar dalam 
menetapkan harga bahan pangan 
tertentu,” tandasnya.

U n t u k  d i k e t a h u i ,  b e r i k u t 
perbandingan harga jual bahan pangan 
strategis di TTIC dengan harga pasaran 
per hari ini;
1. Beras Rp 8.800/kg harga pasar Rp 

9.800/kg
2. Dinas (semur) Rp 80.000/kg harga 

pasar Rp 119.000/kg
3. Daging sapi (rendang) Rp 88.000/

kg harga pasar Rp 123.000/kg
4. Daging ayam Rp 30.000/ekor harga 

pasar Rp 38.000/kg
5. Telur Ayam Rp 24.000/kg harga 

pasar Rp 26.000/kg
6. Bawang Putih Rp 14.000/kg harga 

pasar Rp 30.000/kg
7. Bawang Merah Rp 29.000/kg harga 

pasar Rp 50.000/kg
8. Cabai merah keriting Rp 15.000/kg 

harga pasar Rp 24.000/kg
9. Cabai rawit merah Rp 18.000/kg 

harga pasar Rp 27.500/kg
10. Gula Pasir Rp 12.500/kg harga 

pasar Rp 16.000/kg
11. Minyak Goreng Rp 11.000/kg harga 

di pasar Rp 12.500/kg. 
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SEBAGIAN anda yang tinggal di 
wilayah yang sudah memasuki 
musim panas dan menghadapi 
pandemi COVID-19, tetaplah 

waspada pada kesehatan anda.
Cuaca panas bisa memperburuk 

situasi pasien COVID-19 dan bahkan 
meningkatkan tingkat penularan ketika 
orang berkumpul di luar ruangan.

Para pakar kesehatan seperti 
dilansir Xinhua mengingatkan anda 
selalu mengenakan masker saat 
berada di luar untuk mencegah terkena 
COVID-19. Anda bisa memilih bahan 
yang ringan dan memudahkan bernafas, 
seperti masker bedah atau masker kain 
berbahan katun.

Pakailah masker di dalam ruangan 
jika pengaturan jarak fisik dan sosial 
tidak dimungkinkan. Tetaplah berusaha 
menjaga jarak fi sik dan sosial dengan 
orang lain.

Lalu, untuk mengurangi potensi 
penyebaran virus melalui udara atau 
aerosol, Global Heat Health Information 
Network  (GHHIN), sebuah forum 

independen ilmuwan, praktisi dan 
pembuat kebijakan, menyarankan 
semua sistem ventilasi dan pendingin 
u d a r a  d i p e r i k s a ,  d i r a w a t ,  d a n 
dibersihkan secara teratur untuk 
mencegah penularan.

“Bahkan  d i  l ingkungan yang 
berventilasi baik, orang harus terus 
mengikuti rekomendasi jarak fi sik dan 
menjaga kebersihan tangan,” kata pihak 
GHHIN yang juga menyarankan suhu 
ruangan sebaiknya diatur 24-27 derajat 

Celcius untuk pendinginan.
Selain itu, perhatikan masalah 

usia, kondisi medis yang sudah ada 
sebelumnya dan faktor-faktor lain 
dapat meningkatkan kerentanan orang 
terhadap panas ekstrem, kata jaringan 
yang dipelopori oleh WHO dan WMO 
itu.

Hal lain yang tak kalah penting, 
penuhilah asupan gizi melalui makanan 
sehat dan cukupilah kebutuhan hidrasi 
tubuh demi mencegah dehidrasi. 

Tips Jaga Kesehatan Saat Cuaca 
Panas di Tengah Pandemi COVID-19
Oleh: Tim Humas

TIPS KESEHATAN
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BERAS merah selama ini dikenal 
karena memiliki nilai gizi yang 
tinggi dan banyak manfaat 
ke s e h a t a n  d i b a n d i n g ka n 

dengan beras putih. Bahkan banyak 
yang percaya bahwa beras jenis itu 
berfungsi untuk menurunkan berat 
badan.

Beras merah adalah gandum 
utuh yang tidak dimurnikan dan tidak 
dihilangkan lapisan kulitnya. Lapisan itu 
yang membuatnya penuh dengan nutrisi 
sehingga berfungsi untuk menurunkan 
berat badan, mengontrol diabetes 
hingga menjaga kesehatan tulang. 

Menyadari hal tersebut, Food Station 
sudah lama memproduksi beras merah. 
Bahkan BUMD Pangan DKI Jakarta ini 
juga melengkapinya dengan produksi 
beras hitam yang juga tak kalah 
manfaatnya untuk kesehatan. 

Untuk mengetahui lebih jauh 
mengenai khasiat beras merah, berikut 
adalah uraiannya dilansir Boldsky, 
beberapa waktu lalu.

1. MEMBANTU MENURUNKAN BERAT 
BADAN

Beras merah mengandung serat 
yang baik. Konsumsi serat makanan 
membantu menjaga perut kenyang 
untuk waktu yang lama dan mencegah 
keinginan untuk mengemil. 

2. MENINGKATKAN KESEHATAN 
JANTUNG

Beras merah mengandung serat dan 
senyawa tanaman yang disebut lignan 
yang dapat membantu menurunkan 
kadar kolesterol dan menurunkan risiko 
penyakit jantung.

S e b u a h  p e n e l i t i a n  t e l a h 
menunjukkan bahwa mengkonsumsi 
biji-bijian utuh seperti beras merah 
meningkatkan fungsi kardiovaskular dan 
metabolisme.

3. MENGONTROL DIABETES
Beras merah adalah makanan indeks 
glikemik rendah (GI), yang dapat 
membantu mencegah risiko diabetes 
tipe 2. Indeks ini adalah ukuran seberapa 
cepat atau lambat makanan diserap dan 
seberapa banyak mereka meningkatkan 
kadar gula darah dalam tubuh.

Makanan GI tinggi cepat dicerna dan 
diserap, menyebabkan kenaikan gula 
darah dan makanan GI rendah, diserap 
perlahan dan tidak akan meningkatkan 
kadar  gula  darah.  Sebuah studi 
membandingkan efek penurun glukosa 
darah dari beras merah dan beras yang 
sudah digiling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
beras merah memiliki jumlah tinggi 
serat makanan, asam fi tat, polifenol dan 
minyak yang membuatnya bermanfaat 
bagi pasien diabetes daripada beras 
giling.

Beras merah merupakan sumber 
antioksidan yang sangat baik yang dapat 
mengurangi risiko sejumlah kondisi 
kesehatan kronis seperti penyakit 
jantung koroner, penyakit kardiovaskular, 

kanker, penyakit menular, penyakit 
pernapasan, dan diabetes.

5. MENINGKATKAN KESEHATAN 
PENCERNAAN

Kandungan serat dalam beras merah 
membantu dalam mengatur pergerakan 
usus.

Sebuah penelitian yang diterbitkan 
d a l a m  J o u r n a l  o f  Fo o d  S c i e n c e 
menunjukkan efek beras merah dan 
nasi putih dalam pencernaan. Studi ini 
menunjukkan bahwa lapisan dedak pada 
beras merah meningkatkan pencernaan 
dan membantu pergerakan usus yang 
baik.

6.  MEMPERKUAT KEKEBALAN TUBUH
Beras merah kaya akan vitamin 
esens ia l ,  minera l  dan  senyawa 
fenolik yang membantu memperkuat 
sistem kekebalan tubuh Anda dan 
meningkatkan kemampuannya untuk 
melawan infeksi.

7. MENJAGA KESEHATAN TULANG
Beras merah mengandung kalsium 
dalam jumlah yang baik, mineral penting 
yang dibutuhkan untuk membangun 
tulang dan gigi yang kuat dan sehat. 
Kalsium mencegah risiko osteoporosis 
dan penyakit tulang lainnya.

8. MENDUKUNG FUNGSI SISTEM 
SARAF

B e ra s  m e ra h  d a p a t  m e m b a n t u 
berfungsinya sistem saraf dengan baik 
karena adanya zat besi di dalamnya. 
Zat besi adalah mineral penting yang 
diperlukan untuk menjaga fungsi saraf 
dengan tepat sehingga mencegah 
penyakit otak.

9. BAIK UNTUK IBU MENYUSUI
Penelitian telah menunjukkan bahwa 
ibu menyusui yang mengonsumsi 
beras merah memiliki tingkat depresi, 
kemarahan, dan kelelahan yang lebih 
rendah sehingga mengurangi gangguan 
suasana hati. Selain itu, makan nasi 
merah juga meningkatkan kekebalan 
tubuh di kalangan ibu menyusui.

10. MENCEGAH PENYAKIT 
NEURODEGENERATIF

Keberadaan gamma-aminobutyric acid 
(GABA) dalam beras merah telah 
terbukti memiliki efek neuroprotektif 
terhadap penyakit neurodegeneratif 
seperti penyakit Alzheimer dan penyakit 
Parkinson. 

Tips Jaga Kesehatan Saat Cuaca 
Panas di Tengah Pandemi COVID-19

Manfaat Beras Merah, 
Turunkan Berat 
Badan hingga Cegah 
Penyakit Kronis
Oleh: Tim Humas

food magz 27 2020 c.indd   29 7/13/20   4:14 PM



www.foodstation.co.id30 Edisi XXVii | Juni - Juli 2020

RESEP

D
I Indonesia ada beragam jenis kue 
kering favorit yang disajikan saat 
momen Hari besar keagamaan 
seperti  Lebaran dan Natal . 

Setidaknya ada 7 jenis kue kering yang 
menjadi hidangan favorit saat Lebaran dan 
hari besar keagamaan lainnya. Dan nastar 
adalah salah satunya.

Tak perlu diragukan lagi, nastar memang 
menjadi primadona ketika hari besar 
keagamaan. Kue kering yang identik dengan 
isian selai nanas ini menjadi favorit banyak 
orang karena cita rasanya yang cukup unik.

Jika anda ingin mencoba membuat 
nastar sendiri dibanding membelinya, kamu 
bisa mengikuti cara membuat berbagai 
kreasi kue nastar lezat dan gurih berikut ini.

BAHAN-BAHAN KUE NASTAR NANAS:
 4 butir kuning telur
 2 butir kuning telur untuk dioles
 ½ kilogram (kg) mentega atau margarin
 ½ kg tepung terigu
 100 gram (gr) gula halus untuk kue
 300 gr gula pasir untuk selai
 1 bungkus vanili
 100 gr keju cheddar
 50 gr kismis
 1 buah nanas
 1 batang kayu manis

Cara Membuat Selai:
1. Pertama-tama untuk membuat selainya, 

masukkan gula pasir ke dalam panci dan 
masak hingga kental.

2. Sambil menunggu gulanya mengental, 
kupas dan parut buah Nanasmu.

3. Setelah gula selesai dan sudah dingin, 
bentukkan bulat-bulat.

Cara Membuat Selai:
1. Pertama-tama untuk membuat selainya, 

masukkan gula pasir ke dalam panci dan 
masak hingga kental.

2. Sambil menunggu gulanya mengental, 
kupas dan parut buah Nanasmu.

3. Setelah gula selesai dan sudah dingin, 
bentukkan bulat-bulat.

Cara Membuat Adonan:
1. Siapkan loyang berbentuk persegi 

panjang dan oles dengan margarin.
2. Kocok 4 butir kuning telur dengan 

gula  halus  dan mentega hingga 
mengembang.

3. Masukkan keju parut ke dalam adonan.
4. Masukkan tepung terigu dan vanili.
5. Aduk hingga membentuk adonan yang 

bisa dibulatkan.

Cara Membuat Kue Nastar Nanas:
1. Bulatkan kue dengan tanganmu.
2. Masukkan bulatan selai yang telah kamu 

buat pada langkat pertama ke dalam 
bulatan kue.

3. Potong kismis dan letakkan sepotong 

kismis di atas kue.
4. Oleskan permukaan kue dengan kuning 

telur.
5. Letakan kue di dalam loyang dan 

panggang di dalam oven, dan siap 
disajikan! 

Oleh: Tim Humas
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Gurihnya
Kue Nastar Klasik
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